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OSMANLI DEVLETİ’NDE 1877-1879 GÖÇLERİ ve DARÜLACEZE 

 Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi  

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 
 

XIX. yüzyıl Osmanlı devleti için askerî, siyasî, ekonomik ve sosyal açıdan 
önemli gelişmelerin olduğu bir dönemi ifade eder. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Balkanlar’dan gerçekleşmeye başlayan kitlesel göçler bu gelişmelerin en 
önemlilerinden birisidir. “93 Harbi” (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) Balkanlar 
bölgesinden Anadolu’ya yapılan göçe yeni bir ivme kazandırmıştır. 

Şehirlere akın eden göçmenler önemli sorunlara yol açmış, devlet bu 
durum karşısında birtakım tedbirler almak zorunda kalmıştır. Ancak, göçlerin 
özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının ardından daha da artarak devam etmesi 
sorunları içinden çıkılmaz hale getirmiştir. İşte bu sorunları çözmek üzere 
İstanbul’da yeni sosyal yardım kurumları açılmıştır. Bu kurumların en 
önemlilerinden birisi de Darülaceze’dir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Balkanlar,  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 
Darülaceze 
 

1877-1879 MIGRATIONS IN THE OTTOMAN STATE AND DARULACEZE 

The XIX. century was a period in which there were many significant 
military, political, economic and social developments in the Ottoman State. The 
mass migrations from the Balkans in the second half of the 19th century were 
among the most important developments of that period. “93 harbi” (1877-1878 
Ottoman- Russian war) provided new haste with the migration from Balkans area 
to Anatolia. 

Immigrants who flocked to the cities caused significant problems and 
therefore the Ottoman State had to take some measures against this situation.  
However, migrations that increasingly continued especially after the Ottoman- 
Russian War (1877-1878) made the problems worse. In order to solve these 
problems, new social institutions were established in İstanbul.  One of the most 
important institutions was Darülaceze. 

Key Words: Migration, Balkans, 1877-1878 Ottoman- Russian war, 
Darülaceze 
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TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GÖÇLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Yrd. Doç. Dr. Enver GÜNAY 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
 Sibel ÇETİNER 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  

Arş. Gör. Sena TÜRKMEN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
 

Göç olgusu; insanlığın var olduğu dönemlerden günümüze pek çok halkın 
karşı karşıya kaldığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitlesel nüfus 
hareketliliği anlamında kullanılan göç kavramı, afetler, iklim değişiklikleri, ekonomik 
ya da siyasal etkenler sebebiyle, gönüllü ya da zorlayıcı olarak, ulusal ya da 
uluslararası bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Her göç hareketinin nedenleri ve 
yapısal özellikleri farklı olduğundan, doğurduğu sonuçlar da farklılık göstermekte, 
bu da her göç dalgasının kendi tarihsel koşulları içinde incelenmesini 
gerektirmektedir. Bu çalışmada, tarihsel süreç içerisindeki göç hareketleri; antik 
çağ, orta çağ, modern çağ ve yakın çağdaki göçler bağlamında detaylı bir biçimde 
irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Tarihi 

 

A REVIEW ON MIGRATIONS IN THE HISTORICAL PROCESS 

 
 Migration phenomenon; it is confronted as a concept that many people 

face today from the period when mankind existed. The concept of immigration 
used in the context of mass population movement can be realized either nationally 
or internationally, either voluntarily or compulsively, due to disasters, climate 
change, economic or political factors. Since the causes and structural features of 
each migratory movement are different, the results they produce also differ, so it 
requires that each wave of migration will be examined in its own historical context. 
In this study, migration movements in the historical process will be examined in 
detail in the context of antiquity, middle age, modern age and recent immigrations. 

Key Words: Migration, History of Migration 
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İÇ GÖÇ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Burak UĞUR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
Arş. Gör. Sena TÜRKMEN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Ferhat İSPİROĞLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı  

 

Son yıllarda Suriye kaynaklı dış göç ön planda olmakla birlikte iç göç daima 
önemli bir olgudur. II. Dünya savaşından sonra Türkiye’de yaşanan nüfus artışı, 
Amerika’dan alınan Marshall yardımlarının da katkısıyla tarım kesiminde yaşanan 
makineleşme ve kentlerde başlayan sanayileşme nedeniyle kırsal kesimlerden 
kentlere yoğun bir göç olmuştur. Sonraki yıllarda haberleşme ve ulaşım 
imkânlarındaki gelişmelerle birlikte, sosyo- kültürel, ekonomik ve terör gibi 
nedenlerle de gerek bir şehirden başka şehre gerekse köyden şehre doğru iç göç 
yaşanmış ve halen yaşanmaya devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumun 
(TÜİK)’un verilerine göre, 1950 yılında Türkiye nüfusunun %25’i kentlerde yaşarken, 
2016 yılında bu oran %92,3’e kadar yükselmiştir. Yine TÜİK verilerine göre 1980 
yılında Türkiye nüfusunun %7’si iç göç ederken, bu oran 2016 yılında %3,3’e 
düşmüştür. 

Bu çalışmada, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin yönü iller ve bölgeler bazında 
verilerle incelenecektir. Ayrıca Türkiye’de yaşanan iç göçlerin nedenleri ve sonuçları 
araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İç Göç, Türkiye, İtici Güçler, Çekici Güçler. 
 

INTERNAL MIGRATION: THE CASE OF TURKEY 

Even though Syrian origin external migration has been a highly popular 
topic during the last couple of years, internal migration has always been the 
important phenomena. Dense migration were from rural areas to cities in Turkey 
because of after II. World War population increase, agricultural mechanization 
contribute with Marshall aid from America and starting industralization in the 
urban. In the later years, developments in the means of communication and 
transportation, socio-cultural and economic reasons, and terror etc. reasons 
contributed both city-to-city and village-to-city internal migration in Turkey. This 
internal migration still continues. While 25% of the population in 1950 lived in 
urban areas in Turkey, this ratio increased to 92.3% in 2016, according to the 
Turkish Statistical Institute (TUIK). In addition, 7% of the population migrated 
internally in 1980, and in 2016, this ratio decreased to 3.3%, according to TUIK. 

This study analyzes the direction of internal migrations at the level of 
provinces and regions in Turkey, based on datasets, and, causes and consequences 
of these internal migrations. 

Key Words: Integral Migration, Turkey, Impulsive Forces, Attractive Forces 
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AHISKALI TÜRKLER VE TÜRKİYE'YE 25 YILLIK GÖÇ SÜRECİ 

 Nilüfer MUTLU 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Üniversitesi, 

 Fen –Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Doktora Öğrencisi 
 

Bu çalışmanın amacı, eski SSCB coğrafyasına dağılmış Ahıskalı Türklerin 
1992-2017 arasında yaklaşık 25 yılda genelde düzensiz olarak gerçekleşen 
Türkiye'ye göç sürecinin değişik boyutları ve özelliklerini ortaya koymaktır. Bildiride 
göçün genel seyri ve yoğunluğu, göçmenlerin hangi ülkelerden ve hangi nedenlerle 
göç ettikleri incelenmiştir.  

 Araştırma verilerinin toplanması için 1990-2017 yıllar arasında Türkçe ve 
Rusça yayınlanan dergi, makale ve kitaplardan yararlanılmıştır. Konuyla ilgili süreci 
yaşayan ve yakından takip eden iki kişiyle birebir mülakat yapılmıştır. Araştırmada 
bulgularına göre; Ahıskalılar Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Rusya gibi farklı 6 ülkeden göç etmişlerdir. Bunun yanı sıra bu 
düzensiz göçün, göç eden ailelerin, çalışma hayatında,  eğitiminde, fiziksel ve ruhsal 
sağlıklarında, sosyo-psikolojik adaptasyonları gibi birçok alanda sorunlara yol açtığı 
görülmüştür.  

Bu bağlamda araştırmada Ahıskalı Türklerde yaşanan yoğun göçmen 
dayanışması, kapalı camia örgütlenmesi, aile ilişkileri ve grup içinde evlilikler, 
geldikleri ülkelerde edinilmiş azınlık tecrübesi, etnik bilincin Türkiye'deki 
transformasyonun değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ahıskalı Türkler, Göç, Etnik Bilinç 

 
MESKHETIAN TURKS AND 25-YEAR PERIOD OF IMMIGRATION TO TURKEY 

 
The purpose of this study is to demonstrate different aspects and 

characteristics of the irregular immigration of Meskhetian Turks, who were living in 
different parts of now-defunct USSR, over approximately 25 years from 1992 
through 2017, to Turkey. The paper analyzes the general course and density of 
their immigration and the countries of origin of the immigrants and reasons which 
prompted them to immigrate.    

Magazines, articles, and books published in Turkish and Russian from 1990 
through 2017 were used for collecting data for the study. One-on-one interviews 
were held with two persons who witnessed and closely followed the process in 
question.   

According to the findings of the study, Meskhetian Turks immigrated from 
six countries, including Ukraine, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
and Russia. In addition, it was observed that this irregular immigration led to 
problems in various areas such as employment, education, physical and mental 
health, and socio-psychological adaptation of immigrating families.  

In that context, the transformation of the intense solidarity observed 
among the Meskhetian Turks, tightly-knit community structure, familial 
relationship, and marriages within the group, minority experience acquired in their 
countries of origin, and their ethnic awareness in Turkey.   

Key words: Meskhetian Turks, Immigration, Ethnic Awareness 
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ORTADOĞUDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR 

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
Ela BULUT 

Adnan Menderes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi  

 
Arap Baharı 2010 yılı Aralık ayında Tunus’ta bir kişinin kendisini yakmasıyla 

başlamıştır. Daha sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika Arap ülkelerinde halk 
ayaklanmaları başlamıştır. Arap Baharı, Suriye’yi de 2011 Ocak ayında etkileyerek iç 
savaşa neden olmuştur. İç savaş sonucunda Suriye nüfusunun büyük bir kısmı 
komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu durum Ortadoğu genelindeki nüfus 
dağılımının değişime neden olmuştur. 

Bu çalışma da Suriye’den Ortadoğu ülkelerine (Irak, Lübnan, Ürdün ve 
Türkiye) sığınan Suriyeliler ele alınmıştır. Bilindiği gibi, Suriye’de iş savaş başladıktan 
sonra en fazla Suriyeli Türkiye’ye gelmiştir. Ortadoğu ülkelerinden Ürdün, Lübnan 
ve Irak’a da önemli ölçüde Suriyeli göç etmiştir. Ortadoğu ülkelerine göç eden 
Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı kamplarda yaşamaktadır. Öte yandan, kamp 
dışında yaşayanlarda oldukça fazladır. Özellikle şehir merkezlerinde ev kiralayarak 
yaşayanlar ve çalışanlar vardır. Çalışmanın verilerini ikincil kaynaklar 
oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu,  Suriyeli sığınmacılar, Göç 
 

SYRIAN ASYLUM LIVING IN THE MIDDLE EAST 

The Arab Spring started in Tunisia in December 2010 with the burning of a 
person imself. Later on, popular up risings began in theMiddle East and North 
African Arab countries. Arab Spring also affected Syria in January 2011, causing çivil 
war. As a result of the civil war, a large part of the Syrian population had to migrate 
to neighboring countries. This situation has caused the change in population 
distribution in the whole of the Middle East.  

In this study, Syrian refugees from Syriato Middle Eastern countries (Iraq, 
Lebanon, Jordan and Turkey) were dealt with. As it is known, after the war started 
in Syria, Syria came to Turkey the most. Syria has also migrated significantly to 
Jordan, Lebanon and Iraq. A significant number of Syrian asylum seekers  migrating 
to Middle Eastern countries live in the camps. On the other hand, it is quite 
excessive when living outside the camp. Especially there are Syria living in the city 
centers renting houses and they are working. The study's data are secondary 
resources. 

Key words: Middle East, Syrian asylum seekers, Migration. 
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SURİYE KRİZİ’NİN TÜRKİYE’YE ETKİSİNİN BEYİN GÖÇÜ BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aslı ÇİLOĞLU 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Öğrencisi 
Gül DEMİR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Öğrencisi 

Yunus AYDOĞDU 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Öğrencisi 
 

Göç, insanların yeni bir yere ya da ülkeye daha iyi çalışma ve yaşama 
koşulları bulmak üzere hareketliliğini tanımlayan bir kavramdır. Bir göç çeşidi olarak 
beyin göçüne bu bağlamda ayrı bir çerçeve çizilmiş ve nitelikli insan gücüne olan 
ihtiyacın artmasıyla da beyin göçüne ayrı bir önem atfedilmiştir. Uluslararası 
alandagöç çeşitleri içerisinde ayrı bir yere sahip olan beyin göçü, bedelsiz transfer 
olarak nitelendirilmiş ve beşeri sermaye olarak insan gücü olarak adlandırılmıştır. 
Gelişmiş ülkelerin nitelikli işgücünü kendilerine çekmek için uyguladıkları politikalar 
onların ekonomik ve siyasal veriler bağlamında nispi olarak daha iyi bir konumda 
yer almalarını sağlamış,aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler ve gelişmemiş olan 
ülkeler arasındaki ekonomik gelişmişlik ve siyasal istikrar uçurumu arttırmıştır. 
Gelişmekte olan bir ülke olarak ele alındığında Türkiye, vasıflı/nitelikli insan gücüne 
ihtiyaç duymakta ve Türkiye’nin bununla ilgili başarılı politikalar geliştirmesi 
gerekmektedir. Suriye Krizi kaynaklı Suriyeli sığınmacıların içerisinde eğitimli olan 
insanların bir kısmının Türkiye’de kendi mesleklerini icra edememelerinden dolayı 
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine göç etmesi, beyin göçü ile ilgili politikaların 
oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Araştırmada beyin göçünün 
olumlu ve olumsuz yanları düşünüldüğünde Suriye Krizi kaynaklı göç örneği ele 
alınarak, Türkiye üzerindeki etkilerinin nasıl gerçekleştiği beyin göçü kapsamında 
ele alınmış, araştırma sonucunda Türkiye’de ikamet eden Suriyeli sığınmacıların 
eğitim durumu, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine göç eden Suriyeli 
sığınmacılarınki ile karşılaştırılarak nicel bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, Göç, Beyin Göçü, Sığınmacı 
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EVALUATION OF SYRIAN CISIS IN TURKEY IN THE CONTEXT OF BRAIN DRAIN 

Migration is a concept that defines the mobility of people at a new 
location or country to find better working and living conditions. As a kind of 
immigration, a separate framework has been drawn for brain migration, and with 
the increased need for qualified human power, a special importance has been 
attached to brain drain. Brain drain, which different from other immigration types 
in the international arena is described as free transfer and called human power as 
human capital. Policies implemented by developed countries to attract qualified 
labor all owed them to take a relatively better position in the context of economic 
and political data and at the same time they increased the gap economic 
development and political stability between the developing and undeveloped 
countries. When considered as a developing country, Turkey needs qualified 
human power and needs to develop successful policies related to it. The fact that 
some of the educated people in Syrian asylum seekers migrate to European and 
North American countries due to the irinability to perform their profession in 
Turkey necessitates the establishment of policies related to brain drain. The 
positive and negative aspects of brain drain in the study were considered in the 
case of migration from the Syrian Crisis and how the effects on Turkey were 
evaluated within the scope of brain drain. As a result of there search, the education 
all status of the Syrian asylum seekers residing in Turkey was tried to be 
quantitatively compared with the Syrian asylum-seekers who migrated to European 
and North American countries. 

Key Words: Turkey, Syria, Immigration, Brain Drain, Aslyum Seekers. 
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GÖÇ ETME İSTEKLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ 

PAZARCIK İLÇESİ ÖRNEĞİ 

 Öğr. Gör. Yeşim AYTOP 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Pazarcık MYO, Dış Ticaret Bölümü 

 Prof. Dr. Cuma AKBAY 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 

Yrd. Doç.Dr. Mustafa BAYLAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Yrd. Doç.Dr. Gülferah  BOZKAYA 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü 

 
 Kahramanmaraş ilinde nüfus yoğunluğuna göre kırsal göçün en yoğun 

yaşandığı ilçe Pazarcık ilçesidir. Bu araştırmanın amacı, Pazarcık ilçesinde kırsal alanda 
yaşayan bireylerin göç etme istekliliğinin belirlenmesi ve göç etmek istemelerinin 
altında yatan nedenleri tespit etmektir. Araştırmanın ana materyalini 2017 yılı Ağustos 
ayında Pazarcık ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan 120 kişi ile yüz yüze yapılan 
anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre anket yapılan bireylerin 
%39.17’sinin göç etmek istedikleri, göç etmek isteyenlerin %38.3’ünün yurt dışına, 
%23.40’ının ise başka bir ile göç etmek istedikleri tespit edilmiştir. Göç etmeyi 
düşündüren ekonomik etkenlerin sırasıyla en çok geçim sıkıntısı, arazi yetersizliği, alet-
ekipman yetersizliği olduğu, sosyal etkenlerin ise sırasıyla en çok hayat standartlarının 
düşük olması sosyal hayatın olmaması ve çocukların yeterli eğitim alamaması olduğu 
saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları, karar vericilere ve ilgili paydaşlara 
çalışmalarında önemli bilgiler sağlayacaktır.  

Anahtar kelimeler: Göç, Pazarcık, kırsal göç 
 

DETERMINATION OF WILLINGNESS FOR MIGRATION: KAHRAMANMARAŞ PROVINCE 
PAZARCIK DISTRICT EXAMPLE 

In Kahramanmaraş province, according to the population density, rural 
migration is most intense in the district of Pazarcık. The aim of this research is to 
determine the willingness of the individuals in Pazarcık district to migrate and the 
reasons of their desire to migrate. The main material of the study is the data obtained 
from 120 people in the district of Pazarcık those obtained from the face-to-face surveys 
conducted in August 2017. In the analysis of the data, descriptive statistics were used. 
In the research findings, socio-demographic characteristics of the people who want to 
migrate and those who do not want to migrate, the factors that are effective in the 
desire to migrate and the reasons behind the desire to migrate were be expressed 
numerically. According to the research results; 39.17 % of the individuals wanted to 
migrate. 38.3 % of those wanted to migrate to abroad, 23.40 % of those wanted to 
migrate to another city. The economics factors of thinking about immigrating, 
respectively, lack of livelihood, lack of land, inadequacy of equipment and equipment. 
The social factors are the lowest in social standards and the children are not educated 
adequately. The results of this research will provide important information to decision 
makers and relevant stakeholders in their work. 

Key words: Migration, Pazarcık, rural migration  
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SİYASAL REJİMLERİN ZORUNLU GÖÇE ETKİLERİ: IRAK VE SURİYE 
ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

 
 Arş. Gör. Sait Nuri EM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

Ali ATILGAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  

Yunus AYDOĞDU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

 
 

Uluslararası zorunlu göçü açıklayıcı olarak otoriter/totaliter siyasal rejim 
modellerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Otoriter/totaliter siyasal rejimlerle 
yönetilen ülkelerde meydana gelen yolsuzluk, yoksulluk, insan hakları ihlalleri, 
devlet içerisinde kanunsuzluğun yaygınlaşması, illegal yapıların artış göstermesi, 
kamusal hizmetlerin yetersizliği, etnik ve din temelli çatışmalar ve iç savaş gibi 
etmenler, toplumsal sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle iktidarını 
muhafaza etme refleksi ile hareket eden ve bu toplumsal sorunları bastırmak adına 
kendi halklarına baskı ve şiddet temelli politikalar uygulayan otoriter/totaliter 
kimliğe sahip devletlerin bu tutumu, daha fazla toplumsal bir infial yaratmanın 
ardından zorunlu göçün meydana gelmesinde son derece önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Bu çalışmada, makro bir yaklaşımla Irak ve Suriye rejim tipi tasnif edilecek 
ve Irak’ın Birinci Körfez Savaşı sonrası; Suriye’nin ise Arap Baharı sonrası yaşadığı 
kitlesel iltica krizleri üzerinden, devletin sahip olduğu rejim tipinin kitlesel göç 
hareketlerine olan etkisi tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Göç, Irak, Suriye, Arap baharı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAYES 2017 
I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ 
12-13-14 Ekim 2017 
 
 

16 
 
 

THE EFFECT OF POLITICAL REGIMES ON FORCED MIGRATION: 
AN EVALUATION OF IRAQI AND SYRIAN CASES 

 
Authoritarian / totalitarian political regime models are widely used to 

explain international forced migration. Factors such as corruption, poverty, 
violations of human rights, widespread illegal activities within the state, increase in 
illegal structures, inadequate public services, ethnic and religious conflicts and civil 
war, which occur in countries governed by authoritarian / totalitarian political 
regimes, cause social problems. This attitude of states with authoritarian / 
totalitarian identities, especially those who act with the reflex of maintaining their 
power, and exert pressure and violence-based policies on their peoples in order to 
suppress those social problems, plays a crucial role in bringing about the forced 
migration, after revolts. 

After classifying Iraqi and Syrian regimes, according to the political models, 
the paper will discuss the influence of the types of the political regimes on forced 
migration through the mass migration that Iraq experienced after the Gulf War and 
the Syria’s after the Arab Spring. 

Key words: Migration, Iraq, Syrian, Arab Spring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAYES 2017 
I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ 

12-13-14 Ekim 2017 

17 
 

SURİYELİ GÖÇMENLERİN İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGILAMALARI VE 
GELECEKTEN BEKLENTİLERİ, KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ 

 
 Öğr. Gör. Emine Vasfiye KORKMAZ 

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü 
Öğr. Gör. Yaşar KORKMAZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Pazarcık MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

Öğr. Gör. Fikret IŞIK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Pazarcık MYO, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü   
 

Göç hareketleri beraberinde toplumun yapısında çok önemli değişikliklerin 
oluşmasına sebep olmuştur. Günümüzde, uluslararası göç tartışması, uluslararası 
kuruluşlar, akademisyenler ve politikacılar açısından önemli hale gelmiştir.  
Suriye’de iç savaşının devam etmesi ve Türkiye’de yaşayan göçmenlerin sayısının 
giderek artması bu insanlar için sosyal ve ekonomik politikaları zorunlu kılmaktadır. 
Türkiye’de Suriyeli göçmenler konusu sosyal bir olgudur. Bu çalışma ile 
Kahramanmaraş örneğinden yola çıkarak Türkiye’de yaşayan ve çalışmak zorunda 
kalan Suriyeli göçmenlerin iş güvencesizliği algılamalarının belirlenmesi ve yaşanan 
sorunlar için çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 
Kahramanmaraş’ta çalışan Suriyeli göçmenlere anket uygulanmıştır. Bu çalışmada 
elde edilen veriler SPSS23 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde 
edilecek bulguların alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağı, yazına ve 
pratik uygulamaya yönelik yararlı fikirler sunacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Suriye, göç, göçmen çalışanlar, iş güvencesizliği  
 

PERCEIVED JOB INSECURITY AND FUTURE EXPECTATIONS OF THE SYRIAN 
IMMIGRANTS, SAMPLE OF KAHRAMANMARAŞ 

 
Migrant evolments cause very important changes of structure of society . 

Today, international migration debate has been become important for 
international organizations, academics and politicians. The ongoing civil war in Syria 
and the increasing number of refugees living in Turkey immigrants the social and 
economic policy for these people. Syrian immigrations subject is an important 
social phenomenon in Turkey. Taking Kahramanmaraş as an instance, the aim of 
this project is to point out the perceived job insecurity and solve the problems of 
Syrian immigrants that were obliged to work in Turkey. Within the scope of the 
survey, a questionnaire was applied to the Syrian immigrants working in 
Kahramanmaras. The data obtained in this study were analyzed by the programme 
of SPSS23. It is considered that the findings to be obtained at the end of the study 
will make contribution to eliminating the deficiency in the area and will present 
useful opinions toward the literature and application. 

  Key words: Syrian, migration, immigrant workers, job insecurity 
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DIŞ TEHDİTLERİN İÇ GÖÇLER ÜZERİNE ETKİSİ: KİLİS ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Nermin Zahide AYDIN 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 

 
İç göç, ülke içerisindeki nüfusun yer değiştirmesine denir. İç göçün birçok 

nedeni vardır. Kilis’te yaşanan iç göçün en önemli nedeni Suriye’deki savaştır. 
Başlangıçta Kilis şehri göç eden Suriyelilere ev sahipliği yapmıştır. Fakat kısa bir süre 
sonra Suriye’deki savaştan Türkiye’deki sınır şehirleri etkilenmiştir. Günlük 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Kilis halkı evini terk etmek zorunda kalmıştır. Kısa 
süren iç göçün sonucunda Kilis’te hayat durma noktasına gelmiştir. Bu çalışmanın 
amacı Kilis’te yaşanan iç göçün nedenleri ve sonuçlarını araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kilis, iç göç, Suriye 
 

THE EFFECT OF EXTERNAL THREATS ON INTERNAL MIGRATIONS: FOR EXAMPLE 
KİLİS 

Internal migration is called relocation of population in state. There are 
many reason of internal migration. The most important reason of internal 
migration occuring in Kilis is war in Syria. Initially, The city of Kilis has been home to 
immigrants with Syrians. But after a short while, border cities in Turkey  has been 
effected by the war in Syria. Kilis of people unable to meet their daily have been 
forced to leave their homes. At the end of internal migration in Kilis, life have came 
to standstill. The aim of this research is reveal reasons and conclusions internal 
migration occuring in Kilis. 

Key words: Kilis, internal migration, Syria 
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YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Ali Hakan EVİK 
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD 
 
Bilindiği üzere; dünya üzerindeki gelişmiş tüm ülkeler, sınırlarının hemen 

ardında meydana gelen olumsuz gelişmeler (iç savaş, kabile çatışmaları, cinsel 
baskılar, ekonomik yetersizlikler, açlık, işsizlik vs) nedeniyle sınırlarına yönelik 
gerçekleşen bireysel müdahaleler, toplu göçler ile mücadele amacıyla çeşitli idari ve 
adli yöntemler geliştirmeye çalışmaktadırlar. İdari yöntemlerin başında; sınır 
güvenliğini sağlamlaştırmak, legal yollardan ülkeye girişi (hatta transit geçişleri bile) 
sınırlamak/zorlaştırmak, yasadışı şekilde ihlalde bulunanları sınır dışı etmek 
gelmektedir. 

Adli önlemlerin başında da, tıpkı bizde olduğu gibi, yasadışı göçle mücadele 
amacıyla mevzuatlarında “yasadışı göçün en çok işlenme şekillerinden biri olan 
göçmen kaçakçılığı” ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla belirli bazı 
eylemleri suç olarak değerlendirip, hürriyeti bağlayıcı ceza ile yaptırım altına almak 
gelmektedir.  

Göçmen kaçakçılığı, gerek hukuki, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek 
insani boyutu olan çok yönlü bir suç tipi olarak karşımıza çıkmakta ve tıpkı “insan 
ticareti suçu” gibi gelişmekte olan tüm dünya ülkelerini olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir. 

Göçmen kaçakçılığı suçu TCK’da düzenlenmiş olmakla birlikte, uygulamaya 
Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesi kararları ile yön verilmektedir. Bu nedenle 
çalışmamızda; göçmen kaçakçılığı suçunun unsurları, suçun faili, mağduru, yapısal 
unsurları, tesir eden nedenler, özel görünüş şekilleri, ilgili Yargıtay kararları 
çerçevesinde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen kaçakçılığı, Suç, Hukuk 
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THE EVALUATION OF IMMIGRANT SMUGGLING CRIME IN THE FRAMEWORK OF 

TURKISH SUPREME COURT DESICIONS 

As is known; all developed countries around the world, are trying to 
develop various administrative and judicial methods in order to combat with the 
collective immigration and the individual interference with their borders due to 
negative developments (civil war, clan struggles, sexual oppressions, economic 
insufficiencies, hunger, unemployment etc.) just behind their borders. The top 
administrative methods are strengthening border security, limiting/obstructing 
entrance into country by legal methods (even transit pass), and deporting illegal 
immigrants. 

Primary judicial measure, as is the case with us, in order to combat illegal 
immigration effectively is struggling with “illegal immigration smuggling which is 
one of the most illegal forms of illegal immigration”, by criminalizing and 
sanctioning with imprisonment certain acts. 

Immigrant smuggling appears as a multi-dimensional crime with legal, 
political, economical, and humanistic dimensions and just as"human trafficking 
crime”, it affects negatively the developing countries all over the world.  

Even if the immigrant smuggling crime is regulated within the Turkish 
Penal Code, the legal practice is guided by the decisions of the Penal Chambers of 
the Supreme Court. For this reason; in our study, the elements of immigrants 
smuggling crime, offender of the crime, victim, structural elements, influencing 
factors, special forms (types) of crime will be dealt with within the framework of 
the decisions of the Supreme Court Decisions. 

Key words: Migrant smuggling, Crime, Law 
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ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKUNDA GERİ GÖNDERMEME İLKESİNİN 
İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 3.MADDE BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Macit AKMAN 
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerararsı Hukuk ABD 

 
Uluslararası hukukta, uyruğunda bulunduğu ya da daimi ikâmet ettiği ülkesini 

baskı ya da zulümden kaçmak için terk etmek zorunda kalan kişiler, mülteci olarak 
adlandırılmaktadır. 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme, 
uluslararası mülteci hukukunun temel yapı taşı ve mültecilerin korunması amacını 
taşıyan önemli bir belge olarak kabul edilmektedir. Ancak 1951 Sözleşmesi'nin günümüz 
dünyasında mültecileri tam olarak kapsayamaması, mülteci koşullarını taşımalarına 
karşın, 1951 Sözleşmesi'nin kapsamı dışında kalan bireylerin ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. 1951 Sözleşmesi kapsamı dışında kalan bireylerin korunması amacıyla son 
yıllarda uluslararası mülteci hukukunda tamamlayıcı koruma mekanizması kavramı 
ortaya çıkmıştır. Bu mekanizma ile, 1951 Sözleşmesi dışında mültecilerin temel hak ve 
özgürlüklerinin korunması amaçlanmaktadır. Bu temel hak ve özgürlüklerin başında 
gelen ve uluslararası mülteci hukukunun önemli ilkelerinden biri olan geri göndermeme 
ilkesinin, uluslararası mülteci hukukunda tamamlayıcı koruma mekanizması olarak kabul 
edilen İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi sistemi içerisinde yer alan İşkence Yasağı 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: mülteci hukuku, geri göndermeme ilkesi, tamamlayıcı 
koruma işkence yasağı 

THE EVALUATION OF NON-REFOULMENT PRINCIPLE IN INTERNATIONAL 
REFUGEE LAW WITH REGARDS TO THE HUMAN RIGHTS EUROPEAN CONVENTION 3RD 

CLAUSE 
In Interntaional Law, individuals who were forced to leave the country of 

nationality or permanent residence in order to escape pressure or persecution are 
named as refugees. 1951 Convention Relating to the Status of Refugees is accepted as 
the cornerstone of International Refugee Law and the key legal document that aim to 
protect the refugees. In today's world, some individuals are out of the scope of the 
1951 Convention by virtue of the 1951 Convention is failed to involve all the refugees 
that have the required qualification to be named as refugees. In recent years, the term 
of complementary protection mechanism has been emerged, on the purpose of 
protecting individuals who are out of the scope of the 1951 Convention in international 
refugee law. It is aimed to protect the fundamental rights and freedoms of the refugees 
who are out of the scope of the 1951 Convention with this mechanism. This study's 
subject is, whether the Prohibition of Torture, contained within the European 
Convention of Human Rights, accepted as one of the complementary portection 
mechanism in international refugee law, is interpreted in the context of the principle of 
non-refoulement, which is the prominent of this rights and freedoms and one of the 
key principle of the international refugee law. 

Key Words: refugee law, non-refoulement principle, complementary 
protection, prohibition of torture 
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ULUSLARARASI HUKUKTA MÜLTECİ ÇOCUKLARIN HAKLARI VE TÜRKİYE’DEKİ 
SURİYELİ ÇOCUK GÖÇMENLERİN DURUMUNUN KAVRAMSAL VE OLGUSAL 

ANALİZİ: (2011-2016) 

Kübra DAĞDEVİREN  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 
Tarihin en eski dönemlerinden beri var olan göç olgusu sebepleri ve 

sonuçları nedeniyle her zaman önemini muhafaza etmiştir. Göç toplumsal hayatta 
ekonomik, sosyolojik, politik ve psikolojik faktörlerin oluşmasında ve dönüşmesinde 
belirleyici unsurlardandır. Kaynak ve hedef ülkeler göç olgusunun bu etkilerinden 
dolayı göçü yönetmek, kontrol altına almak istemişler ve bu yönde politikalar 
geliştirmişlerdir. Göç ve göçmenlerin hakları konusu iç hukuk ve uluslararası hukuk 
metinlerine de konu olmuştur. Bunun neticesinde bir yandan göç eden bireylerin 
hakları hukuk kuralları ile güvence altına alınırken öte yandan da göçmen alan 
ülkelerin bu yönde geliştirdikleri politikalar hukuk kuralları ile desteklenmeye 
çalışılmıştır. 

Bölgesel ve çevresel etkileri bakımından 2011 yılından itibaren uluslararası 
gündemde önemini koruyan Suriye iç savaşı neticesinde yaklaşık beş milyon kişi 
evlerini terk ederek başka ülkelere göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 
göçlerden yaklaşık olarak üç milyonu Suriye ile 911 km kara sınırı bulunan 
Türkiye’ye olmuştur.  Savaşın ve göçün olumsuz yönlerinden en fazla etkilenenler 
hiç şüphesiz çocuklardır. Yapılan tahminlere göre ise Türkiye’de yaklaşık olarak 1,28 
milyon Suriyeli çocuk göçmen bulunmaktadır. En başından beri ‘Açık Kapı’ politikası 
izleyen Türkiye, Suriyeli göçmen çocukların ‘kayıp kuşak’ olmasını önlemek adına 
hamlelerde bulunmuş, bu konuda özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliğine gitmiştir. 

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmen çocukların 
karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlar karşısında alınan çözüm önlemlerini tespit 
etmektir. Bu doğrultuda yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler ele alınarak çözüm önerileri 
getirilmeye çalışılacaktır. Resmi kaynaklardan elde edilen sayısal verilerle 
çalışmanın kavramsal ve olgusal çerçevesi oluşturulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci Çocuk Hakları, Suriyeli Çocuk Göçmenler, 
Türkiye 
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THE CONCEPTUAL AND OLDERAL ANALYSIS OF THE RIGHTS OF REFUGEE 
CHILDREN IN INTERNATIONAL LAW AND THE CONDITIONS OF CHILDREN 

IMMIGRANTS IN TURKEY: (2011-2016) 
 

The immigration phenomenon that has existed since the earliest periods 
of history has always maintained its importance due to the causes and 
consequences. Migration is a determining factor in the formation and 
transformation of economic, sociological, political and psychological factors in 
social life. The source and destination countries wanted to control and control 
immigration because of the immigration phenomenon, and they developed policies 
in this direction. Immigration and the rights of immigrants have also been the 
subject of domestic and international legal texts. As a result, while the rights of 
immigrants are secured by legal rules, the policies developed by migrant countries 
in this area have been tried to be supported by legal rules. 

As a result of the Syrian civil war, which has maintained its importance on 
the international agenda since 2011, about five million people have been forced to 
leave their homes and migrate to other countries in terms of regional and 
environmental impacts. About three million of these migrations have been to 
Turkey with 911 km of land bounded by Syria. Children who are most affected by 
the negative aspects of war and migration are undoubtedly children. According to 
estimations, there are approximately 1.28 million Syrian immigrants in Turkey. 
Following the 'Open Door' policy from the very beginning, Turkey has made moves 
to prevent the 'lost generation' of Syrian immigrant children, and has collaborated 
with the private sector and NGOs on this issue. 

The main aim of this study is to identify the problems faced by the Syrian 
immigrant children in Turkey and the measures taken against them. Problems and 
deficiencies in this direction will be addressed and solution proposals will be tried 
to be introduced. The conceptual and factual framework of the study of numerical 
data obtained from official sources will be established. 

Key words: Refugee Children's Rights, Syrian Children Immigrants, Turkey 
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TÜRK MÜLTECİ/SIĞINMACI HUKUKUNUN ULUSLARARASI HUKUK 

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖRNEK OLARAK SURİYELİLERİN 

DURUMU 

Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin ERENDOR 
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 
 

Uluslararası sistem içerisinde yaşanan sorunların, savaşların ya da 
çatışmaların en büyük mağdurlarından birisi olan mülteciler/sığınmacılar, 
uluslararası hukuk sistemi içerisinde, özellikle de, II. Dünya Savaşı sonrası önemli bir 
yer bulmuştur. Uluslararası Mülteci Hukuku evrensel nitelikli mülteci tanımı ve 
haklarını açıklarken, Türkiye jeopolitik konumu gereği mülteci tanımını ve kimlerin 
Türk hukuk sistemi içerisinde “Mülteci Hakkını” elde edebileceğini “Coğrafi Sınır” 
çerçevesinde belirlemiştir. Özellikle de son yıllarda bölgede meydana gelen 
çatışmalar ve savaşlar, bu ülkelerden kaçıp Türkiye’ye yerleşen insanların 
tanımlanmasında da ortaya sorun çıkarmaktadır. Türkiye’nin sadece Batı ve AB’den 
gelenleri mülteci olarak tanımlaması, fakat diğer taraftan Orta Doğu ve Orta 
Asya’dan gelenlerin ise Türk Hukuk sistemi çerçevesinde Geçici Sığınmacı 
statüsünde yer almaları uluslararası mülteci hukuku bağlamında çeşitli sorunların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada öncelikli olarak Mülteci/Sığınmacı 
kavramları tarihsel gelişim içerisinde açıklanacak ve daha sonrasında ise 
Uluslararası Mülteci Hukuku’nun tarihsel gelişimi ve Mülteci Hakları 
detaylandırılacaktır. Daha sonrasında ise Uluslararası Mülteci Hukuku’nun Türk 
Hukuk Sistemi içerisindeki rolü ve etkisi incelenerek, Türk Hukuk Sistemi’nin 
belirtmiş olduğu Mülteci Hakları Uluslararası Hukuk çerçevesinde 
değerlendirilecektir. Çalışma içerisinde son dönemde Suriye’de meydana gelen 
gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan Suriyelilerin durumu da Türk Hukuk Sistemi 
çerçevesinde yorumlanarak, vatandaşlık hakkı analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sığınmacı, Uluslararası Mülteci Hukuku, Türk 
Hukuk Sistemi, Suriyeli, Vatandaşlık 
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THE EVALUATION OF TURKISH REFUGEE/ASYLUM.  LAW IN THE CONTEXT OF 

INTERNATIONAL LAW: THE SITUATION OF THE SYRIAN AS AN EXAMPLE 

Refugees/Asylum Seekers are one of the greatest victims of the problems, 
wars or conflicts in the international systems; they found an important place in the 
international legal system, especially, after the Second World War. Although 
International Refugee Law universally describes the definition and rights of 
refugees, due to its geopolitical position, Turkey has defined and determined 
refugees and refugee rights in Turkish Legal systemin the context of Geographical 
Border.Especially the conflicts and wars that have taken place in the region in 
recent years,it also poses a problem in describing the people who escape from 
these countries and settled in Turkey.Turkey only defines those who come from the 
West and the EU as refugees, but on the other hand, those from the Middle East 
and Central Asia take part in the status of Temporary Asylum Seeker within the 
framework of the Turkish legal system and this cause various problems in the 
context of international refugee law.In this work, the concepts of refugee / asylum 
seeker will be explained within the historical development, and then the historical 
development of International Refugee Law and Refugee Rights will be 
detailed.Then, the role and effect of International Refugee Law in the Turkish Legal 
System will be examined and refugee rights, which the Turkish Law System has 
stated, will be evaluated within the framework of International Law. The situation 
of the Syrians, which emerged in parallel with the recent developments in Syria, 
will be interpreted within the framework of the Turkish Legal System and the right 
to citizenship will be analyzed. 

Key words: Refugee, Asylum Seeker, International Refugee Law, Turkish 
Legal System, Syrian, Citizenship 
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ULUSLARARASI HUKUKTA MÜLTECİ KAVRAMI VE TÜRKİYE'DEKİ 
SURİYELİLERİN HUKUKİ DURUMU 

Zehra AKSU 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  
Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 2011 yılında Tunus’ta başlayan ve kısa sürede diğer Arap ülkelerini de 
etkisi altına alan halk hareketleri ile Arap coğrafyasındaki baskıcı yönetimlere karşı 
değişim talepleri dile getirilmiştir. ''Arap Baharı” olarak adlandırılan bu halk 
hareketleri kısa sürede Suriye’ye de sıçramış, baskıcı Esed rejiminin uygulamalarına 
yönelik demokratik protestolar çok sert polisiye tedbirlerle bastırılmaya çalışılınca 
olaylar kısa sürede bir iç savaşa evrilmiştir.  Suriye’deki çatışmalarla birlikte çok 
sayıda Suriyeli, açık kapı politikası uygulayan Türkiye’ye sığınmışlardır. Göç 
edenlerin bulundukları ülkedeki hukuki durumları sahip olacakları haklar 
bakımından son derece önemli olup uluslararası hukukta ve ülkelerin iç hukuki 
metinlerinde göçmenlerle ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Mültecilerin 
Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözlesmesi "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir 
korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri 
dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi"yi mülteci olarak tanımlarken Türk 
hukukunda bu sebepler coğrafi bir sınırlandırmaya tabi tutularak sadece 
Avrupa’dan gelenler mülteci olarak kabul edilmişlerdir. Türk hukuk sistemine göre 
mülteci olarak kabul edilemedikleri için 2011 yılından 2014 yılına kadar Türkiye’de 
bulunan Suriyeliler’e İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici koruma statüsü verilmiştir. 
2014 yılına kadar İçişleri Bakanlığı’nın bu kararına dayalı olarak Türkiye’de 
yaşamlarını sürdürmüş olan Suriyelilerin Türkiye’deki hukuki durumları 22 Ekim 
2014 tarih ve 29153 sayılı “Geçici Koruma Yönetmeliği” nin çıkarılmasıyla birlikte 
hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde netlik kazanmıştır. Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacıların hukuki durumlarını ele almayı amaçlayan bu çalışmada, Arap Baharı 
ve Suriye’ye yansımasına yer verilerek, uluslararası hukuk ve Türk hukukundaki 
mülteci tanımlamaları karşılaştırmalı olarak açıklanacak ve Türkiye’deki Suriyelilerin 
hukuki durumları tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Suriye, Türkiye’deki Suriyeliler, Mülteci,  
Sığınmacı 
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THE CONCEPT OF REFUGEE IN INTERNAIONAL LAW AND THE LEGAL STATUS OF 
SYRIANS IN TURKEY 

 
Popular movements that began in Tunisia in 2011 and in a short time 

affected other Arab countries, and demands for change against oppressive 
administrations in the Arabian geography. These popular movements, called "Arab 
Spring", soon spread to Syria, and when the democratic protests against the 
practices of the oppressive Asad regime were tried to be suppressed with very hard 
police measures, the situation soon turned into an internal war. Along with the 
conflicts in Syria, many Syrians have taken refuge in Turkey, which implements 
open-door policy. The legal status of the immigrants in their country is extremely 
important in terms of rights, and various regulations have been made in 
international law and in domestic legal texts of immigrants. The 1951 Geneva 
Convention of the Statute of Refugees states that "A person who has a right to fear 
of persecution due to racism, religion, nationality, a certain social group 
membership or political considerations, and thus is separated from his homeland 
and does not wish to return or return" These reasons were subject to a 
geographical limitation and only those from Europe were accepted as refugees 
According to the Turkish legal system, the Syrians in Turkey from 2011 to 2014 
were given temporary protection status by the Ministry of Interior decision 
because they could not be accepted as refugees. The legal status of the Syrians, 
who had continued their lives in Turkey until 2014 based on this decision of the 
Ministry of Interior, became clear enough to leave no doubt with the removal of 
the "Temporary Protection Ordinance" dated 22 October 2014 and numbered 
29153. In this study aiming to address the legal situation of Syrian asylum seekers 
in Turkey, the reflections of refugees in international law and Turkish law will be 
explained comparatively and the legal status of the Syrians in Turkey will be 
discussed by giving a reflection on Arab Spring and Syria. 

Key words: Arab Spring, Syria, Syrians in Turkey, Refugee, Defector 
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GÖÇ-EKONOMİ İLİŞKİSİNİN NEDEN VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ  
 

Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK 
Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF İktisat Bölümü  

Doç. Dr. Tahsin KARABULUT 
Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF İktisat Bölümü  

 

Göç olgusu, insanlık tarihi boyunca görülen içinde sosyolojik, kültürel, 
ekonomik ve siyasi birçok farklı değişkenleri barındıran, genellikle çok nedenli 
olarak ortaya çıkan,gönüllü veya zorunlu olarak görülebilen karmaşık bir 
olaydır.Demografik olarak farklı nedenlerle farklı bölgelere ya da mekanlara 
hareketliliği anlatan göç,bireysel olarak da daha iyi yaşamkoşullarının sağlanmasına 
yönelik geçici yada sürekli yerleşmeyi açıklamaktadır.Göç hareketleri mikro açıdan 
bireyleri etkilediği gibi makro açıdan da toplumları ve ülkeleri olumlu /olumsuz 
etkilemektedir. Bir değişimi ve hareketliliği içerdiği için birey ve toplum açısından 
dinamik bir unsur içerir.Dolayısıyla hem göç eden(etkileyen) hemdegöç edilen( 
etkilenenler) açısından bir yönetimi ve yönetişimi gerektiren bir olgudur. Hem ülke 
içerisinde gerçekleşen iç göç hem de ülkeler arasında gerçekleşen dış göç 
hareketlerinin doğal,siyasal, dinsel,sosyal ve kültürel birçok nedeni olsa bile tarih 
boyunca gerçekleşen göç hareketlerinin en önemli nedeni ekonomik faktörlerdir. 
Bu nedenle göç hareketleri hem nedenleri hem de sonuçları itibariyle ekonomi ile 
ileri düzeyde ilişkisi olan faaliyetlerdir. Bu çalışmada neden ve sonuçları itibariyle 
göç-ekonomi ilişkisi tartışılarak, hem göçe neden olan ekonomik olumsuzlukların 
hem de göç sonucunda ortaya çıkan ekonomik kayıpların çözümüne yönelik politika 
önerileri sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekonomi, Politika  
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AN ANALYSIS ON THE REASONS AND THE RESULTS OF THE MIGRATION-

ECONOMIC RELATION 

The phenomenon of migration has been seen throughout human history. 
Within this concept, there are many sociological, cultural, economic and political 
variables. It is a complex phenomenon that often appears as a cause, voluntary or 
compulsory. Migration describing mobility to different regions or locations for 
different demographic reasons explains the permanent settlement of the 
temporary area in order to provide better living conditions on an individual basis. 
Migration movements are influencing individuals from the micro-angle. In terms of 
macro, affects societies and countries positively or negatively. It contains a dynamic 
element in terms of individual and society because it involves a change and 
movement. Thus, both migrated (affecting) and migration resulting (affected ones) 
is a phenomenon which requires the management and governance terms.Internal 
migration both within the country and external migrations taking place among the 
countries has been the cause of many natural, political, religious, social and cultural 
reasons. However, the most important reasons for migration during the course of 
history are economic factors. For this reason, migration movements are activities 
that are highly related to the economy, both in terms of causes and consequences. 
In this study, migration-economy relation will be discussed in terms of reasons and 
results. A policy proposal will be presented for resolving both the economic 
adversities causing the migration and the economic losses resulting from migration. 

Key words: Migration, Economy, Politics 
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GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN EKONOMİYE ETKİLERİ 
 

Arş. Gör. Nihal ASLAN 
Fırat Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 

 
Dünya kurulduğundan itibaren insanoğlu gerek ekonomik gerek siyasi 

gerek sosyal sebeplerden ötürü yer değiştirme çabası içerisinde olmuştur. Yer 
değiştirme arzusu  temelinde bir çok neden barındırsa da en temel neden insan 
mutsuzluğudur. Yaşam şartlarından memnun olmama ki en geçerli neden ekonomik 
yetersizliktir  insanları göçe zorlamaktadır. Göçmenlerin maddi ve manevi olarak  
zor ve sıkıntılı mekanlardan daha ferah ve huzurlu ortamları arama isteği göç 
yollarını teşkil etmektedir. 

Son zamanlarda Ortadoğu ülkelerinde yaşanan savaş ve siyasi çalkantılar 
bu topraklarda yaşayan insanların kitleler halinde dünya üzerine yayılmalarına 
sebep olmuştur. Arap baharı ile kıvılcım halinde başlayan siyasi kargaşa son ve en 
kanlı  durağı olarak Suriye olmuştur. Yakın komşumuz olması hasebiyle Suriye’deki 
savaştan en fazla etkilenen ülke Türkiye olduğu inkâr edilemez. 

Ülkelerinde yaşanan ekonomik ve siyasi huzursuzluktan kaçan göçmenler 
göç ettikleri ülkeleri de ekonomik, siyasi ve kültürel olarak sıkıntıya sokmaktadırlar. 
Göç ettikleri ülkelerin kültürlerine ayak uydurmada yaşanan sıkıntı, vasıfsız ve 
çoğunlukla eğitimsiz işgücünün ekonomiye etkileri ve tüm bu yaşananların siyasi 
olarak gündem oluşturması  göç olgusunun yaşattığı bazı sorunlardır. 

Bu çalışmada; göç kavramı, göçün sebepleri ve göç eden insanların göç 
ettikleri ülkeye ekonomik etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekonomi, Göç türleri 
 

MIGRATION CASE AND THE EFFECTS ON ECONOMY OF MIGRATION 
 

 Mankind has been struggling to relocate because of economic, political and 
social reasons Since the establishment of the world. The main reason is human 
unhappiness although there are many reasons on the basis of desire for displacement. 
The most valid reason is the people who are economically inadequate do not be 
dissatisfied with the living conditions. Immigrants want to search for a more spacious 
and tranquil environment than the hard and tough areas of material and spirituality. 

Recently, war and political turmoil in the Middle Eastern countries has caused 
people living in these lands to spread on the earth in masses. The political turmoil that 
started in sparks with the Arabian spring became Syria as the last and bloodiest stop. It 
can not be denied that Turkey is the country most affected by the war in Syria because 
of our close neighbor. 

Immigrants who escape from economic and political unrest in their countries 
are also suffering economically, politically and culturally from the countries they 
emigrate to. The difficulties in adapting to the cultures of the countries where they 
have migrated are the economic problems of unskilled and mostly uneducated labor 
force, and some problems that immigration has caused by the political agenda of all 
those living. In this study; The concept of migration, the causes of migration, and the 
economic impacts of countries where immigrants migrate. 

Keywords: Migration, Economy, Types of migration 
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GÖÇ VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Yrd. Doç.Dr. Nazan Şahbaz KILINÇ 
Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 

Arş. Gör. Mustafa KARTAL  
Selçuk Üniversitesi, Beyşehir A. A. İşletme Fakültesi,  

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Efe Can YİĞİT 

Kırıkkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü 
 

İnsanlığın var olmasıyla birlikte başlayan göç hareketliliği, dünya 
savaşlarından sonra hız kazanmış olup; son dönemde çok ciddi seviyelere 
ulaşmıştır. Göç hareketliliği; sosyal etkilerinin yanı sıra başta işsizlik, ücret düzeyi, 
konut ve gıda fiyatları olmak üzere birçok ekonomik değişkeni etkilemekte ve 
bölgelerarası gelişmişlik farklarına yol açabilmektedir. Bu çalışmada il bazında göç 
verilerinden hareketle göç ile işsizlik arasındaki ilişki Türkiye özelinde, 2008-2016 
dönemi kapsamında panel veri yöntemleri kullanılarak analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, İşsizlik, Nedensellik İlişkisi. 

AN APPLICATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND 
UNEMPLOYMENT 

Migration mobility, which started with the existence of mankind, gained 

momentum after world wars; has recently reached very serious levels. Migration 

mobility; besides social influences, affect many economic variables particularly 

such as unemployment, wage levels, housing and food prices and can lead to 

regional differences in development. In this study, the relation between migration 

and unemployment is analyzed by using panel data methods within the scope of 

2008-2016 period in Turkey.  

Keywords: Migration, Unemployment, Causality Relation.  
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GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ABD EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE 
ABD’DE YAŞAYAN TÜRK GİRİŞİMCİLER 

Öğr. Gör. Süleyman BAYINDIR 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman MYO,  

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Öğr. Gör. Fatih YILMAZ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman MYO, 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

 

Tarihteki her göç akını dünyanın kaderini değiştirecek kadar büyük olaylara 
sebep olmaktadır. Göç etmiş insanların yeni ülkelerinde hayata geçirdikleri 
girişimler ve yarattıkları katma değer dünyada önemli etkiler yaratmaktadır. ABD’de 
milyar dolarlık işletmelerin yarısı göçmenler tarafından kurulmuştur. National 
Foundation for American Policy tarafından hazırlanan rapora göre, ABD bünyesinde 
1 milyar dolardan fazla değerlemeli girişimlerin yarısı ABD dışında doğan girişimciler 
tarafından kurulmuştur. Airbnb’nin paylaştığı bir rapora göre göçmenlerin yeni 
girişimciler içindeki payı 1996’da yüzde 13,3 iken 2016’da yüzde 28,5’e yükselmiştir. 
ABD’ye göçle gelen ve girişimlerini ABD’de kuran girişimcilerin doğduğu ülke 
sıralamasında ilk sırayı Hindistan ve Kanada alırken İngiltere ikinci sırada, üçüncü 
sırada İsrail doğumlu girişimciler bulunuyor. Diaspora kavramı bu çalışmanın ortaya 
çıkmasında büyük bir önem arz etmektedir.  Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
diasporayı daha geniş bir ifadeyle ‘vatanından ayrılmış, fakat bağlarını sürdüren, 
etnik ve ulusal toplum üyeleri’ olarak tanımlamaktadır. ABD’de yaşayan Türk 
kökenli göçmen girişimciler çalışmanın esas ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada ABD’de göçmen girişimcilerin kurdukları şirketlerin ekonomik etkileri ve 
ABD’de yaşayan Türk asıllı girişimcilerin hem ülkemiz hem de ABD açısından 
yarattıkları potansiyel ele alınacaktır. ABD’de yaşayan Türkler açısından iş 
diasporası özelinde girişimler ele alınacak ve mevcut durumumuz ortaya 
koyulacaktır. Araştırma metodu olarak Literatür taraması ve çalışma kapsamında  
ABD’de yaşayan Türk girişimcilerle yapılan mülakatlara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen Girişimciliği, Etnik Girişimcilik, Göçmen,  
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THE IMPACTS OF THE IMMIGRANT ENTREPRENEURSHIP ON THE US ECONOMY 
AND TURKISH ENTREPRENEURS LIVING IN THE USA 

Throughout history, rush of immigrants have caused big events that can 
change the fate of the world. The initiatives and the added value created by 
migrants in their new countries bring significant impacts in the world. In the US, 
half of the billion-dollar businesses are set up by immigrants. According to a report 
prepared by the National Foundation for American Policy, half of the more than $ 1 
billion worth of businesses in the US were created by entrepreneurs born outside 
the United States. According to another report shared by Airbnb, the share of 
immigrants in new entrepreneurs increased from 13.3 per cent in 1996 to 28.5 per 
cent in 2016. India and Canada are in the first place in the rankings of country 
where the US born immigrants who set up their initiatives in the US, England is the 
second and the third place is the Israel-born entrepreneurs. The concept of 
diaspora has a great proposition in the shaping of this work. The International 
Organization for Migration (IOM) defines the diaspora broadly as ethnic and 
national community members ‘separated from its homeland but maintaining 
relationships’. Immigrant entrepreneurs of Turkish origin living in the USA are the 
main interest of the study. In this study, the economic effects of the companies 
established by immigrant entrepreneurs in the USA and the potential created by 
Turkish-born entrepreneurs living in the US for both our country and the US will be 
addressed. In terms of Turks living in the United States, initiatives in the special 
case of business diaspora will be discussed and the present situation will be 
revealed. The research method will include literature review and interviews with 
Turkish entrepreneurs living in the United States. 

Key words: Immigrant Entrepreneurship, Ethnic entrepreneurship, 
Immigrant 
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İMALAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SURİYELİ MÜLTECİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN DAVRANIŞLAR İLE İLGİLİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

 
Doç.Dr. Nusret GÖKSU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 
Uzm. M. Tuncer OKUMUŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 
Uzm. Alican AFŞAR 

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 
 

 

Dünya’da savaş ve başka sebeplerden dolayı milyonlarca insan mülteci 
konumuna düşmektedir. Mülteciler yaşadıkları toplumlarda dil, din, ırkçılık ve 
güvenlik gibi birçok sorunla mücadele etmektedirler. Mültecilerin yaşadıkları 
toplumda hayatlarını devam ettirebilmek ve topluma ayak uydurabilmek için 
çalışmaları gerekmektedir.  

Mültecilerin de diğer çalışanlar gibi hem kendi hem de beraber çalıştıkları 
kişilerin sağlıkları ile işveren ve ülke ekonomisi için iş yaptıkları alanla ilgili iş sağlığı 
ve güvenliği kurallarına uymaları gerekmektedir. Mültecilerin yapacakları üretim 
çalışmalarında işin gerektirdiği bilgiye sahip olmaları kadar bu işlerini yaparken iş 
sağlığı ve güvenliği kurallarını da bilmeleri ve doğru şekilde uygulayabilmeleri de 
gereklidir. Böylece kendi geçimlerini sağlamış olmakla birlikte işyerinde sürekli 
üretken olarak çalışabileceklerdir.  

Yaptığımız bu çalışmada, Kahramanmaraş’ta yaşayan ve üretim 
sektörlerinde çalışan mültecilerin çalıştıkları iş ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği 
davranışlarını demografik ve işletme özellikleri yönüyle belirleyen bir alan 
araştırması yapılmıştır. Çalışma yapılırken veri toplama yöntemlerinden olan anket 
yöntemi kullanılmıştır. Ankete katılanlara, demografik özelliklerinden işletme 
özelliklerine kadar farklı alanlarda sorular yöneltilmiştir. Kahramanmaraş’ta üretim 
sektörlerinde çalışan 137 çalışanın işverenlerine sorularak yapılan bu çalışma 
sonucunda mültecilerin iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen davranışları belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Ülkemizde 3.000.000’un üzerinde mültecinin yaşadığı ve farklı sektörlerde 
çalıştıkları göz önünde bulundurulacak olursa çalışmanın önemi ortaya çıkmış 
olacaktır. Çalışma sonucunda ortaya çıkmış olan veriler ışığında hem literatüre katkı 
sağlanacak hem de çalışma konusu araştırma bulguları paylaşılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Mülteci, İmalat Çalışanları 
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ATTITUDES OF SYRIAN REFUGEES 
WORKING IN MANUFACTURING SECTOR: A FIELD STUDY 

 
Millions of people are being refugee because of war or some different 

cuases. Refugees are facing many problems in the society they live in such as 
language, religion, racism, safety etc. Refugees must work to survive and to  
integrate into the society they live with.  

Refugees, like other workers do, must follow the occupational health and 
safety rules for their safety as well as coworkers safety and for their employers’ and 
counteries’ economy. It is as important for refugees to know and correctly apply 
occupational health and safety rules as having proper knowledge about the job 
they do. Thus they will be continuously productive at the workplace while making a 
living.   

In this study a field research was conducted to determine refugees’ 
occupational health and safety attitudes in their workplaces in demographic and 
organization aspects  who are  living in Kahramanmaraş and working in 
manufacturing sector. In this study surveymethod is used to collect data. In the 
survey various questions about demographic properties and organization 
properties directed to the survey participants. Refugees’ occupational health and 
safety attitudes are analyzed by conducting survey on 132 organization that work in 
manufacturing sector in Kahramanmaraş. 

Considering that more than three million refugees are living in our country 
and they work in various sectors, importance of this study can be understood. At 
the light of the data produced from this study a contribution to the literature will 
be made and findings of the study will be published. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Safety Culture, Refugee, 
Manufacturing Employees 
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GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA MAĞDUR KAVRAMININ TESPİTİ VE 
HUKUKİ SONUÇLARI 

Arş.  Gör. Ahmet ÖZDEMİR 
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı  
 

Göçmenler, ülkelerindeki iç karışıklıklar, ekonomik istikrarsızlıklar, işsizlik 
vb. gibi nedenlere bağlı olarak daha bir yaşam bulacakları ülkelere göç etmeyi 
arzulamaktadırlar. Yaşam standartları daha yüksek olan bu ülkeler ise kamu 
düzeninin ve ekonomik hayatın bozulmaması için yabancıların ülkeye girişlerine ve 
ülkede kalmalarına bir takım kısıtlamalar getirmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, 
göçmenlerin gelişmiş ülkelere yasal yollarla girme ve orada kalma imkanını ortadan 
kaldırmaktadır. Yasal olarak ülkeye giremeyen göçmenler ise yasadışı yollara 
başvurmakta ve göçmen kaçakçılarına yönelmektedir. 

Göçmen kaçakçılığı suçunda göçmenler, insan onuruyla bağdaşmayan 
muamelelere maruz kalmakta ve içinde bulundukları zor durumdan istifade edilerek 
kaçakçılar tarafından maddi yönden sömürülmektedirler. Bu kötü muameleler ve 
sömürü, göçmenlerin bu suçun yasal mağduru olduğunu düşündürebilir. Ancak 
uygulamada ve doktrinde, göçmenlerin bu suçun mağdurunu mu yoksa hukuki 
konusunu mu oluşturdukları meselesi tartışmalıdır. Göçmenlerin suçun yasal 
mağduru kabul edilmesi halinde, zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak failin 
cezasının artırılması söz konusu olabileceğinden,bu mesele hukuki sonuçları 
açısından da önem arz etmektedir. Bu çalışmada, göçmen kaçakçılığı suçunda 
mağdur kavramı uluslararası sözleşmeler, doktrinde benimsenen görüşler ve yüksek 
mahkeme içtihatları çerçevesinde ele alınmış ve hukuki sonuçlarına temas edilmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen Kaçakçılığı, Mağdur Kavramı, Yasadışı Göç 
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DETECTION AND LEGAL RESULTS OF THE VICTIM CONCEPT IN THE CRIME 
OF THE SMUGGLING OF MIGRANTS 

Migrants want to migrate to the countries that they will find a better 
lifedue to the internal conflict in their countries, economic instability, 
unemployment and so on. These countries with higher standards of living have 
some requirements for foreigners to enter the country and their stay in the country 
in order not to disturb public order and economic life. These requirements 
minimize the possibility of immigrants entering and staying in developed countries 
legally. Immigrants who can not legally enter the country resort to illegal roads and 
tend to migrant smugglers. 

In the case of migrant smuggling, immigrants are exposed to incompatible 
treatments of human dignity and exploited by the smugglers due to the 
difficultsituation they are in. These mistreatment and exploitation may suggest that 
immigrants are the legal victims of this crime. However, in practice and in doctrine, 
the issue of whether immigrants are the victims of this crime or whether they 
constitute the legal subject is controversial.This matter is also important in terms of 
its legal consequences. In the case of immigrants being considered as legal victim, 
as it may be a matter of increasing the punishment of the offenders by applying the 
provisions of the chained crime. In this study, we dealt with the concept of victim in 
the crime of migrant smuggling within the framework of international contracts, 
opinions adopted in the doctrine, and high court case-law, and tried to touch on its 
legal consequences. 

Key Words: Migrant Smuggling, Concept of Victim, Illegal Migration. 
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GÖÇ VE KAYIT DIŞILIK: KİLİS’TE ÇALIŞAN SURİYELİ SIĞINMACILAR 

 
Doç. Dr. Sadettin PAKSOY  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

                  Mustafa Ali KELEBEK 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

İktisat anabilim Dalı Yükseklisans Öğrencisi 

 

İnsanların ekonomik, toplumsal, siyasi ve doğal nedenlerle yer 
değiştirmesine göç denmektedir. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Ülkemize sığınıp 
(göç edip), Türkiye’de yaşamını sürdürmeye çalışan 3 milyondan fazla Suriyeli 
sığınmacı bulunmaktadır. 2017 yılı itibarı ile Kilis'te Kilis nüfusundan daha fazla 
Suriyeli sığınmacının yaşadığı belirtilmektedir. Zorunlu göçün kurbanları olan bu 
sığınmacılar hayatlarını idame ettirebilmeleri için hemen hemen her sektörde 
çalışmaktadırlar. Ancak, Türk vatandaşı olmadıkları için de maalesef kayıt dışı 
çalışmak durumundadırlar. Türkiye Cumhuriyeti bu sığınmacılardan bazılarına 
çalışma izin belgesi verse de, bu belgeyi alan az sayıda sığınmacı bulunmaktadır.  Bu 
çalışma ile,  Kilis’te yaşayan ve kayıt dışı çalışan Suriyeli sığınmacılar ele alınacaktır. 
Kilis ekonomisine olumlu etkisi olan, ancak kayıt dışı istihdam sorununu da 
beraberinde getiren bu durum çeşitli yönleri ile incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kilis, Göç, kayıt dışılık, Suriyeli sığınmacılar 
 

MIGRATION AND REGISTRATION: SYRIAN ASYLUMS WORKING IN KİLİS 

Migration is called migration of people for economic, social, political and 
natural reasons. There are more than 3 million Syrian asylum seekers (live in 
Turkey) who escape from the civil war in Syria. As of 2017, it is stated that more 
Syrian asylum seekers live in Kilis than Kilis population. These asylum seekers, who 
are victims of forced displacement, work in almost every sector so that they can 
rescue their lives. However, because they are not Turkish citizens, unfortunately 
they have to work in the informal sector. Although Turkısh Republic  gives some of 
these asylum seekers permission to work, there are a small number of asylum 
seekers receiving this document. In this study, Syrian asylum seekers living in Kilis 
and working informally will be discussed. This situation, which positively affects the 
Kilis economy but brings with it the problem of informal employment, will be 
examined in various aspects. 

Keywords: Kilis, Migration, informality, Syrian asylum seekers. 
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GÖÇ YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ BİR GÜNCEL AKTÖR OLARAK İNSAN TACİRİ 
MAĞDURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhanettin COŞKUN 
Osmaniye Korkut AtaÜniversitesi İİBF  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
 

 Göçü başlatan ve devam ettiren etkenler genel anlamda itici ve çekici 
faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faktörlerin çoğunda başta ekonomik 
olumsuzluklar kendini göstermektedir. Bölgesel koşullar düşünüldüğünde göç veren 
ülkelerin çoğunun yoksullukla ciddi boyutlarda mücadele ettiğini görmek 
mümkündür. Bu genel kabul ile birlikte toplumun sosyal bileşenlerini ve dolayısıyla 
kamu düzenini etkileyen oldukça karmaşık ve yasa dışı özellikleri barındıran “insan 
ticareti” konusu halen uluslararası karakterler taşıması ve ülkeleri olumsuz anlamda 
etkileyen örgütlü birmeseleolarak uzun zamandır kamu düzeni içerisinde dikkat 
çekmektedir. Türk kamu düzeninde de incelenmekte olan ve sıklıkla modern kölelik 
parametreleri anlamında da düşünülen insan tacirleri ve bu tacirlerin bir ticaret 
aracı olarak özne haline getirilen mağdurların kamusal önemi araştırmanın ana 
konusunu oluşturmaktadır. 
 Araştırmanın temel amacı Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan ve sosyal, 
ekonomik, küresel ve hatta siyasi sonuçlarının toplumun büyük kesimine etkisinin 
görüldüğü yasa dışı kanalların kullanıldığı konunun önemine dikkat çekmektir. 
Bunun yanında küresel, bölgesel ve yerel çaresizlik alanlarını profesyonelce istismar 
ederek yasa dışı şekilde hareket eden ve Türkiye’nin arzu edilmeyen kamusal 
olumsuzluklarına sebep olan insan tacirlerinin göç meselesi içindeki yeri ve 
hassasiyetini ortaya koyarak alınabilecek tedbirlere öneriler sunmaktır. 
 Türkiye’nin bölgesel çıkmazlardan kaynaklanarak almakta olduğu göç 
hareketlerinin sonuçlarının insan tacirliği ve bu konuda mağduriyet yaşayan insan 
akımlarının incelendiğiaraştırmada bu başlıklar ile elde edilen verilerortaya 
konularak, betimsel ve açıklayıcı yöntem kullanılmıştır. 
 Sonuç olarak, küresel, bölgesel ve yerel özellikler incelenerek Türkiye’nin 
göç yönetiminde elde ettiği kazanımların insan merkezli yürütülmekte olan belli 
çıkar gruplarına kazanç sağlamakta olan ve gittikçe sayısı artan insan ticareti ve 
mağdurlarının sosyoekonomik özelliklerinin yanında kamu düzeninin 
sürdürülmesinde de önemi son derece ciddi boyutlara tırmanabilmektedir. 
Konunun Türkiye içinde ve dışında görülen sebep ve sonuçlarının kontrol edilmesi 
ve etki alanlarının yasal gözlemlere dayanılarak geliştirilmesine yönelik işbirliği 
çalışmalarının artırılması güncel ve önemli bir başlık olmuştur. Modern köleliğin 
önlenebilmesi kapsamında gittikçe gelişen insan ticareti yöntemlerine giden 
ekonomik, siyasi ve sosyolojik yolların güçlü bir göç yönetimi hizmetinin kamu 
düzeninde bütünleşme imkânı bulması sağlanmalıdır. 
 Anahtar Sözcükler: Göç Yönetimi, Modern Kölelik, İnsan Ticareti, Mağdur 
Destek Programı 
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A EVALUATION ON HUMAN TRAFFICKERS AS AN IMPORTANT CURRENT 
ACTOR IN MIGRATION MANAGEMENT 

 
The factors that initiate and sustain migration are generally confronted as 

repulsive and attractive factors. In the majority of these factors, economic 
negativities manifest themselves. When regional condition sare considered, it is 
possible to see that most of the countries that emigrated are struggling with 
poverty in serious dimensions.  With this general acceptance, the "human 
trafficking" issue, which contains the social components of the society and there 
for ethecomplexand illegal features that affectthe public order, still draws attention 
within the public bureaucracy for a long time as a reason for negatively affecting 
international characteristics and countries. It is the main subject of investigating 
human traffickers, which are being examined in Turkish public order and also seen 
in the sense of modern slavery, and the public interest of the victims who are 
turned into subjects as a trading medium of these traders. 

The main aim of there search is to draw attention to the importance of the 
use of illegal channels, which are frequently encountered in Turkey, where the 
social, economic, global and even political consequences of the society which are 
clearly seen.  It is also to present proposals to the measures that can be taken by 
demonstrating the place and sensitivity of human traffickers in the immigration 
issue, which actillegally by professionally exploiting the spheres of global, regional 
and local helplessness and cause undesirable public negativities in Turkey. 

Descriptive and explanatory methods have been used by revealing the 
results obtained by these headings in there search on human trafficking of human 
trafficking and the currents of human trafficking suffering from this issue. 

As a result, by examining the global, regional and local characteristics, 
Turkey's gains in migration management can increase the number of human-
centeredand self-centered interest groups, which are increasing, and increasing the 
seriousness of human trafficking and the socioeconomic characteristics of the 
victims.  It has become a current and important title to increase cooperation 
activities to control the causes and consequences of the issue in and out of Turkey 
and to develop its impact areas on the basis of legal observations.  In order to 
prevent modern slavery, a strong migration management service of economic, 
political and sociological routes to increasingly trafficked human trafficking should 
be able to integrate in public order. 

Key Words: Migration Management, Modern Slavery, Human Trafficking, 
Victim Support Program. 
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GERMANY’S REFUGEE “CRISIS” AND A DISCUSSION ofGERMAN 

COMPANIES’REFUGEE-RELATED CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

PRACTICES  

Dr. Elif  KOCAGÖZ 
University of Erlangen 

 
The Syrian refugee crisis has put a significant political, social, and economic 

strain on Germany. The country is facing many challenges, despite the fact that it 

has had generally high immigration rates since the mid-1960s. Recently, there is an 

increase in the society’s social and economic concerns, multiple studies are 

reporting discrimination towards refugees in the labor market and in everyday life, 

right-wing extremism is becoming more popular,and xenophobic incidents and 

crimes are occurring more often in the country. Meanwhile, German actors from 

politics, civil society, business, and science are looking for ways to improve the 

country’s system and searching for answers on how early participation in society 

can be efficiently designed to ensure long-term social integration, especially for 

those who may stay in the country permanently.  

Literature on how German companies have been responding to refugee-
related issues is very scarce, and the topic as a whole is under-researched.The aim 
of this study is to provide insight into the current situation in Germanyfrom some 
selected aspects and discuss German private sector’s response to the crisis. Taking 
the view that labor-market integration is the most important factor when it comes 
to refugees achieving full integration, this paper focuses additionally on the 
employment-related practices of German companies. Despite the existence of 
various peripheral corporate social responsibility activities, the German private 
sector’s effortsseem to be insufficient in terms of employment. Possible external 
and company-related barriers leading to this situation were briefly discussed in the 
conclusion part. 

Key Words: Corporate Social Responsibility, German Companies, 
Refugees, Immigration, Germany 
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ALMANYA’NIN MÜLTECİ ‘KRİZİ’ VE ALMAN ŞİRKETLERİNİN MÜLTECİLERLE İLGİLİ 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA 

Suriyeli mülteci krizi Almanya’nın üzerinde politik, sosyal ve ekonomik 
açılardan oldukça önemli bir yük oluşturmuştur. Her ne kadar Almanya 1960’lardan 
beri yüksek göç oranına sahip bir ülke olsa da–yeni göç dalgasıyla birlikte- bir çok 
sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Şuanda ülkede, toplumun sosyal ve ekonomik 
kaygıların da bir yükseliş görülmekte; çeşitli araştırmalar işgücü piyasasında ve 
günlük yaşamda mültecilere karşı ayrım yapıldığını raporlamakta; aşırı-sağ giderek 
popularleşmekte ve yabancı düşmanlığıyla işlenen suçlar artmaktadır. Bu arada 
siyaset,sivil toplum, iş dünyası ve bilim camiasından çeşitli aktörler, ülkenin-yasal- 
sistemini geliştirmek için çözümler, ve özellikle-mültecilerden-kalıcı olanların uzun 
dönem sosyal entegrasyonunu mümkün kılacak olan topluma erken katılımın nasıl 
sağlanacağı sorusuna yanıtlar aramaktadır. 

Alman şirketlerin mültecilerle ilgili sorunlara yaklaşımına dair literature kısıtlı 
olup, konu bir bütün olarak da henüz oldukça az araştırılmıştır. Bu çalışmanın 
amacı, Almanya’daki mevcut durumu bazı seçili konular açısından ortaya koymak ve 
Alman özel sektörünün oluşan krize nasıl reaksiyon verdiğini tartışmaktır. İşgücü 
piyasasına katılım, mültecilerin tam entegrasyonunda en önemli etken olduğundan; 
çalışmada şirketlerin istihdamla ilgili uygulamalarına da ilave olarak 
değinilmiştir.Sonuç olarak birbirinden farklı periferik kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarının mevcudiyetine rağmen, özellikle istihdam açısından özel sector 
uygulamalarının oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Bunun olası dışsal ve şirket-
içi nedenleri sonuç bölümünde kısaca tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Alman Şirketleri, Mülteciler, 
Göç, Almanya 
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TÜRKİYE’YE GÖÇ VE KAYITDIŞI İSTİHDAM 

Yrd. Doç.Dr. Mustafa  BAYLAN
 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

 Pınar PAZARCI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi  
 

 
Türkiye birçok ülkeden göç almaktadır. Türkiye’ye göç iktisadi sonuçlar 

doğurmaktadır. Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından birisi de kayıtdışılıktır. 
Bu araştırmanın amacı Türkiye’ye göç ile kayıtdışı istihdam arasındaki ilişkinin 
belirlenmesidir. Araştırmanın ana materyalinden biri olan Türkiye’ye gelen göçmen 
sayısı; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (United Nations High 
Commissioner for Refugees, UNCHR), Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranı Türkiye 
İstatistik Kurumundan (TÜİK) sağlanacaktır. Türkiye’ye göç  ile kayıtdışı istihdam 
arasındaki ilişki ekonometrik yöntemle ortaya konulacaktır. Son yıllarda böyle bir 
çalışmanın olmaması araştırmayı önemli kılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Türkiye, Göç, Kayıtdışı İstihdam 
 

IMMIGRATION TO TURKEY AND INFORMAL ECONOMY  

 
Turkey has been receiving immigration from many countries. Migration to 

Turkey has some economic consequences. One of the major problems of the 
Turkish economy is that of informality. The aim of this research is to determine the 
relationship between immigration to Turkey and the informal employment. One of 
the main data of the research, the number of immigrants, will be procured from 
the United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) and other data size 
of the informal employment in Turkey is obtained from the Turkish Statistical 
Institute (TURKSTAT). The relationship between immigration to Turkey and the 
informal employment will be revealed by econometric method. The absence of 
such a study in recent years makes this research important. 

Keywords: Turkey, Immigration, Informal Employment 
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AFŞİN’DE YAŞAM, YAŞAM DOYUMU VE GÖÇ ALGISI 
 

Öğr. Gör. Nurettin KOCA 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin MYO 

Öğr. Gör. Ahmet TAMBAY 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin MYO 

Okt. Dr. İrfan MARANGOZ  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin MYO 

Prof. Dr. Ahmet KAYA 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Mühendislik ve mimarlık Fakültesi 
 

 
Türkiye’nin dört coğrafi bölgesinin kesiştiği noktaya komşu olan Afşin’in 

kuruluş tarihinin Hititlere kadar uzandığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Böyle 
zengin bir tarihe sahip olan Afşin’de birçok tarihi eserde bulunmaktadır. Ashab-ı Kehf bu 
eserler arasında en önemlisidir. Önemli bir tarihe sahip olmanın yanında, ülkemizin en 
büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan termik santrali de Afşin-Elbistan 
ilçeleri arasındadır. Hem böyle bir tarihi zenginliği hem de büyük bir enerji sahası olan 
Afşin’in nüfusu 2009-2016 yılları arasında sürekli bir düşüş göstermektedir. 1944 
yılından beri Kahramanmaraş’ın bir ilçesi olan Afşin’de nüfusun yıllara göre azalması, 
Türkiye’deki nüfus artış oranları düşünüldüğünde, ilçenin dış göç verdiğini ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmada, göç verme nedenleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişki 
irdelenmiştir. Kahramanmaraş merkezde ve İstanbul’da ikamet eden Afşinliler ile 
İlçe’mizde yaşayanlara uygulanan anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin analizi 
neticesinde yaşam doyumu ve göç algısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Afşin, Yaşam Doyumu, İç Göç 
 

LIFE, SATISFACTION WITH LIFE AND THE PERCEPTION OF MIGRATION IN AFŞİN 
 

It is mentioned in various sources that Afşin, which is neighbor to the 
intersection of four geographical regions of Turkey, dates back to the Hittites. Afşin, 
which has such a rich history, also has many historical monuments. Ashab-ı Kahf is the 
most important of these works. Apart from having an important history, Afşin-Elbistan 
thermal power plant, which is one of the biggest thermal power plants of our country, 
is among the districts of Afşin-Elbistan. The population of Afşin, which is both a 
historical richness and a big energy field, shows a continuous decrease between 2009-
2016. The decrease in the population of Afşin, a province of Kahramanmaras since 
1944, compared to the years reveals that the county gives out migration when 
considering the population growth rates in Turkey. In this study, the relationship 
between immigration reasons and life satisfaction was examined. A significant negative 
relationship between life satisfaction and migration perception was found and the 
results were evaluated as a result of the analysis of the data obtained from the study 
applied to the people of Afşin residing in Kahramanmaraş center and Istanbul and the 
people living in our district. 
  Key Words: Afşin, Life satisfaction, Internal migration 
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YURT DIŞINDA YAŞAYAN VEYA ÜLKESİNE GERİ DÖNÜŞ YAPAN TÜRKLERİN 
DEMOGRAFİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ, AİLE YAPISI VE 

YAŞADIĞI UYUM SORUNLARI: KARAKOÇAN ÖRNEĞİ 

Betül YAZICIOĞLU  
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

 
Araştırmada, göçün beraberinde getirdiği sorunlar; uyum sorunları, işsizlik, 

eğitim-dil sorunu, sosyal güvenlik sorunları, akrabalık-komşuluk ilişkileri, ayrımcılık 
ve yabancı düşmanlığı araştırmanın inceleme konusu olmuştur. Araştırma genel 
olarak üç temel sorunsala odaklanmıştır. Birincisi, göçmenlerin demografik, sosyo-
kültürel özelliklerini ortaya koymak, ikincisi göçmenlerin aile yapısını açıklamaya 
çalışmak, üçüncüsü ise göçmenlerin yaşadığı uyum sorunları belirlemek ve bunlara 
çözüm üretmektir.  

Araştırmanın öncelikli amacı göç edenlerle ilgili temel verileri toplamak, 
demografik, sosyal ve kültürel özelliklerini ve uyum sorunlarını genel hatlarıyla 
incelemek ve bu süreçte etkili olan faktörleri açıklamaya çalışmaktır. Etkili 
faktörlerin neler olduğu saptandıktan sonra bu faktörlerin çözümlemesini yapmak 
araştırmanın öne çıkan önemli bir amacını oluşturmaktadır. 

Bu araştırma teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşan bir 
alan araştırmasıdır. Araştırmada bilgi ve veri toplamak için üç araştırma tekniği 
kombine olarak uygulanmıştır: Anket formunun uygulanması, yüz yüze görüşmeler 
ve kaynak tarama. Anket formunda, araştırmanın gerçekleşmesi için 50 soru 
sorulmuştur. Sorular aile hayatı, öğrenim durumu, medeni durum, akrabalık 
ilişkileri, komşuluk ilişkileri, iş hayatı, ekonomik durum, gelir durumu, uyum 
sorunları, kültürel yapılar ile ilgili olmuştur. Anket uygulaması Elazığ ilinin Karakoçan 
ilçesinde ikamet eden 50 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Anket sorularında 
bazı noktaları iyice aydınlatmak, daha fazla bilgi almak için yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın teorik kısmı da kaynak taraması aracılığıyla 
oluşturulmuştur. Makaleler, tezler, kitaplar taranarak teorik kısmı oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, demografik, sosyo-kültürel, aile yapısı, uyum 
sorunları 
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DEMOGRAPHIC, SOCIAL AND CULTURAL CHARACTERISTICS, FAMILY STRUCTURE 
AND ADAPTATION PROBLEMS OF TURKS LIVING ABROAD OR THE ONES WHO 

RETURN BACK TO TURKEY: THE EXAMPLE OF KARAKOÇAN 

The problems that come with immigration; adaptation issues, 
unemployment, education-language problems, social security issues, kinship-
neighborhood relations, discrimination and xenophobia have been the subject of 
this research. The research has focused on three main problems in general. The 
first is to demonstrate the demographic, socio-cultural characteristics of the 
immigrants, the second is to try to explain the family structure of the immigrants, 
and third is to identify and solve the adaptation problems experienced by such 
immigrants. 

The main objective of the research is to gather basic information regarding 
immigrants, examine the demographic, social and cultural characteristics and 
adaptation problems in general terms and to try to explain the factors that are 
effective in this process. Analyzing these factors after determining what the 
effective factors are is an important goal of the research. 

This research is a two-stage field study, consisting of two phases, 
theoretical and practical. Three research techniques were combined to collect 
information and data for the research: application of the questionnaire, face-to-
face interviews and literature query. In the questionnaire, 50 questions were asked 
to participants. The questions concerned family life, educational status, marital 
status, kinship relationships, neighborhood relations, work life, economic situation, 
income status, adaptation problems and cultural structures. The survey was 
conducted on 50 participants residing in Karakoçan district of Elazığ province. Face-
to-face interviews were conducted to clarify some points in the survey questions 
and to get more information. The theoretical part of the research was carried out 
through literature query. Articles, theses, books were scanned and the theoretical 
part was created this way. 

Key words: Migration, demographic, socio-cultural, family structure, 
adaptation problems 
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TÜRKİYE'YE SIĞINAN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE VE 
TÜRKİYE’YE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ 

ÖRNEĞİ 
 

Yrd. Doç.Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. Yadigar POLAT 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi SHMYO 

Mustafa KILIÇ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Öğrencisi 
 

Göçler toplumların kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal yaşamını etkileyen 
bir süreçtir. Özellikle savaşlar nedeniyle yaşanan göçler sonucu sosyo-ekonomik ve 
psikolojik yönden yıpranan gençlerin hayatında eğitim faaliyetleri oldukça hayati bir 
önem kazanmaktadır. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaştan kaçarak 
Türkiye’ye sığınan Suriyeli gençler belirli şartlar dâhilinde veya özel öğrenci 
statüsünde üniversitelerde eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Türkiye 
üniversitelerinde eğitim gören Suriyeli sığınmacı sayısı 12.000 olarak açıklanmıştır. 
Suriyeli öğrenciler daha çok İstanbul ve Ankara illeri ile sınır iller olan Gaziantep, 
Kilis, Kahramanmaraş, Adana ve Osmaniye’de bulunan üniversiteleri tercih 
etmektedirler. Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 
2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Suriye uyruklu öğrencilerin 
aldıkları eğitime, sosyal ve kültürel ilişkilerine, ekonomik durumlarına ve geleceğe 
yönelik planlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla likert tipi bir anket 
ölçeği geliştirilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesinde kayıtlı toplam 
658 Suriyeli öğrencinin tamamına ulaşılmaya çalışılmış, anket yapmaya gönüllü 155 
öğrenci ile çalışma yapılabilmiştir. Elde edilen veriler SPSS (Standart Program for 
Social Sciences) for Windows 20.0 paket programı aracılığıyla işlenmiş ve veri analizi 
yapılmıştır. Araştırma sonucu Suriyeli öğrencilerin Türkçeyi öğrenmede zorluk 
yaşadıkları, bir kısmının maddi sıkıntı içinde oldukları, bir kısmının okul saatler 
dışında part time işlerde çalıştıkları, yaklaşık % 62’sinin burs aldığı tespit edilmiştir. 
Katılımcıların yaklaşık % 74’ü savaş bittiği takdirde ülkelerine dönmek istediklerini 
belirtmiştir. Öğrenciler Türkiye’ye yönelik olumlu duygular beslemektedirler. 
Türkiye’de öğrenim gören Suriyeli üniversite öğrencileri, aldıkları eğitimle savaş 
sonrasında Suriye’nin yeniden yapılanmasına ve kalkınmasına katkı sağlayacakları 
gibi ülkelerinin sosyal ve ekonomik gelişiminde en etkin bireyleri oluşturacaklardır.  

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, Suriyeli öğrenci, üniversite 
eğitimi, uluslararası göç. 
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THE DETERMINATION OF THE OPINIONS OF THE SYRIAN STUDENTS WHO TAKE 
REFUGE IN TURKEY ON UNIVERSITY EDUCATION AND TURKEY: THE CASE OF 

KAHRAMANMARAŞ 

Immigration is a process that affects the cultural, social, economic and 
political life of societies. Particularly in the lives of young people who have worn 
away from the socio-economic and psychological aspects of migrations due to 
wars, educational activities have vital importance. Syrian youth who escaped from 
the civil war that started in Syria in 2011 and took refuge in Turkey can continue 
their education in universities under certain conditions or with special student 
status. The number of Syrian asylum having education at universities in Turkey is 
12.000. Syrian students mostly prefer the universities in Istanbul and Ankara cities, 
and Gaziantep, Kahramanamaras, Adana and Osmaniye cities which are the border 
of provinces. The aim of this study is to determine the opinions of the students of 
Syrian nationality who were educated in Kahramanmara Sütçü İmam University in 
the 2016-2017 academic year on their education, social and cultural relations, their 
economic situation and plans for the future. For this purpose, a likert type 
questionnaire was developed. A total of 658 Syrian students registered at 
Kahramanmara Sütçü İmam University were tried to be reached however 155 
volunteer students volunteered to conduct the survey. The obtained data was 
analyzed using the SPSS (Standard Program for Social Sciences) for Windows 20.0 
package program. As a result of the research, it has been determined that some 
Syrian students have difficulty in learning Turkish, some are in financial difficulties, 
some of them work part-time outside school hours, and about 62% of students 
have received scholarship. Approximately 74% of respondents stated that they 
would like to return to their country if the war is over. The students have positive 
feelings towards Turkey.  Syrian university students having education in Turkey wil 
be the most effective individuals in the social and economic development of their 
contries as they wil contribute to the restructuring and development of Syria after 
the war with the education they have received here.  

Keywords: Syrian asylum seekers, Syrian students, university education,  
international immigration 
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İRAN’DA BEYİN GÖÇÜ HAREKETLERİ 
 

Doç. Dr. Ali TEMİZEL 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm 

 
Tarih boyunca yerlerini değiştirmeyen nadir milletlerden olan İranlılar, asıl 

unsur İran coğrafyasında kalmak üzere tarihin her döneminde dünyanın değişik 
bölgelerine irili ufaklı göçler vermiştir.  

X. yüzyılın sonlarında Hindistan’a başlayan Gazneli akınları, Hindistan’daki 
İslami fetihlerin başlangıcı olmuş ve İslam dinin yayılması için zemin oluşturmuştur. 
XI. Yüzyıl boyunca ve daha sonrasında İran’dan çok sayıda ilim adamı ve mutasavvıf 
göç ederek Hindistan topraklarına yerleşmiştir.  

İran’da Safevî hanedanının dini ve siyasi baskısından Hindistan’a kaçan şair 
ve edipler, XVI.-XVIII. yüzyıllarda Hindistan’daki Babür Devleti döneminde, 
edebiyatta az kelimeyle çok şey ifade etme olarak tarif edilen “Sebk-i Hindî” 
üslubunu meydana getirmişlerdir.  

Ebetteki İran’da tarihi süreçte daha çok beyin göçüne örneklik teşkil 
edecek bunlar gibi birçok göç hareketinden söz edilebilir. Bu çalışmada daha çok 
yakın zamanda İran basınına yansıyan bilgilerden yararlanılarak günümüz İran’ında 
meydana gelen beyin göçünden, beyin göçünün sebeplerinden, beyin göçünün 
İran’a yansıyan zararlarından, beyin göçünün durdurulması için İran’ın almaya 
çalıştığı önlemlerden söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, İran, Beyin Göçü 
 

BRAIN DRAIN IN IRAN  
 

The Iranians, rare nations that have not changed their places throughout 
history, have made small-scale and large-scale migrations to various parts of the 
world in every period of history, to remain on the Iranian geography. 
             The Ghaznavid raids, which began in India in the late X

th 
century, were the 

beginning of Islamic conquests in India and laid the groundwork for the spread of 
Islam.Throughout the XI

th
and afterward, a multitude of scholars and Sufis from Iran 

settled in India. 
In the period of Mughal Empire in India, during the XVI

th
-XVIII

th 
centuries, 

poets and authors who escaped to India from the religious and political pressures 
of the Safavid Dynasty in Iran, established the "Sebk-i Hindî" style, which is 
described in the literature as "expressing much with few words".  
It is obvious the history filled with various immigration cases that will exemplify the 
brain drain in Iran. At this article, using the information recently mentioned in the 
Iranian press, brain drain in Iran, reasons, disadvantages for Iran and the measures 
taken by Iran to stop brain drain will be analyzed.  

Key words: migration, Iran, brain drain 
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KAHRAMANMARAŞ ESNAFININ SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Yrd. Doç.Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 
Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Yadigar POLAT 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi SHMYO 
Mustafa KILIÇ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Öğrencisi 

 
2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş milyonlarca kişinin evsiz ve işsiz 

kalmasına yol açmış ve bu insanların bir kısmı uluslararası koruma sağlamak 
amacıyla Türkiye’ye göç etmiştir. Yapılan son resmi açıklamalarda Türkiye’de 
bulunan Suriyeli sığınmacı sayısının 3 milyon 3 bine ulaştığı ifade edilmiştir. 
Türkiye’nin sınır illeri başta olmak üzeri pek çok şehirde Suriyeli sığınmacılar yerli 
halkla birlikte yaşamaktadır. Bu illerden biri de Kahramanmaraş’tır. Çalışmanın 
amacı Kahramanmaraş şehrindeki esnafın Suriyeli sığınmacılara yönelik görüşlerinin 
belirlenmesidir. Bu amaçla açık uçlu soruları içeren bir anket ölçeği geliştirilmiştir. 
Amaçlı örneklem yönteminde yer alan ölçüt örnekleme ve tabakalı amaçsal 
örnekleme yöntemine göre belirlenen 1002 esnaf ile yüz yüze anket yapılmıştır. 
Elde edilen veriler SPSS (Standart Program for Social Sciences) for Windows 20.0 
paket programı aracılığıyla işlenmiş ve veri analizi yapılmıştır. Kahramanmaraş 
esnafının, Suriyeli sığınmacılarla derin bir uyum probleminin olmadığı belirlenmiştir. 
Yaş aralıklarına göre sığınmacı algısı farklılık göstermektedir. Yaşı 50 ve üzeri 
olanlar, sığınmacıların şehir ekonomisini olumlu etkilediğini ifade etmiştir. Esnafın 
sorun olarak gördüğü başlıca konular; güvenlik, işsizlik, Türk vatandaşlığının 
verilecek olması, ev kiralarındaki artış, sosyo-kültürel hayatın etkilenmesi, sağlık ve 
çevre kirliliğidir. Kahramanmaraş’ta kültürel etkileşim meydana gelmiştir. Esnafın 
yanında çalışan sığınmacılar da bulunmaktadır. Kahramanmaraş şehrinde esnafın 
yanında çalışan veya iş kuran Suriyeli sığınmacılar şehir ekonomisini canlandırmıştır. 
Kahramanmaraş’ta şehir hayatına uyum sağlayan ve çeşitli işlerde çalışan Suriyeli 
sığınmacıların edindiği iş tecrübesi savaş sonrasında Suriye’nin yeniden 
yapılanmasında oldukça önemli olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Esnafın Sığınmacı algısı, Suriyeli sığınmacılar, mülteci,  
göç.  
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DETERMINATION OF KAHRAMANMARAŞ TRADESMEN’S OPINION IN RELATION 
TO SYRIAN REFUGEES 

 
The civil war that started in Syria in 2011 millions of people to become 

homeless and unemployed, and some of them migrated to Turkey to provide 
international protection. The latest oficial statement reveals that the number of 
Syrian asylum in Turkey has reached 3 million 3 thousand. Syrian asylum seekers 
live with native people in many cities, especialy in the border of Turkey. One of 
these cities is Kahramanmaras. The aim of the study is to determine the opinions of 
trademan’s toward Syrian asylum seekers in the city of Kahramanmaraş. For this 
purpose, a questionnaire scale including open-ended questions was developed. A 
face-to-face questionnaire survey was conducted with 1002 tradesmen determined 
according to the criterian sampling and stratified purposeful sampling. The 
obtained data was analyzed using the SPSS (Standard Program for Social Sciences) 
for Windows 20.0 package program. It has been determined that Kahramanmaraş 
tradesman does not have a deep compliance problem with Syrian asylum seekers. 
According to age intervals, the asylum seekers perception varies. Age 50 and over 
have stated that asylum seekers are positively affecting the city economy.  Main 
issues that tradesmen regard as problems: security, unemployment, the possibility 
of giving Turkish citizenship, the increase in house rents, the influence of socio- 
cultural life, health and environmental pollution. Cultural interaction in 
kahramanmaras has been occurred. There are asylum seekers working with 
tradesmen. Syrian asylum seekers who work with native tradesmen or set up 
business in the city of Kahramanmaraş have stimulated the city economy.  The 
work experience of Syrian asylum seekers who adjusted to urban life and work in 
various jobs in Kahramanmaraş wil be very important in the restructuring of Syria 
after the war. 

Key words: Asylum seeker perception of tradesmen, Syrian asylum 
seekers, refugee, immigration. 
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YURT DIŞINA GİDECEKLERE VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİM VE BİLGİ 
DAĞARCIĞI 

 
Emekli Prof. Dr. Sami ERCAN  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Oğuzhan ERCAN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
 

Bu sunum, Ülkemiz insanının yurt dışında karşılaştıkları sorunları dile 
getirerek bazı soruların da yanıtlarını öğretilmeden yurt dışına gönderildiklerini 
örneklerle dile getirecektir. Örneğin Harput’tan Amerika'ya göç etmiş bir Türk’ün dil 
bilmemesi ve okuma yazması olmaması sonucu, şimdi Türkiye’de hangi Padişah 
başta sorusu gibi durumlarla karşılaşma veya yemekte bir 12 yaşında Amerikalı 
profesör çocuğunun sizler (Türkler) nerede yaşarsınız? sorusuna verilen yanıtlar 
veya bir diğer profesörün ayakta ki kaliteli deriden yapılmış  Kahramanmaraş 
giysisinin nereden alındığını sorgulaması gibi konuşmaları dile getirilerek 
irdelemelerini yapacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Eğitim, Bilgi 
 

 
INFORMATION AND KNOWLEDGE TO BE UPDATED FOR PEOPLE GOING APPROAD 
 

Students going out of Turkey for Education must be educated and trained 
about their country. This  presentation will introduce  and illustrate some subjects  
about  immigrant  country’s past and present  conditions that they are not aware of 
the past occurences when they  left their origonal home-country. For example, an 
uneducated person who  migrated to the United States of America from Harput 
Elazığ during Ottoman Empire may ask the following question to the person who 
arrived for studying  a master or Ph.D. degree. Who is the present Padişah(Sultan) 
now in İstanbul?  Or  a twelf year old  son of Professor question:” Where Do you  
live “ ? Other similar questions are asked by another professor  to the  
students/immigrants wife “ From where did you get this  well made shoe? 

Key words: Turkey, Education, Information 
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GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIYA ETKİSİ 

(Göç ve Kültürel Değişim) 

 
Öğr. Gör. Emine MUTAFCI  

Avrasya Üniversitesi   

 

En temel anlamıyla göç, siyasal, sosyal, ekonomik, iklimsel nedenlerle 

bireylerin ya da toplulukların yaşadıkları coğrafyayı bırakarak bir başka yere gitme ve 

orada yaşama durumudur. Bütün göçlerin temelinde hayatta kalma ve daha iyi yaşam 

olanaklarına ulaşma isteği vardır.  

Gerçekleşme nedeni ne olursa olsun göç, özellikle göç alan yerleşim biriminde 

hemen her alanda büyük değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişikliklerin en 

önemlilerinden biri de toplumsal yapıdaki değişimdir. Göç ve kültür arasında karşılıklı bir 

etkileşim vardır. Her iki kavram da toplumsal değişim ve gelişim hakkında araştırmalar 

yapan birçok sosyal bilimin üzerinde önemle durduğu konulardandır. Bu kavramların 

toplumsal yapıya etkisi bu araştırmanın itici gücü olmuştur. Göçmenler sadece gittikleri 

yerin kültüründen etkilenmezler aynı zamanda kendi kültürel dokularını taşıyarak 

gittikleri bölgenin kültürünü de etkilerler. Bu çalışmada öncelikle kavramsal olarak göç 

tartışması yapıldıktan sonra göçün, göç alan yerleşim birimlerinin kültürel yapısındaki 

etkilerine değinilmiştir. Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde oluşturulan bu çalışma, 

literatür taraması yapılarak elde edilen verilerin sistematik bir şekilde derlenmesiyle 

oluşturulmuş nitel bir araştırmadır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçün Nedenleri, Göçün Etkileri, Toplumsal yapı, 

Kültür, Kültürel Değişim 

THE EFFECTS OF MIGRATION ON SOCIAL BUILDING 
(Migration and Cultural Exchange) 

 
As the most basic definition, migration is the state of individuals or 

communities who prefer to go to another place in their own country or in another 

country due to various political, social, economic and climatic reasons and who start 

living there leaving the geographical region where they have lived. On the basis of all 

migrations, there is a desire to survive and to achieve a better living. 

Whatever the reason for the realization of the migration, migration or immigration 
leads to major changes in almost every area, particularly in the settlement place where 
immigration takes place. One of the most important of these changes is the change in 
the social structure. There is a mutual interaction between migration and culture. Many 
social sciences that research on social change and development focus on these two 
concepts. The impact of these concepts on the social structure was the driving force of 
this research. Immigrants are not only influenced by the culture of the place where they 
migrate, but they also influence the cultures of the place as they carry their cultural 
heritage together with them. In this study, firstly the concept of migration was 
emphasized and then the effects of immigration on the cultural structure of immigrated 
settlements were argued. In line with these aims, research is a qualitative research 
prepared by literature review method. 

Key Words: Migration, The Causes of Migration, The Effects Of Migration, 

Social Building, Culture, Cultural Exchange, 
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KAVİMLER GÖÇÜNDEN BUGÜNE GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ 
“Göç Eden Toplum-Göç Alan Toplum: Değişim Nerede?” 

 
Öğr. Gör. Cüneyt MUMCU 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

 
 Göç, kainatla yaşıt bir olgudur. İlk canlının dünya sahnesine çıktığı 
günden bu yana her canlı az ya da çok, uzağa ya da yakına değişik sebeplerle göç 
etmiş ve yeni yaşam alanları bulmaya çalışmıştır. İnsanlar adına bilinen ilk göç 
aslında Adem ile Havva’nın göçüdür. Kutsal kitaplarda şeytana uyarak yasaklanan 
meyveden yiyen ve sonra cennetten kovulduğu ifade edilen Adem ile Havva, 
dünyanın farklı yerlerine sürülmüş ve diğer bir anlamda ilk zorunlu göçü 
yaşamışlardır. Evrim teorisi açısından bakıldığında ise özellikle Afrika’da yaşayan 
Homo sapiens önce Asya’ya sonra da diğer eski kıtalara göç ederek ve bu kıtalarda 
yaşayan farklı atalardan geldiği iddia edilen diğer insan ırklarını –Homo erectus, 
Homo neanderthalensis gibi- yok ederek kendilerine yeni yaşam alanları 
kurmuşlardır. Her iki örnekte de görüldüğü gibi kendi topraklarından ayrılıp başka 
bir yaşam alanına isteyerek ya da zorunlu olarak göç eden her canlı hem kendi 
yaşam tarzını hem de gittiği yerin yaşam tarzını değiştirmiştir. İnsanın kendi yaşam 
alanını farklı nedenlerden dolayı terk edip başka bir yere gitmesi, farklı iklimlerle, 
farklı bitki ve hayvan topluluklarıyla, farklı besinlerle ve hepsinden önemlisi 
kültürün önemli bir yaratıcısı olan farklı insanlarla ve farklı kültürlerle karşılaşması, 
toplumların etkileşimine ve böylece toplumsal açıdan büyük değişimlerin ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamıştır. *Kavimler Göçü gibi spesifik bir örnekte, daha net 
görülmüş olmasına rağmen insanlık tarihi boyunca yaşanan farklı boyutlardaki 
göçler de değişimin hızlanmasına ve toplumların sosyo-kültürel açıdan 
etkilenmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında göç, tarihsel açıdan en 
önemli toplumsal değişim nedenlerinden biridir. Bu bildirinin amacı göç olgusunun, 
insanlık tarihi boyunca büyük dönüşümleri ortaya çıkaran en önemli olgulardan biri 
olduğunu ifade etmektir. Bildiri literatür taraması yoluyla hazırlanacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Göç, Büyük Dönüşümler, Toplumsal Değişim, Sosyo-
Kültürel Etkiler 
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SOCIO-CULTURAL EFFECTS OF MIGRATION FROM TRIBAL MIGRATION TO TODAY 
“Migrant Society-Immigrant-Receiving Society: Where is the Change?” 

 
 Immigration is a phenomenon which is peer with the universe. From the 
day when the first creature came to the world stage until today, each creature 
migrated at different distances for various reasons and tried to find new habitats. 
The first migration known to humans is actually the migration of Adam and Eve. In 
the holy books, Adam and Eve, who are said to have been expelled from heaven 
because of the fact that they ate the banned fruit by obeying the devil, have been 
driven to different parts of the world and have experienced the first forced 
migration in the other sense. From the point of view of the evolution, Homo 
sapiens, especially in Africa, set up new habitats for themselves by migrating firstly 
to Asia and then to other ancient continents and destroying other human races 
claimed to have come from different ancestors –such as Homo erectus, Homo 
neanderthalensis- in these continents. As seen in both examples, every creature 
that has left its land and intentionally or unintentionally migrated to another 
territories has changed both its own lifestyle and the lifestyle of places where they 
have been. Due to different reasons, human abandonment of own habitat, going 
another places, meeting with different climates, plant and animal communities, 
foods and, all important, with the other human which are creator of cultures has 
laid the groundwork the interaction of societies and thus has emerged of major 
changes in social terms. As seen in a specific example, such as Tribe Migration, 
migrations in different dimensions throughout human history have caused the 
acceleration of change and sociocultural influence of societies. From this point of 
view, immigration is one of the most important causes of social change in history. 
The purpose of this paper is to express that the phenomenon of immigration is the 
one of the most important fact that has brought about great transformations 
throughout human history. The paper will be prepared by literature review. 
 Key words: Immigration, Great Transformation, Social Change, Socio-
Cultural Effects 
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GÖÇ VE MÜLTECİ HAREKETLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ETKİSİ 

Burak ÇORUH 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi  

 

Bu çalışmada, genel olarak göç ve mülteci hareketlerinin sosyo-ekonomik 
etkileri incelenecektir. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin yanı başında var olan 
Ortadoğu krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan hem Iraklı hemde Suriyeli 
mültecilerin Türkiye üzerinde yaratmış oldukları sosyal ve ekonomik etkilerinin 
değerlendirilmesi ve Türkiye’de yaşanılan göç hareketliliğine yönelik alternatif 
politika önermelerini ortaya koymaktır. Çalışmada sonuç olarak, özellikle Türkiye’de 
var olan Suriyeli mültecilerin hem sosyal hemde ekonomik olarak Türkiye üzerinde 
olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu ancak olumsuz etkilerinin daha ağır bastığı 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Göçün Türleri, Göçün Sebepleri, Göçün 
Sosyo-Ekonomik Etkileri, Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Etkileri 

 

THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF MIGRATION AND REFUGEE MOVEMENTS 

In this study, the socio-economic impacts of migration and refugee 
movements will be examined in general. The main purpose of the study, to 
evaluate the social and economic impacts of both Iraqi and Syrian refugees on 
Turkey, which emerged as a result of the Middle East crisis, which is beside of 
Turkey, and to have presented alternative policy proposals for migration 
movements in Turkey. As a result of the study, there are positive and negative 
effects of Syrian refugees particularly living in Turkey, both socially and 
economically, on Turkey but the consequences of the negative effects are more 
severe. 

Key Words: Migration, Refugee, Types of Migration, Causes of Migration, 
The Socio-Economic Effects of Migration, To Turkey Effects of Syrian Refugee 
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BÖLGESEL GÜVENLİK KOMPLEKSİ TEORİSİ BAĞLAMINDA GÖÇ VE SINIR 
GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 
Yrd. Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü 

Merve GÖREN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve  

Uluslarası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi 
 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası ortam hakkında öngörüler içeren 
teorilerden biri de Paul Samuel Huntington’ın Medeniyetler Çatışması teziydi. 
Gördüğü ilgi kadar tartışmalara da yol açan bu tez, Kopenhag Ekolü akademisyenleri 
tarafından yetersiz görülerek Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik sorunlarının 
medeniyetler arası değil bölgeler arası ve/veya bölge içi çatışmalardan 
kaynaklanacağı ileri sürülmüştür. Bu doğrultuda geliştirilen teoriye Bölgesel 
Güvenlik Kompleksi Teorisi (Regional Security Complex Theory/RSCT)) 
denilmektedir. Bu teoriye göre güvenlik açısından benzer sorunlar yaşayan ya da 
ortak potansiyele sahip olan coğrafi alanlar bir kompleks oluşturur.  Buna göre 
Ortadoğu üç sub-kompleksten oluşan bir bölgesel kompleks olarak uluslararası 
güvenlik açısından büyük önem taşır.  Türkiye ise izolatör ülke olarak bu kompleksin 
içinde yer almamakla birlikte İran’la birlikte, dünyanın en fazla geçişkenliğe sahip 
beş bölgesinden biri olan ve iki kıtayı birbirinden ayıran sınırları paylaşır.  İran ise 
Ortadoğu Bölgesel Güvenlik Kompleksi’nin dominant bir aktörü olarak Türkiye ile 
ilişkilerinde politik açıdan ontolojik çelişkilere sahiptir.   
 Bu makalenin amacı, ilk olarak RSCT bağlamında İran-Türkiye ilişkilerini 
değerlendirmek ve bu ilişkilerin gerçekleştiği zemindeki ontolojik çelişkileri ortaya 
koymaktır. İkinci olarak; Bölgesel güvenlik sadece askeri ve siyasal sektörü değil göç 
gibi konuları içeren sosyal sektörü de kapsar. İran ve Türkiye ise Doğudan Batıya 
doğru akan en büyük göç yollarından birinin üzerinde yer alır. Bu nedenle Bölgedeki 
göç hareketlerinin güvenlik ekseninde ekonomi politiğinin incelenmesi 
hedeflenmiştir.  Bu kapsamda makalenin temel sorunsalı göç ve sınır güvenliği 
kapsamında Türkiye-İran ilişkileridir. 
 Makalenin teorik arka planı Kopenhag Ekolü tarafından ortaya atılan RSCT 
teorisine ve Sektörel Güvenlik yaklaşımına dayandırılıştır. Göç ile ilgili analizler için 
açık resmi kaynaklardan elde edilen istatistiksel verilere başvurulmuştur. 
Araştırmada betimsel araştırma yöntemleri kullanılmış olup bulgular niteliksel 
olarak sınıflandırılarak analiz edilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Bölgesel Güvenlik Teorisi, Göç, Ortadoğu ve Sınır 
Güvenliği 
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MIGRATION AND BORDER SECURITY IN THE CONTEXT OF REGIONAL SECURITY 
COMPLEX THEORY: AN EVALUATION ON TURKEY-IRAN RELATIONS                 

 

One of the most prominent theories about post Cold War Time was that 
P.Samuel Hantington’s “The Clash of Civilizations”. But, this controversial thesis 
was accepted as insufficient to explain reality and the Regional Security Complex 
Theory (RSCT) has been proposed as an alternative theory by the Copenhagen 
School scholars. According to this theory new security problems could arouse in 
regional or interregional level not between civilizations.  

The concept of the Regional Complex (RC) defined as the geographic area 
which has common security problems or potential. So, Middle East Region consists 
of three sub-complexes and one regional complex that it has great importance for 
international security. Turkey is an insulator country by sharing one of the most 
transitive borders of world with Iran. This border divides two continents also. 
Besides, Iran as a dominant actor of the region has some ontological contradictions 
which feed regional insecurity in bilateral relationship with Turkey.  Some of the 
most crucial problem is related with immigration flows, because of two countries 
on the main rout of the global immigration.  

In this frame this essay focuses on the regional security problems in 
context of immigration problems and analyses contradiction between Turkey and 
Iran in regional level. Therefore, RSCT has been used for explain regional dynamics 
and problems of two countries and official statistical data has been used for 
descriptive analyses. 

Key Words: Theory of Regional Security, Immigration, Border Security and 
Middle East 
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GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ 
 

Öğr. Gör. Fatih YILMAZ 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman MYO 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Öğr. Gör. Süleyman BAYINDIR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman MYO 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

 
Girişimcilik sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda sosyal ve 

kültürel bir olgudur. Ekonomik süreçteki rolüne paralel olarak, girişimcilik 
girişimlerin sosyal yapıda yenilikçi potansiyelini harakete geçirir. Bazı sosyal yapılar 
girişimci ruhu ve kültürünü teşvik etse de, bazıları önlüyor. Bu çalışmada, girişimcilik 
olgusunun sosyo-kültürel yapı ve kültürün girişimcilik ve girişimcilik kültürünün 
özelliklerine etkileri ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada, göçle gelen göçmen 
girişimciliği (etnik girişimcilik) olgusu incelenecek olup ülkelere etkileri açıklanmaya 
çalışılacaktır. Kısmen ampirik çalışmalarla ilgili bazı örnekler de verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, girişimcilik, göçmen girişimciliği 
 

ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF IMMIGRANT ENTREPRENEURSHIP 
 

Entrepreneurship is not only an economic value, but also a social and 
cultural phenomen. Parallel to its role in the economic process, entrepreneurship 
reveals the innovative potential of the initiatives at the social structure. Some 
social structures encourage entrepreneurial spirit and culture, but some prevent it. 
In this study, it was emphasized that the phenomenon of entrepreneurship is 
related to the socio-cultural structure and and it is also related to the effects of the 
culteres to the entrepreneurship culture. In the study, immigrant 
entrepreneurship(ethnic entrepreneurship) that comes with migration will be 
examined and the effects to the countries will be tried to be explained. Some 
examples will also be given in relation to empirical studies in part.  

Keywords: Entrepreneur, entrepreneurship, immigrant entrepreneurship 
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KUR’ÂN’IN DİLİYLE “GÖÇ”ÜN “HİCRET”E DÖNÜŞÜM SERÜVENİ 
 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Betül ORUÇ 
Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı. 
 

Son yıllarda tarih, büyük çatışma ve kaos ortamlarına, insanların telaffuz 
etmekte zorlandıkları yeni silahların, bombaların insanlar üzerinde denendiğine, 
insanların yurtlarından çıkartılıp yeni yerleşim yerleri bulmak zorunda bırakıldığına 
şahit olmuştur. Bu karanlık sahneler, sadece yaşayanları değil olaylara şahitlik 
edenleri de derinden yaralamaktadır. Elbette, insanlık onuruyla bağdaşmayan bu 
dehşet sahneleri karşısında, vicdan sahibi her insan hiç tereddütsüz yardım 
kanatlarını açmakta; bir merhamet timsali olabilmektedir. Ancak toplumsal alanda 
yaşanan sıkıntılar, konunun sosyolojik, siyasal, iktisâdî olarak derinlemesine ele 
alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan göç, farklı boyutları olan çok 
yönlü bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu çok yönlü hareket tarzının 
bir boyutu da göç olgusunun dinle ilişkisidir.  

Dinin temel referansları çerçevesinde göç olayına bakıldığında göçün 
Kur’an’ın diliyle farklı bir mana kazandığı görülmektedir. Bu hareket tarzı belli ilkeler 
ve sınırlar içerisinde “hicret” olarak isimlendirilmiştir.  

Çalışmamız, mekânsal anlamda bir yer değiştirme eyleminden çok daha 
derin bir boyutu olan “göç” hadisesinin Kur’an’da “hicret” bağlamında ele 
alınmasını, “hicret”e dönüşümün temel dinamiklerini, “hicret”in verdiği mesajları, 
“hicret”in muhataplarına yönelik sorumluluklarını ele almaya gayret edecektir. 
Araştırmada, konuyla ilgili ayetlerin tefsir kaynaklarındaki değerlendirmesi, hadis 
kaynaklarında yer alan rivayetler ile İslam Tarihi’nin bize sunduğu veriler eşliğinde 
tespitlerin ortaya konulması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Kur’an, Göç, İslam tarihi 
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THE ADVENTURE OF TRANSITION TO THE "HIJRAH" OF THE 
"MIGRATION" WITH THE LANGUAGE OF THE QUR'AN 

 
In recent years, history has seen wide spread conflict and chaos, new 

weapons people are forced to pronounce, bomb sare being tested on humans, 
people are forced to leave their home sand find new settlements. These dark 
scenesare deeply hurting not only those who live but also those who witness to 
them. Absolutely, every person who has conscience spreads his/her wings of aid 
with out any hesitatiton in the face of these terror scenes that are incompatible 
with the dignity of humanity; can become a symbol of  mercy. However, the 
problems experienced in the social environment reveal the necessity of dealing 
with the issue associological, political and economical way. From this point of view, 
immigration emerges as a multiple action with different dimensions. One 
dimension of this versatile movement is also relation to religion of migration 
phenomenon. 

When we look at the migration phenomenon in the frame of the basic 
references of religion, it seems that the migration has a different meaning with the 
language of the Qur'an. This movement is called "hijrah" within certain principles 
and bound aries. 

Our work will try to deal with the fact that the process of "migration" 
which is a much deeper meaning than the act of displacement in a spatial sense is 
handled in theQur'an in the context of "Hijrah", the fundamental dynamics of 
transformation to "Hijrah", the messages given by "Hijrah" and their 
responsibilities for inter locutors. In this study, it is aimed to evaluate verses from 
the Qur’an there lated about issue in Qur'anicsources, to reveal the narrations in 
the hadith sources and with the help of there sources the Islamic history presented 
to us. 

Keywords: Qur’an, Migration, Islamic History 
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YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN DİN VE YAŞAMLA  İLGİLİ 
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 

 
Emekli Prof. Dr. Sami ERCAN  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Oğuzhan ERCAN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
 

Bu çalışma, yurt dışında yaşanmış özel konuşmaları, sınıflarda öğretim 
üyelerine sorulanları ve yanıtlarını, Müslümanlıkla veya Kur’an-ı Kerimle ilgili soru 
ve yanıtları dile getirecek dünyada yaşayan diğer dinlerdeki kişilerin İslam hakkında 
bilgilerinin ne kadar az olduğu düşüncesini irdeleyecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Kur’an, Din, İslam ve hayat 
 

PROBLEMS  ABOUT RELIGION AND  LIVING FACED BY  TURKISH PEOPLE 
WHO IMMIGRATED APPROAD 

 
This presentation, shall bring to the air With special talk, answers to the 

questions asked by students to the ınstructors, about muslim religion and Quran. İt 
will also bring the issue of ignorance of other people about Muslim Religion and 
muslim life. 

Keywords: Qur’an, Religion, Islam and life 
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GÖÇ VE AVRUPA’DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞ 

Arş. Gör. Zeynep YILDIRIM 
Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

 Kamu Yönetimi Bölümü 
 

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu, sadece insanların yer değiştirmesini ifade 
etmemektedir. Beraberinde sosyal, ekonomik, siyasi düzenin de değişmesini ifade 
etmektedir. Bu değişim hem göç eden ülkenin vatandaşları için hem de onları 
ülkelerine kabul eden ülkenin vatandaşları için geçerli olan durumdur. Göç olayının 
öznesi olan insanlar yani göçmenler genellikle doğal afetler, siyasi ve ekonomik 
nedenlerden dolayı bu faaliyeti gerçekleştirmekte ve göçün yönü genellikle batıya 
doğru olmaktadır.  Fakat Batı 2000’li yıllardan itibaren göç olaylarına mesafeli 
yaklaşmakta, göçmenlere ikinci sınıf vatandaş muamelesini alenen yapmaktadır. 
Genel olarak Batı’da son yıllarda yükselen aşırı sağ partilerin seçim 
propagandalarında göçmenlere yönelik uygulanacak tecrit politikaları geniş yer 
kaplamakta ve bu da tabanda destek bulabilmektedir. Batılı ülkelerde göçmenlere 
karşı alınan tavrın arkasında sadece ekonomik sebepler değil, aynı zamanda terör 
ve güvenlik sebepleri olduğu gibi kültürel sebeplerde vardır. İşte bu ortam ikinci 
dünya Savaşı’ndan sonra destekleyicisi olmayan aşırı görüşlerin yeniden toplumsal 
hayatta uyanmasına ve siyasi arenada söz sahibi olmasına neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; Aşırı Sağ Partiler, Batı, Göç 
 

MIGRATION AND ASCENDING  EXTREME RIGHT IN EUROPE 

 The phenomenon of migration, which is as old as the history of 
humanity, does not just mean that people are relocating. It also expresses the 
changing social, economic and political order together. This change applies both to 
the citizens of the migrating country and to the citizens of the country that has 
accepted them. People who are the subject of immigration, that is immigrants, 
usually perform this activity because of natural disasters, political and economic 
reasons, and their migration direction is usually towards the west. However, from 
the years of the West 2000, it has moved away from the immigration incidents and 
has made the second-class citizen treatment of immigrants publicly. In general, the 
isolationist policies of immigrants in the election propaganda of extreme right-wing 
parties, which have risen in recent years, are taking up a great deal of space, which 
can find support. Behind the attitude towards immigrants in Western countries lies 
not only economic reasons but also cultural reasons such as terror and security 
reasons. This environment causes the extreme views, which are not supporters 
after the Second World War, to awaken again in social life and to have a say in the 
political arena. 
 Key words: Extreme Right Parties, West, Migration 
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SURİYELİ MÜLTECİLER ÖZELİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ, TOLERANS VE 
ARTAN MİLLİYETÇİLİK 

Yrd. Doç. Tuğba AYDIN AZALOV 
Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
 

Göç, özellikle Batı Avrupa ülkelerinin yoğun olarak yaşadığı bir olgudur. 
Göçün rotası, sadece Avrupa dışı ülkelerden değil, Avrupa-içi ülkeleri de içerecek 
şekilde geniş yelpazededir. Avrupa ülkeleri, bu zamana kadar göçün yönetimine 
ilişkin özellikle asimilisyondan entegrasyona yönelen politikalar geliştirmiş ve 
çokkültürlülük bağlamında Avrupa değerlerini yaratmışlardır. Ancak, çokkültürlülük 
ve devamında halen belirgin şekilde mevcut olan göç olgusu, Avrupa devletlerini 
‘doyma noktasına’  getirmiştir. Bu durumun en belirgin örneği, Avrupa içi siyasette 
gündemden düşmeyen Suriyeli mültecilerin durumu ve siyasi parti liderlerinin 
milliyetçiliği içeren söylemleridir. Dolayısıyla bu çalışmada, Avrupa içi siyasi parti 
söylemlerinin göç ve milliyetçiliğe yönelik içeriği analiz edilecektir. Bu çalışmanın 
temel amacı, çokkültürlülüğün milliyetçiliğe darbe indirdiği tezinin aksine, özellikle 
Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya göçü ile birlikte çokkültürlülüğün milliyetçiliği 
tetiklediği görüşüne cevap bulmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, göç, çokkültürlülük, tolerans, Suriye, Avrupa 
Birliği 
 

MIGRATION, TOLERANCE and RISING NATIONALISM IN EU:  PARTICULAR CASE OF 
SYRIAN REFUGEES 

Migration is a common fact, especially faced by western European states. 
Migration route draws a large scale including inside and outside of Europe.  
European states have developed migration management politics as from 
assimilation to integration and as a result, they have created European values in 
the case of multiculturalism. But that ongoing process of multiculturalism and 
migration brought European states into ‘saturation point’. Syrian refuges status in 
intra-Europe politics and nationalist discourse of political party leaders can be 
counted as a sample of saturation point. So in this study, political party discourses 
including migration and nationalism will be analyzed. The main idea of this study is 
to find out and to support the idea that of ‘multiculturalism triggers nationalism by 
the effect of Syrian refugees immigrating to Europe’, as reversing the idea that of 
‘multiculturalism puts nationalism off’. 

Key words: nationalism, migration, multiculturalism, tolerance, Syria, 
European Union 
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AB ÜLKELERİNDE GÖÇ VE YOKSULLUK: PANEL VERİ ANALİZİ 
 

Yrd. Doç.Dr. Reyhan CAFRI 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

Toplumsal refahın arttırılabilmesi için yoksulluğun azaltılması oldukça 
önem arz etmektedir.  Ancak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 
yayınlanan yeni bir rapora göre, AB ülkelerinde yoksulluk oranlarının giderek arttığı 
vurgulanmaktadır. Göç olgusunun ise başta AB ülkeleri ve Türkiye olmak üzere 
dünyadaki birçok ülke için son zamanlardaki en önemli sosyal ve ekonomik 
sorunlardan biri olmasından hareketle yoksulluk ve göç ilişkisi literatürde bu 
konunun daha çok ilgi görmesine neden olmaktadır.  Göç edenler çoğunlukla 
ekonomik ve kültürel nedenlerle daha iyi bir yaşam standardını elde etmek için 
bulundukları yerleri uzun süre kalmak, çalışmak veya yerleşmek için terk edip başka 
yerlere gitmektedirler. Özellikle ekonomik kriz veya savaş sonrası insanlar çareyi 
başka ülkelerde aramak için göç etmektedirler. Son dönemde Ortadoğu bölgesinde 
yaşanan sorunlar neticesinde hemen hemen bütün ülkeler dış göç sorunu ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Göç yoluyla gelenlerin işsiz kalarak veya kayıt dışı sektörlerde 
çalışarak daha az gelir elde ettiği; gelir azlığının yanı sıra sağlıksız çevre koşullarında 
yaşam sürerek eğitim ve sağlık hizmetlerinden daha az yararlanarak yoksulluğa 
neden olduğu tartışılmaktadır. Bir başka bakış açısına göre ise yoksulluk olgusunun, 
yoksulların hareket alanını kısıtlamasından ve göç maliyetlerinin karşılanmasını 
zorlaştırdığından dolayı göçe engel olduğu ileri sürülmektedir. Literatürde göç ve 
yoksulluk ilişkisi genellikle teorik olarak ele alınmış veya tek bir ülke için mikro 
bazda analiz edilmiştir. Bu bağlamda, çalışmada AB ülkeleri için yoksulluk ve göç 
ilişkisini hem yatay kesit hem de zaman boyutunun bir arada yer aldığı panel veri 
analizi yöntemiyle araştırmak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Göç, Panel Veri Analizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAYES 2017 
I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ 
12-13-14 Ekim 2017 
 
 

66 
 
 

MIGRATION AND POVERTY IN EU COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS 
  

It is very important to reduce poverty in order to increase social welfare. 
However, a new report by the International Labor Organization (ILO) emphasizes 
that poverty rates have been increasing in EU countries. Migration is one of the 
most important social and economic problems in recent years for many countries 
in the world, especially in the EU countries and Turkey. In this regard the poverty 
and migration relation appeals more interest and attention in the literature. 
Migrants often abandon their places to stay, work or settle in other places to get a 
better standard of living for economic and cultural reasons. Particularly after an 
economic crisis or after a war, people migrate to seek the remedy in other 
countries. As a result of the problems experienced in the Middle East region in 
recent years, almost all countries face the problem of external migration. It is 
argued that migrants become unemployed or earn less income by working in 
informal sectors and make less use of education and health services by living in 
unhealthy environment conditions, resulting in poverty. Another view suggests that 
the phenomenon of poverty is an obstacle in front of the migration because it 
restricts the area of movement of the poor people making it difficult to cover the 
costs of migration. In the literature, the relationship between migration and 
poverty is generally considered theoretically or analyzed on a micro basis for a 
single country. In this context, this study aims to investigate the relationship 
between poverty and migration for the EU countries by panel data analysis method 
in which both the cross section and the time dimension coexist. 

Key words: Poverty, Migration, Panel Data Analysis 
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İSVEÇ’TE SIĞINMA BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ  

Arş. Gör. Muhammed ŞAHİN 
Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
 

Uluslararası hukukta vatandaşı olduğu ülkenin dışında olan ve “ırkı, dini, 
tabiiyeti, bir sosyal gruba mensubiyeti ya da siyasi düşüncesi” sebebiyle zülüm ve 
şiddete uğramaktan haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkeye 
dönemeyen ya da dönmek istemeyen kişiler “mülteci” olarak tanımlanmaktadır. 
Sığınmacı (asylum seeker) ise mülteci olarak kabul edilerek uluslararası koruma 
arayan ancak henüz resmi olarak mülteci olarak tanınmamış kişilere denir. 
“Sığınmacı” terimi, genel olarak mülteci statüsü almaya yönelik başvuruların ilgili 
devlet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından 
karara bağlanması sürecini bekleyen kişiler için kullanılmaktadır. Başvuruların 
karara bağlanması sürecini bekleyen sığınmacıların gerek uluslararası 
sözleşmelerden gerekse de temel insan hakları normlarından kaynaklı hakları 
bulunmaktadır. 

İsveç’te aile bağlarına dayalı oturma izni, istihdama dayalı oturma izni, 
öğrenci oturma izni ve sığınma talebi sonrası sağlanan korunma aracılığıyla alınan 
oturma izni ile yabancıların 3 aydan uzun süre içerisinde İsveç’te ikamet etmesine 
izin verilmektedir. 2016 Yılı itibariyle bu 4 tür uygulama içerisinden sığınma talebi 
kabul edilerek koruma altına alınan kişilerin sayısı toplam sayının yarısını 
oluşturmaktadır. Bu durum İsveç’te sığınma başvurularının değerlendirilmesi 
sürecinin ve bu süreç içerisinde sığınmacıların neler yaşadıklarının incelenmesi 
fikrinintemelini oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada İsveç'te sığınma talebinde bulunan kişilerin sığınma 
başvurusunda bulunmasının ardından başvuruya ilişkin karar verilmesisürecinde 
sığınmacının durumu ve sığınma talebine ilişkin başvurunun değerlendirilmesi 
sürecinde neler gerçekleştiği incelenecektir. Aynı zamanda sığınmacıların 
“başvuruya ilişkin karar verilmesi” sürecinde iş, konut, sağlık ve tıbbi bakım 
bağlamında haklarına ilişkin bilgiler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İsveç, Sığınmacı, Mülteci, Sığınma Başvurusu 
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THE PROCESS OF EVALUATION OF ASYLUM APPLICATIONS IN SWEDEN 

In international law "refugees" are defined as people who are outside of 
their country and can't return to their country because of fear of facing violence 
and imprisonment based on religion, nationality, social group membership, or 
political reasons. Asylum seekers are people who are recognized as refugees and 
seek international protection but have not yet been officially recognized as 
refugees. The term "asylum-seeker" is generally used for applicants seeking 
refugee status from a state or the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR). Asylum seekers who are waiting for the application process are entitled 
to have rights based on international humanitarian norms as well as on 
international contracts. 

In Sweden, foreigners are allowed to reside for more than 3 months, with 
a residence permit based on family ties, a residence permit based on employment, 
a visitor student residence permit and protection after the asylum request. In 2016, 
the number of persons protected by accepted asylum requests from these 4 types 
of applications constitutes half of the total number. This is the reason for studying 
the process of asylum applications in Sweden, and examining what happens to 
asylum seekers in the process. 

In this study, it will be examined what happens in the process of appraisal 
of the asylumseekers and the asylum applications in the process of decision. At the 
same time, the information about asylum seeker's rights related to work, housing, 
health and medical care areas during "decision making process" will be given.  

Key words: Sweden, Asylum Seeker, Protection, Asylum Application 
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AB GÖÇ YÖNETİMİNDE GÜÇLÜ BİR AKTÖR OLARAK FRONTEX AJANSI; 
HESAP VERİLEBİLİRLİK, ŞEFFAFLIK VE DENETLENEBİLİRLİK BAĞLAMINDA 

ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 
 

Öğr. Gör. Dr. Feza SOLAK TUYGUN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,   

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
 

AB’de Schengen Anlaşması’nın ardından dış sınırların daha iyi korunması 
gündeme gelmiş uygulanan Entegre Sınır Yönetimi Sistemi ile göç, iltica, vize, dış 
sınır kontrolü ve gümrük alanında entegrasyon sağlanmıştır. Takip eden süreçte 
çıkarılan yönetmelikle, AB üyesi devletlerin dış sınırlarında operasyonel faaliyetlerin 
yönetiminden sorumlu Avrupa ajansı Frontex kurulmuştur. Frontex, sahip olduğu 
özerk bütçesi, personeli ve operasyon birimleri ile kara, deniz ve hava sınırlarında 
ortak operasyonlar, ortak geri döndürme operasyonları, araştırma ve bilgi paylaşımı 
ile Avrupa sınırlarının yönetimini desteklemek, koordine etmek ve geliştirmekle 
görevlidir. AB göç yönetiminde, göçmenlerin üye ülkelere girişini engelleme, 
göçmen haklarından ziyade devletlerin çıkarlarına öncelik verme, göçü bir güvenlik 
olgusu olarak ele alma yaklaşımları Frontex’in operasyonlarıyla desteklenmektedir. 
İspanya ve Batı Afrika bölgesinde deniz operasyonlarını artırarak, gelişmiş hava ve 
deniz gözetleme sistemleri kullanarak, göç yollarını Doğu Akdeniz’e kaydıran 
Frontex, Yunanistan-Türkiye sınırında gerçekleştirdiği operasyonlarla da göçmen  
geçişlerini azaltmıştır. Operasyonlarını AB üyesi devletlerin yardım isteği ve risk 
analiz rapor sonuçlarına göre gerçekleştiren Frontex, operasyonlarda kötü 
muamele yasağını, özgürlüğünden yoksun herkes için yasal güvenceleri, sığınma 
hakkını, geri göndermeme prensibini ve toplu sınır dışı etme yasağını ihlalinden 
dolayı sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmektedir. Uygulamada bu ihlalleri 
soruşturmaya yönelik mekanizmanın olmaması, ihlallerden kaynaklanan 
sorumluluğun kime ait olduğu ve ihlal durumunda operasyonların nasıl 
durdurulacağıyla ilgili net bir düzenlemenin olmaması, operasyon yapma yetkisine 
sahip Frontex’in hukuksal bir oluşum olarak sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu 
çalışmada Frontex’in yetki, görev ve sorumlulukları hesap verilebilirlik, şeffaflık ve 
denetlenebilirlik açısından ele alınarak, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Adalet Divanı 
ve Avrupa Ombudsmanı ile ilişkileri incelenecek bu kapsamda sivil toplum örgütleri 
ve medyanın rolüne yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Frontex, Göç Yönetimi, Operasyon, İhlal, Sorumluluk 
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FRONTEX AGENCY AS AN POWERFUL ACTOR IN EU MIGRATION MANAGEMENT: A 
CRITICAL APPROACH IN TERMS OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND 

INSPECTABILITY 
 

Better protection of external borders has come up after Schengen 
Agreement and integration of following parameters such as; immigration, frontiers, 
visa, external border control and custom area, has been provided. With regulation 
determined during this period, Frontex was established as an Europen agency 
responsible from operation activities management of external borders of EU 
goverments. To support, coordinate and advance the management of EU borders is 
the main responsibility of Frontex agency by using its own autonomous budget, 
stuff and operational units in joint operation at land, sea and air borders, common 
repeatriation operations, researchment and information share. In EU migration 
management, Frontex operations give support to prevent immigrants from 
entering member states, give more priority to national interest than immigration 
rights and treat immigration as a security issue. Frontex, shifted migration routes to 
Eastern Mediterrian by using advanced air and marine  surveillance systems and 
increasing maritime operations between Spain and West African, minimized 
migrant transits by Greek-Turkish border operation. Frontex, which has been 
performing operations according to risk analyse report and requests of EU member 
states, has been criticized by non-govermental organizations due to violating of 
maltreatment bans in operations , legal safeguards for subjected people, asylum 
rights, nonreturn principles and collective deportation bans. In practice, it is an 
oblique to questionare the operational authority of Frontex agency as a legal entity 
due to lack of mechanism for investigation violations, who owns the responsibility 
of these violations, lack of clear defination about how to be stopped operations in 
case of these violations. This study examines the competencies, duties and 
responcibilities of Frontex by means of accountability, transparency and 
inspectability. Relations of Frontex with European Parliament, European Court of 
Justice and Europen Ombudsman are analysed and also effects of civil society 
organisation and media role on these cases are investigated.  

Key words: Frontex, Migration management, Operation, Violation, 
Responsibility 
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TÜRKİYE’DE GÖÇ YÖNETİMİ VE YENİ SOSYAL POLİTİKALAR 
 

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. Enver GÜNAY 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
 Arş. Gör. Sena TÜRKMEN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

 

Bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınır ötesine geçerek veya 
bir devlet içinde bir yerden başka bir yere gitmesi olarak tanımlanan göç olgusu; 
insanlığın var olduğu dönemlerden bu yana karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz coğrafi 
ve stratejik konumu sebebiyle tarih boyunca göç hareketlerinin son durağı olmuş ve 
milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmıştır. Son yıllarda yaşanan Suriye iç savaşı 
nedeniyle Türkiye’ye yönelik büyük göç dalgası ve bu göç hareketine karşı dünyanın 
tutumu ile birlikte göç yönetimi kavramı ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda, 
ülkemizde kamu güvenliğini muhafaza eden, ekonomik kalkınmayı teşvik eden ve 
göçmenlerin insan haklarının korunmasını amaçlayan etkin bir göç yönetimi 
geliştirebilmek hedeflerin başında gelmektedir. 
 Bu çalışmada, son yıllarda yaşanan göç dalgası ile birlikte Türkiye’de 
geliştirilmesi hedeflenen göç yönetimi ve bunu destekleyen yeni sosyal politikalar 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Yönetimi, Sosyal Politika 
 

 
MIGRATION MANAGEMENT IN TURKEY AND NEW SOCIAL POLICIES 

 
Migration, defined as movement of individuals or a group of people across 

international borders or from a place to another within a state, has been a 
phenomenon since the beginning of human kind. Turkey has been the last stop of 
migration movements due to its geographic and strategic location, and hosted 
millions of migrants. As the Syrian civil war, during the last couple of years, caused 
a big wave of migrants into Turkey, and with actions that the world countries 
adopted, migration management issue became important. Hence, developing an 
effective migration management for the purpose of securing public safety, 
promoting economic development and human rights of migrants became priority 
target for Turkey. 
This paper analyzes the migration management policies that are being targeted in 
Turkey and new social policies that supports those, caused by the migration wave 
that has been occuring during the last couple of years, 

Key words: Migration, Migration Management, Social Politics 
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TÜRKİYE’DE SIĞINMACI YÖNETİMİ VE KAMUSAL HİZMETLER AÇISINDAN 

OLUŞTURULAN GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ: KAHRAMANMARAŞ 

ÖRNEĞİ 

   Yrd. Doç.Dr. Ahmet TUNÇ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,İ.İ.B.F.   

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Arş. Gör. Sait Nuri EM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

   Uzm. Mehmet Akif ODABAŞI 

Göç İdaresi Teşkilatı 

Zeynep KAMALAK  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

Suriye’de 2011 yılında Arap Baharının etkisiyle başlayan iç savaş Dünya’nın 
her yerinde olduğu gibi ilkin sivil halkı etkilemiş, savaşın şiddetinin artması ile bu 
durumdan etkilenen halk kendine yeni yaşam alanları aramak amacıyla göç etmeye 
başlamış ve bu durum komşu ülkelerle başta olmak üzere dünyanın genelini 
etkileyen bir Suriyeli sığınmacı sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Suriyeli sığınmacıların 
bu iç savaştan kaçarken tercih ettiği ilk ülke Türkiye olmuştur.Türkiye bu durum 
karşısında sınırına kitleler şeklinde gelen Suriyeli sığınmacılar için ilkin 
barınma,sağlık,gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak için güney illerinde Geçici Barınma 
Merkezleri oluşturmuş, Suriyeli sığınmacı göçünün devam etmesi ile bu geçici 
barınma merkezlerinin sayısı artmıştır.İç savaşın halen devam etmesi ve oluşan 
belirsizlik bu merkezlerin artık bir nevi kalıcı hale gelmesine neden olmuş ve 
buralarda sığınmacılara yönelik bir çok hizmet sağlanmaya başlanmış, neredeyse 
bütün insani ihtiyaçlar karşılanmaya yönelik faaliyetler yürütülmektedir.Bu geçici 
barınma merkezlerinden biri ise Kahramanmaraş Geçici Barınma 
Merkezidir.Yaklaşık olarak 25.000(yirmibeşbin) kapasiteli olan bu barınma 
merkezinde sığınmacılara yönelik birçokkamusal hizmet sunulmaya 
çalışılmaktadır.Bu çalışmada Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nin yönetimi 
ve sunulan kamusal hizmetler açısından detaylı bir şekilde incelenerek Geçici 
Barınma Merkezlerinin insani yaşam alanları açısından yeterliliği ve yönetim 
açısından sorunların çözümü açısından yetkinliğine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Sığınmacı Yönetimi,Suriyeli Sığınmacılar, Kamusal 
Hizmet, Geçici Barınma Merkezi. 
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TEMPORARY RESERVE HEADQUARTERS CREATED FOR ASYLUM ADMINISTRATION 

AND PUBLIC SERVICES IN TURKEY: KAHRAMANMARAŞ SAMPLE 

In Syria, the civil war that started in 2011 with the influence of the Arab 
Spring influenced the civilian population at first as it was all over the World and the 
people affected by the increase of the violence started to migrate to search for 
new habitats. This situation started to migrate to the general of the world Has 
emerged as a Syrian asylum seeker issue. The first country that Syrian asylum 
seekers preferred while escaping from this civil war was Turkey. For Syrian asylum 
seekers who came to the border in the face of this situation, Turkey first 
established Temporary Salvage Centers in the southern provinces to meet their 
needs such as marriage, health and food, and the number of these temporary 
shelters increased with the resumption of Syrian refugee migration. The 
continuation of the civil war and the uncertainty that has arisen have caused these 
centers to become permanent, and many services for asylum seekers have been 
started and activities are being carried out to meet almost all human needs. One of 
these temporary shelters is the Kahramanmaraş Temporary Rescue Center. 
Approximately 25,000 (twenty-five thousand) capitals are trying to offer many 
public services for asylum seekers. In this study, Kahramanmaraş Temporary 
Welfare Center's administration and the public services presented are examined in 
detail to determine the adequacy of the Temporary Welfare Centers in terms of 
human living spaces and their competence in terms of administration in terms of 
administration. 

Keywords: Asylum Administration, Syrian Asylum Seekers, Public Service, 
Temporary Commitment Center. 
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MUHACİR KOMİSYONU’NDAN GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖÇ 
YÖNETİMİ 

 
Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

Osmanlı Devleti, kuruluş ve özellikle yükselme dönemlerinde fethetti 
topraklara Anadolu’dan yapılan göçlerle kalıcı bir iskân politikası izlemiştir. Ancak 
18 ve 19 yüzyılda uğradığı yenilgiler ve toprak kayıpları nedeniyle tersine göçler 
başlamıştır. 1877-1878 (93 Harbi) Osmanlı Rus Harbi sonrası siyasi, dini ve askeri 
nedenlerle (savaş) zulüm ve katliamdan kaçanlar Osmanlı Devleti’ndeki bu zamana 
kadar yaşanan en yoğun göç hadisesi olmuştur. 
1859-1862 yıllan arasındaki büyük göç dalgasıyla, yüz binlerce muhacir Osmanlı 
sınırına dayanınca, muhacir işlerini yapmak üzere 5 Ocak l860’da Muhacir 
Komisyonu kurulmuştur. 93 Harbi sonu başlayan yoğun göçlerle gelen muhacirlerin 
idaresinden sorumlu İdâre-i Umumiyye-i Muhacirin Komisyonu kurulmuştur.  

Günümüzde önemli geçiş güzergâhları üzerinde bulunan ve bulunduğu 
coğrafyada yaşanan gelişmeler neticesinde Türkiye söz konusu nüfus hareketlerinin 
odağındaki ülkelerden birisi haline gelmiştir.Türkiye göç konusunda daha etkin 
politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için yeni düzenlemeler getirmiştir.Bu 
düzenlemelerin en önemlisi, 04.04.2013 tarihinde kabul edilen, 11.04.201 3tarih ve 
28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’dur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bu kanun ile 
kurulmuştur. 
Bildiride Osmanlı Devleti’nde göçlerle ilgili olarak kurulan İdâre-i Umumiyye-i 
Muhacirin Komisyonu ve son dönemde artan göçlerle ilgili etkin politikalar 
belirleyebilmek ve uygulayabilmek için kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, 93 Harbi, İdâre-i Umumiyye-i Muhacirin 
Komisyonu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
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MIGRATION MANAGEMENT FROM MIGRATION COMMISSION TO 
GENERAL DIRECTORATE OF MIGRATION ADMINISTRATION 

 
With The Great Migration Wave between 1859 and 1862, when hundreds 

of thousands of immigrants on the Ottoman border, the Emigration Commission 
was established on January 5, 1860, to do the refugee affairs.  

“93 harbi” (1877-1878 Ottoman- Russian war) provided new haste with 
the migration from Balkans area to Anatolia. After 1877-1878 (the 93 war) the 
Ottoman Russian War, those who escaped from persecution and massacres due to 
political, religious and military reasons (war) became the most intense migrations 
to the Ottoman Empire.  

The Commission of General Administration of Immigrants, which is 
responsible for the administration of the immigrants, who began at the end of 93 
War, arrived with intensive immigration, was established.  

In the Republic of Turkey, the Foreigners and International Protection Law 
No. 6458, which was enacted and published in the Official Gazette dated April 11, 
2012 and numbered 28615, adopted on 04.04.2013 in order to be able to 
determine and implement more effective policies on migration. The General 
Directorate of Immigration is established by this law. 

Key Words:  Migration, 1877-1878 Ottoman- Russian war, the Emigration 
Commission, The General Directorate of Immigration 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
Dilek ATILGAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi  

Emine SERİN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi  
 

Göçün sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçları nedeniyle, göç hareketlerinin 
yöneldiği yerlerde olumlu ya da olumsuz büyük değişim ortaya çıkmıştır. Eski çağlar 
da Orta Asya hem doğuya hem batıya göç verdiğinde bu göçün siyasal, ekonomik ve 
sosyal etkileri olmuştur. 19 yy. da Avrupa’dan Yeni Kıta Amerika’ya yönelen göç de 
benzer etkiler yaratmıştır. İnsanoğlunun içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve 
sosyal şartları coğrafi olarak büyük farklar içeriyorsa ve büyük toplumsal farklılıklar 
oluşuyorsa kaçınılmaz bir biçimde göç olgusu ortaya çıkmıştır. Ancak günümüzde 
teknolojinin daha konforlu ve daha iyi yaşama talebini uyararak göçe başka bir 
boyut kattığı açıktır. Eski çağlarda kıtlık, iklim değişikliği ya da siyasal sebeplerle 
büyük kitlesel göçler kendisini gösterirken, günümüzde kitlesel göçler yalnızca savaş 
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Dünyanın bu çağda karşı karşıya kaldığı göç, daha 
konforlu ve daha iyi yaşama talebinin uyardığı bireysel nitelikte bir göç olup, 
göçmenlerin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve sosyal şartların coğrafi olarak 
büyük farklar içermesi nedeniyle de gelişmiş ülkelere yönelen sürekli bir akışkanlığa 
sahiptir. Bu çalışmada dünya tarihinde göçlerin sebepleri, sonuçları ve göçlerin 
özellikleri inceleneceği gibi dünya da büyük farklılıklar içeren göç yönetimi ve 
göçmen hakları da ele alınacak ve dünyanın şuanda çözmeye çalıştığı en önemli 
sorun olan göç ve göçmen sorunları bütün yönleriyle anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Dünya’da göç, Göç Yönetimi 
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MIGRATION MANAGEMENT IN THE WORLD AND TURKEY 
 

Due to the social, political and economic consequences of immigration, 
there has been major positive or negative changes in places where immigrants 
move. In ancient times, when Central Asia emigrated to the east and west, this 
immigration had political, economic and social influences. Migration from Europe 
to the new continent America in the 19th century has created similar effects. If the 
political, economic and social conditions in which people live have big differences 
geographically, and if there are great social differences, inevitably a migration 
phenomenon has emerged. Today, however, it is evident that technology has 
added another dimension to the immigration by stimulating the demand for more 
comfortable and better living. In the past, massive migrations emerged due to 
famine, climate change, or political reasons, however today mass migrations 
emerge only due towars. The immigration that the world faces in this era is a 
migration that is more individual and personal as the claim of better living 
demands. Due to the large geographical differences in the political, economic and 
social conditions in which immigrants live, they also have a steady flow towards 
developed countries. This study will examine the causes, characteristics and 
consequences of immigration on world history, as well as immigration rights and 
immigrants’ rights, which will vary greatly between countries. In addition, 
immigration and immigrants’ problems, which are the most important problem 
that the world is trying to solve, will be tried to be understood in all aspects. 

Key words: Migration, Migration in the World, Migration Management 
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ NÜFUSA KARŞI GELİŞEN NEFRET SÖYLEMLERİ VE 

SOSYAL MEDYA 

 

     Yrd. Doç.Dr. Aziz BELLİ  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü 

     Arş. Gör. Dr. Abdullah AYDIN 

Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü 

2010 yılı sonunda başlayarak çok hızlı bir şekilde tüm Arap ülkelerine 
yayılan ve nihayet Suriye’yi de vuran Arap halk hareketleri ilk çıkışı itibari ile bir 
demokrasi hareketi gibi başlasa da neticede milyonlarca insanı mağdur eden bir 
kitlesel olaylar bütününe dönüşmüştür. Bu olaylar neticesinde milyonlarca insan 
ülkelerinin içinde veya başka ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır.  Özellikle 
konumuzun ana çatısını oluşturan öğelerden biri olan Suriye de bu olaylardan en 
fazla etkilenen ülkelerin başında yer almıştır. Nitekim sayısının en az üç milyon 
olduğu ifade edilen Suriyeli günümüzde Türkiye’de ikamet etmektedir. Artık 
Türkiye’ye yerleşen ve başta sosyal ve ekonomik alanda olmak üzere birçok farklı 
yerde kendilerini hissettiren Suriyeliler Türkiye’nin bir gerçeğine dönüşmüşlerdir. 
Bu bağlamda toplumsal entegrasyonun veya birlikte yaşama kültürünün 
gerçekleşmediği ortamlarda Türkiyeli ve Suriyeli nüfus arasında ciddi çatışmaların 
meydana gelmesi normaldir. Bu çatışmaların önünü açan en başat güç ise artık yeni 
bir olgu olma özelliğini kaybeden sosyal medyadır. İnsanların hiçbir sınırlama 
olmadan istediklerini paylaşmaları veya bir paylaşıma ulaşmaları sosyal medyayı en 
tehlikeli söylem veya içeriklere ulaşma alanı yapmaktadır. Bu kapsamda 
araştırmanın amacı, Suriyeliler konusunda sosyal medyada oluşturulan algının nasıl 
geliştiğini ve sonuçlarının neler olduğunu ortaya koymaktır. 

Bu çalışmada son dönemde yaşanan olaylar üzerinde durularak sosyal 
medya etkisi araştırılacak ve nefret söylemlerinin yaygınlaşmasına neden olan 
anahtar niteliğindeki durumlar analiz edilecektir. Bunu yaparken en çok kullanılan 
sosyal medya mecralar incelenecek yapılan paylaşımlar analiz edilerek çoklu 
değerlendirme sonuçlarına ulaşılmaya çalışılacaktır. Diğer yandan çalışmalının 
teorik kısmı oluşturulurken ikincil veri kayanlarından ve internet sitelerinden 
yararlanacaktır. Sonuç olarak toplumda oluşan nefret söylemine kaynaklık eden 
sosyal medyanın etkisi anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Sosyal Ağ, Göç, Suriye, Türkiye, Algı 
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HATE SPEECH WHICH WERE GROWING AGAINST THE SYRIAN POPULATION IN 

TURKEY AND SOCIAL MEDIA 

As early as theend of 2010, the Arab popular movements that spread to all 
Arab countries very quickly and finally hit Syria, started as a democracy movement 
as a first out come, but eventually turned into a mas sevent that victimized millions 
of people. As a result of these events, millions of people have been forced to 
migrate to or within countries. In particular, Syria, one of the elements for ming the 
main roof of the location, was at the head of the countries most affected by these 
events. As a matter of fact, the number of Syrians who are stated to be at least 
three million is now living in Turkey. The Syrians who settled in Turkey and felt 
themselves in many different places, especially in the social and economic area, 
turned into a reality of Turkey. In this context, it is normal for serious conflicts 
between the Turkish and Syrian populations to occur in environments where social 
integration or cohabitation does not occur. The dominant power that opens these 
conflicts is social media, which is now a new phenomenon. Sharing what people 
want with out any limitations or reaching a share makes social media the area of 
reaching the most dangerous discourse or content. In this context, the aim of the 
research is to reveal how the social media is developing about the Syrians and what 
the consequences are. 

In this study, the social media effect will be investigated by focusing on 
recent events and key situations that will cause hate speech to become wide 
spread will be analyzed. In doing this, we will try to reach the results of multiple 
evaluations by analyzing the shares that will be used in them ostused social media 
circles. On the other hand, while the the oretical part of the study is being created, 
it will benefit from secondary data streams and internet sites. As a result, the 
impact of the social media on social discourse on hate will be tried to be 
understood. 

Keywords: Social Networking, Migration, Syria, Turkey, Perception 
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TÜRKİYE’DE KENTE GÖÇ İLE SUÇ İLİŞKİSİ: BİR PANEL EKONOMETRİK 

ANALİZ 

Prof. Dr. Muhsin KAR 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Doç. Dr. Hüseyin AĞIR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 
 

Türkiye’de, son yıllarda tersine göç kavramı tartışılmaya başlanıp göç 
hareketliği azalmış olmakla birlikte, çok sayıda birey/ailenin, genellikle gelişmiş 
şehirlere doğru bir göç hareketi gözlenmektedir. Göçün neden olduğu hızlı 
şehirleşme ise suç oranlarının artması bakımından çeşitli olumsuzlukları 
beraberinde getirmektedir: Öncelikle hızlı kentleşmeyle birlikte, yaşam koşullarının 
zorlaşması bireylerin suça yönelmesinde etkili olabilir. İkinci olarak, şehirlerdeki 
sosyal ve ekonomik ortama ayak uyduramayıp, şehir kültürü ile bütünleşemeyen 
bireylerin suça yönelme eğilimleri fazla olabilir. Üçüncüsü, şehirleşme sonucu sosyal 
yapıda meydana gelen değişmelerin yarattığı olumsuzluklar suç miktarını 
arttırabilir. Dördüncüsü göçle birlikte, şehirlerdeki göreli ekonomik eşitsizliğin 
artması ve istihdam imkânlarının sınırlı olması bazı bölgelerde suç oranlarını 
yükseltebilir. Bu vb. nedenlerden dolayı literatürde, şehirlerin aldığı göç miktarı ile 
suç oranı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmanın amacı, 
Türkiye’de kente göç ile suç oranı arasındaki ilişkinin il bazında veriler kullanılarak 
panel ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Suç Oranı, Kente Göç, Panel Analiz, Türkiye 

THE RELATIONSHIP BETWEEN URBAN MIGRATION AND CRIME IN TURKEY: A 
PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS 

Although, in recent years, the concept of remigration has begun to be 
discussed and migratory movements have declined in Turkey, a migration 
movement of a large number of individuals/families, generally towards developed 
cities, is observed. Rapid urbanization caused by migration is accompanied by 
various negative factors in terms of increasing crime rates: First of all, living 
conditions that become difficult along with the rapid urbanization can be effective 
in turning into crime. Secondly, individuals who can not fit into the social and 
economic environment in cities and can not be integrated into urban culture may 
have greater criminal tendencies. Thirdly, problems created by changes in the 
social structure which is the result of urbanization can increase the amount of 
crime. Fourth; along with migration, growing relative economic inequality in cities 
and limited employment opportunities can increase crime rates in some regions. 
Due to these and similar reasons, it can be stated that in the literature there is a 
positive relationship between the amount of immigration the city receives and the 
crime rate. The aim of this study is to analyse the relationship between urban 
migration and crime rate in Turkey by using data of provinces and panel 
econometric methods. 

Key words: Crime Rate, Urban Migration, Panal Data, Turkey 
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İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   

Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi  
 

 

Ortadoğu için büyük bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olan Arap Baharı, 
2010 yılının Ekim ayında Tunus’ta bir gencin kendisini yakması sonucu oluşan halk 
ayaklanmaları ile başlayarak, bir yıl gibi kısa bir sürede Ortadoğu’daki diğer ülkeleri 
de etkisi altına almıştır. Olayların Suriye’ye sirayet etmesi ve Esat rejiminin halk 
hareketlerini şiddet araçlarını kullanarak bastırmaya çalışması sonucu; sorun 
uluslararası boyutları olan bir iç savaşa dönüşmüştür. Süreç ilerledikçe, silahlı 
çatışmaların tırmanması sonucunda Suriye’de oluşan iktidar boşluğu bölgedeki 
istikrarsızlıkların derinleşmesine sebep olmuştur.  Siyasi istikrarsızlık ve tüketim 
maddelerine ulaşımdaki güçlük nedeniyle çok sayıda Suriyeli çareyi başka ülkelere 
göç etmekte bulmuştur. Suriyelilerin göç ettikleri yerler arasında Suriye ile 911 
km’lik uzun bir sınıra sahip Türkiye birinci sırayı almıştır.  Bugün itibarıyla üç 
milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, sürecin 
başlangıcından itibaren tarihsel ve kültürel nedenlerle açık kapı politikası uygulamış 
ve sırf insani nedenlerle sınırlarını göçmenlere açmıştır. Açık kapı politikası ve 
Suriye’deki iç savaştan kaynaklanan kaotik ortamı fırsat bilen Terör örgütleri ve 
kaçakçılık faaliyetlerinde bulunanlar Türkiye’nin sınır güvenliğine önemli tehdit 
oluşturmaya başlamışlardır. Buradan yola çıkılarak hazırlanan ve temel amacı 
Türkiye’nin Suriye krizi sonucu ortaya çıkan sınır güvenliği problemlerini tartışmak 
olan bu çalışmada Arap Baharı ve Suriye’ye yansımasına yer verilerek, Türkiye’nin 
Suriye Krizine yönelik politikalarına ve Suriye’deki iç savaşın Türkiye’nin sınır 
güvenliğine etkilerine değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Suriye İç Savaşı, Sınır Güvenliği, Türkiye 
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THE EFFECTS OF SYRIA CIVIL WAR ON THE BORDER SECURITY OF TURKEY 

The Arab Spring, beginning of a great transition process for Middle East, 
started with civil commotions in consequence of that a Tunisi an citizen burned 
himself on 2010 October. In a short while as one year, it influenced the other 
countries in the Middle East. The civil commotions that is experienced in the 
development level of that process jumped on to Syria and the Esad regime tried to 
supress these commotions by implenting violence items. As a result experienced 
case sevolvedinto a deep çivil war that comes until today in Syria and causes many 
issues in the field of security as well as humanity. As long as the process continues, 
the power deprivation, that occured in Syria in consequence of escalation of the 
armed conflicts, caused the deepening of instabilities in the area. Turkey, that 
shares a border that is 911 km with Syria,  is influnced dramatically by instability in 
the area. Especially because of that Turkey has practiced open boundary policy, 
there has been sharprise in existing problem of border security. The study claims 
that the power vacuum and the risingin stability because of the civil war in Syria 
caused the rise of problems of existing border security in Turkey. According to that 
the study aim store veal the influences of the civil war , that holds since 2011 until 
today in Syria, on that issues for permanent solutions of existing problems of 
border security in Turkey. In the stage of preparation process of research 
qualitative research method is use dand landed up in consideration of the 
informations that is abtained in thewake of proper literature scan.    

Key Words: The Arab Spring, Syria Civil War, Security, Border Security, 
Border Security Of Turkey 
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SURİYE KAYNAKLI GÖÇ’ÜN TÜRKİYE’DEKİ GÜVENLİK ETKİLERİ 

Nevzat TEKNECİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi 

 

Kavram olarak, “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı 
geçerek veya bir devlet içinde bir yerden başka bir yere gitmesi” olarak tanımlanan 
göç, sosyal hareketlilik olgusu olarak insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. 
İnsanlar, ilkçağlardan beri doğal afetler, din, yoksulluk, savaşlar, vb. nedenlerle bir 
yerden başka bir yere göç etmişlerdir. Gittikçe derinleşen Kuzey-Güney uçurumu 
neticesinde, azgelişmiş, siyasi istikrarsızlık ve kaosla boğuşan, baskı ve zulmün 
olduğu ülkelerdeki insanlar, daha iyi bir yaşantı vaat eden ülkelere gitmeye 
başlamıştır. Türkiye ise göç alan, veren ve geçiş güzergâhı olan bir konumdadır. 
2011 yılında Suriye'de yaşanan iç savaş sonucu milyonlarca insan Türkiye'ye göç 
etmiştir. Türkiye, bu tarihten itibaren Suriyelilere yönelik “açık kapı politikası” 
uygulayacağını ilan etmiştir. Bu kadar yoğun bir kalabalığın Türkiye'ye giriş yapması 
birçok problemi de beraberinde getirmiş ve yeni güvenlik riskleri oluşturmuştur. 
Çoğunluğu eğitim almamış, düşük gelir seviyesine sahip, dışlanmışlık hissi içinde 
kimlik bunalımı yaşayan göçmenlerin, pek çok suçun kaynağını oluşturacağı olası 
durumdur. Göç politikası iyi yönetilmediği takdirde, bu kişiler terörizm, göçmen 
kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlarla bağlantılı hale gelebilmekte ve bir güvenlik 
tehdidi olarak kabul edilmektedir. Sayısı milyonlarla ifade edilen Suriyeli 
göçmenlerin, geçmiş yaşantılarının ve suç kayıtlarının istihbarat birimlerince ve adli 
makamlarca net bir şekilde ortaya konulmaması ve bu sebeple terör örgütleri ile 
bağlantısı olan çok az sayıda kişinin tespit edilebileceği gibi birçok konuda güvenlik 
tehditleri mevcuttur. 

2011 yılından günümüze sayıları milyonlara ulaşan Suriyeli göçmenlerin, 
Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek durumların ele alınmasını amaçlayan 
bu çalışmada; gerekli literatür taraması yapılarak, Suriye kaynaklı göçün Türkiye’nin 
güvenliğine olan etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Göç, Türkiye, Güvenlik 
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SECURITY EFFECTS IN TURKEY OF MIGRATION THAT ORIGINATING FROM SYRIA 

 Conceptually, immigration, defined as "the passage of a person or group of 
people through an international border or from one place to another within a 
state", is as old as the history of mankind as a phenomenon of social mobility. 
People have migrated from one place to another due to natural disasters, religion, 
poverty, wars, etc. since ancient times. As a result of the ever-deepening North-
South abyss, people in countries with underdeveloped, political instability and 
chaos, oppression and persecution have begun to go to countries that promise a 
better life. Turkey, on the other hand, is a location that receives migration, 
emigrates and has a transition route. In 2011, millions of people who had lived in 
Syria after the civil war immigrated to Turkey. From this date, Turkey has 
announced that it will implement an "open door policy" for the Syrians. Entry of 
such a crowd into Turkey has brought many problems and created new security 
risks. Immigrants who are not educated in majority, have a low income level, and 
are experiencing an identity crisis in the sense of being excluded, are likely to 
create many criminal sources. If the immigration policy is not well managed, these 
people can become connected with crimes such as terrorism, smuggling of 
migrants, trafficking in human beings and are considered as a security threat.  
There are security threats in many respects, as the number of Syrian migrants, 
expressed in millions, is not clearly displayed in the intelligence units and criminal 
records of past lives and criminal records, and therefore very few people who are 
linked to terrorist organizations can be identified.  
 This study, which aims to address the situations that the Syrian immigrants 
reaching the daily number of millions in 2011 could threaten the security of Turkey, 
was examined and the effect of the Syrian originated immigration on the security 
of Turkey was examined. 

Key Words: Syria, Immigration, Turkey, Security 
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SU GÜVENLİĞİ EKSENİNDE EKOLOJİK MÜLTECİLİK: SURİYE HALKI ÖRNEĞİ 

         

Arş. Gör. Hatice Kübra Altunsoy COŞKUN 
Kafkas Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Arş. Gör. Mehmet DEMİR 
Kafkas Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

 
Su, doğal kaynaklar arasında hem hayati hem de maddi değeri olması 

sebebiyle stratejik bir kaynak niteliği taşımaktadır. Buradan hareketle Kalkınma 
Bakanlığı su güvenliği kavramını  “bir toplumun içme, kullanma, sulama suyu temini 
ile enerji üretimi gibi amaçlar doğrultusunda ihtiyacı olan suya erişimini 
sürdürebilme ve suyun olası zararlarından korunma yetkinliğidir” şeklinde 
tanımlamaktadır. Ekolojik mültecilik kavramı ise, yaşanılan çevresel felaketler 
nedeniyle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan insanlar için 
kullanılmaktadır.  

Son yıllarda Suriye’de yaşanan kuraklık ve akabinde su kaynaklarının Işid 
tarafından ele geçirilmesi sonucunda yaşanan yoğun göç bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Tarımla yaşamını idame ettiren halk, uzun süren kuraklığın 
etkisiyle kırsaldan büyük kentlere göç etmek zorunda kalmış, bununla birlikte 
yaşanan çatışmalar Suriye halkının Türkiye’ye ve Avrupa’ya doğru göçünü 
hızlandırmıştır.  

Çalışmanın temel amacı su güvenliği ve Işid ekseninde Suriye’deki göçün 
nedenlerini açıklamak olarak belirlenmiştir. Literatür taraması ile gerçekleştirilecek 
olan çalışmanın, su güvenliği, çevresel mültecilik ve Suriye’de yaşanan göç ile ilgili 
literatüre katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda; bu 
bölgede yaşanan çatışmaların ve göçün, iklim değişikliği ile birlikte oluşan kuraklık 
temelinde incelenmesi ve göç eden halkın ekolojik mültecilik kavramı içerisinde ele 
alınması gerektiği ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Su güvenliği, Ekolojik mültecilik, Kuraklık, Suriye. 
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ECOLOGICAL REFUGEE ON THE AXIS OF WATER SECURITY: SYRIAN 

PEOPLE SAMPLE 

Water, because of its both vital and material value among natural 
resources carries a strategic resource qualification. Hence, The Ministry of 
Development defines the concept of water security as “the ability of a society to 
sustain access to the water needed for purposes such as drinking, using, irrigation 
water and energy production, and protection from potential damage of water”. 
Ecological refugee concept is used for people who have to leave their land because 
of environmental disasters. 

In recent years, the drought in Syria and the subsequent heavy migration 
as a result of the seizure of water resources by ISIS are the subject of this study. 
The people who sustain their lives by agriculture, under the influence of long-
standing drought has been forced to migrate from rural areas to big cities,at the 
same time living conflicts accelerated the migration of the syrian people towards 
Turkey and Europe. 

The basic aim of the study was determined to explain the causes of 
migration in Syria on the axis of water security and ISIS. It is believed that the work 
to be performed by the literature review could contribute to the literature on 
water security, environmental refugee, and migration in Syria. In conclusion of the 
study; it is releaved that the conflicts and migrations in this region should be 
exemined on the basis of the drought that coexisted with climate change, and the 
migrants should be considered with in the concept of ecological refugee. 

Key words: Water security, Ecological Refugee, Drought, Syria. 
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İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Meram TAKAR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   

Anabilim Dalı Yüksek lisans Öğrencisi  
 

Göç, insanlık tarihinin en unutulmaz trajik hikâyelerini belleğimize kazıyan 
ve tarihin her döneminde karşımıza çıkmış, bireyleri ve toplulukları şekillendiren, 
değişime neden olan bir olgudur. Toplumsal dağılımın neden olduğu kolektif bir 
eylemdir. Bu olgu insanoğlunun değişik kültürlerle etkileşimini ve değişimini 
sağlayan en önemli toplumsal hareketlilik olarak da görülmektedir. 

20. yüzyıl, savaşlar ve ekonomik dengesizlikler nedeniyle dünyada yoğun 
ve kapsamlı göçlerin yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. I. Dünya Savaşı eski 
imparatorlukların dağıldığı, yeni bağımsız devletlerin kurulduğu bir dönemi 
kapsamıştır. II. Dünya Savaşı dünyada bloklaşma faaliyetlerinin ortaya çıktığı ve iki 
kutuplu dünya düzeninin oluşması ile sonuçlanmıştır. 20.yüzyılın en önemli 
gelişmelerinden biri,  1917 Bolşevik İhtilali ile birlikte eski monarşik sistemden 
sosyalist sisteme geçen ve büyük bir coğrafyada egemen olan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin kurulması olmuştur. Ahıska, Türkiye‘nin kuzeydoğu 
sınırında, Gürcistan‘a bağlı bir bölgenin tarihî merkezidir. Ahıska bölgesi 1921 
yılında Sovyetler Birliğine bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren bölge için yeni dönem 
başlamıştır. Sovyetler Birliği Abhaz, Asetin ve Acarlara özerklik verirken Ahıska 
Türklerine vermemiştir. 1921’den itibaren Ahıska Türklerine Sovyetler Birliği 
tarafından değişik baskı ve şiddet uygulanmıştır. 1944 yılında Stalin Hükümeti 
tarafından Ahıska Türklerinin önemli bir kısmı Orta Asya’ya sürgün edilmiştir. 
Baskıcı yönetim döneminde sınırlı olarak gerçekleştirilen hareketlilikler ve göçün 
getirmiş olduğu dağınık yerleşimin yol açtığı belirsizlikler, Ahıskalı Türklerin 
yaşantıları üzerinde derin izler bırakmıştır. 

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB’nin güvenlik algısı sonucu oluşan göçler 
kapsamında örnek olarak Ahıska bölgesinin ele alınmasını amaçlayan bu çalışmada; 
göç ve uluslararası göç kavramının kapsamına değinilerek, Ahıska bölgesi ve 
SSCB’nin güvenlik algısı sonucu bu bölgede gerçekleşen zorunlu göçler 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Sovyet Dönemi, Göç. 
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MIGRATIONS THAT  ARE  REALISED BY USSR IN CONSEQUENCE OF 
SECURITY PERCEPTION: THE CASE OF MESKHETIAN TURKS 

 
Immigration is a phenomenon that causes our memories of human history 

to recollect the most unforgettable tragic stories and change at every stage of 

history, shaping individuals and communities. This phenomenon is seen as social 

mobility that allows human beings to interact and change with different cultures. 

The 20th century has been a century of intense and comprehensive 

migration in the world due to wars and economic imbalances. World War I 

encompasses a period in which empires dispersed and independent states were 

established. II. World War has resulted in the formation of world-wide blocking 

activities and the formation of a bipolar world order. One of the most important 

developments of the 20th century was the establishment of the Union of Soviet 

Socialist Republics in 1917. Ahiska is the historical center of a region connected to 

Georgia. It was tied to the Soviet Union in 1921. From 1921 onwards the Ahıska 

Turks were subjected to various oppression and violence by the Soviet Union. In 

1944, a significant part of the Stalin Government Ahıska Turks were deported to 

Central Asia. The oppressive administration period left deep traces on the Ahiska 

Turks. 

In this study, which aims to address Ahıska region as an example within 

the scope of migration that resulted from the security perception of the USSR after 

World War II, the scope of the migration concept is addressed and the forced 

migration of the Ahiska region and the USSR in this area of the security perception 

is examined. 

Key words: Ahıska Turks, Soviet Period, Migration. 
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SURİYELİ SIĞINMACI ÇALIŞANLARIN İŞ GÖRME PERFORMANSLARI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ İMALAT 

SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 
 

Doç.Dr. Nusret GÖKSU 
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 Arş. Gör. Çetin ÇİLDİR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı  
 Uzm. Alican AVŞAR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı  

 
 İnsanlık tarihinin başlangıcından beri var olan göç hareketliliği günümüzde 
İkinci Dünya Savaşından beri en yoğun zamanını yaşamaktadır. Türkiye coğrafi 
konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan krizler karşısında göç hareketliliğinden en 
çok etkilenen ülkelerin başında bulunmaktadır. 2011 yılında başlayan Suriye 
krizinden bu yana Türkiye “açık kapı politikası” izlemiş ve Suriyelileri Geçici Koruma 
Statüsü altında misafir etmiştir. Türkiye için bu durum; sosyo-ekonomik yönden 
farklı sonuçlar ortaya çıkartmaktadır.  

Suriyeli sığınmacılar, hayatlarını idame ettirmek için Türkiye’deki iş 
hayatına adapte olmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’deki imalat işletmelerinde iş gücü 
olarak yer almaya başlayan Suriyeli sığınmacılar, iş verenler açısından soru işareti 
olabilmekte ve bu yeni iş gücü performansının Türkiye ekonomisini ne ölçüde 
etkileyeceği merak konusu olmaktadır.  

Çalışmanın amacı; Suriyeli sığınmacı çalışanların, iş görme 
performansılarının işverenler tarafından nasıl göründüğünü değerlendirmektir. 
Çalışmanın örneklemi olarak, Kahramanmaraşta imalat sektöründe çalışan Suriyeli 
sığınmacı çalışanların işverenleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın veri toplama 
yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmıştır. İş yerinde Suriyeli sığınmacı çalıştıran 
132 işveren tarafından sorular cevaplandırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket 
programında istatistiksel analize tabi tutularak, Suriyeli sığınmacı çalışanların iş 
görme performanslarının, işverenler tarafından değerlendirmeleri belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İş Görme Performansı, Suriyeli Sığınmacılar, Üretim 
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THE EVALUATION OF SYRIAN REFUGEE EMPLOYEES’ WITH REGARDS TO 
TRANSECTION PERFORMANCE: A FIELDWORK IN KAHRAMANMARAŞ 

MANUFACTORING SECTOR 
 

That has existed since the beginning of human history has been the most 
intense time since World War II. In addition to its geographical location, Turkey is at 
the head of countries that are most affected by the immigration movements in the 
face of crises in the region. Since the Syrian crisis that started in 2011, Turkey has 
followed the "open door policy" and has hosted the Syrians under the Temporary 
Protection Status. This situation for Turkey is; Bring out different results from the 
socio-economic aspect. 

Syrian asylum seekers are trying to adapt to the business life in Turkey to 
make their lives resolved. Syrian asylum seekers, who have started to take place as 
a business force in manufacturing enterprises in Turkey, may be a question mark in 
terms of employers and it is a matter of curiosity about how this new work force 
performance will affect the Turkish economy. 

Purpose of the study; To assess how the Syrian asylum seekers see their 
work performance by employers. As a sample of the study, Syrian refugees working 
in the manufacturing sector in Kahramanmaraş were identified as employers of 
employees. Survey method was applied as the data collection method of the 
worker. Questions were answered by 132 employers working at Syrian refugees at 
work. The obtained data were subjected to statistical analysis in the SPSS package 
program and it was tried to determine the work performance of the Syrian refugee 
workers by employers. 

Key Words: Job Performance, Syrian Asylum Seekers, Production 
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MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI 
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Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUNÇ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğr. Gör. Mesut BİLGİNER 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü  
 

Arap Baharı olarak adlandırılan halk hareketlerinin sonucunda komşu ülke 
Suriye’de çatışmalar iç savaşa dönüştüğü için ülkemize doğru bir göç hareketi 
yaşanmıştır. Bu durum sonucunda pek çok insan evlerinden ve ailelerinden en 
kötüsü de doğup büyüdükleri ülkelerinden ayrı kalmak zorunda kalmıştır. 
Srebrenitsa, Afganistan, Gujarat, Burma, Doğu Türkistan ve daha pek çok noktada 
olduğu gibi Müslüman toplumların yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki bu tür olaylara 
sessiz kalarak karmaşanın daha fazla artmasına sadece seyirci kalan uluslarüstü 
örgütlerin harekete geçmesini beklemeden ülkemizde bu insanların güvenliği 
sağlanmaktadır. Olayların başlamasından neredeyse yedi yıl zaman geçmiş olmasına 
rağmen vesayet savaşları yürütüldüğü görülmektedir. 

Bu tür koşullar altında yaşamak durumunda kalan insanlardan ülkemize 
sığınanlara Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak pek çok imkân sağlanmaktadır. Bu 
çalışma Hayat Tatmin Ölçeği (HTÖ) kullanılarak bu kişilerin hem ihtiyaçlarının 
belirlenmesini hem de sunulan hizmetlerden ne derece memnun olduklarını ortaya 
koymak için gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Göç İdaresi’nin 
yardımıyla 199 adet anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler tanımsal istatistikler, 
korelasyon, faktör analizi (keşif amaçlı ve doğrulayıcı) ve Kruskal Wallis testi ile 
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular göçmenlerin en çok 
konut, sağlık, evlilik, çocuk ve akrabalarla ilgili hususlarda memnuniyet 
belirttiklerini ortaya koymaktadır. Bunun yanında iş, finansman ve kişisel gelişim 
hususlarında kendilerini eksik hissettikleri de belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hayat tatmin ölçeği, Kahramanmaraş, Suriye 
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A FIELDWORK FOR MEASUREMENT OF LIFE SATISFACTION LEVEL OF SYRIAN 
MIGRANTS IN KAHRAMANMARAS 

 
As a result of the popular movements called Arab Spring, there has been 

an immigration movement towards our country since the conflicts in the 
neighboring country, Syria, have turned into civil war. Consequently, many people 
were forced to stay away from their homes and their families and the worst is their 
homeland. Not waiting for the trans-national organizations to get into action, as 
they stared in Srebrenica, Afghanistan, Gujarat, Burma, Eastern Turkistan and in 
many Muslim dominated locations, these people are being kept safe in our 
country. It seems that worship battles have been carried out, even though it has 
been nearly seven years since the events began. 

Many opportunities are being provided by The Turkish Republic as these 
people, who are forced to live in harsh conditions, seek refuge. This study was 
conducted using the Life Satisfaction Scale (HRQOL) to determine both the needs of 
these people and their satisfaction with the services provided.In this context, 199 
questionnaires were applied with the help of Kahramanmaras Provincial 
Immigration Administration.The obtained data were analyzed by descriptive 
statistics, correlation, factor analysis (exploratory and confirmatory) and Kruskal 
Wallis test.The findings of the survey show that immigrants are most satisfied with 
housing, health, marriage, children and relatives issues.It is also determined that 
they feel themselves lacking in business, finance and personal development. 

Key words: Life Satisfaction scale, Kahramanmaraş, Syria 
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Doç. Dr. Sadettin PAKSOY  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Prof.Dr. İbrahim ARSLAN 
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
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Harran Üniversitesi, Bozova MYO 

 
Türkiye bulunduğu konumu itibariyle tarihsel süreç içerisinde birçok kez 

göç hareketlerine tanıklık etmiştir. En son olarak 2011 yılında sınır komşumuz olan 
Suriye’de ortaya çıkan iç savaş ve bununla birlikte büyük çaplı ortaya çıkan zorunlu 
göç hareketleri yaşanmıştır. Bu göç hareketlerinin en yoğun yaşandığı ülkelerin 
başında ise Türkiye gelmektedir. Türkiye’de ise Şanlıurfa en çok göç alan 
illerimizden biridir. 

Göç, sosyal ve kültürel anlamda ortaya çıkardığı problemlerin yanı sıra, 
ekonomik anlamda da çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Bu çalışmada Suriyeli göçmenlerin en yoğun olarak yaşadığı il olan Şanlıurfa’da, 
ekonomik anlamda özellikle emek piyasasında (istihdam ) ortaya çıkan sorunlar 
analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, İstihdam, Suriyeli Göçmenler 
 

 
ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION:  

EXAMPLE OF SYRIAN IMMIGRANTS IN ŞANLIURFA 
 

Turkey has witnessed many migratory movements in the historical process 
due to its position. Lastly, in 2011, the civil war in Syria, which is our border 
neighbor, and the large-scale forced migrations that took place along with it 
occurred. Turkey is at the head of the countries where these migration movements 
are most experienced. Sanlıurfa is one of the most immigrants in Turkey. 

Migration, in addition to the problems that emerge in terms of social and 
cultural meaning, can also cause various problems in economic sense. In this study, 
in Sanlıurfa province, where Syrian immigrants live most intensively, will analyze 
the problems that arise in the economic sense, especially in the labor market 
(employment). 

Key Words: Migration, Employment, Syrian Migrants 
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Ekonometri  Bölümü 

 
2010 yılında başlayan Arap Baharı sadece çatışma ve savaş yaşanan 

ülkeleri değil aynı zamanda komşu ülkeleri de etkilemiştir. Arap Baharı etkisini 
Suriye’de de göstermiş ve Nisan 2011’de başlayan iç çatışmalar sonucu binlerce 
insan komşu ülkelere ve özellikle de Türkiye’ye göç etmeye başlamıştır. Türkiye’ye 
olan göçün nedenlerini başlıca; Türkiye’nin açık kapı politikası, inançsal benzerlikler 
ve bölgeye sınır komşu olması olarak görünmektedir. Suriyelilerin ekonomik 
alandaki etkilerine bakıldığında risk ve fırsatların iç içe geçtiği görülmektedir. 
Suriyeli göçmenlerin genel olarak kira ve konut fiyatlarına olumsuz etki yaptığı 
gözlemlenmektedir. Bunun yanında özellikle küçük şehirlerde göçmenlerden 
kaynaklı nüfus artışları beraberinde gıda ve giyinme talebini de artırmaktadır. Artan 
talep ise hayat pahalılığına ve enflasyona neden olmaktadır. Ekonomik alanda 
meydana gelen ikinci önemli sorun ise Suriyelilerin sağladığı ucuz işgücüdür, fakat 
bu durum uzun vadede Türkiye’de yüksek oranda genç işsizlik sorununu ortaya 
çıkaracaktır. Suriyeli göçmenlerin ülkeye getirdiği risklerin yanında bir dizi fırsatta 
sağlamaktadır. Türkiye’nin kamplarda yaşayan Suriyelilere yaptığı insani yardımların 
büyük bir bölümü yerel firmalar tarafından tedarik edilmektedir. Ayrıca tüm dünya 
ülkelerinden bölgeye yapılan yardımlar da ülke içindeki firmalardan 
karşılanmaktadır. Bu durum özellikle gıda ve tekstil alanında faaliyet gösteren 
firmalara ciddi fırsat sağlamıştır. TESEV raporuna göre Gaziantep’ten Suriye’ye 2011 
yılında 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişken 2013 yılında bu rakam 278 
milyon dolara çıkmıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak Arap Baharı ekseninde 
bölgedeki temel sorunlar değerlendirilecek ve bu bağlamda Arap Baharı sonrası 
bölgesel ve uluslararası sistemde ortaya çıkan mülteci sorununun Türkiye’ye olan 
sosyoekonomik etkisi irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, Mülteci, Sosyoekonomik yapı, İşsizlik, 
Kira 
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THE EFFECT OF SYRIAN REFUGEES ON TURKEY’S SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE 

AND POSSIBLE RISKS 

The Arab Spring, which started in 2010, not only affected the countries of 
conflict and war, but also the neighbouring countries. The Arab Spring has also 
shown its influence in Syria, and thousands of people have started migrating to 
neighbouring countries, especially to Turkey, because of the internal conflicts that 
started in April 2011. The reasons for the migration to Turkey are mainly; Turkey's 
open-door policy, seems to be religious similarities and border neighbouring to the 
region. Considering the economic effects of the Syrians, risks and opportunities are 
seen to be intertwined. It is observed that Syrian immigrants generally have a 
negative impact on rent and housing prices. In addition, population increases due 
to immigrants, especially in small cities, increase the demand for food and dressing. 
Increasing demand leads to prohibitive cost of living and inflation. The second 
important problem coming from the economic scene is the cheap labour provided 
by the Syrians, but this will lead to the problem of high youth unemployment in 
Turkey in the long term. Besides the risks that Syrian immigrants bring to the 
country, it provides them at a range of opportunities. Much of the humanitarian aid 
Turkey has made to the Syrians living in the camps is supplied by local firms. In 
addition, aid from the countries of the world to the region is also provided by firms 
in the country. This provided a serious opportunity especially for the firm operating 
in the field of food and textiles. According to the TESEV report, in 2011, 133 million 
dollars of exports were realized from Gaziantep to Syria, while in 2013 this figure 
was 278 million dollars. In this study, the main problems of the region on the axis 
of Arab Spring will be evaluated and in this context the socioeconomic impact of 
the refugee problem in the regional and international system after the Arab Spring 
will be examined. 

Key words: Turkey, Syria, Refugee, Socioeconomic Structure, 

Unemployment, Rent 
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Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

 

Nüfus hareketleri üzerinde küresel iklim değişikliğinin yaratacağı göç 

olgusunun, kitlesel yoğunlukta göç dalgaları ile yeni göçmen kitleleri oluşturması 

kaçınılmaz olarak görülmektedir. Günümüze kadar, Dünya’nın iklimsel döngüleri bir 

çok defa değişim göstermiştir. Ancak, doğal mekanizmaların 19. yy’dan itibaren 

insan yoğun faktörlerle değişimiyle 1900 – 1940 yılları arasında küresel ortalama 

sıcaklık 0,5 derece kadar artmıştır.  

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli, iklim değişikliğini “ belirli bir 

zaman periyodu içerisinde doğal iklim koşullarına ek olarak, iklim koşullarını küresel 

boyutta bozan insan yoğun etkinliklerden kaynaklanan değişiklikler” olarak 

tanımlamıştır. Enerji kaynağı olarak hala yoğun bir şekilde kullanılan  fosil 

yakıtlardan çıkan gazların ve sera gazlarının atmosferde birikmesi sonucunda, kimi 

kısımların daha fazla ısınması olayına ise sera etkisi denilmektedir. Sera etkisi 

sonucu, küresel sıcaklıkta artışların görülmesi ile iklim değişiklikleri 

tetiklenmektedir.  

BM Çevre Programı’na göre, iklim değişiklerinin bir sonucu olarak deniz 

seviyesinin yükselmesi Kiribati, Maldivler, Marshall Adaları ve Tuvalu gibi ada 

devletlerinin varlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu kapsamda, İklim değişikliğini 

gerekçelendirerek Yeni Zelanda’ya Tuvalu Adası’ndan göç etmek üzere başvuran bir 

ailenin iltica başvurusunu kabul eden Yeni Zelanda Göç Mahkemesi kararı ile Yeni 

Zelanda, iklim değişikliği ile iltica talebini kabul eden ilk ülke olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliği sonucu iltica talebinin günümüzde 

devletlerce kabul edilebileceği ve ilerleyen süreçte iklim göçmenliğinin yoğun bir 

şekilde gerçekleşmesi nedeniyle doğabilecek etkilerin değerlendirilmesidir.  

Araştırma metodu olarak nicel ve nitel veri toplama metotları ile nitel 

değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır.  

Çalışmanın sonucunda, iklim göçmenliğinin sonuçları ekonomik boyutlar 

kapsamında değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İklim göçmenliği, Ekonomi, iklim değişiklikleri 
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CLIMATE CHANGE AND CLIMATE MIGRATION AS A RESULT OF MIGRATION AND 

CLIMATE IMMIGRATION AND  THE ECONOMICS OF CLIMATE MIGRATION RESULTS 

 

It is inevitable that the migration of the global climate change on the 

population movements, the formation of the migratory waves in mass density and 

the new immigrant masses are inevitable. As sunny, the climatic cycles of Earth 

have changed a lot of times. However, from 19th century on natural mechanisms, 

human density is changed by factors. Between 1900 and 1940, global mean 

temperature increased by 0.5 degree. 

The United Nations Climate Change Panel has defined climate change as "a 

change from human-intensive activities that, in addition to natural climatic 

conditions, disrupt climate conditions on a global scale over a period of time." As a 

source of energy, fossil fuels that are still used intensively and greenhouse gases 

are called as greenhouse effect as a result of accumulation in the atmosphere, and 

in some cases heating up more. As a result of the greenhouse effect, climate 

changes are triggered by increases in global temperatures. 

According to the UN Environment Program, the rise of sea level as a 

consequence of climate change poses a danger to island states like Kiribati, 

Maldives, Marshall Islands and Tuvalu. In this context, New Zealand was the first 

country to accept asylum claims for climate change with the decision of the New 

Zealand Immigration Court, which accepted a family asylum application to appeal 

the climate change to New Zealand to migrate from Tuvalu Island. 

The aim of this study is to assess the impacts of asylum seeking as a result 

of climate change, which can now be accepted by the states and which may arise 

due to the intense migration of climate migrants. 

Quantitative and qualitative data collection methods and qualitative 

evaluation methods were used as research methods. 

As a result of the work, the results of climate immigration were be 

assessed within economic dimensions. 

Key Words: Climate immigration, Economy, climate change 
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KIYIYA VURAN ÇOCUKLAR: ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATTA 
GÖÇMEN ÇOCUKLAR 

Öğr. Gör. Esra AĞYAR ELBİSTANLI  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
 

Dünya her gün insanların yaşadıkları zor şartlardan kurtulmak ya da daha 
iyi bir yaşam hayali için göç etmekte veya göçe maruz bırakılmaktadır. Göçmen 
kitlelerin içinde aileleriyle birlikte göç edenlerin yanı sıra refakatsiz çocuk 
göçmenlerde yer almaktadır. Çocuklar, göç süresince ve göç ettikleri yeni 
kametlerinde yetersiz ve sağlıksız yaşam koşulları,  ihmal, istismar, yaşam kaybı, 
zorla çalıştırılma ya da kaçırılmaya maruz kalmaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından korunma altına alınması gerektiği savunulan incinebilir dört gruptan biri 
çocuklardır. İnsan hakları evrensel beyannamesi ve çocuk hakları sözleşmesi ve bu 
sözleşmelerin çocuk göçmenlerine karşı alınan kararların değerlendirilerek ve ayrıca 
Türkiye’de çocuk göçmenlerin ulusal mevzuattaki ( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
Türk Medeni Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ) sığınma, 
geri gönderilme, eğitim, sağlık, barınma ve vasi ataması gibi uygulamaların yasal 
çerçeveyle belirlediği sınırları incelenerek mevcut durum tespit edilmektedir. Bu 
noktada en önemli husus yasal mevzuatların göçmen çocukların hayatlarının 
zaman, yaşam ve hak kaybına uğratmadan çocuğun en yüksek yararının göz önüne 
alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Mevzuatlarda alınan kararların mercek altına 
alınarak insan onuruna yaraşan öneri ve fikirlerle desteklenerek,  güçlü ve zayıf 
yönlerinin tespit edilerek altı çizilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmenler, Çocuk Göçmenler, Göçmen Aileler, 
Göç Politikaları, Çocuk Hakları 

 
STRANDED CHILDREN: IMMIGRANT CHILDREN IN NATIONAL AND 

INTERNATIONAL LAWS 
 People migrate in order to get rid of hard conditions they live in or for the sake of 
the imagination of a better life or are exposed to immigration in the world every 
day. Immigrant masses include children with their families as well as 
unaccompanied immigrant children. Children are exposed to inadequate and 
unhealthy living conditions, negligence, abuse, loss of life, force labor or abduction 
during migration and in new cottages they emigrate. Children are one of the four 
groups claimed to be protected by the World Health Organization. By evaluating 
the Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Rights of the 
Child and the decisions taken by these contracts against the child migrants and also 
the protection of child migrants in Turkey in the national legislation (Turkish 
Constitution, Turkish Civil Code, Child Protection Law, National Education Basic 
Law) , Health, marriage and assignment of guardianship are examined in the legal 
framework and the current situation is determined. The most important point at 
this point is that legal legislation necessitates taking into account the best interests 
of the child without losing time, life and the rights of immigrant children's lives. 

Key Words: Immigration, Immigrants, Immigrant Children, Immigrant 
Families, Immigration Policies, Children Rights 
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TÜRKİYE’DE SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUK ALGISI: SINIF ÖĞRETMENİ 
ADAYLARININ GÖZÜNDEN 

 
Derya SÖNMEZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
 Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Yükseklisans Öğrencisi  

 

Suriye’de yaşanan kargaşa ve iç çatışmalar neticesinde ortaya çıkan göç 
hareketlerinin, Suriye’nin sınır komşusu ülkelerden Türkiye’yi de etkilediği 
görülmektedir. Ülkemizdeki birçok şehirde Suriyeli Mülteci Çocuklara rastlamak 
mümkündür. Önümüzdeki yıllarda bu çocukların eğitiminde rol alacak olan sınıf 
öğretmeni adaylarının Suriyeli Mülteci Çocuklara bakış açıları oldukça önemlidir. Bu 
nedenle çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının Suriyeli Mülteci Çocuklara 
karşı algılarını metafor yoluyla ortaya çıkarmaktır. Metaforlar, insanın dünyayı nasıl 
algıladığının, nesneler, hareketler, olaylar hakkında ne düşündüklerinin 
görüntüleridir. Metaforların bilinçaltında gizlenmiş duygu ve düşüncelerin 
yansıtılmasında önemli bir yeri de vardır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 
Eğitim-Öğretim yılı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel 
Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen 
adayları oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış form 
kullanılmıştır. Formun birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgileri, ikinci 
bölümünde ise “Suriyeli Mülteci Çocuk ………. gibidir/benzer, çünkü……...” ifadesinin 
yer aldığı araştırma sorusu kullanılmıştır. Katılımcılardan yalnızca bir metafor 
üzerinde düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Verilerin analizi amacıyla, öğretmen 
adaylarının geliştirdikleri metaforların yorumlanması süreci; (1) metaforların 
belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme olmak üzere üç 
aşamada gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz tekniği 
kullanılmış, bulgular nicel olarak frekanslar halinde tablolar şeklinde sunulmuştur. 
Çalışmanın bulgularında 10 kavramsal kategori tespit edilmiştir. En çok “İlgiye ve 
Bakıma Muhtaç Olarak Suriyeli Mülteci Çocuk” kategorisinde metafor belirlenmiştir. 
En fazla “Çiçek” metaforu üretilmiştir. Araştırma sonucu olarak sınıf öğretmeni 
adaylarının Suriyeli Mülteci Çocuk algılarının genel olarak olumlu yönde olduğu 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Suriyeli Mülteci Çocuk, Sınıf Öğretmeni 
Adayları. 
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PERCEPTION OF SYRIAN REFUGEE CHILD IN TURKEY: FROM THE CLASSROOM 
TEACHER CANDIDATES 

 
It is seen that the migration movements that emerged as a result of the 

turmoil and internal conflicts in Syria affected Turkey from the border neighbor 
countries of Syria. It is possible to find Syrian Refugee Children in many cities in our 
country. The prospects for class teacher candidates who will play a role in the 
education of these children in the coming years are of great importance to Syrian 
refugee children. For this reason, the aim of the study is to reveal the perceptions 
of class teacher candidates towards Syrian Refugee Children through metaphors. 
Metaphors are images of how people perceive the world, what they think about 
objects, movements, events. Metaphors also have an important role in reflecting 
the feelings and thoughts hidden in the subconscious. Study group of the study 
2016-2017 academic year Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of 
Education Department of Basic Education Department of Primary Education 
Teacher candidates who are studying in the Department of Science have created. 
Semi-structured form was used as data collection tool. The first part of the form 
shows the demographic information of the students, the second part is "Syrian 
Refugee Child .......... Is similar to, because the research question on which "..." is 
used is used. Participants were asked to convey their thoughts on just one 
metaphor. Interpretation of the metaphors developed by prospective teachers for 
analysis of the data; (1) identification of metaphors (2) classification of metaphors 
(3) category development. In the evaluation of the data, descriptive analysis 
technique was used and findings were presented in quantitative frequency as 
tables. Ten conceptual categories were identified in the findings of the study. The 
metaphor was most frequently categorized as "Syrian refugee children in need of 
sight and attention". The most "Flower" metaphor was produced. As a result of the 
research, it can be said that the class teacher candidates are generally positive 
towards the Syrian refugee child perceptions. 

Key words: Metaphor, Syrian Refugee Child, Class Teacher Candidates. 
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GÖÇLE GELEN AİLELERİN VE ÇOCUKLARININ EĞİTİM-ÖĞRENİM 
HAKKI VE SORUNLARI 

                                  
Yağmur KIZILDAĞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, iktisat Anabilim Dalı  

Çetin İZGİ 
                                   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, iktisat Anabilim Dalı  
 
Göç olgusu, ülkemizin her zaman gündeminde olan bir konudur. Özellikle 

1940’lı yıllarda yoğunlaşan göçler, Türkiye’nin toplumsal değişmesinin hızlandığı 
yıllardır. Kuşkusuz eğitim yönünden de pek çok sorunlar ortaya çıkmıştır. Aileyi 
etkileyen iç göçler, özellikle örgün eğitimde sorunların biriktiği alan olmuştur. Hem 
iç hem de dış göçler eğitim yönünden sorunlar doğurmuştur.  

Bununla birlikte eğitimde yöneltme konusunda katılımcı gruplar arasında 
görüş ayrılığı bulunmaktadır. Sınıf ve branş öğretmenlerin aksine yöneticiler, 
eğitimde yöneltme konusunda öğrencilerin sorunlarının olduğunu, göç eden 
ailelerin çocukların farklı kültürden olan arkadaşlarıyla kültür çatışmasını içine 
girdiklerini, arkadaş grupları ile iyi ilişkiler kuramadıklarını; çocukların çevre ile 
uyum sorunundan kaynaklanan kültür çatışması yaşadıklarını ifade edilmiştir. 

Genel olarak göç eden ailelerinin, çocuklarının eğitim eşitliliğinden, eğitim 
de fırsat ve imkân eşitliliğinden yeterince yararlandırılmadıkları; eğitim hakkına 
sahip bulundukları, ancak genel olarak bu haktan yeterince faydalanamadıkları; 
çocukların okula uyum sağlama sorunun bulunduğunun, çocuklarının göç 
sonucunda şehir kültürünün etkisinde kaldıkları ve aileden uzaklaştıkları gibi 
düşünceler etrafında birleştikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Göç, Çocuklar, Eğitim Hakkı 
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THE  EDUCATION  RIGHTS AND  PROBLEMS MIGRANT FAMILIES AND THEIR  
CHILDREN 

 
The phenomenon of migration is always on the agenda of our country and 

the issue of a. Especially in the 1940s of immigration, Turkey's social wanes 
following a variation in the years In the direction of the training course in many 
problems occurred. The internal immigration affecting the family especially the 
formal education has collected in the area of the problems both internal and 
external migration in the direction of the education problems caused. 

However training routing of the participant groups in the difference of 
opinion between In contrast to the class and the knowledge of the teachers to the 
administrators in education students about the routing of the migration that the 
problems of the families of the children of different cultures into the culture 
conflict with friends use the good relations with groups of friends get in touch with 
children; environmental problem caused by the conflict of interest had been 
expressed culture. 

In general the families of the children migrated to the training from par, 
training opportunities and also from par take not advantage of enough; they have 
the right to education but in general the provision of this benefit; enough to adapt 
to the school children were the problem as a result of the migration of the children 
were under the influence of the city culture and family around they away 
considerations such as united has been detected. 

Key Words: Family, Migration, Children, Education Right 
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TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLERİN İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI 

1’E GÖRE İTİCİ VE ÇEKİCİ GÜÇLER YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

(2008-2016) 

Yrd. Doç. Dr.Umut EVLİMOĞLU 
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli  

İ.İ.B.F İktisat Bölümü 
Can İNAK  

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F  
İktisat Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi 

 

Göç küresel ölçekte bakıldığında dünyadaki bütün ülkeleri ülke bazında 
bakıldığında ise ülke içi bölgeleri ekonomik sosyal ve kültürel açıdan etkileyen bir 
olaydır. Göç olgusunun temelinde birçok faktör rol oynayabilmektedir. Bu 
faktörlerden en önemlileri arasında ekonomik faktörler, istihdam olanakları, eğitim 
ve sağlık hizmetlerinin kalitesi, terör v.b güvenlik sorunları, bölgelerarası gelişmişlik 
farklılıkları, sermaye yoğunluğu ve sosyal sebepler sayılabilir. İç göçler söz konusu 
olduğunda 3 temel teorik yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlar: Fayda-maliyet 
yaklaşımı, itici ve çekici güçler yaklaşımı ve seçkinlik yaklaşımıdır. Avrupa Birliği 
genelinde tek bir veri tabanı oluşturmak, bölgesel istatistikleri standartlaştırmak, 
bölgelerarası karşılaştırılabilir bir tablo ortaya çıkarmak için sahip oldukları benzer 
niteliklere göre bölgeler oluşturulmuştur. İBBS, Türkiye’de de örnek bölge birimi 
uygulaması olarak kabul edilmiş ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) desteği ile 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 2002 yılında tamamlanmıştır. İBB 
sınıflandırmasında; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu 
iller bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri dikkate alınarak "Düzey 1" ve 
"Düzey 2" olarak gruplandırılarak, hiyerarşik İBBS oluşturulmuştur. Bu çalışmanın 
amacı; Türkiye’de İBB sınıflandırması Düzey 1’e göre bölgeler arasında yaşanan 
içgöçleri ortaya koyarak, itici ve çekici güçler yaklaşımıyla değerlendirmektir. 
Bölgeler arasındaki itici ve çekici güçlerin ortaya konması kentten köye tersine göç 
gibi projelerin başarılı olması açısından da önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İç göçler, İBBS Düzey 1, İtici ve çekici güçler 
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THE EVALUATION OF MIGRATION IN TURKEY THROUGH THE PUSH AND PULL 

POWER APPROACH ACCORDING TO THE NOMENCLATURE OF UNITS FOR 

TERRITORIAL STATISTICS (2008-2016) 

Migration is a phenomenon that affects socially and culturally all the countries in 
the world globally and the regions in a country domestically. Many factors may play 
important role in migration. Among these factors are economic factors, 
employment opportunities, the quality of education and health services, terrorism 
and other security problems, regional development differences, capital intensity 
and social reasons. When migration is in question, three theoretical approaches 
can be mentioned: These are: returns-cost approach, push and pull approach and 
selective approach. Regions are formed according to common characteristics to 
create a single database in the European Union, to standardize regional statistics 
and to reveal a inter-regionally comparable table. İBBS was accepted as the sample 
regional unit and it was completed by Turkey Statistical Institute (TÜİK) and State 
Planning Organization in 2002. In İBB classification, a hierarchical İBBS is formed by 
taking into the account development plans and populations sizes of neighboring 
provinces that show geographical and social similarities and they were grouped 
into “Level 1” and “Level 2”. The purpose of this study is to present inter-regional 
migration in Turkey according to İBBS classification Level 1 by using push and pull 
approach. Revealing pushing and pulling forces is important for projects like 
remigration from cities to villages. 

Key Words: Migration, NUTS Level 1, Pull and Push Forces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAYES 2017 
I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ 

12-13-14 Ekim 2017 

105 
 

 

MÜLTECİLERE YARDIM SAĞLAYAN FİLANTROPİ (HAYIRSEVERLİK) 
ORGANİZASYONLARININ İÇSEL YARATICILIK GELİŞİMLERİ 

 
Öğr. Gör. Hamdi AYYILDIZ  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu, 

 Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

 

Yönetim Biliminde Sistem yaklaşımı, yönetim bilimini bütünleşmeye 
götürürken; belirli olay, durum veya gelişmelerin sınırlandırılmış çerçevelerde 
incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı ve metodolojidir. Sistem kavramı fizik 
biliminden alınarak yönetim bilimi içerisinde, birbirlerini etkileyen alt ve üst 
ögelerle olan ilişkilerin yorumlanmasını sağlamaktadır.  

Filantropik (hayırseverlik) organizasyonlar, kar amacı gütmeyen kamu 
kurumları dışında kalan bağış gelirleri ve malları ile sosyal açıdan yararlı hizmetler 
sağlayan kuruluşlardır. 1980ler ve 1990 lar boyunca filantropik organizasyonlar, 
hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda artış göstermiştir. Yunan dilinde sevgi 
anlamındaki philos kelimesi ile insan anlamına gelen antropos kelimelerinden 
oluşan filantropi, Türkçe’de hayırseverlik, yardımseverlik ve iyilikseverlik 
anlamlarındadır (TDK, 2017).  Ancak, filantropi kavramı ile çok karıştırılan yardım, 
iyilik kavramları İngiltere’de aynı anlamlarda kullanılsa da ABD’de birbirlerinden 
farklı anlamlarda kullanılmaktadır (Anheier ve Leat, 2002).  

Yardım ve İyilik kuruluşları, problemlerin belirtilerini ve işaretlerini 
gidermeye çalışırken, filantropik kuruluşlar problemlerin nedenlerini konu edinen 
çalışmalar yapmaktadırlar.  

Bu çalışmada filantropik organizasyonlar; süreçlerini aksatan durumlar ve 
organizasyon içinde düzensizlikler olarak ifade edilen entropi kavramı, 
organizasyonun iç enerjisi olarak ifade edilen entalpi kavramı ve yaratıcılık 
kavramları bağlamında ele alınmıştır.  

Çalışmanın amacı, yardım kuruluşlarından gittikçe farklılaşarak 
organizasyonel boyutta klasik biçimden Açık bir sistem olarak mülteci 
organizasyonlarında entropi eğilimi, yaratıcılık becerileri ve dolayısıyla organizasyon 
entalpisi geliştirilerek yavaşlatılabilir ve duraklatılabilir.  

Çalışmanın sonucunda, filantropi yönetimi sonucunda organizasyonda 
etkili bir yaratıcılık becerisinin yakalanmasında entropi ve entalpi dengeleri 
üzerinden gidilmiş olup, yaratıcılık becerilerindeki artışın entropiyi azaltarak, 
filantropik organizasyonların başarısının ve yönetsel kabiliyetlerinin gelişiminin 
kurumsal yaratıcılıklarına olan çift başlı etkisi ifade edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Filantropi, Sistem Yaklaşımı, Entropi, Entalpi  
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INTERNAL CREATIVITY DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY ORGANIZATIONS 

PROVIDING HELP TO REFUGEES 

 

While system approach in management science leads management 
science to integration; Is a way of thinking and methodology used in the study of 
specific events, situations or developments in restricted frames. The concept of the 
system is taken from the physical sciences and provides an interpretation of the 
relations between the lower and upper parts which affect each other in the 
management. 

Philanthropic organizations are organizations that provide donations and 
merchandise and services that are socially useful except for non-profit public 
institutions. During the 1980s and 1990s, philanthropic organizations increased 
both nationally and internationally. Philanthropy, composed of philosian words of 
love in Greek language and anthropos words in human sense, means philanthropy, 
benevolence and benevolence in Turkish (TDK, 2017). However, charity concepts 
that are very much confused with the concept of philanthropy are used in the same 
sense in England but in different meanings in the United States (Anheier and Leat, 
2002). 

While charity organizations try to avoid signs and symptoms of problems, 
philanthropic organizations are engaged in the study of the causes of their 
problems. 

Philanthropic organizations in this work; Entropy concept which is 
expressed as irregularities in the organization and the situations that hinder the 
processes of the organization are covered in the context of the concepts of 
enthalpy and creativity expressed as the internal energy of the organization. 

As an open system entropy tendency in refugee organizations can be 
slowed down and paused by improving creativity skills and therefore organizational 
enthalpy. 

As a result of the work, philanthropy management has gone through 
entropy and enthalpy balances in the capture of an effective creativity skill in the 
organization, and the increase in creativity skills has been described as a dual effect 
of the achievement of philanthropic organizations and the institutional creativity of 
the development of managerial abilities by reducing entropy. 

Key Words:  Philanthropy, System Theory, Entropy, Enthalpy 
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TÜRKİYE’YE DIŞ GÖÇLE GELEN SIĞINMACILARIN 
SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA YEREL 

YÖNETİM BİRİMLERİ VE STK’LARIN ROLÜ 
 

Öğr. Gör. Emel ABA ŞENBAYRAM 
Harran Üniversitesi, Suruç MYO İşletme Yönetimi Bölümü 

Uzm. Gülben ÇELİK BOZKAYA  
 

         Günümüzde Ortadoğu’da yaşanan iç savaşlar ve kaos ortamı, 
milyonlarca insanın yurtlarını terk etmelerine sebebiyet vermiştir. Özellikle 
Suriye’de yaşana iç savaş insanlık tarihi boyunca yaşanmış en trajik zorunlu 
göçlerinden biridir. Dünya kamuoyunun büyük bir kısmının bu duruma kayıtsız 
kalması ile sığınmacıların az sayıda ülkeye akın etmesine sebep olmuştur. En 
başından beri açık kapı politikası uygulayan Türkiye’de sığınmacıların gelişiyle ülke 
nüfusun %2.1’lik artış yaşanmıştır. Kuşkusuz bu ani nüfus artışı ülkede kısa sürede 
ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca Suriyeli sığınmacıların şehirlere 
orantılı olarak dağılmayışı, başta sınır illeri olmak üzere bazı illerin ekonomik ve 
sosyal açıdan ciddi olarak etkilenmesi olası bir durumdur. Sığınmacılardan önceki 
sosyo-ekonomik göstergeler ile sığınmacıların gelişi sonrasındaki sosyo-ekonomik 
göstergeler karşılaştırıldığında durumun ehemmiyetini daha net görmek 
mümkündür.  

Türkiye'ye dış göçle gelen sığınmacıların, en kısa sürede normal hayatlarını 
idame edebilecekleri yaşam alanları oluşturmuş ve onların topluma uyum 
süreçlerini rahatlatmak adına gerekli imkânlar sağlanmaya çalışılmıştır. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı; dış göçle gelen sığınmacıların sosyo-ekonomik açıdan 
değerlendirilerek, yerel yönetimler ve STK’ların bu husustaki faaliyetlerinin 
değerlendirilmesidir. Çalışma, Türkiye'de en fazla sığınmacı nüfusunu barındırması 
bakımından önem teşkil eden Şanlıurfa ilindeki yerel yönetim birimleri ve STK'larla 
bir saha araştırmasını içermektedir. Elde edilen bulgular, sığınmacıların ülkelerine 
geri dönmemeleri veya uzun bir süre daha misafir kalmaları durumunda, mevcut 
normlar ve idari yetki ve imkânlarla, kentte başta sosyal ve ekonomik olmak üzere 
birçok açıdan ciddi sıkıntıların yaşanacağı yönündedir. Şanlıurfa’nın demografik yapı 
ve ekonomik gelişimindeki değişiklikler söz konusu bu sıkıntıların bir kanıtı 
niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Göç, Sığınmacı, Sosyo-Ekonomik Çıktılar, Şanlıurfa, 
Suriye 
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SOCIO-ECONOMIC EVALUATION OF REFUGEES 
WHO EMIGRATED TO TURKEY: ROLES OF ŞANLIURFA THE LOCAL GOVERNMENT 

UNITS AND CSO’S 
 

Nowadays civil wars and chaos existing in Middle East causes millions of 
people to leave their homeland. Particularly, civil war in Syria is one of the most 
tragic immigration occurred through the human history. Since most of the world 
public opinion keep silent against this painful situation, refugees swarm to a few 
countries. From the very beginning Turkey has been carrying out open-door policy 
so the population of Turkey has increased at 2.1% after the refugees came. 
Without a doubt this sudden population increase has resulted in economic and 
social problems in a short time. Furthermore, Syrian refugees have not been 
proportionally distributed to the cities so it is probable that some provinces firstly 
border provinces might be seriously affected both economically and socially. When 
comparing socio-economic indicators before refugees came to the socio-economic 
indicators after refugees came, it is possible to see the importance of the situation 
more clearly.   

 Living areas have been supplied for refugees emigrated to Turkey in order 
to maintain normal daily lives in the shortest time and it has been trying to provide 
necessary opportunities for them to have better process in terms of fitting into 
society. In this regard, the purpose of the study is to evaluate the activities 
performed by local government units and CSOs by evaluating the refugees socio-
economically. The study includes a field research made by local government units 
and CSOs in Şanlıurfa Province which has an importance in terms of hosting the 
most refugee population in Turkey. According to the result acquired from the 
study, in case refugees do not turn back their homeland or stay for a longer time, 
having this current norms and administrative authority and opportunities, there 
will be serious problems  in this city because of various reasons firstly socially and 
economically. The changings shown on the demographic structure and economic 
development of Şanlıurfa are seen as a proof of these aforementioned issues 

Key words: Emigration, Refugees, Socio-Economic Outputs, Şanlıurfa, Syria 
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GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖÇ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 
 

Yrd. Doç.Dr. Ayşe Almıla PAZARCI 
Gaziantep Üniversitesi, Hukuk Fakültesi  

 
Göç yalnızca günümüzde değil tarihin her döneminde önem arz eden bir 

konu olmuştur. Son yıllarda dünyada yaşanan gelişmeler, göçü bir kez daha hem 
ülkemizin hem de diğer ülkelerin gündemine oturmuştur. Bu süreç, göç ile ilgili pek 
çok konunun yeniden ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda sığınmacı, 
mülteci, geçici koruma, sınır dışı edilme gibi kavramların incelenmesi gerekmiştir. 
Ayrıca hem ülkemiz hem de dünya göç yönetimi konusunu yeniden değerlendirmiş 
ve buna yönelik politikalar uygulamaya koymuştur.  Aynı zamanda bu durum 
politikaların uygulanması için yeni teşkilatlanmayı zorunlu kılmıştır. 

Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 11.04.2013 tarih 
ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuştur. Bu kanunla Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmıştır.  
Bu bildiride, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de göç 
yönetimindeki rolü bağlamında incelenecektir.  Bu kapsamda, kurumun hukuki alt 
yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları ve uygulamaları ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç Yönetimi, Türkiye, Mülteciler 
 

DIRECTORATE GENERAL FOR MIGRATION MANAGEMENT’S ROLE ON 
IMMIGRATION MANAGMENT 

 
Immigration is important subject not only for today but in every part of 

history. In recent years, events that developed in world, put the immigration to 
both our country and other countries agenda. This process made necessary to 
handle many matters about immigration. In this case, it’s become necessary to 
study concepts like defector, refugee, temporary protection, deportation. Also, 
both our country and world rediscussed  on immigration managment and ours and 
other goverments have started applying political regulations towards these cases.  
At the same time, this situation obligate to establish the new agencies for the 
purpose of practice.  

In this purpose, The Directorate General for Migration Management was 
established with the Law No. 6458 on Foreigners and International Protection 
which was  published in the Official Gazette dated 11.04.2013 and numbered 
28615. With this Law, Directorate General of Migration Management has been 
organized in 81 provinces, 148 districts and outside Turkey. 

In this article, the Directorate General for Migration Management will be 
examined on the role of migration management in Turkey. In this content 
Directorate’s legal infrastructure, duties, authorities, responsibilities and 
applications of the institution will be discussed. 

Key words: Migration anagement, Turkey, Refugees 
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GÖÇMEN GÖNDERİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME PERFORMANSINA 

ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ 

Yrd. Doç.Dr. Gülbahar ÜÇLER   
Ahi Evran Üniversitesi, İktisat Bölümü 

Yrd. Doç.Dr. Şerife ÖZŞAHİN 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, İktisat Bölümü 

 
Küreselleşme sadece finans, ticaret ve teknoloji alanlarında fiziki sınırları 

kaldırmakla kalmamış aynı zamanda üretim faktörlerindeki mobilizasyonu da 
artırmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arası yaşam standardı ve ücret 
farklılıklarının daha da belirginleşmesi, doğum oranlarındaki azalmadan 
kaynaklanan işgücü kıtlığı, savaşlar ve iç çatışmalar, iklim değişikliği ve kıtlık, 
teknolojik gelişmeler yoluyla bilgiye erişimin kolaylaşması gibi nedenlerle 
uluslararası göç faaliyetleri hız kazanmıştır. Dünya genelinde öncelikle uluslararası 
işgücü göçüyle başlayan bu hareket günümüzde küresel düzeyde bir insan 
hareketliliğine dönüşmüştür. Bazı dönemlerde ve bölgelerde savaş, iç çatışmalar 
veya dini nedenlerden dolayı göç yaşanmış olsa da bu faaliyetlerin temelinde 
ekonomik nedenler yatmaktadır. Başka ülkelere göç eden insanların birçoğu yaşam 
şartlarını iyileştirmek ve ülkelerindeki yakınlarına para gönderebilmek umudunu 
taşıyan ekonomik mültecilerdir. Son dönemlerde göçmenlerin ana vatanlarında 
bıraktıkları yakınlarına yönelik sermaye transferlerinin miktarındaki artış, göçmen 
gönderilerinin özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınma 
için yeni bir kaynak olarak ele alınmasına sebep olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 
dünya genelinde 600 milyar $’ı aşan göçmen gönderileri, doğrudan yabancı 
yatırımlardan sonra ikinci büyük döviz kaynağı konumuna gelmiştir.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye yönelik göçmen gönderilerinin ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir. Bu doğrultuda 1985-2015 
dönemine ait veriler ile göçmen gönderilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, 
farklı düzeyde durağanlığa sahip seriler kullanılarak kısa ve uzun dönem katsayı 
tahmini yapmaya imkan tanıyan sınır testi ve ARDL yöntemi ile analiz edilmektedir. 
Ampirik uygulama neticesinde elde edilen bulgular, Türkiye’ye yönelik göçmen 
gönderilerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Göçmen gönderileri, Ekonomik 

büyüme, ARDL 
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THE EFFECT OF REMITTANCES ON ECONOMIC GROWTH PERFORMANCE: 
AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY 

 
Globalization has not only removed the physical borders in the fields of 

finance, trade and technology, but it also increased the mobilization of production 
factors. International immigration activities have accelerated due to differences in 
life standards and wages across countries; the shortage in labor force resulting 
from the decrease in birth rates; wars and internal conflicts; climate change and 
famine; and easier access to information through technological advancements. 
These movements, which initially started as international labor force migration all 
over the world, have now turned into human mobility on a global scale. Although 
people in some regions migrated because of wars, internal conflicts and religion in 
some periods, the basis of these activities is economic factors. The majority of the 
people who migrate to other countries are economic immigrants who hope to 
improve their life standards and send money to the relatives in their home 
countries. The recent increase in the amount of capital transfer made by the 
immigrants for the relatives in their home countries has led the researchers to 
consider remittances as a new source of economic growth and economic 
development particularly in developing countries. According to 2015 data, 
remittances exceed 600 billion USD all over the world, which makes it the second 
biggest source of foreign exchange after foreign direct investments.  

The aim of this study is to empirically examine the effect of remittance 
inflows on economic growth in Turkey. To this end, the data for the period 
between 1985 and 2015 were analyzed with Bounds test and ARDL method which 
enables the researchers to make short and long term coefficient estimations by 
using series that are stationary at different levels. The findings of the empirical 
analysis revealed that remittance inflows have a positive effect on economic 
growth in Turkey.  

Key words: International immigration, Remittances, Economic Growth, 
ARDL. 
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2015 YILINDA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN GÖÇLER İLE SOSYO-
EKONOMİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens., Coğrafya ABD  

Prof. Dr. Murat KARABULUT 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Coğrafya Böl. 

Doç.Dr. Emin TOROĞLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak., Coğrafya Böl. 

 

Göç, sebepleri ve sonuçları itibarı ile özellikle sanayi devriminden sonra 
dünyanın en büyük sosyal olgularından biridir. Bu nedenle göç sosyal bilimlerin tüm 
alanlarında ayrı bir yer edinmiş ve disiplinlerarası çalışma alanı haline gelmiştir. 
Coğrafya bir bilim disiplini olarak, göçlerin yapısı, mekânlar arasındaki sosyo-
ekonomik farklılıklar ve mekânlar arası hareketlilik ile neden bazı mekânların 
insanları belirli dönemde göç etmeye zorlarken diğer mekânların insanları çektiği 
gibi konularla ilgilenmektedir. Bilimsel anlamda göç, göçe neden olan faktörler ve 
sonuçları hakkında yapılan çalışmalar Ravenstein’ın çalışmasına kadar 
dayandırılmaktadır. Son 50 yılda insan yaşamına dair verilerin artması ile bilimsel 
araştırmada tanımlama, açıklama, çıkarsama ve ön kestirimde bulunma gibi 
yöntemlerin gelişmesi göç üzerinde yapılan çalışmaların özellikle sosyo-ekonomik 
boyutta çok daha derinleşmesine neden olmuştur. Böylece insanların yaşadıkları 
mekânı neden terk ettikleri ve diğer mekânları ise neden tercih ettikleri üzerinde 
yoğunlaşan çalışmalar literatüre girmiştir.  

Bu çalışmada Türkiye’de 2015 yılında meydana gelen göçlerin sosyo-
ekonomik özellikler ile ilişkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2015 yılına 
ait göçler ve sosyo-ekonomik faktörlere ait veriler iller bazında TÜİK ve SGK’dan 
elde edilmiştir. İllerin aldığı göç, verdikleri göç ve net göç hızı ile sosyo-ekonomik 
veriler arasında korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Böylece göç ile 
sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve göçü açıklayan faktörler 
incelenmiştir. Son olarak göç ile ilişkisi saptanan değişkenler ve göçü açıklayan 
değişkenler kullanılarak kümeleme analizi yapılmıştır. Böylece göçe neden olan 
parametreler ve göç değişkeni kullanılarak Türkiye’nin göç bölgeleri 
oluşturulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, göçün sosyo-ekonomik 
değişkenlerden büyük ölçüde etkilendiği,  bununla birlikte,  veri olmadığı için 
belirlenemeyen veya ölçülemeyen bazı sosyo-psikolojik faktörlerden,  şehirlerin 
çekici özelliklerinden ve itici faktörlerden de etkilendiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Sosyo-Ekonomik Faktörler, İlişkiler, Göç Bölgeleri 
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RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AND MIGRATION 
IN TURKEY DURING 2015 

 
Migration is one of the world's greatest social phenomena, in terms of its 

causes and effects, especially after the industrial revolution. Therefore, migration 
has taken a different place in all areas of social sciences and it has become an 
interdisciplinary field. As a discipline of science, Geography is concerned with socio-
economic difference between spaces and inter-space mobility in the structure of 
migration with why some places force people to migrate while other places attract 
people in a certain period. Initial studies on migration (causes of migration and its 
consequences) go back to Ravenstein's work. The increase in the number of data 
about human life and the development of methods in the scientific research such 
as identification, explanation, inference and estimation have caused led to much 
more deepening on migration studies, especially at the socio-economic level, in the 
last 50 years. Thus studies have focused on why people leaves the place they live 
in, and why they prefer other places have entered the scientific literature.  

The aim of this study is to determine the relationships between migration 
and socio-economic factors in Turkey, during the year of 2015. To achieve this 
purpose, data on migration and socio-economic factors of provinces for 2015 
obtained from TURKSTAT and Social Security Institution (SSI). Correlations and 
regression analyzes were made between migration and net migration rate with 
socio-economic variables of the provinces. Thus, the relationships between 
migration and socio-economic variables and the factors explaining population 
migration were examined. Finally, clustering analysis was carried out using the 
variables related with migration and variables described migration. Consequently, 
Immigration regions of Turkey have been established using these parameters. As a 
result, it can be said that migration has been controlled by several socio-economic 
factors along with several other factors such as socio-physiologic conditions, 
positive aspects of urban areas and unattractive sides of places. 

Key words: Migration, Socio-economic factors,relationships, Migration 
zones 
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Göçmenlerin ülkeye sağlamış oldukları sermaye özellikle gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olarak kabul edilmektedir. 
Göçmenlerin sağladıkları sermaye ile finansal sistemden kanalı ile sağlanan 
kaynakların birbirlerinin tamamlayıcısı mı yoksa alternatifi mi olduğu uzun süredir 
tartışılmaktadır. Bazı araştırmacılar göçmenlerin sağladığı sermayenin finansal 
sisteme erişim imkanı düşük yada hiç olmayan düşük gelirlilerin finansman 
ihtiyacının karşılanması nedeniyle bu iki faktörü birbirinin ikamesi olarak kabul 
etmektedir. Diğer taraftan bazı araştırmacılar ise ülkeye gelen söz konusu 
sermayenin finansal sistem katılımcıları arasında rekabet yaratarak verimliği 
artırdığını ve buna yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ile finansal sistemin daha 
iyi işler bir hale getirdiğini savunmaktadırlar. Bu görüşe göre, dış kaynaklı sermaye 
geldiği ülkede finansal sisteme dâhil olmakta bu yolla finansal sistemin işleyişine 
katkı sağlamaktadır. Geçmiş çalışmalar incelendiğinde, göç edenlerin sağladığı 
gelirler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda araştırma 
olmasına rağmen söz konusu gelir ile finansal sistemin gelişmişlik düzeyi arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmaların sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
Türkiye için göçmenlerin ülkeye getirmiş oldukları sermaye ile finansal gelişme 
arasındaki ilişkinin nedensellik analizleri yardımıyla araştırılmasıdır. Elde edilen 
bulguların özellikle politika geliştiriciler açısında faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Göçmen Gelirleri, Finansal Gelişme, Nedensellik İlişkisi.  
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THE CAUSAL ASSOCIATION BETWEEN MIGRANTS’ REMITTANCES AND FINANCIAL 
DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM TURKEY 

 
The capital of immigrants to the host country is considered to be an 

important source of income, especially for developing and less developed 
countries. It has been argued fort he long time that the incomes of the migrants 
and the capital provided by the financial system are complementary or substitute.  
Some researchers consider these two factors to be substitutes because 
migrants’remittances contribute to the financing needs of low-income people who 
have little or no access to the financial system. On the other hand, some other 
researchers argue migrants’ remittances has made the financial system more 
productive by creating competition among the participants of the financial system 
and by making legal arrangements for it. According to this view, foreign capital is 
included in the financial system in the country where it comes, hence contributing 
to the development of the that system. Examining the previous studies, it is seen 
that though there are a number of studies searching for rhe relation between 
migrants’ remittances and economic growth, the number of studies examining the 
association between migrants’ remittances and financial development is limited. 
The aim of this study is to examine the association between migrants’ remittances 
and financial development in Turkey using causality analysis. We expect the 
findings of the study to be useful especially for policy makers. 

Key Words: Migrants’ remittances, Financial Development, Causality 
Analysis.  
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ULUSLAR ÖTESİ GÖÇÜN TÜRKİYE’DE FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE SURİYE ÖRNEĞİ 

 
Yrd. Doç. Dr. Sedat AYYILDIZ 

Aksaray Üniversitesi,   

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetim Bölümü 

 

Çalışmada ulaşılmak istenen amaç, uluslararası göçün finansal piyasalar 
üzerinde yarattığı etkileri literatürde yer alan çalışmalar ışığında açıklayabilmektir. 
Bu amaç doğrultusunda uluslararası göçün finansal piyasalar üzerine etkileri, 
ampirik çalışma yardımı ile araştırılmıştır. 2011 yılından başlayarak Suriyeli 
sığınmacılar Türkiye’ye yerleşmeye başlamışlardır. O günden bugüne kadar 
Suriyelilerin Türkiye finansal piyasalarına etkisini belirlemek için ikincil veriler 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, işsizlik oranı, ücret düzeyi, gıda fiyatları ve kira 
enflasyonu, konut satışları, eğitim hizmetleri ve sağlık hizmetleridir incelenmiştir. 
Suriyeli mültecilerin finansal piyasalara orta ve uzun vadede etkileri önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, piyasa koşulları, Suriyeli mülteciler 
 

AN EVALUATION OF INTERNATIONAL IMMIGRATION'S EFFECTS ON TURKISH 

FINANCIAL MARKETS AND THE SYRIAN CASE STUDY 

 
 The aim of the study is to explain the effects of international immigration 

on financial markets, with using existing studies. In that regard, these effects were 
investigated in an emprical study. Starting from 2011, Syrian immigrants have been 
settling in Turkey. Secondary data was used to identify their effects on Turkish 
financial markets. In this study; unemployement rate, pay levels, food prices and 
rent inflation, sales of residences, education and health cares were investigated. 
The effects of Syrian immigrants on financial markets in the intermediate and long 
term are important. 

Key Words: International migration, market conditions, Syrian refugees 
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SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞ NEDENİ İLE TÜRKİYE’YE GELEN SIĞINMACILARIN 
PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINA ETKİSİ 

Arş. Gör. Erkan GÜLTER 
Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Öğr. Gör.  YAVUZ ATLI 
Fırat Üniversitesi, Kovancılar MYO

 

 
İnsanlığın tarihi ile başladığı bilinen göç kavramı, eski medeniyetlerde bir 

kültür olgusu olarak kabul edilmekte ve bu kültüre sahip bazı toplumlar yerleşik 
hayat yerine sürekli olarak konumlarını değiştirmekteydi. Günümüzde ise göç 
kavramı; zorunluluk oluşmadığı durumlarda toplumlar tarafından tercih 
edilmemekte ve her toplum, kendi toprağını koruma güdüsü içinde yaşamaktadır. 
2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş, Suriye halkını zorunlu olarak topraklarından 
göç etmeye ve başka ülkelere sığınmaya itmiştir. Birleşmiş Milletlerin 4 Nisan 2016 
tarihinde hazırladığı rapora göre,  4.837.208 kişi kayıtlı olarak Suriye’den göç ederek 
başka ülkelere sığınmıştır. Sığınmacı sayısında ilk sırada bulunan Türkiye’deki sayı 
toplam 2.749.140 kişidir. Bu sayının günümüzde 3 milyonu aştığı düşünülmektedir. 
Farklı ekonomik, sosyal ve kültürel yapıdaki milyonlarca sığınmacı, Türkiye’deki 
özellikle Suriye sınırına yakın illerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarında da 
değişikliklere yol açmıştır.  

Pazarlama kavramı; çevresel faktörlerden oldukça etkilenen, elastik bir 
yapıya sahiptir. Pazarların; demografik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapıları, 
işletmelerin oluşturacakları pazarlama stratejilerinde önemli rol oynamaktadır. 
İşletmeler; bulundukları pazarlarda, pazarlama karması elemanları olan: “ürün fiyat, 
dağıtım ve tutundurma”  unsurlarını oluştururken, pazarın yapısını göz önünde 
bulundurarak hareket etmektedir.  

Bu çalışmada; Suriye’deki iç savaş sonucu Türkiye’ye sığınan mültecilerin, 
Türkiye’deki işletmelerin pazarlama faaliyetlerine ve ürün, fiyat, dağıtım ve 
tutundurma gibi pazarlama karması elemanlarına etkisi üzerinde durulmuştur. 
Sonuç ve bulgulara göre; sığınmacıların ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkları, 
birçok sektörde işletmelerin pazarlama faaliyetlerini yeniden gözden geçirmeye ve 
pazar yapılarındaki bu değişime ayak uydurabilmek için pazarlama karması 
elemanlarında değişiklere gitmeye itmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göç; Sığınmacılık; Suriye; Pazarlama Karması.  
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THE EFFECT OF SYRIAN REFUGEES ON MARKETING MIX ELEMENTS 
 

The concept of immigration has been regarded as a cultural phenomenon 

since history of humanity. Recently, immigration has not been preferred exception 

of cultural, social or economic obligations and societies live with an instinct to 

protect their lands. The Civil War, erupted in 2011 in Syria, led Syrians to leave their 

countries and take refuge in different countries. According to United Nations report 

of 2016, 4.837.208 people immigrated to different countries and approximately 

2.749.140 people took refuge in Turkey. It is predicted that this number has 

reached about 3 million people. These refugees have been incorporated into 

economic, social and cultural dynamics of the country especially provinces at the 

border of Syria and caused changed in these dynamics. 

The concept of marketing is a flexible structure, and affected by economic, 

social and cultural dynamics that play an important role in marketing strategies. 

Businesses take into consideration the structure of market to constitute marketing 

mix elements: “product, price, place and promotion.” 

In this study, the effect of Syrian refugees on marketing strategies  and 

marketing mix elements (product, price, place and promotion) will be examined. 

According to the findings and results, the economic, social and cultural differences 

of the refugees led the businesses to reevaluate their marketing strategies and 

marketing mix elements to keep up with change. 

Key Words: Immigration; Refugee; Syria; Marketing mix elements. 
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SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULLARDA YAŞANAN 
SORUNLARA İLİŞKİN TÜRK VE SURİYELİ VELİLERİN GÖRÜŞLERİ 

Doç.Dr. Necdet KONAN 
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı 
Durdu ÇAVUŞOĞLU 

İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  

Feyzi OĞUZ 
MEB, Pazarcık Cengiz Topel İlkokulu Okul Müdürü  

 
Bu araştırmada temel olarak, Suriyeli mülteci çocukların öğrenim gördüğü 

okullarda yaşanan sorunlar, bunların nedenleri ve bu sorunların olası çözüm 
yollarına ilişkin Türk ve Suriyeli öğrencilerin velilerinin görüşlerini belirlemek 
amaçlanmıştır. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için olgu bilim deseninde nitel bir 
araştırma tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Kahramanmaraş ilinde 
Suriyeli mülteci çocukların öğrenim gördükleri okullardaki Türk ve Suriyeli 
öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise, 
Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesindeki Suriyeli mültecilerin çocuklarının öğrenci 
olarak bulundukları okullarda öğrenim gören öğrencilerin, maksimum çeşitlilik 
örnekleme yöntemiyle belirlenen, Türk ve Suriyeli velilerinden oluşmaktadır. 
Araştırmanın verilerine ulaşmak için, uzman görüşü alınarak hazırlanan ve iki 
bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. 
Görüşme formunun birinci bölümünde, araştırmanın çalışma gurubunda yer alan, 
Suriyeli mülteci çocukların öğrenim gördükleri okullardaki Türk ve Suriyeli 
öğrencilerin velileri ve bu velilerin öğrencilerinin kişisel bilgilerini belirlemeyi 
amaçlayan sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise Suriyeli mültecilerin 
çocuklarının öğrenci olarak bulunduğu okullarda öğrenim gören Türk ve Suriyeli 
öğrencilerin velilerinin, Suriyeli mülteci çocukların öğrenim gördüğü okullarda 
yaşanan sorunlar, bunların nedenleri ve bu sorunların olası çözüm yollarına ilişkin 
görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanan açık uçlu sorular yer almaktadır. 
Araştırmada veri toplama sürecine devam edilmektedir. Ulaşılan veriler betimsel 
analiz tekniğiyle çözümlenecektir. Araştırmadan elde edilecek bulgular, ilgili alan 
yazındaki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılacak, ulaşılan bulgular ve bu 
bulgulara dayalı olarak yapılacak tartışmalardan ışığında, Suriyeli mülteci çocukların 
öğrenim gördüğü okullarda yaşanan sorunlar, bunların nedenleri ve bu sorunların 
olası çözüm yollarına ilişkin olarak araştırmacılar ve uygulamacılar için öneriler 
geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Suriyeli mülteci, mültecilerin eğitimi, Suriyeli 
veli 
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OPINIONS OF THE TURKISH AND SYRIAN STUDENTS’ PARENTS ON THE 
PROBLEMS IN THE SCHOOLS OF SYRIAN REFUGEE LEARNERS 

 
In this research basically, it is aimed to determine the opinions of Turkish 

and Syrian students’ parents on the problems experienced in the schools where 
Syrian refugee children are educated, reasons of the problems and possible 
solutions of the problems. In order to carry out this research, a qualitative research 
in phenomenological design has been designed. The universe of the research is the 
Turkish and Syrian students’parents in the schools where Syrian refugee children 
are studying in Kahramanmaraş. The working sample of the research, which is 
determined by the method of maximum diversity sampling, consists of the Turkish 
and the Syrian parents of the students in the schools in Kahramanmaraş, Pazarcık 
where Syrian Refugees’ children are studying. In order to gather the data of the 
study, a semi-structured interview form consisting of two parts and prepared by 
expert opinion was utilized.In the first part of the interview form, there are 
questions aiming to determine the personal information of the students’ own and 
the parents of the Turkish and Syrian students in the schools where the Syrian 
refugee children are studying. In the second part of the interview form, there are 
open – ended questions aiming to reveal the opinions of Turkish and Syrian 
students’ parents about the problems encountered in schools where Syrian 
refugees’ children are studying, reasons of the problems and possible solution 
proposals to the problems. The data collection process is continuing. The obtained 
data will be analyzed by descriptive analysis technique. At first, the findings 
obtained from the research will be discussed in the light of the relevant field 
literature, and then suggestions for researchers and practitioners will be presented 
according to the findings obtained and to the discussions based on these findings 
that are about the problems encountered in schools where Syrian refugees’ 
children are studying, reasons of the problems and possible solution proposals to 
the problems. 

Key words: Refugee, Syrian refugee, education of refugees, Parents of 
Syrian students 
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SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA 
İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

Doç.Dr. Necdet KONAN 
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı 
Durdu ÇAVUŞOĞLU 

İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  

Feyzi OĞUZ 
MEB, Pazarcık Cengiz Topel İlkokulu Okul Müdürü  

 
Bu araştırmanın temel amacı, Suriyeli mülteci çocukların eğitiminde 

yaşanan sorunlara ve bu sorunların olası çözüm yollarına ilişkin okul yöneticilerinin 
görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için olgu bilim deseninde nitel 
bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Kahramanmaraş 
ilindeki Suriyeli mülteci çocukların öğrenim gördükleri okulların yöneticileri 
oluşturmaktadır. Çalışma grubu ise Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesindeki 
Suriyeli mültecilerin çocuklarının öğrenci olarak bulunduğu okullarda müdür, müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapan okul yöneticilerinden amaçlı 
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla 
uzman görüşleri de alınarak iki bölümden oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu geliştirilmiştir. Birinci bölümde katılımcı okul yöneticilerine ilişkin demografik 
bilgileri içeren sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise Suriyeli mültecilerin 
çocuklarının öğrenci olarak bulunduğu okullarda müdür, müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı olarak görev yapan okul yöneticilerin, Suriyeli mülteci çocukların 
eğitiminde yaşanan sorunların neler olduğu ve bu sorunların çözümü için neler 
yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini, gözlem ve deneyimlerine dayalı olarak 
belirlemek amacıyla hazırlanan açık uçlu sorular yer almaktadır. Araştırmada veri 
toplama süreci devam etmektedir. Elde edilecek veriler betimsel analiz tekniğiyle 
analiz edilecektir. Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili alan yazın ışığında 
tartışılacak, bulgular ve tartışmalardan hareketle Suriyeli mülteci çocukların 
eğitiminde yaşanan sorunlara ve bu sorunların olası çözüm yollarına ilişkin olarak 
araştırmacılar ve uygulayıcılar için öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Suriyeli mülteci, mültecilerin eğitimi, Suriyeli 
öğrencilerin eğitimi, okul yöneticisi 
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THE VIEWS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE PROBLEMS FACED IN THE 
EDUCATION OF SYRIAN REFUGEE STUDENTS 

The main objective of this research is to determine the views of school 
administrators on the problems experienced in the education of Syrian refugee 
children and the possible remedies for these problems.In order to achieve this 
purpose, a qualitative research has been carried out in phenomenological 
design.The universe of the study constitutes the administrators of the schools 
where the Syrian refugee children study in Kahramanmaraş. The working sample of 
the research, which is determined by purposive sampling, consists of school 
administrators serving as principals, chief principals and vice principals in the 
schools where children of Syrian refugees study in Kahramanmaraş, Pazarcık. A 
semi-structured interview form consisting of two parts was developed by taking 
expert opinions for the purpose of gathering data in the research. In the first part, 
there are questions aiming to determine the demographic information of the 
participating school administrators. In the second part of the interview form, there 
are open – ended questions aiming to reveal the opinions of school administrators 
serving as principals, chief principals and vice principals in schools where Syrian 
refugees’ children study about the problems in educating them and about solution 
proposals to the problems encountered by basing on their observations and 
experiences. The data collection process is continuing. The obtained data will be 
analyzed by descriptive analysis technique. At first, the findings obtained from the 
research will be discussed in the light of the relevant field literature, and then 
suggestions in the education of Syrian refugee children for researchers and 
practitioners will be presented according to the findings obtained and to the 
discussions based on these findings. 

Key words: Refugee, Syrian refugee, education of refugees, education of 
Syrian students, administrator 
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KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM İMKÂNLARI, 
YAŞANAN SORUNLAR VE SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

BATMAN ÖRNEĞİ 
 

     Arş. Gör. Dr. Emrullah TÜRK  
     Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
 

Türkiye, 2011 yılından bu yana devam eden Suriye Savaşı’ndan dolayı yakın 
tarihin en büyük göç dalgası ile karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye’nin izlediği 
“açık kapı” politikası sonucu Türkiye’ye göç eden 3 milyonu aşkın Suriyelinin büyük 
bir bölümü kamplar dışında kent merkezilerinde yaşamaktadır. Bu manada ülkenin 
neredeyse tamamına yayılan sığınmacılar, kentler üzerinde büyük bir baskı 
oluşturmaktadır.  

Kentlerde yaşayan sığınmacılar, başta ekonomik olmak üzere birçok sorun 
ile karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu sorunlardan bir diğeri de eğitime dair 
sorunlardır. Eğitim sorunu, özellikle ilköğretim çağında olan çocukları en fazla 
etkileyen konuların başında gelmektedir. Söz konusu sorununaşılması ve sürecin 
sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adınaeğitim kurumlarına önemlisorumluluklar 
düşmektedir. Özellikle dil güçlüğünden kaynaklı iletişim sıkıntılarının aşılabilmesi ve 
uyum sürecinin hızlanabilmesi adına okullarda verilen eğitimin niteliği büyük önem 
arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Batman kent merkezinde faaliyetlerini sürdüren okullarda 
okuyan Suriyeli çocukların, okullarda gördükleri eğitime ilişkin bilgilere yer 
verilmektedir. Bu çerçevede konuya ilişkin dokümanların analizinin yanı sıra saha 
çalışması kapsamında yetkililer ve okullardaki eğitimcilerle yarı yapılandırılmış 
formlar çerçevesinde görüşmeler yapılmıştır. Çalışma, Batman kent merkezi ve 
Suriyelilerin yoğunlukta olduğu okullarla sınırlı tutulmuştur. Çalışma sonucunda 
ilköğretim çağında bulunan Suriyeli sığınmacılarıneğitim sürecine dair imkânlar, 
yaşanan sorunlar ve söz konusu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli Çocuklar, Eğitim Süreci, Kent, Batman 
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EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF SYRIAN CHILDREN LIVING IN THE CITY 

CENTERS, THEIR PROBLEM SAND SOLUTION PROPOSALS: THE CASE OF BATMAN 

Turkey has been facing the largest migration wave in recent history due to 

the on going Syrian War since 2011. As a result of Turkey's "fairway" policy, a large 

part of more than 3 million Syrian shaving been migrated to Turkey live in the 

urban centers outside the camps. In this sense, the asylum seekers spreading 

almost all over the country create a great pressure on the cities. 

Asylum seekers living in the urban areas face many problems the most 

common of which are economic ones. Another common problem is educational 

which is the main one affecting the children especially in the age of primary 

education. Educational institutions have important responsibilities in order to over 

come this problem. The quality of the education at the schools is of great 

importance in order to over come the communication problems caused by 

different native languages and facilitate the adaptation process. 

This study includes the information about education provided to Syrian 

children studying at the schools in Batman city center. To achieve the aim of this 

study, interviews were held with the school teachers and other authorities through 

semi-structured forms within the scope of field work and related documents were 

analyzed. The study was limited to the schools where the Syrian pupils study in 

Batman city center. Inconclusion, the proposals for solutions to the problems 

related to the education process of the Syrian asylum seekers at the age of primary 

education were included. 

Key words: Migration, Syrian Children, Education Process, City, Batman 
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Yrd. Doç. Dr. Sinan YAZICI 
Bayburt Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  

Kamu Yönetimi Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Nikolin AGALLIJA 

Bayburt Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  
Kamu Yönetimi Bölümü 

 
Göç ülkemizin en önemli sorunlarından biridir Bu sorunun çözülmeden 

önce, iyi bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Anlaşılmayı bekleyen sorunlardan 
biri de eğitim ile göç arasındaki ilişkidir. Bu çalışma eğitim ile göç arasındaki ilişkiyi 
ele almaktadır. Çalışma bireylerin aldıkları eğitimin mesleki hayatlarını 
biçimlendirdiği kabulünden hareket etmektedir. Bu çerçevede eğer kişinin aldığı 
eğitim sonucu benimsediği mesleği yaşadığı yerleşim biriminde icra edecek bir 
ortam bulamıyorsa bu durum bireyin göç kararında etkili olduğunu savlamaktadır. 
Bu çerçevede göç-eğitim arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için hem göç alan 
hem de göç veren yerleşim birimlerinde tarama araştırması yapmaktadır. Yapılan 
tarama araştırması ülkemizin en fazla göç alan yerleşim birimlerinden İstanbul’da 
ve en fazla göç alan yerleşim birimi Bayburt’ta gerçekleştirmektedir. Hem göç alan 
hem de göç veren yerleşim birimlerinde gerçekleştirilen tarama araştırması ile göç 
ile eğitim arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

Bu çalışma ile göç ile eğitim arasındaki ilişki ortaya konulmak suretiyle 
literatüre önemli katkılar yapmak amacındadır.  

Anahtar Kelimeler: Göç, eğitim, meslek 
 

MIGRATION AND EDUCATION 

Migration is an important problem of ourcountry. Beforethis problem can 
be solved, it is neccessaryto be understood in a good way. One of the problems 
that are waiting to be understood is the relationship between education and 
migration. This study examines the relationship between education and migration. 
The study is based on the assumption that individuals shape the professional life of 
their education. In this framework, if a person is unableto find a place to practice in 
a settlement where he or she has adopted a career as an endorser, it is said that 
the individual is effective in the decision of immigration. 

In order to reveal the relationship between immigration and education in 
this framework, it conducts a screening survey on both immigrated and immigrant 
settlements. Survey conducted in Turkey is the most migrated settlement in 
Istanbul and the most migrated settlement in Bayburt. Survey conducted in both 
migrated and migrated settlements will attempt to reveal the relationship between 
migration and education. 

This study aims to make significant contributions to the literatüre by 
showing the relation between migration and education. 

Key words: Migration, education, occupation 
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1945 SONRASI ULUSLARARASI GÖÇ HAREKETLERİNİN MEKÂNSAL 
DAĞILIMININ, TÜRÜNÜN VE NEDENLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 
 

                                                   Emre Baran PAK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı  
Yusuf Zakir BASKIN 

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

 
Kayıt altına alınabilen uluslararası göç hareketleri Avrupa kolonyalizminin 

başlangıcına kadar dayanmaktadır. Fakat uluslararası göç hareketlerinde dönüm 
noktasını 1945 sonrası şekillenmeye başlayan yeni uluslararası sistem 
oluşturmaktadır. Zira bu dönemden sonra, dünyanın her bölgesinde, uluslararası 
göç hareketlerinde artış gözlemlenmiş, günümüzdeki küreselleşme mefhumunun 
ortaya çıkmasında iki kutuplu dünya düzeninin getirdiği uluslararası sistem önemli 
bir rol oynamıştır. 

1945 yılından itibaren uluslararası göç hareketleri, Birleşmiş Milletler’in 
kurulmasıyla beraber uluslararası göçle ilgili veri artışının sağlanması ile küresel 
çapta araştırılabilir bir alan haline gelmiştir. Uluslararası göç hareketlerinin 
1945’ten itibaren ele alınması, uluslararası göç hareketleri ile ilgili trendlerin 
karşılaştırılmasını sağlayarak buna yönelik politikaların geliştirilmesinde önemli bir 
role sahip olabilecektir. 

Betimsel ve tarihsel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, elde 
edilen bulgular açıklayıcı-doğrulayıcı çalışma deseni içerisinde işlenmiştir. 
Çalışmada, uluslararası göç hareketlerinin niteliği, Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk 
Savaş Sonrası Dönem olmak üzere iki dönemde karşılaştırılmıştır. Bu dönemlerdeki 
uluslararası göç hareketleri, bu göçlerin mekânsal dağılımı, türü ve nedenleri 
üzerinden incelenmiş ve göç hareketleri ile ilgili bölge içi ve bölgeler arası göçlerin 
karşılaştırılmasını içeren bir tipoloji oluşturulmuştur. 

Anahtar kavramlar: Uluslararası göç, uluslararası göç hareketleri, 
uluslararası göç trendleri 
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A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE SPATIAL DISTRIBUTION, VARIETY 
AND CAUSES OF INTERNATIONAL MIGRATION MOVEMENTS AFTER 1945 

 
 Recordable international migration movements date back to the 

beginning of European colonialism. However the new international system which 
began shaping after 1945 constitutes the turning point in international migration 
movements. Likewise, after this period, an increase in international migration 
movements was observed in every region of the world, the international system 
which has been brought about by the bipolar world has played a crucial role in the 
emergence of the current globalization concept. 

Since 1945, international  migration movements have become an area, 
which is searchable in global spectrum, with the establishment of the United 
Nations and increased data on international migration. The handling of 
international migration movements from 1945 will be able to have an important 
role in making of policies towards this by providing a comparison of trends 
regarding international migration movements. 

In this research, in which descriptive and historical research methods were 
used, the emergent findings were processed in an explanatory-confirmatory 
research design. In the work, the character of international  migration movements 
was compared between two periods, as the era of Cold War and the era of Post-
Cold War. The international migration movements in these periods were examined 
through spatial distribution, variety and causes of these migrations and a typology 
was formed that includes comparison of intra-regional and inter-regional 
migrations related to migration movements. 

Key words: International migration, international migration movements, 
international migration trends. 
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN MEKÂNSAL ANALİZİ 
 

Yrd. Doç.Dr. M. AKİF KARA  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü 

Uzm. OĞUZ CİĞERLİOĞLU  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi, Teknokent 

 
 

Suriye iç savaşı nedeniyle 2011’de başlayan Türkiye’ye yönelik Suriyeli mülteci 
sayısı yıllar itibariyle artış göstermiş ve 81 ile yayılmış kayıtlı mülteci sayısı 2016 yılında 3 
milyon civarına ulaşmıştır. Türkiye’de bulunan bu mültecilerin sosyal, siyasal ve 
ekonomik boyutu olan bir uyum ve güvenlik sorunu da gündeme gelmiştir. Diğer yandan 
Türkiye’nin tüm kentleri bu mülteci akımından eşit pay almazken, Suriye sınırına yakın 
kentler büyük mülteci akımıyla karşı karşıya kalmışlar ve bunun ortaya çıkardığı 
ekonomik ve sosyal sonuçları çok daha ağır biçimde yaşamak zorunda kalmışlardır. 
Sonuçta ülkemize yönelen bu mültecilerin bir kısmı belki uzun yıllar sonra ülkelerine 
dönecek belki de bundan sonraki yaşamlarını Türkiye’de sürdüreceklerdir. Bu durum ise 
bu mülteci akımının ortaya çıkarabileceği ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunların 
analiz edilmesini gerekli kılmaktadır.  

Bu çerçevede bu çalışmada genel olarak Türkiye’ye yönelik Suriyeli mültecilerin 
mekânsal analizi yapılarak il bazında mekânsal etkileşimin varlığı incelenecektir. Diğer 
yandan Suriyeli mültecilerin yoğunlaşma bölgelerindeki ekonomik etkiler, serpme 
haritalarından yararlanılarak belirlenmeye çalışılacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteciler, Kentsel Ekonomik Analiz, Göç 
Entegrasyonu, Mekânsal Analiz 
 

SPATIAL ANALYSIS OF SYRIAN REFUGEES 
 

The number of Syrian refugees coming to Turkey since 2011 due to the Syrian 
civil war, has increased over the years and the number of the registered refugees 
spread over  81 provinces reached around to 3 million as of 2016. Harmonious 
integration of these refugees in Turkey and the related security issues, which have 
social, political and economic dimensions in Turkey, have also come to the fore. On the 
other hand, while not all cities of Turkey have received an equal share of this refugee 
movement, cities near the Syrian border are faced with a massive refugee movement, 
and they have had to experience the economic and social consequences much more 
seriously. At the end, some of these refugees who are heading towards our country 
may return to their countries after many years to come, while others will continue the 
rest of their lives in Turkey. While this situation, requires an analysis of economic and 
social problems created by the this refugee movement.  

Within this context, in this study, a spatial economic analysis will be attempted 
to be made for Turkey in general and the presence of spatial interaction will be 
examined on a provincial basis. On the other hand, the economic  effects of the 
concentration regions of Syrian refugees will studied to be determined by using the 
scatter maps.  

Key words: Syrian Refugees, Urban Economic Analysis, Migrant Integration, 
Spatial Analysis 
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ZORUNLU GÖÇLERİN TÜRKİYE KENTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Murat SEZİK 

Adıyaman Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü 

 

Türkiye göç hareketliliğinin yoğun olduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Bu 

göç hareketliliğini emek göçleri, zorunlu göçler, mübadele göçleri olmak üzere 

çeşitlendirmek mümkündür. Bu göçler gerek iç gerekse dış kaynaklı olsun Türkiye’yi 

belli dönemlerde ciddi boyutlarda uğraştıran sorun alanlarından birisi olmuştur.  

Evrensel bir olay olarak değerlendirebileceğimiz göçler fakir bölgelerden 

daha zengin bölgelere, savaş ve kargaşanın yaşandığı yerlerden barış ve düzenin 

bulunduğu yerlere, sağlık ve eğitimi imkânlarının çok sınırlı olduğu yerlerden bu 

imkânların görece daha iyi olduğu yerlere doğru gerçekleşen bir olaydır.  

İnsanlık tarihinde ortaya çıkan göç hareketlerinden en zor ve acı olanı 

doğal afetler, devletin zorlaması veya savaşlar nedeniyle yaşanılan göçlerdir. 

Kişilerin kitleler halinde bulundukları yaşam yerlerini terk etmek zorunda kalması ve 

bilinmedik yeni yaşam alanlarına doğru göç edilmesi sosyolojik ve psikolojik 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Zira kişiler zorlama, savaş veya kargaşa 

durumları olmadığında yaşadığı mekânla olan bağını koparmayacak, tarihini, 

mimarisini, kültürünü geride bırakmak zorunda kalmayacaktı. 

Bu çalışmanın kapsamını yurt içi kaynaklı zorunlu göçlerin ve özellikle 

Suriye kaynaklı yurt dışı zorunlu göçlerin kentler üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. 

Bunlar, göçün istihdam ve kentsel işgücü, kentin fiziki dokusu ve kentin sosyo-

kültürel yapısı üzerindeki etkileri olarak sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Göç, Kentler, İstihdam, Gecekondu, Ayrışma  
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THE EFFECTS OF FORCED MIGRATION ON THE CITIES OF TURKEY AND SOLUTION 

OFFERS 

 

Turkey is located in a geographical region where migration movements are 

concentrated. It is possible to diversify this immigration mobility into labor 

migrations, forced migrations, and population exchange migrations. These 

immigrants, both internal and external, have been one of the problem areas of 

Turkey that have been seriously challenged in certain periods.  

Migrations, which we can consider as a universal event, head towards 

from poor regions to richer parts, to places where peace and order are located 

from war and turmoil are happening, from places where health and education 

opportunities are very limited, to where these possibilities are better. 

The most difficult and painful migratory movements in the history of 

mankind are migrations due to natural disasters, forced by state or wars. The fact 

that people have to leave the places where they live as masses and migrate to new 

living spaces that are not known brings with it sociological and psychological 

problems. Because without compulsion, war or turmoil, people would not break 

their bonds with the place they lived and leave history, architecture, and culture 

behind.   

The scope of this study is the effects of compulsory migration from Turkey 

and compulsory migrations abroad, especially from Syria, on the cities. These 

include immigration employment and urban labor, the physical texture of the city, 

and the effects on the socio-cultural structure of the city.  

            Key Words: Forced Migration, Cities, Employment, Shanty House, 

Disintegration 
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TÜRKİYE’DE GÖÇ ALAN ŞEHİRLER ÜZERİNE İNCELEME (2008-2015) 

Hüseyin YILMAZ  
Gaziantep Üniversitesi 

Doktora Öğrencisi  
 

Modern anlamda iç göç hareketleri sanayi devrimi sonrasında başlamış olup 
bu tarihten sonra hız kazanmaya başlamıştır. Türkiye’de ise iç göç hareketleri 
gelişmiş ülkelerden yaklaşık iki yüz yıl sonra, 1950’lerde başlamış olup gelişmiş 
ülkelerdeki gibi sanayileşme ile başladığı söylenemez.  Türkiye’de yaşanan iç göç 
hareketleri sosyo-ekonomik sebeplerin yanı sıra terör, doğal afet, kan davası, 
eğitim, kültürel farklılık, sosyal yaşam gibi sebeplerden dolayı yapılmaktadır. Fakat 
Türkiye’de göçün sebepleri incelendiği zaman ekonomik faktörler dışında diğer 
faktörler yeterince dikkate alınmamaktadır. Bu durum hem göçün sebeplerinin tam 
olarak anlaşılamamasına hem de göç çözüm önerilerinde istenilen başarı düzeyinin 
yakalanamamasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda göç veren bölgeler az 
gelişmişlik kısır döngüsü içine girerken, göç alan bölgeler büyük bir köye 
dönüşmektedir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de 2008-2016 yılları arasında net göç 
hız ortalaması en düşük olan 10 il ele alınacaktır. Net göç hızı en düşük olan 10 ilin 
sağlık personeli başına düşen hasta sayısı, kentleşme oranı, sağlık, eğitim, çevre, 
sosyal yaşam endeksinin Türkiye sıralaması 2016 yılı baz alınarak incelenecektir. 
Çıkan sonuçlar net göç hızı ile karşılaştırılacak olup, göç alan bölgelerde ekonomik 
faktörler dışında belirtilen değişkenlerin göç olgusuna etkisi incelecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye,  İç Göç, Yaşam Endeksi 

AN INVESTIGATION ON CITIES GETTING IMMIGRATIONS IN TURKEY (2008-2015) 

In the modern sense, internal migration started with industrial revolution 
and began to gather momentum after this date. Internal migration in Turkey 
started in the 1950s, about two hundred years after developed countries, and it 
cannot be said that internal migration in Turkey started with industrialization as in 
developed countries. Internal migration movements in Turkey are due to reasons 
such as terrorism, natural disasters, bloodshed, education, cultural differences and 
social life as well as socio-economic reasons. However, when examining the causes 
of migration in Turkey, other factors besides economic factors are not sufficiently 
taken into consideration. This situation causes both a lack of understanding of the 
causes of migration and failure to achieve the desired level of success in solution 
proposals for migration. As a result, emigrant territories enter the vicious cycle of 
underdevelopment while immigrant territories become a big village. In this study, 
10 provinces with the lowest net migration rate average in 2008-2015 in Turkey will 
be considered. These provinces will be analyzed in terms of number of patients, 
urbanization rate, health, education, environment and social life index of Turkey in 
2015 year. The results obtained will be compared with net migration rate and the 
effect of the variables except the economic factors on migration will be examined. 

 Key words: Turkey, Internal Migration, Life Index  
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SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE DAĞILIMINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN 
YATAY KESİT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

 
Hüseyin ÇELİK 

 Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
İktisat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

Arş. Gör. Muhyettin ERDEMLİ 
Gaziantep Üniversitesi ,  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
 

Sınır komşumuz Suriye, 5 yıldan fazla bir süreden beri iç savaş içindedir. 
Savaşlar, halkın yoksullaşması, mağduriyeti, can ve mal kaybı vb. olumsuzluklar 
ortaya çıkarmakla birlikte göç olgusuna da neden olmaktadır. Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü verilerine göre savaştan kaçarak ülkemize gelen 3 milyonu aşkın Suriyeli 
sığınmacı bulunmaktadır. Suriyeliler Türkiye’nin her ilinde bulunmakla beraber 
illerdeki dağılımlarında ciddi farklar bulunmaktadır. Örneğin resmi kayıtlara göre en 
az Suriyeli barındıran Bartın ilinde 39 kişi mevcut iken, İstanbul ilinde ise 485,227 
kişi bulunmaktadır. Bu çalışmada Suriyeli sığınmacıların illere dağılımında hangi 
faktörlerin ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Türkiye 
illerine dağılımda etkili olan veya olabilecek çeşitli faktörler yatay kesit analizi 
yöntemiyle incelenecektir. Bağımlı değişken olarak illerde bulunan Suriyeli 
sığınmacı sayısı, bağımsız değişken olarak da illere göre sağlık personeli sayısı, 
eğitim harcamaları, milli gelirden aldıkları pay ve ithalat-ihracat rakamları 
alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Suriye, İç savaş, sığınmacılar  
 

RESEARCHING THE FACTORS WITH CROSS-SECTION ANALYSIS 
 THAT’RE EFFECTIVE ON DISTRUBITION OF SYRIAN REFUGEES TO TURKEY 
 
Our border neighbor Syria is in a civil war for over 5 years. The wars can 

causing many negativities such as poverty, grievance, loss of life and property, 
cause immigration as well as. According to the Directorate Generalof Immigration 
Management dates, there are more than 3 million Syrian asylum seekers who fled 
from war and coming to Turkey by June 2017. According to the Directorate 
Generalof Immigration Management dates, there are more than 3 million Syrian 
asylum seekers who fled from war and coming to Turkey by June 2017. The Syrians 
are found in every province of Turkey, but there are serious differences in their 
distribution as numbers among provinces. For instance, according to official 
records, there are 39 Syrian asylum seekers in the province of Bartin, but the 
number of Syrian in the province of Istanbul is 485,227. In this study, it will be tried 
to determine what factors and how effective the distribution of the Syrian asylum 
seekers amang provinces. For this purpose, various factors which may or may not 
be effective in the distribution of asylum seekers to Turkey for 2016 year and 81 
provinces will be examined by horizontal section analysis. As variable the number 
of Syrian refugees in provinces as variable dependent variable,as independent the 
number of health personnel according to the province variables, education 
spending, national income share and import-export figures will be take.  

Key Words: Syria, Civil War, Asylum Seekers 
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GÖÇÜN SAĞLIK VE YAŞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ 
 
Arş. Gör. Dr. Canan BİRİMOĞLU OKUYAN 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu 
 

Sosyal, kültürel ve fiziksel olarak toplumu ve bireyleri etkileyen göç, sağlık 
üzerinde olumsuz etkilere neden olarak sağlık sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir. Göç, özellikle riskli ve hassas gruplar içinde yer alan yaşlı bireylere 
daha fazla ve olumsuz etki etmektedir. Bu nedenle toplum sağlığında merkezi rol 
alan ve toplumla iç içe olan hemşireler yaşlı bireyleri öncelikli ve hassas grup olarak 
kabul etmeli, sağlık davranışlarını bilmeli ve yaşlı bireylere sağlık hizmetlerine 
ulaşımda kolaylık sağlamalı ve sonrasında yaşlı bireyleri dil, beslenme, davranışlar 
yönünden yeni kültüre uyum sağlaması için desteklemeli ve bu konuda danışmanlık 
yapmalıdır.  

Bu çalışmada, göç durumunun yaşlı sağlığı üzerine etkisini belirlemek 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç; Yaşlı; Hemşire; Sağlık 
 

THE EFFECT OF IMMIGRATION ON HEALTH AND SENILITY 
 

Immigration, that affects society and individuals socially, culturally and 
physically, also brings about health problems by causing adverse effects on health. 
In this study, it was aimed at determining the effect of immigration on elderly 
health and senility. Immigration has more negative effects on elderly people which 
are especially in risky and vulnerable groups. Therefore, nurses, who play a central 
role in community health and are intertwined with society, should consider elderly 
individuals as a prior and sensitive group, know about healthcare manners, provide 
elderly people with easy access to health services, and thereafter support elderly 
people for adaptation to new culture in terms of language, nutrition and behaviors, 
and counsel them on this issues. 

Keywords: Immigration; the elderly; nurse; health 
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GÖÇ VE KADIN YOKSULLUĞU 

Yrd. Doç. Dr. Gülferah BOZKAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü  

 

Bu çalışma,  Türkiye’nin Suriye’den yoğun bir şekilde göç alan sınır 
illerinden Kilis, Gaziantep ve Hatay’da yaşayan kadın sığınmacılara gerçekleştirilecek 
anket çalışmalarına dayanmaktadır. Ülkemizde var olan kadın yoksulluğunun (ev içi 
yükün artması, çocuk bakımı, eve kapanma-dışarıyla bağlantıyı kesme, düşük ücret 
karşılığı çalışılması vs.) ,Suriyeli kadın sığınmacılar açısından araştırılması 
amaçlanmaktadır. 

Suriye'de 2011 yılında iç savaş başlamıştır. Bu iç savaş sonucunda 2,5 
milyondan fazla Suriyeli başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’ye 
gelen sığınmacılar Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, 
Osmaniye ve Adana’da şehir merkezinde ya da buradaki sığınmacı kamplarında 
ikamet etmektedirler. Suriyeli sığınmacılara ilişkin en önemli sorunlardan biri 
sığınmacı sayısının bazı il ve ilçelerde yerleşik nüfusa yaklaşmasıdır. Kilis il 
genelindeki nüfus 130 bin iken 2017 yılında 125 bin Suriyeli sığınmacı olduğu 
tahmin edilmektedir. Gaziantep’te 332 bin, yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesinde Suriyeli sığınmacı sayısının ise 95 bin olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
Suriyeli nüfusun yarısından fazlasını kadınlar ve 18 yaşın altındaki çocuklar 
oluşturmaktadır. 

Göçle birlikte erkekler gibi kadınlar da ülkelerinde yaşadıkları zulümden 
kaçmaktadır. Ancak erkeklerden farklı olarak, özel korunmaya ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet farklılıkları savaş sürecinde kendini 
göstermektedir. Savaş ortamından canlarını kurtarmak üzere kaçan kadınlar, 
ülkelerinde ve kaçış sırasında yaşadıkları travmanın sosyal ve psikolojik izlerini 
üzerlerinde taşırken, “sığınmacı” olmanın getirdiği yoksulluk sorunuyla da 
yüzleşmek durumunda kalmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Sığınma, Kadın, Yoksulluk 
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MIGRATION AND WOMEN POVERTY 
 
In this study, the border cities of Kilis, Gaziantep and Hatay of Turkey were 

taken in intensive immigrants from the Syria. The survey works were based on 
women asylum seeker living here. In our country, there are women poverty 
(domestic load increase, child care, the connection to the home off-the outside 
world cut, low wages working etc.), it is aimed to investigate in terms of Syrian 
women asylum seekers. 

In 2011, the civil war began in Syrian. This is a result of the civil war more 
than 2.5 million Syrians have been forced to migrate to other countries. Asylum 
seekers coming from Syria to Turkey reside in the city center of Gaziantep, Hatay, 
Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Adana, and Osmaniye or in the refugee 
camp here. The one of the most important issues related to Syrian refugees is 
approaching the resident population number of asylum seekers in some towns and 
cities. As the population of Kilis was 130 thousand, the number of Syrian asylum 
seekers is estimated approximately 125 thousand in 2014 . In addition, The number 
of Syrian asylum seekers is estimated approximately 95 thousand while the 
population of Reyhanlı was 90 thousand . 332 thousand asylum seekers also live in 
Gaziantep. More than half of the Syrian population are women and children under 
the age of 18 . 

Women like men with migration escape persecution in their country 
where they live. However, unlike men, they are in need of special protection. Social 
Gender differences reveal themselves during the war. Fleeing to save their lives 
from war zones, women in their country and while moving on them traces the 
social and  psychological trauma they experienced during the escape, "asylum 
seekers" the poverty of being often must also confront .  

Keywords: Asylum Seekers, Women, Poverty 
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GÖÇÜN KADINLARI: MERSİN ÖRNEĞİ 
 

Rumeysa ORHAN 
 Atatürk ÜniversitesiMimarlıkVeTasarımFakültesi 

Şehir ve BölgePlanlamaBölümü Öğrencisi  
 

Küreselleşme sürecinin etkileriyle tüm dünyanın başlıca sorun alanlarından 
birisi haline gelen göç olgusunun boyutları ve etkileri çeşitlenerek daha karmaşık ve 
çok boyutlu hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, özellikle son 15 yılda 
farklı nedenlerle göçmen sayısı yüzde 41 artarak 2015 yılı itibariyle 244 milyona 
ulaşmıştır. Küresel boyuttaki göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin 
başında Türkiye gelmektedir. Ülkemiz 1960 ve 70'li yıllarda göç veren bir ülke iken, 
son yıllarda "geçiş ülkesi" konumuna gelmiş ve en son rakamlara göre 3,5 
milyondan fazla göçmene evsahipliği yaparak, göç hareketliliğini yakından hisseder 
hale gelmiştir. Göç hareketliliği politik ve ekonomik etkilerinin yanısıra göçmenler 
ve aileleri üzerinde ortaya çıkardığı sosyo-psikolojik etkiler bağlamında da 
incelenmelidir. Göç olgusunun sosyo-psikolojik etkilerini en çok hissedenler 
kadınlar ve çocuklardır. Uluslararası göçmenlerin yarısını kadınlar oluşturmaktadır 
ve bu durum göçün feminizasyonu (göçün kadınlaşması) olarak tanımlanmaktadır. 
Göçmen kadınlar, göç ettikleri ülkelerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına bağlı 
olarak yalnızlaşmakta ve mağduriyetleri bu role göre artmaktadır. Göçmen 
kadınların mağduriyetlerinin incelenmesi göç olgusunun daha iyi yönetilebilmesi, 
göçmenlerin entegrasyonu ve göçün ortaya çıkardığı olumsuzluklarının azaltılması 
anlamında önemlidir. Bu bağlamda bu çalışma ile, ülkemizde en çok göçmenin 
yaşadığı illerden birisi olan Mersin’deki göçmen kadınların durumu ayrıntılı olarak 
incelenerek; kadınların göç hareketleri içerisinde nasıl yer aldıkları ve göçün 
kadınlara özgü sorunları araştırılmıştır. Bu çalışmanın temel veri kaynaklarını 
gözlemler ve göçmen kadınlarla yapılan mülakatlar oluşturmaktadır. Bu verilerin 
yanısıra bilimsel makale ve kitaplar ile yazılı ve görsel basından elde edilen bilgiler 
de araştırmaya katkı sağlamıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde toplumsal cinsiyet rol kalıplarının bir sonucu olarak göçmen 
kadınların göç olgusundan olumsuz yönde etkilendikleri; bu etkinin de en çok 
fiziksel ve cinsel istismara uğrama, temel sağlık, eğitim ve barınma ihtiyaçlarını 
karşılayamama ve işgücüne katılamama şeklinde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Göç 
hareketliliğinin göçmen kadınlar üzerinde ortaya çıkardığı sosyo-psikolojik etkileri 
inceleyen bu çalışmanın bulgularının bundan sonra yapılacak çalışmalara zemin 
hazırlaması ve yön vermesi umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, kadın, toplumsal cinsiyet, göçün kadınlaşması 
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MIGRATION’S WOMEN: THE CASE OF MERSIN 
 

The influence of the globalization process has become one of the major 
problem areas of the whole world, and the dimensions and effects of the migration 
phenomenon have become more complex and multidimensional. According to 
United Nations data, the number of immigrants has increased by 41% for different 
reasons especially in the last 15 years, reaching 244 million by 2015. Turkey is one 
of the countries most affected by the immigration movements on a global scale. 
While our country was a country that sent immigrants in the 1960s and 1970s, it 
has become a "transit country" in recent years and has become a home for more 
than 3.5 million immigrants according to the latest data. Migration mobility should 
be examined in the context of the political and economic impacts as well as the 
socio-psychological effects that migrants and their families are exposed to. Women 
and children feel the most socio-psychological effects of immigration. Half of the 
international migrants are women, and this is defined as “feminization of 
migration”. Migrant women are becoming lonely and grieving according to the 
gender role patterns of the countries they are migrating. An examination of the 
grievances of migrant women is crucial to better manage the migration 
phenomenon, to reduce immigration integration and migration disadvantages. In 
this context, this study examines in detail the situation of migrant women in 
Mersin, which is one of the cities with a major immigrant population in our country 
and investigated how women are involved in migratory movements and the 
specific problems of migrant women. It main data sources of this study are 
observations and the interviews with migrant women. In addition to these data, 
scientific articles and books, as well as information obtained from printed and 
visual press, contributed to the research. When the data obtained within the 
research are evaluated, it is seen that immigrant women, as a result of gender role 
patterns, are affected negatively from migration phenomenon; and this effect is 
mostly due to physical and sexual exploitation, unable to meet basic health, 
education and housing needs and not being able to participate in the work force. It 
is hoped that the findings of this study, which examines the socio-psychological 
effects of migratory mobility on immigrant women, will prepare and guide the work 
to be done from now on. 

Key words: Migration, Women, gender, feminization of migration 
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GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 
 
Arş. Gör. Dr. Canan BİRİMOĞLU OKUYAN 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu 
Öğr.  Gör. Ebru DEVECİ 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
 
 

Önemli bir toplumsal değişim nedeni olan göç ve göçün sonuçlarından, 
çeşitli nedenlere bağlı olarak en fazla etkilenen gruplardan biri kadınlardır. Bu 
derlemede göçün kadın sağlığı üzerine etkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Göç 
edilen toplumsal çevredeki farklı yaşam biçimi, dil engeli ve beraberinde gelen 
uyum sorunları göç eden kadınların sağlığını olumsuz etki etmektedir. Farklı kültürel 
gruplara sahip göç etmiş kadınların sağlığını koruyup geliştirmek için göç nedeniyle 
olumsuz etkilenen cinsel ve üreme sağlığı gibi sağlık sorunlarının gereksinim 
duyulan alanlarına yönelik çok yönlü girişimlerin başlatılması kadın sağlığı açısından 
çok önemlidir. Sağlık olanaklarının yeterli olmaması ve geleneksel değerlerin hakim 
olması nedeniyle kadınlar çok sayıda çocuk sahibi olmaktadır dolayısıyla bu durum 
da yoksulluğun giderek artması ve sağlığın olumsuz etkilenmesine neden 
olmaktadır. Bu nedenle sağlıkta merkezi rol alan hemşireler göç eden kadınların 
özellikle etnik ve dilsel açıdan farklı topluluklar olduğunun farkında olmalı ve 
kadınların sağlıklarının korunması, geliştirilmesi için sağlıkları üzerine etkili olan 
sağlık davranışlarını değerlendirmeli ve bu konuda göçmen kadınlara danışmanlık 
yapmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Göç; kadın; hemşire; sağlık 
 

EFFECT OF IMMIGRATION ON WOMEN'S HEALTH 
 

Due to various reasons, one of the most affected groups, from the 
consequences of immigration, which is a major source of social change, is women. 
In the present study, it was aimed to determine the effect of immigration on 
women's health. The different life style in the immigrated social environment, lack 
of language proficiency and accompanying adaptation problems adversely affect 
the health of immigrant women. Initiating multifaceted initiatives for health issues 
such as sexual and reproductive health are very important in order to maintain and 
improve the health of immigrant women with different cultural backgrounds. Due 
to the lack of health facilities and the dominant traditional values in society, 
women have a large number of children. So, this situation leads to increased 
poverty and negative effects on health. Therefore, nurses playing a central role in 
healthcare system should be aware of that immigrant women belong to different 
communities particularly regarding ethnic and linguistic features. Besides, nurses 
should evaluate behaviors of immigrant women in terms of health to protect and 
improve their health status and counsel them on this issue. 

Key words: Immigration; woman; nurse; health 
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ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ 
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Prof. Dr. Sibel SELİM 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü 
 

 
Göç olaylarının temelinde doğal, ekonomik, sosyal ve politik faktörler 

bulunmaktadır. Bu faktörler göç kararında, insanları göç etmeye zorlayan itici 
faktörler ve göç etmeye cesaret veren çekici faktörler şeklinde kendini 
göstermektedir. Göç, karmaşık kişisel kararların bir sonucu olup, iticilik ve 
çekicilikler arasındaki karşılıklı etkileşim göç hareketinin zamanını, şeklini ve yönünü 
belirlemektedir. İç göçler köyden şehre, şehirden şehre, şehirden köye ve köyden 
köye olmaktadır. Türkiye’de daha çok köyden şehre doğru göç hareketiyle 
ilgilenilmiştir. Köyden-şehre göçlerin temel nedeni, kır-kent farklılaşmasından ileri 
gelmektedir. Bu farklılıklar her geçen gün kentler lehine gelişmekte ve göçü yeniden 
tetiklemektedir. Nüfusu kente iten etkenler arasında kırsal alanda hızlı artan nüfus, 
yetersiz toprak, düşük verimlilik, doğal afetler, toprağın miras yoluyla parçalanması 
ve belli ellerde yoğunlaşması, tarımda makineleşme sonucu ortaya çıkan açık 
işsizlik, yoksulluk sayılabilir. TÜİK’in ADNKS göç istatistiklerine göre,  Türkiye’de 
2008-2016 döneminde kadın göçünün giderek arttığı ve göç edenlerin yarısından 
fazlasının kadın olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu 2013 yılı 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verileri kullanılarak Türkiye’de 15-49 yaş 
arasındaki evli kadınların göç sayısını etkileyen faktörlerin count (sayma) veri 
modelleri kullanılarak analiz edilmesidir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, evli 
kadınların göç sayısı üzerinde etkisi olan en önemli değişkenlerin; yerleşim yeri, 
kadının yaşı, kadının eğitim durumu, kadının iş durumu, ailenin serveti, evlilik süresi 
ve hanehalkı sayısı olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimler: İç göç, Kadın, Sayma veri modeli 
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AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON THE FACTORS DETERMINING THE NUMBER OF 
MIGRATIONS OF MARRIED WOMEN IN TURKEY 

 
There are many factors at the core of immigration incidents as natural, economic, 
social and political. These factors manifest themselves in the decision to migrate, as 
pushing factors that force people to migrate and as pulling factors that encourage 
migration. Migration is a result of complex personal decisions, and the interaction 
between push and pull factors determines the timing, shape and direction of the 
migration movement. Internal migrations can be from rural to rural, rural to urban, 
urban to rural and urban to urban. Generally studies in Turkey have examined the 
migration from the rural to urban. The main reason for the migrants from rural to 
urban comes from rural-urban differentiation. These differences are constantly 
evolving in favor of urban and triggering migration again. Among the factors driving 
the population to the city are the rapidly growing population in the rural area, 
inadequate agricultural land, low productivity, natural disasters, fragmentation of 
land through inheritance and integration of agricultural land in certain people, 
poverty, poverty as a result of mechanization in agriculture. According to 
TURKSTAT's ABPRS migration statistics, it is seen that in 2008-2016 women's 
immigration increased gradually and more than half of the immigrants were 
women. In this respect, the aim of this study is to analyze the factors affecting the 
number of immigrants of married women aged 15-49 in Turkey using count data 
models, using data from 2013 Turkish Demographic and Health Survey (TNSA) by 
Hacettepe University Institute of Population Studies. In this study, the most 
important variables that have an impact on the number of migration of married 
women in Turkey were found as living area, age of woman, women's education, 
women's employment status, family wealth, duration of marriage and number of 
households. 

Keywords: Internal migration, Women, Count data model, 
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Göç; bir devletin sınırları içinde veya uluslararası sınırlar arasında grupların 
veya bireylerin hareketidir. Altyapı; bir yerleşim yerinin işlevlerini görebilmesi, 
büyüyebilmesi ve gelişmesi için gerekli olan temel işgörü, kolaylıklar ve gereçlerdir. 
Köyden kente göçlerin, kırsal alanlar için kayba, kentler için ise çarpık şehirleşmeye 
neden olduğu söylenebilir. Çünkü köyden kente göç nedeniyle oluşan eşitsizlikler 
öncelikle ekonomide, eğitimde, sosyal yaşamda ve altyapıda kendini 
hissettirmektedir. Kırsal alanlarda yaşanan göçler sadece ulusal değil dünya 
genelinde bir sorun olmaktadır. Araştırma; Türkiye’de fiziksel altyapıya dayalı 
göçlerin yordanmasında etkili olan unsurların saptanması amacıyla yapılmıştır. Bu 
amaçla çalışma, İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu 
Bölgeleri’nden seçilmiş bazı köylerde çiftçilerle yüz yüze anketlerle uygulanmış ve 
141 anket toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha’sı 0,785’dir.Yapılan faktör analizi 
sonucunda göçlerin nedenleri: 1) Ekonomik ve eğitim kaynaklı göçler ve 2) Fiziksel 
altyapıya dayalı göçler (FAYDAG) olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmada bu 
boyutlardan sadece fiziksel altyapıya dayalı göçler ele alınmış ve bu göçlerin 
yordanmasında etkili olabileceği düşünülen pek çok bağımsız değişken analize dâhil 
edilerek çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; FAYDAG’ın 
yordanmasında yaş, ilçe merkeze uzaklık, toplu taşıma araçlarının köylere gelme 
sıklığı, gezici benzin istasyonunun köye gelme durumu, yaşanan yerde un 
değirmeninin varlığı, yaşanan yerde tarım işçilerine ödenen günlük ücretler, 
tarımsal faaliyetlerden sağlanan yıllık kazançlar gibi değişkenlerin etkili oldukları 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal alan, fiziksel altyapı, köyden kente göç. 
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DETERMINATION OF THE EFFECTIVE ELEMENTS IN PREDICTION OF MIGRATIONS 

TO CITY FROM VILLAGE BASED ON PHYSICAL INFRASTRUCTURE IN TURKEY AND A 

RESEARCH 

Migration is themovement of groupsorindividualswithintheborders of a 
stateorbetweeninternationalborders. Infrastructure are the basic insights, facilities 
and equipments which a settlement is necessary to be able function, grow and 
develop.It can be said that migrations to the city from the village cause loss for the 
rural areas and unplanned urbanization for the cities. Inequalities occurring due to 
migration to the city from the village are first felt in the economy, education, social 
life and infrastructure. Migrations emerging in rural areas are not only national but 
world wide. This research was conducted in order to determine the factors that are 
effective in the prediction of migrations based physical infrastructure in Turkey.The 
study was conducted with face-to-face surveys with farmers in selected villages in 
Central Anatolia, Black Sea, Aegean, Marmara, Mediterranean and Eastern Anatolia 
Regions and 141 questionnaires were collected. The Cronbach Alpha of the scale is 
0,785. As a result of the factor analysis, the causes of migrations were divided into 
economic and educational migrations and migrations based on physical 
infrastructure. In this study, only migrations based on physical infrastructure were 
evaluated and multiple linear regression analysis was performed by incorporating 
many independent variables that were thought to be effective in the prediction of 
these migrations. As a result, In FAYDAG's predictions, variables such as age, district 
center distance, the frequency of public transportation vehicles to come to the 
villages, the case of roaming the villages of petrol stations, the presence of the 
flour mill in the living place, the daily wages paid to agricultural workers in the 
living place and the annual earnings from agricultural activities were found to be 
effective. 

Key words: Rural area, physical infrastructure, migration to city from 
village. 
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TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI GÖÇ VE KENT(Lİ)LEŞME: SURİYELİ 
GÖÇMENLER ÖRNEĞİ 

 

Prof. Dr. Berkan DEMİRAL 
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç.Dr. Hakan EVİN 
Adıyaman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 
ABD'de Chicago okulunun 20. yüzyılın başlarında yayınladığı "The City" 

(Kent) isimli kitapta Richard E. Park "Asimilasyon Kuramı" isimli çalışmasında kente 
dışardan gelen kitlelerin uyumu konusunda uzun süre geçerliliğini koruyan bir iddia 
ortaya atıyor ve bu kitlelerin süreç içerisinde hem toplumsal ve hem de ekonomik 
açıdan uyumu yakalayacaklarını sonrasında ise bu kitlelerin ikinci ve üçüncü kuşak 
devamlarının da tam anlamıyla bir uyum yakalayacaklarını iddia ediyordu. 

Park'ın bu iddiası çok uzunca bir süre doğru olarak kabul edildi ve kent 
sosyolojisinde bu konu çoğunlukla kitlelerin geçirdiği bu uyum sürecinin nasıl 
işlediğine ilişkin olarak incelendi. Ancak yüzyılın sonlarına doğru özellikle 
metropolitan alanlarda ve yine özellikle uluslararası göçle gelen kitlelere ilişkin bir 
kent(li)leşme sorunu olabileceği fikri Alman Frankfurt okulunun da desteğiyle başını 
Richard E. Soha'nın çektiği L.A. Okulu tarafından ortaya atıldı. Başlangıçta çok kabul 
görmeyen bu yaklaşım özellikle yirminci yüzyılın son çeyreği ve yirmibirinci yüzyılın 
ilk çeyreğinde önce ABD'deki Rodney King vakasıyla başlayan sonrasında 
Londra'daki bombalı saldırılarla devam eden ve nihayetinde Paris'te Kuzey Afrikalı 
göçmenlerin ayaklanmasıyla zirve yapan süreçte yeniden ve daha dikkatli gözlerle 
incelenmeye başladı. Bugün uluslararası arenada en çok konuşulan konulardan bir 
tanesi de uluslararası göçle çeşitli nedenlerle kente gelen bu kitlelerin uyum 
sorunlarının boyutları ve bunlara ilişkin çözümlerin ne olacağı konusudur. 

Bu çalışmada son yıllarda yaşanan çeşitli olumsuzluklar sonucunda 
Türkiye'ye gelen ve ülkenin çeşitli kentlerine dağılan Suriyeli göçmenlerin 
Kent(li)leşme süreci içerisindeki durumları incelenecektir. Araştırma sonucunda 
elde edilen bulgular ışığında yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel sorunlar 
tartışılarak çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Kentleşme, Kentleşmeye ilişkin 
yaşanan sorunlar. 
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INTERNATIONAL  MIGRATION AND URBAN(IZATION):  THE CASE OF SYRIAN 

IMMIGRANTS IN TURKEY 

 

In his work titled "Melting Pot" Theory published in the book titled "The City 
" by the Chicago School in USA in the early 20th century, Richard E. Park claimed 
that the masses coming out of the city will reach the economic and social cohesion 
in process the second and third generations will the reach the full harmony in the 
meantime. 

Parks claim was estimated as true for a long time the USA examined as an 
example of cohesion process working. But by the end of the century, the idea that 
there may be an urbanization problem of the international immigrants especially in 
metropolitan areas was put forward by the LA School leading Edward Soha with the 
support of German Frankfurt School. Although it was not generally acknowledged 
at the beginning with the Rodney King event in USA, the bomb attacks in London 
and the rebellion if Northern African immigrants in Paris, the mentioned was taken 
more seriously one of the most popular subject in literature and international 
agenda today is the dimensions of cohesion problems of masses who came to the 
cities by international migration and what the solution will be. 

In this study, the situation of Syrian immigrants in Turkey in the process of 
urbanization process will be examined and the solutions of potential problems will 
be put forward. 

Keywords: International migration, Urbanization, Urbanization problems. 
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1934 YILI İSKÂN KANUNU VE İSKÂN FAALİYETLERİ 

Okt. Ali AKYILDIZ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü 
 

Türk tarihinin en önemli olgularından biri göç kavramıdır. Göç ve iskan 
birbirini tamamlayan iki önemli kavramdır. Osmanlı Devletinin yıkılış süreci göç 
hareketlerini yoğunlaşmasına etki etmiştir. Kaybedilen topraklardan Anadolu’ya göç 
cumhuriyetin ilk yıllarında devam etmiştir. Yeni kurulan cumhuriyet yoğunlaşan göç 
hareketlerini kontrol etmek için çıkardığı kanunlarla iskan politikasını oluşturmaya 
çalışmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında dışarıdan gelen muhacirler olduğu gibi ülke 
içindeki göçebe aşiretlerinde iskanı üzerinde durulan bir konudur. Savaştan yeni 
çıkmış, nüfusunun önemli kısmını yitirmiş Anadolu’da muhacirlerin iskanı hayati 
öneme sahiptir.  

Lozan Antlaşmasıyla dünya nazarında bağımsızlığını kabul ettiren Türkiye 
Cumhuriyeti yine bu antlaşmadaki mübadeleyle Yunanistan’daki Türklerle Rumların 
yer değiştirmesini hedeflemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan iskan 
politikası Türk kültürüne bağlı muhacir getirmeyi Türk nüfusunun yoğunlaşmasını ve 
Türk kültürünü hakim kılmayı amaçlamıştır. Ancak mübadele uygulamasında Yunan 
Hükümetinin tavrı iki devleti savaşın eşiğine getirmiştir. 1930’da yapılan Etabli 
Antlaşmasıyla sorun çözülmeye çalışılmıştır. 1930’lu yıllar Balkan ülkelerinden 
Anadolu’ya göç hareketlerini hızlandırmıştır. Zira 1929 dünya ekonomik buhranı 
Balkanlar’daki Türk toplumunun yaşantısını olumsuz etkilemiştir. Bulgaristan 
Romanya Sırbistan gibi Balkan ülkelerinden iltica hareketlerinin artması yeni göç 
dalgalarını hızlandırmıştır. Dış göçler ve ülke içindeki iç göç hareketlerini kontrol 
etmek için 1934 yılında 2510 sayılı ıskan kanunu yürürlüğe konmuştur. Bu kanunla 
göç hareketleri kültürel, ekonomik, sosyal politik bakımdan şekillendirilmeye 
çalışılmıştır. Bu kanuna göre Anadolu üç bölgeye ayrılarak Türk nüfusunun 
yoğunlaşması istenen yerler, Türk kültürü temsili ve iskana uygun yerler, iskana 
ikamet yasak olan yerler olarak sınıflanmıştır. Muhacir veya mültecilerin ülkeye 
kabulü için Türk soyundan olması veya Türk kültürüne bağlı olması gerekiyordu. Bu 
özelliğe sahip olmayanların memleket dışına çıkarılması öngörülüyordu. Amaç 
birbiriyle uyumlu kültür bütünlüğü sağlam bir toplum oluşturmaktı. Dâhiliye 
Vekaleti Nüfus Müdürlüğünün talimatnameleri ile de muhacirler üzerinde 
yaptırımlar şekilleniyordu. Makalenin hedefi 1934 yılı iskân kanunu ele alarak bu 
kanun çerçevesindeki iskan faaliyetlerini değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: İskân Kanunu, Türkiye, Anadolu 
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1934 IMMIGRATION LAW AND IMMIGRATIONS 

The migration is on of the important concept of  Turkish history. Migration 
and settlement of refugees are complementet two important topics. The process of 
fall in of Ottoman State effected increase of migration movements. İmmigration 
from lost lands to Anatolia has continue in first years of republic. The young formed 
republic had worked to control migration movements with migration laws. İn the 
first years of republic coming from outside refugees as well as nomadic tribes 
emphasize issue. The important part of Anatolia population had lost in war years 
therefore immigartions placement vital important issue  

The Lausanne Treaty provide Turkish republic both an indipendent in the 
world and an Exchange Turks from Greeks. İmmigration policy aims to make 
Turksih culture dominant and intens of Turkish population. İmmigrations 
accelerated from Balkan countries to Anatolia in 1930s.  Because world economical 
recession negatively affects the life of  Turkish people in the Balkans. The increase 
refugee movements accelerated new migration waves from Balkan countries like 
Bulgaria, Romania, Serbia. İmmigration law number of 2510 legislated to control 
external migration and internal migration movemnts in 1934. This law was been 
tried to shape in social, policy, economical and cultural. Acording to this law 
Anatolia is divided into three regions. First one of there were places where aimed 
to contcenrate Turkish population. Second one of there were places where suitable 
for Turkish culture. Third one of there were places were forbidden for refugees. 
İmmigrations was necessary for Turkish descent or depend on Turkish culture. It 
was predicted that who did not have this feature would be taken out of the 
country. Aim to create harmonic culture with one another. The ministry of interior 
population directorate shaped sanction on the refugees. Purpose of the essay is 
demonstrate immigration activities by evaluating immigration law  

Keywords: Immigration law, Turkey, Anatolia 
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SURİYE'DEN ADANA'YA GELEN GÖÇMENLERİN SOSYO-EKONOMİK 
DURUMUNUN ANALİZİ 

 
Doç. Dr. Zübeyir TURAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,  
İİBF, İktisat Bölümü

 

Zeynep ÖZTÜRK
 

Yüksek Lisans Mezunu, Çukurova Üniversitesi,  
SBE, İktisat, Ekonomi Programı 

 
 

 
İnsanlık tarihi boyunca siyasi, ekonomik, dini, etnik nedenlerden dolayı 

birçok kez ulusal-uluslararası alanda göç meydana gelmiştir. Göç olgusu, dünyanın 
ve Türkiye'nin çok önemli ve değişmeyen gerçeklerinden biridir. Farklı sebepler 
yüzünden göç alan ve veren Türkiye'de hızlı göç sürekli görülmüştür. Özellikle iç 
savaş nedeni ile Suriye'den Türkiye'ye çok fazla göç hareketleri gerçekleşmiştir. 
Ülkemize Suriye'den çok yoğun göç alan illerden biri de Adana ilidir. Bu amaçla 
Türkiye'deki göç hareketlerinin sosyo-ekonomik analizi Adana'da yaşayan Suriyeli 
göçmenler ölçeğinde yapılmıştır. Çalışmada ilgili araştırmalar yapılmıştır ve 
çalışmanın önemli kaynağı olan 25 sorudan oluşan anket formu, Adana'nın farklı 
mahallelerinde yaşayan 400 Suriyeli göçmene uygulanmıştır. Göç hareketlerinin 
ekonomi, politik açısından değerlendirilmesi, sosyolojik boyutlarının araştırılması, 
veriler ve analizlerle dönemin ekonomik potansiyeli tespit edilip analizi yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Göç, göç olgusu, göç hareketleri, sosyo-ekonomik 
problemler 
 

SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF IMMIGRANTS MIGRATING FROM SYRIA TO 
ADANA 

 
Throughout the history of humanity, migration have come to the national-

international scene many times due to political, economic, religious, ethnic 
reasons. The phenomenon of immigration is one of the most important and 
unchanging facts of the World and Turkey as well. Rapid migration has constantly 
been seen in Turkey due to different reasons. Especially due to civil warfare, many 
migration movements from Syria to Turkey have been realized. Adana is the 
province of Turkey which experiences intense migration from Syria. For this 
purpose, the socio-economic analysis of migration movements in Turkey is made at 
the scale of Syrian immigrants living in Adana.In the study, conceptual and 
theoretical explanations and related research studies are performed with the 
survey questionnaires that consist of 25 questions filled out by 400 Syrian 
immigrants living in different neighborhoods of Adana. The economic and political 
aspects of migration movements, socio-economic dimensions, data, and analysis 
are utilized in order to identify and analyze the economic potential of the period. 

Key words: Migration, migration phenomenon, migration movements, 
socio-economic problems 
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BATMAN YEREL BASININDA AFGAN, IRAKLI VE SURİYELİ GÖÇMENLERE İLİŞKİN 
HABERLERİNİN İNCELENMESİ 

 
     Arş. Gör. Dr. Emrullah TÜRK  

     Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

 
Türkiye, coğrafi konumu itibariyle birçok ülkeden gelen göçmenlere ev 

sahipliği yapmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde farklı zamanlarda ve farklı 
büyüklüklerde kitlesel göçlere maruz kalan Türkiye, son olarak 2011 yılının Nisan 
ayından bu yana yoğun birSuriyeli göçmen akını ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Batman ili de bu göçmenlere ev sahipliği yapan kentlerdendir. 

Son zamanlarda farklı ülkelerden gelen göçmenlerin -özellikle de 
Suriyelilerin-misafirlik konumundan ülkenin bir parçası haline geldiği gerçeği 
dikkate alınarak,göçmenlerin ev sahibi toplum ile uyum sürecini destekleme adına 
çalışmalara girişilmektedir. Göçmenlerin uyum sürecine katkı sunma bağlamında 
kamu kurum ve kuruluşları faaliyetlerinin yanında, yerel basında göçmenlere dair 
haberleriyleönemli işlevler görebilmektedir. Söz konusu haberlerin içeriği,ev sahibi 
konumundakileri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek bir hâl alabildiğinden 
dolayı önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Afgan, Iraklı ve Suriyeli göçmenlerin Batman yerel 
basınında nasıl temsil edildiklerini irdelemektir. Çalışma, 2012-2017 yılları 
arasındaki göçmenleri konu alan yerel haberlerin analizine dayanmaktadır. Bu 
bağlamda göçmenler kent içerisindeki yaşam tecrübeleri oranında yerel basında 
haber konusu olmaktadır.Çalışma sonucunda, Batman yerel basınının göçmenlere 
dair haberleri ele alış biçimlerinde benzerliklerin yoğun olduğu görülmektedir. 
Göçmenlere ilişkin haberlerde daha çok olumlu bir bakış açısının olduğu 
görülmektedir. Nihayetinde bu yönde bir bakış açısının var olması, uyum 
sürecinidestekleyici bir işlev gördüğüsöylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Yerel Basın, Batman, Sığınmacı 
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AN EXAMINATION OF NEWS ABOUT SYRIAN, IRAQI AND AFGHAN REFUGEES IN 
THE BATMAN LOCAL PRESS 

 
Turkey has hosted immigrants from many countries due to its geographical 

location. Turkey which has been exposed to massmigrations at different times and 
amounts during its historical process has been faced with an influx of Syrian 
refugees since April 2011. Batman province is one of these cities hosting these 
immigrants. 

Considering the fact that refugees from different countries, especially 
from Syria, have recently become a part of the country rather than being guests, a 
number of activities and studies have been conducted in order to support the 
adaptation process of refugees with the host society. With the aim of contributing 
to this process, the news about immigrants in the local press as well as the 
activities of public in stitutions may have important functions. The content of the 
related news is important as it can cause positive or negative effects on the host 
people.  

The purpose of this study is to examine how Afghan, Iraqi and Syrian 
refugees are represented in the local press in Batman. The study is based on the 
analysis of local news about refugees released between 2012-2017. In this context, 
the refugee sare at the  local press on the rate of their life experience in the city. In 
the result, Batman local press seemed to have a more positive perspective while 
handling the news  about refugees. Finally, it can be said that the existence of this 
kind of positive perspective on refugees can be suggested to support the 
adaptation process. 

Key words: Migration, Refugee, LocalPress, Batman, AsylumSeeker 
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İMALAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SURİYELİ MÜLTECİLERİN ÜRETKENLİK 

KARŞITI DAVRANIŞLARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Doç.Dr. Nusret GÖKSU 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 

Uzm. Alican AFŞAR 
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 

Arş. Gör. Çetin ÇİLDİR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı  
Uzm. M. Tuncer OKUMUŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 
 

 

Kıt kaynakların bölüşümü sorunu nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde 
farklı zamanlarda çatışmalar meydana gelmektedir. Bu çatışmaların en belirgin 
örneklerinin yaşandığı yerlerden biride Suriye’dir. Bu nedenle ülkemiz bugüne 
kadarki en büyük göç hareketini yaşamaktadır. Bu durumun ülkemizeekonomik, 
sosyal ve kültürel açıdan birçok etkisi bulunmaktadır. Toplumun yapısında meydana 
gelen değişimler günümüzde olduğu gibi geleceğe yönelik de birçok etkeni 
barındırmaktadır. Ülkemizde artık istihdam içerisinde önemli bir yere sahip olan 
Suriyeli mültecilerin üretim içerisindeki payı ilgi çekici bir konu haline gelmektedir. 

Üretimi engelleyen ve işletmelere telafi edilemeyecek zararlar veren 
davranışlar olarak açıklanan üretim karşıtı davranışlar fiziksel, sözel, yapma veya 
yapmamayı içeren bir ve bilinçli bir şekilde gerçekleştiren hareketleri içermektedir. 
Ülke ekonomisine yararlı olup olmadıkları tartışılan Suriyeli mültecilerin üretkenlik 
karşıtı davranış gerçekleştirme potansiyellerinin belirlenmesi oldukça gerekli 
görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, ülkelerinde meydana gelen iç savaş nedeniyle göç 
etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin imalat sektöründe gerçekleştirdikleri 
üretim karşıtı davranışlarıaçıklayabilmektir.  Bu doğrultuda Çalışmamızın 
örneklemini Kahramanmaraş’ta yer alan imalat sektöründe çalışan 140Suriyeli 
mülteci oluşturmaktadır. Veri toplamada anket yöntemi kullanılmış olup, elde 
edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla Frekans, t-Testi ve ANOVA 
analizlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; Suriyeli çalışanların 
üretkenlik dışı davranışlarında örgütün sahip olduğu demografik unsurlara göre 
belirgin farklılıklar oluşturduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Üretkenlik Karşıtı, Mülteci, İmalat Çalışanları 
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ANTI-REPRODUCTIVITY BEHAVIOURS OF SYRIAN REFUGEES IN THE 
MANUFACTURING SECTOR: A FIELD RESEARCH 

 

Duetothe problem of the distribution of scarcere sources, conflicts occur 
at different times in many parts of the world. One of the most prominent examples 
of these conflicts is Syria. For this reason, our country has survived the greatest 
migration up to now. This situation has many effects on our country in economic, 
social and cultural terms. The changes that take place in the structure of the society 
are as present as today and they have many influences for the future. The share of 
Syrian refugees in production, which has an importantplace in employment in our 
country, is becoming an interestingsubject. 

Anti-production behaviors, which are described as behaviors that hinder 
production and damage that can not be compensated by businesses, include 
movements that consciously and physically, verbally, ornon-actively. It is necessary 
to determine the potential for anti-productivity behavior of Syrian refugees, who 
are debated whether the yâre beneficial to the national economy. 

The aim of this study is to be able to explain the anti-production behavior 
of the Syrian refugees in the manufacturing sector that had to migrate due to the 
çivil war in their countries. In this direction, the sample of our work constitutes 132 
Syrian refugees working in the manufacturing sector in Kahramanmaras. Survey 
method was used in total data and the obtained data were subjected to Frequency, 
t-Test and ANOVA analyzes through SPSS packet program. According to the results 
obtained; it has been seen that the demographic factors of the organizations have 
produced significant differences in the non-productivebehaviors of Syrian 
employees.. 

Keywords: Anti-Productivity, Refugee, ManufacturingEmployees 
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SIĞINMACI YÖNETİMİ AÇISINDAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN 
OLUŞTURDUĞU SOSYO-EKONOMİK ALGILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 
  

Yrd. Doç. Dr. Hasan MEMİŞ 
Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Yrd. Doç.Dr. Ahmet TUNÇ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F.   

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü  
 

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan, daha sonra Mısır, Libya, Cezayir, 
Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Lübnan gibi başlıca Arap ülkelerine yayılan halk 
ayaklanmaları, literatürde Arap Baharı olarak ifade edilmiştir. Suriye’de Mart 
2011’de ortaya çıkan bu süreç, zamanla iç savaşa dönüşmüş, zor durumda kalan 
Suriyelilerin önemli bir kısmı ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu göçten 
en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye’dir. Kilis de, bu göçten etkilenen illerin 
başında gelmektedir. Kilis’te yerli nüfustan daha fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı 
bilinmektedir.  

Çalışmada Suriye’den yapılan göçün, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri 
üzerinde meydana getirdiği sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda, 410 öğrenci ile anket yapılmış, elde edilen veriler SPSS kullanılarak 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Suriyeli Sığınmacılar, Sığınmacı Yönetimi,  
Sosyo-Ekonomik Algı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencileri  

 
A RESEARCH ON SOCIO-ECONOMIC PERCEPTIONS CAUSED OF SYRIAN REFUGEES 
FOR THE ASYLUM ADMINISTRATION: THE SAMPLE OF KİLİS 7 ARALIK UNIVERSITY 

STUDENTS 
 

The Arab Spring started in Tunisia in December 2010, then spread to majör 
Arab countries like Egypt, Libya, Algeria, Bahrain, Jordan, Yemen andLebanon. 
Thisprocessoccurring in Syria in March 2011, has turnedinto a civilwar. There fore, 
a significant portion of the Syrians had to leave their country. One of the countries 
most affected by this migration is Turkey. Also, one of the provinces most affected 
by this migration is Kilis. It is known that the Syrian refugees lived in Kilis is more 
than nativ population.  

In this study, a survey was conducted with 410 studants. So, socio-
economic perceptions caused of syrians lived in Kilis were investigated on Kilis 7 
Aralık Universitystudents.  
  Key words: Arab Spring, Syrian Refugees, Asylum Administration, Socio-
Economic Perception, Kilis 7 Aralık University students.  
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GÖÇ HAREKETLERİNİN KAHRAMANMARAŞ İLİNDEKİ BANKACILIK 
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

Öğr. Gör.  YAVUZ ATLI 
Fırat Üniversitesi, Kovancılar MYO

 

Arş. Gör. Erkan GÜLTER 
Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 
Ekonomilerdeki hızlı değişim ve gelişim küreselleşme olgusu sermayenin 

kişiler arası değişimini daha hızlı ve etkin hale gelmesini gerekli kılmıştır. Kısa ve 
uzun vadeli fonların kişiler, şehirler ve ülkeler arasındaki etkin değişiminin 
yaratılabilmesi için bankacılık sektörünün ekonomilerdeki önemini yenilemektedir. 
Bankacılık sektörünün temel işlevi atıl bulunan kısa ve uzun vadeli fonların 
ekonomilere belirli bir bedel karşılığında aktarmasıdır. Tarihte ilk bankacılık 
hizmetleri Sümer ve Babil medeniyetlerine kadar uzanmaktadır. Bu dönemlerde 
bankacılık ile ilgili hizmetler dini yapıların çevresinde ve rahipler yardımıyla 
başlamıştır. Bireyler fonlarını diğer bireylerden koruyabilmek adına, mabetlerin 
güvenirliğinden ve rahiplerin dürüstlüğünden faydalanarak bu fonları buralara 
emanet etmişlerdir. Dolayısıyla tarihte ilk bankalar tapınaklar ilk bankacılar ise 
rahipler olmuştur. Milattan önce ikibinli yıllarda ünlü Hammurabi Kanunları’nda 
bankacılığa ilişkin birçok kuralların yazılı olması bu kurallarda geçen rehin, ipotek, 
kefalet, borçlanma faizi vs. gibi ifadelerin olması neredeyse insanlığın var 
olduğundan beri bankacılık faaliyetlerinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Türk Bankacılık Sektörünün de değişen ve gelişen Dünya ekonomilerine uyum 
sağladığı, güçlü sermaye yapısına sahip, özerk ve etkin düzenleyici ve denetleyici 
kurum ve üst kurumlar gözetiminde, her geçen gün gelişimini devam ettirmektedir.  

Suriye’de son beş yıldır devam eden iç savaş nedeniyle ülke içinden ve ülke 
dışından yaklaşık 13 milyon Suriyelinin göç etmek zorunda kaldığı çeşitli 
kaynaklarda ve ulusal medyada yankılanmaktadır. Suriyeli mültecileri kabul eden 
ülkeler arasında ilk sırada Türkiye’nin yer aldığını işaret eden Göç İdaresi Başkanlığı 
450 bini çocuk, 270 bini kadın, 1milyon 900 bin mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. 
Göç hareketinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve göç eden nüfusun yüksek olması 
ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında birçok değişikliği beraberinde 
getirmiştir.   

Bu çalışmamızda bankacılık sektörü, ülkemizdeki göç hareketleri ve bu göç 
hareketlerinin Kahramanmaraş ilindeki bankacılık sektörü üzerindeki etkileri 
incelemeye çalışılmıştır. Çalışmanın birçok verisi BDDK verilerinden elde edilmiştir. 
Kahramanmaraş ilinin bankacılık verileri doğrudan ilin ekonomik ve finansal yapısını 
ortaya koyacağından, şehrin ekonomik göstergeleri ile ilgili teknik analizler 
yapılarak, son dönemde yaşanan göç hareketlerinin, bankacılık sektörü üzerindeki 
etkileri incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bankacılık Sektörü; Kahramanmaraş İlinde Bankacılık; 
Göç; Göç Hareketlerinin Bankacılık Sektörüne Etkileri. 
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THE EFFECTS OF IMMIGRATION MOVEMENTS IN KAHRAMANMARAŞ BANKING 
SECTOR 

Rapid change and development in the economy has necessitated the 
transformation of capital into a more rapid and efficient exchange of people. It is 
replacing the importance of the banking sector in the economy in order to enable 
the effective exchange of short and long term funds between people, cities and 
countries. The main function of the banking sector is to transfer short and long 
term funds, which are idle, to the economies at a certain price. The first banking 
services in history date back to the Sumerian and Babylonian civilizations. During 
these periods, banking related services started around the religious buildings and 
with the help of priests. In order to protect individual funds from other individuals, 
they have entrusted these funds to the provinces with the trust of the temples and 
the honesty of the priors. Hence, the first banks in history were the temples and 
the first bankers were the priests. The fact that many of the rules concerning 
banking are written in the famous Hammurabi Laws of Milton in the twenty-first 
years, such as pledge, mortgage, surety, borrowing interest etc. Have been found 
to be necessary for banking activities since humanity is almost there. The Turkish 
Banking Sector continues its development day by day, under the supervision of 
autonomous and effective regulatory and supervisory institutions and senior 
institutions which have adapted to changing and developing world economies, 
have a strong capital structure. The banking sector is a sector that directly reveals 
the economic and financial structures of the regions.  

Syria is experiencing a civil war that has been going on for the last five 
years, and about 13 million Syrians from outside the country have been forced to 
emigrate from various sources and the national media are echoing. The Migration 
Administration, which points out that Turkey is the first among the countries that 
accept recurring refugees, 270 children, 270 women, 1 million and 900 thousand 
refugees. The rapid development of the migration movement and the high 
population of immigrants brought with it many changes in the social, cultural and 
economic structure of the country. 

In this study, the banking sector tried to examine the migration 
movements in our country and the effects of these migration movements on the 
banking sector in Kahramanmaraş. Most of the data from the study was obtained 
from BRSA data. Since Kahramanmaraş province banking data will reveal the 
economic and financial structure of the province directly, technical analyzes related 
to the economic indicators of the city will be made and the effects of the recent 
immigration movements on the banking sector will be tried to be examined. 

Key Words: Banking Sector; Banking in Kahramanmaras; Migration; The 
Effects of Migration Movements on the Banking Sector. 
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI; 

HİZMETLER SEKTÖRÜ KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ 
 

Şeyda ÇAPAR PARSILOĞLU 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, iktisat Anabilim Dalı  
 

Bu çalışmada Suriye iç savaşı sebebi ile göç eden Suriyeli mültecilerin 
sosyo-ekonomik durumları sınır şehirlerine komşu ve aynı zamanda bölgede kritik 
bir geçiş güzergahı olarak kullanılan Kahramanmaraş kenti özelinde hizmetler 
sektörü örneği ile ele alınmaya çalışılacaktır. 

Bu kente gelen göçmenlerin, şehrin yaşam biçimini benimsemesi, kentin 
sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini sindirmesi ve kendilerini bu ülkenin bir 
parçası olarak görmeleri önemlidir. Yapılan incelemelere ve araştırmalara göre, 
Suriyeli mültecilerin bazı konularda uyum sağladıkları, pek fazla sorun yaşamadıkları 
görünse de; bu Suriyeli göçmenlerin geçici misafirlikten çıkıp kalıcı hale gelmeleri 
nedeni ile bir çok kültürel, ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya geldikleri 
görülmektedir.  

Bu çalışmada Suriye’de gerçekleşen iç savaş sebebi ile meydana gelen 
göçün Kahramanmaraş kentinde ve özellikle hizmetler sektöründe nasıl sorunlarla 
karşılaştıkları, ne şartlar altında çalıştıkları vb gibi sorunlar ele alınacaktır.  
Çalışmada literatür taraması yapılarak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, UNHCR ve konu ile ilgili çalışma yapmış kurumların 
verilerinden yararlanılacaktır.  

Anahtar kelime: Suriyeli mülteci, Kahramanmaraş, kent, hizmetler sektörü, 
sorunlar 
 

SOCI0-ECONCOMIC STATES OF THE SYRIAN REFUGEES: 
A CASE OF SERVICES SECTOR IN KAHRAMANMARAS 

 

This article analyzes socio-cultural states of the Syrian refugees, who had 
to emigrate due to the civil war in Syria, in the city of Kahramanmaraş, which has 
neighboring borders with the Turkish cities that have borders with Syria and serves 
as a critical passage for the refugees to other Turkish cities. 

For the refugees who came to Kahramanmaraş, adopting the life style of 
the city, digesting socio-cultural and economic life and seeing themselves a part of 
this country is very important. Even though some research find that Syrian refugees 
experience no problems on some issues, they, now, face many cultural, economic 
and social problems since they extended their stay in Turkey beyond being guests. 

This article analyzes problems and working conditions that Syrian refugees 
face in Kahramanmaraş in the services sector. Upon literature review, this article is 
going to especially utilize the databases of Directorate General of Migration 
Management of the Ministry of Interior of the Turkish Republic, UNHCR and other 
authorities and institutions. 

Key words: Syrian refugees, Kahramanmaras, city, services sector, 
problems. 
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TÜRKİYE’DE GÖÇ VE FİNANSMANI 
 

Doç.Dr. İlhan EGE
 

Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 
 Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞAHİN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, , 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 

  
Suriye sivil savaşının başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye’ye önemli 

sayıda mülteci gelmiştir. Birleşmiş milletler verilerine göre, 2017 Haziran ayı 
itibariyle Türkiye’de 3,2 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Türkiye, 
Suriyeli mültecilere, barınma, gıda, eğitim ve sağlık alanlarında destek sunmaktadır. 
Bugüne kadar Suriyeli göçmenlere yılda ortalama 6 milyar TL civarında sermaye 
aktarıldığı tahmin edilmektedir. 2016 yılı itibariyle resmi verilere göre Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa ülkelerinden gelen yardım miktarı ise sadece 1,5 milyar TL 
civarındadır. Söz konusu yardımların Türkiye’nin yapmış olduğu harcama miktarları 
ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Devam eden sermaye 
ihtiyacının sürdürülebilir finansmanı için alternatif finansman yöntemlerine ihtiyaç 
duyulduğu açıkça görülmektedir. Mültecilerin sosyal hayata entegrasyonunun yanı 
sıra ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması finansman ihtiyacının 
azalmasını sağlayacaktır. Suriyeli mültecilerin %90’ından fazlası kampların dışında, 
kentsel ve yarı kentsel bölgelerde hayatını devam ettirmekte ve %70’i çocuk ve 
kadınlardan oluşmaktadır. Özellikle düşük gelir grubundaki Suriyeli mültecilerin 
finansman erişim imkânı çok az hatta hiç bulunmamaktadır. Suriyeli mültecilerin 
meslek sahibi olabilmeleri ve kendi işlerini kurabilmeleri için alternatif finansman 
yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mikro kredi araçları ve mikro finansman 
programları bu noktada alternatif bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Suriyeli 
ekonomik sisteme entegrasyonunun sağlanması mikro finansman yöntemi ile 
mümkün olabilmektedir. Mikro kredi, geleneksel bankacılık sistemi tarafından 
kapsanmayan bireyleri korumayı ve onların iş hayatına girmelerine yardımcı olmayı 
amaç edinen bir proje özelliğindedir. Bu çalışmanın amacı mikro kredi 
uygulamalarının Suriyeli mültecilere sağlayacağı olası faydaları açıklamak ve mikro 
kredi sisteminin Suriyeliler için başarıya ulaşabilmesi için kurgulanması gereken 
sistem hakkında öneriler sunmaktır. Bu çalışmanın özellikle Suriyeli mülteciler için 
politika geliştirenler açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de göç, göçün finansmanı, mikro-kredi, mikro-
finansman.  
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MIGRATION AND ITS FINANCING IN TURKEY 
 

Since civil war started in Syria in 2011, a significant number of refugees 
have come to Turkey. According to United Nations, at the end of June 2017, more 
than 3,2 million Syrian refugeees live in Turkey currently. Turkey give support to 
Syrian refugees in the fields of housing, food, education and health. It is estimated 
that about 6 billion TL of capital is transferred to Syrian immigrants annually until 
now. According to official figures by 2016, the amount of aid from the United 
Nations and European countries is only around 1.5 billion TL. Compared to the 
spending of Turkish government, the contribution made is obviously quite limited. 
Alternative financing methods are needed for the sustainable financing of lasting 
capital needs. Besides the integration of refugees to social life, their economic 
integration will reduce financing needs. More than 90% of Syrian refugees live in 
urban and semi-urban areas and 70% is made up of children and women. . There is 
little or no access to financing, especially by the low income group of Syrian 
refugees. Alternative funding methods are needed for Syrian refugees to become 
professional owners and build their own businesses. At this point, micro-credit 
instruments and micro-financing programs merge as alternative financing tools. 
The integration of the Syrian refugees into the economic system by establishing 
their own business is possible through the micro-financing method. Micro credit is 
a project feature that aims to protect individuals not covered by the traditional 
banking system and to help them enter their business life. The aim of this study is 
to explain the possible benefits of micro-credit applications to the Syrian refugees 
and to offer suggestions about the system that should be constructed in order for 
the success of the micro-credit system. It is thought that this study will be quite 
useful especially for policy-makers for Syrian refugees. 

Key Words: Refugees in Turkey, Financing Refugees, micro-credit, micro-
finance.  
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GIDA ÜRÜNLERİNİN DİNİ İNANIŞLARA UYGUNLUĞUNA YÖNELİK 
BELGELENDİRİLMESİNDE GÖÇMENLERİN ROLÜ 

 
Öğr. Gör. Süleyman BAYINDIR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman MYO 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

Öğr. Gör. Fatih YILMAZ 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman MYO, 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
 

Tüketicilerin dini yaşam tarzlarının, davranışlarında şekillendirici bir 
fonksiyona sahip olduğu bilinmektedir. Tüketiciler inançları doğrultusunda gıda 
ürünleri güvenliğine giderek artan bir önem vermektedir. Dünya genelinde göçle 
beraber gelen farklı din mensubu tüketiciler, yerleştikleri ülkelerde kendi inançları 
doğrultusunda dini uygunluk belgeli gıda talebi yaratmaktadırlar. Bu belgelerden en 
eskisi olan Kosher çok az bir nüfusa hitap etmesine rağmen; ABD’de oldukça büyük 
bir pazara ulaşmıştır. Helal gıda belgesi ise; çok büyük bir nüfusun talebini 
oluşturmaktadır. Dini uygunluk sertifikalı ürünler gıdanın temiz ve güvenilir olduğu 
anlamı yarattığından, sadece ilgili dinin mensupları tarafından değil, aynı zamanda 
az da olsa başka din mensuplarının da tercihen aradıkları ürünler olmaktadır. 
Çalışmada; gıda ürünleri temelinde bu iki dini uygunluk belgesinin ortaya çıkışında 
göçmenlerin rolü ve günümüzde bu belgelerin yarattığı ekonomik potansiyelde 
göçmenlerin etkisi ele alınacaktır. Literatür taraması şeklinde olacak çalışmada; 
birçok yerli ve yabancı tüketicilerin tutumlarını ve dini uygunluk sertifikasını konu 
alan çalışma incelenecektir. Özellikle Avrupa ve ABD’de göçmenlerin ortaya 
çıkardıkları talepler doğrultusunda, işletmelerin ortaya koydukları değişimler ve 
rekabet örneklerle açıklanacaktır. Göçmenlerin etkilerini farklı bir bakışla ele alan 
çalışmamızın geliştirmeye açık ve literatüre katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Helal sertifikası, Kosher sertifikası  
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THE ROLE OF IMMIGRANTS IN CERTIFICATION OF FOOD AND PRODUCTS 
SUITABLE ACCORDING TO RELIGIOUS BELIEFS 

 
It is known that the consumers' religious lifestyle has a shaping function in 

their behaviors. Consumers are attaching increasing importance to the safety of 
food products in the direction of their beliefs. Immigrant consumers of different 
religious backgrounds throughout the world are creating food demands with 
certified according to their religious beliefs in countries they settled. Kosher, the 
oldest of these documents, has reached a fairly large market in the US although it 
addresses very few populations. The halal food certificate constitutes a very large 
population demand. Certified products of suitable for religious beliefs are preferred 
not only by the members of the religion but also by other people at the same time, 
because it means that food is clean and reliable. In this study; The role of 
immigrants in the emergence of these two religious suitable certificates on the 
basis of food products and todays the impact of immigrants on the economic 
potential created by these documents will be addressed. In the study which will be 
in the form of literature review; The study of attitudes of many domestic and 
foreign consumers and the certificate of religious eligibility will be examined. 
Especially in Europe and the United States, the changes and the competitiveness of 
the enterprises will be explained with examples in the direction of the demands of 
immigrants. We are convinced that our work, which deals with the influences of 
immigrants from a different point of view, is open to development and will 
contribute to the literature. 

Key words: Immigrant, Halal certificate, Kosher certificate 
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Arş. Gör. Çetin ÇİLDİR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı  
Uzm. Cansu BİRİN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

 
Bu çalışmanın amacı; Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli göçmenlerin 

mobil cihaz türlerinin ve markalarının seçiminde etkili olan değişkenleri ve tercih 
nedenlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; en çok hangi mobil cihaz türlerini 
tercih ederler, bu cihazları satın alırken hangi özelliklere önem verirler ve daha çok 
hangi markayı tercih ederler gibi çeşitli sorulara cevap aranmıştır. Hazırlanan anket 
soruları 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaştan dolayı farklı bölgelere göç 
etmek zorunda kalmış ve Kahramanmaraş iline yerleşmiş olan Suriye uyruklu 
tüketiciyeuygulanmıştır. Çalışmada öncelikle genel hatlarıyla literatür taraması 
yapıldıktan sonra araştırmanın anketi doğrultusunda analizleri yapılarak sonuca 
ulaşılmıştır. Bu doğrultuda güvenilirlik analizi, faktör analizi, T-testi, ANOVA, çapraz 
tablo ve ki-kare analizleri gibi teknikler kullanılmıştır. Bu analizlerden elde edilen 
bulgulara göre; tüketicilerin en çok tercih ettiği mobil cihaz türünün akıllı telefon ve 
tabletler olduğu, bu cihazlarda da Samsung markasına güvendikleri sonucu ortaya 
çıkmıştır. Suriyeli tüketicilerin marka tercihini etkileyen nedenlerin başındakalite 
gelmektedir. Satın alma karar sürecinde ekonomik etkene değil cihazın kalite 
beklentisinin yüksek olmasına daha çok öncelik verdikleri sonucuna ulaşmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler, Kahramanmaraş, Marka tercihi  
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THE INVESTIGATION OF THE PREFERENCE REQUIREMENTS OF MOBILE DEVICE 
BRANDS BY SYRIAN CONSUMERS 

 The purpose of this study is; examines the influential variables and the 
reasons for choosing the mobile device types and brands of Syrian immigrants 
living in Kahramanmaras. For this purpose were asked to answer various questions 
such as “which mobile device types they prefer most, which features they care 
about when purchasing these devices, and which brand they prefer more”. The 
survey has been applied to on Syrian citizens who have had to immigrate into 
various territoriesowing to the çivil war taking place in Syria in 2011 and thosed 
welled in Kahramanmarasprovince. In the study, firstly the literatüre was searched 
with the general lines, and then analysis was made according to the survey of the 
researcher. Techniques such as reliability analysis, factor analysis, T-test, ANOVA, 
cross-tabulation and chi-square analysis were used. According to the findings 
obtained from these analyzes; Smart phones and tablet sare the most preferred 
mobile devices by consumers, and the most reliable device brand is Samsung. The 
quality factor is the most important reason for Syrian consumers' brand 
preferences. We are reaching to the result that gives priority to the quality 
expectancy of the device rather than economic effect in thepurchasing decision 
process. 

Key words: Syrian immigrants, Kahramanmaraş, Brand choice 
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Günümüzde göçün dünyanın en önemli sorunlarından biri haline 

gelmesinde bir çok etken bulunmaktadır. İnsanlar, uluslararası savaş yada iç savaş, 
iktisadi bakımdan daha iyi koşullarda yaşama arzusu, politik baskılar, politik 
iktidarsızlık, ırk ayrımcılığı vb. birçok nedenden dolayı doğup büyümüş olduğu 
toprakları terk ederek geleceğini başka coğrafyalarda aramaktadır. İnsanların daha 
iyi bir gelecek için ülkeler arasında yer değiştirmesinin nedenlerinden biri 
zenginliğin dünyanın gelişmiş ülkelerinde yoğunlaşıp, yoksulluğun ise az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde artmasıdır. Devletler arasındaki refah farklılıkları göçün 
en önemli nedenlerinden biriyken; refah devletinin sunduğu hizmetlerden 
yararlanmak isteyen kişilerin sayısı da buna paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. 

Göçün belirlenmesinde itici ve çekici faktörlerin önemli rol oynadığı da 
bilinmektedir. İtme faktörü, insanların içinde yaşadıkları koşulların ya katlanılmaz 
olarak görülmesi ya da rahatsızlık vermesidir. Çekme faktörü ise içinde bulunduğu 
durumun bir öncekine göre daha iyi koşullara ulaşması durumudur. İtici faktörlere 
olumsuz iş piyasası, olumsuz ekonomik çevre, eğitim ve sağlık olanaklarının 
yetersizliği, düşük gelir düzeyi; toprağın parçalanması gibi durumlar örnek 
gösterilirken, çekim faktörlerine de yüksek gelir düzeyi, bireyin varsaydığı yüksek 
yaşam standardı ve refah düzeyi, toplumsal güven ve huzur örnek gösterilebilir. 

 Göç hareketlerinin  kişi başına düşen gelirin, düşük gelirli yerlerden yüksek 
gelirli yerlere; istihdam fırsatlarının az olduğu alanlardan, çok olduğu alanlara 
hareket edeceği şeklinde olması beklenmektedir. Daha iyi eğitim alma ve sağlık 
hizmetlerinden yararlanma isteği de gelişmiş ülkelere olan göç hareketlerini 
etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerine olan göç hareketleri üzerinde itici ve 
çekici faktörlerin etkisini analiz etmektedir. Panel regresyon analizi yapılacak olan 
bu çalışmanın bağımlı değişkeni ülke bazında dışarıdan  alınan göç değerleri, 
bağımsız  değişkenlerin  ise kişi başına düşen gelir ,eğitim düzeyi, istihdam oranı, 
sağlık harcamaları olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, makro ekonomik değişkenler, OECD 

 

 

 



KAYES 2017 
I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ 

12-13-14 Ekim 2017 

163 
 

BASIC MACROECONOMIC DETERMINANTS OF MIGRATION: A CASE OF OECD 

COUNTRIES 

There are a lot of factors leading migration is one of the most important 
problems of world, nowadays. People seek their future in other geographies by 
leaving their born and raised territories because of several reasons such as internal 
or international wars, desire for living at better conditions economically, politic 
pressures, politic instability, and racial discrimination. One of the reasons of 
exchange of people among countries for a better future is clustering of wealth in 
developed countries and increase of poverty in underdeveloped and developing 
countries. Although welfare differences among states is one of the important 
reasons of migration, number of people who want to benefit from services 
presenting by state, however, increases concordantly day by day. 

It is known that driving and pulling factors also play a role in determining 
migration. Driving factor is defined as seeming unbearable or bothering of 
conditions people live in. Pulling factor is defined as a situation that reaches better 
conditions than past. While labor market, negative economic environment, 
insufficient education and health opportunities, low level of income and partition 
of land are examples of driving factors; high level of income, high life standard and 
level of welfare assumed by individual, social confidence and peace are examples 
of pulling factors. 

Migration movements are expected in the way that they are mobilized 
from places with low income to ones with high income and from areas with low 
employment opportunities to ones with high employment opportunities. Desire to 
getting better education and benefiting from better health services takes place 
among factors influencing migration movements to developed countries. 

The aim of this study is to analyze the effects of driving and pulling factors 
over migration movements towards OECD countries. Dependent variable of this 
study that will be made panel regression analysis is migration numbers taken from 
other countries and independent variables are income per capita, level of 
education, employment rate and health expenditures. 

Key words: Migration, Macroeconomic Determinants, OECD 
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GÖÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Gül DERTLİ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı 
Öğr. Gör. Pelin YİNAÇ 

Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu 
Pazarlama Programı 

 
Göç olgusu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok araştırmacı 

tarafından tartışılmasına karşın bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bu durum göç 
hareketliliğinin göç alan ve göç veren ülkelerde farklı sonuçlar doğurması ile ilgilidir.  
Göç veren ülkelerde kalifiye işgücünün göç hareketliliği ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkilerken, göç alan ülkeler açısından kalifiye iş gücü ekonomik büyümeyi 
olumlu etkilemektedir. Diğer taraftan kalifiye olmayan işgücünün göç hareketliliği 
ise göç veren ülke için pozitif bir etki yaratırken göç alan ülkede tam tersi bir etki 
yaratmaktadır.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı; Türkiye’de 1962-2012 dönemi için göç ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekonomik Büyüme. 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE 

OF TURKEY 

 Although the relationship between the phenomenon of migration and 
economic growth has been discussed by many researchers, no consensus has been 
reached. This is due to the fact that migration mobility has different consequences 
for the immigrant and emigrating countries. While migration mobility of the 
qualified labor in the emigrating countries affects economic growth negatively, 
migration mobility of the qualified labor in the immigrant countries has a positive 
effect on economic growth. On the other hand, the migration mobility of the non-
qualified labor has a positive effect on the emigrating country, it has the opposite 
effect in the immigrant country. 

The aim of this paper is to examine the relationship between migration 
and economic growth for the 1962-2012 period in Turkey, from the perspective 
mentioned above. 

Keywords: Migration, Economig Growth. 
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GÖÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ 
ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Arş. Gör.  Abdullah GÖV 
İnönü Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü 

Öğr. Gör. Zerrin DÜRRÜ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göksun MYO 

 
Göç ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki hem politika yapıcılar hem 

ekonomistler açısından önemini koruyan küresel bir ilişki boyutundadır. Hangi 
amaçla yapılıyorsa yapılsın, göç ekonomik büyümede hem bir girdi hem de bir çıktı 
niteliğindedir. Göç veren ve göç alan ülkenin gelişmişlik düzeyine göre çeşitlilik 
gösteren göç akımları ülkelerarası/bölgelerarası gelir düzeyinde farklılıklar 
yaratmaktadır. 

Bu çalışmada ekonomik büyüme ve göç olgusu arasındaki ilişki, seçilmiş 11 
OECD ülkesi gelişmiş ekonomiler özelinde araştırılmaktadır. Panel veri analizine 
dayalı olan çalışmanın zaman boyutunu ise 1985-2014 dönemine ait yıllık veriler 
oluşturmaktadır. Ekonomik büyüme ve göç ilişkisine yönelik Dumitrescu ve Hurlin 
(2012) tarafından geliştirilen panel nedensellik testi üzerinden yapılan analizde 11 
ülkeden oluşan panel veri seti için net göçün nüfusa oranından kişi başı GSMH’ deki 
artışa yönelik olmak üzere IMG (Net Göç/Toplam Nüfus) ve GDP (kişi başı GSMH’ 
deki % artış) arasında tek yönlü bir Granger panel nedensellik ilişkisinin olduğu 
sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla IMG’nin GDP’yi etkilediği söylenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekonomik Büyüme, Panel Birim Kök, Panel 

Eşbütünleşme 

 
ECONOMIC GROWTH-MIGRATION RELATIONSHIP: AN ANALYSIS BASED 

ON SELECTED OECD COUNTRIES 
 

The relationship between migration and economic growth is a global 
dimension that maintains its importance both for policy makers and economists. 
For what purpose, migration is advisory both an input and an output in economic 
growth. Migration flows, which vary according to the level of development of the 
immigrating and emigrating country, have created differences in the level of 
international/regional income. 

In this study, the relationship between economic growth and the 
phenomenon of migration is being searched in selected 11 OECD countries the 
basis of advanced economies. The time dimension of the study, which is based on 
panel data analysis, is annual data for the period 1985-2014. In the analysis based 
on panel causality test developed by Dumitrescu and Hurlin (2012) on economic 
growth and migration relationship -the panel data set for the 11 countries- has 
one-direction Granger panel causality relationship from IMG (Net Migration/Total 
Population) to GDP (increase in GDP per capita). Therefore, it can be said that IMG 
effects on GDP. 

Anahtar Kelimeler: Migration, Economic Growth, Panel Unit Root, Panel 

Cointegration 
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Uzm. M. Tuncer OKUMUŞ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B. F. İşletme Bölümü 

 

Genel olarak sosyal, politik, ekonomik, kültürel alanlarda bazı birey ve 

grupların haklara ulaşmasını engelleyen, yetersiz sosyal uyumu ve bütünleşmeyi 

ifade eden sosyal dışlanma kavramı, 1980’li yıllarda yaygın olarak kullanılmaya 

başlanılmıştır. Yoksulluk, göç, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, sosyal güvencesizlik, 

eğitim düşüklüğü gibi nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkan sosyal dışlanma 

neticesinde dışlanmaya maruz kalan bireyler kendilerini toplumun bir parçası olarak 

görmemeye başlarlar. Bireylerin yaşam tatmini üzerinde oldukça etkili olan sosyal 

dışlanmanın olumsuz etkilerini minimize etmek açısından en önemli savunma 

mekanizmalarından biri de sosyal destektir.  

Bu çalışmadaki temel amaç, ülkemize göç etmek durumunda kalan 

bireylerin sosyal dışlanma algılarınınyaşam tatmin düzeylerini etkileyip 

etkilemediğini ortaya koymak suretiyle iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Aynı zamanda bu bireylere sağlanan sosyal desteklerin sosyal dışlanmışlıkları 

üzerinde etkili olup olmadığı da araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla bir alan 

çalışması kapsamında Kahramanmaraş ilinde bulunan, ülkelerindeki sorun 

nedeniyle Türkiye’ye göç etmiş bireylerin sosyal dışlanma algılarının yaşam 

tatminleriüzerindeki etkisi araştırılmak istenmiştir. Araştırmada veri toplama 

yöntemi olarak anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler 

SPSS programı aracılığıyla frekans, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi 

tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Dışlanma, Sosyal Destek, Yaşam Tatmini 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL EXCLUSION AND LIFE SATISFACTION: 
A FIELD RESEARCH 

 
The concept of social exclusion, which indicates inadequate social cohesion 

and integration, which prevents the access of some individuals and groups in social, 
political, economic and cultural fields in general, has been widely used in the 
1980s. Individuals exposed to exclusion due to social exclusion arising from reasons 
such as poverty, immigration, unemployment, income distribution inequity, social 
insecurity, and low education, do not see themselves as a part of society. One of 
the most important defense mechanisms in terms of minimizing the negative 
effects of social exclusion, which is highly effective on the life satisfaction of 
individuals, is social support.  

The main aim of this study is to examine the relation between the two 
concepts by showing whether the individual's social exclusion perceptions affect 
the level of their life satisfaction. It is also desirable to investigate whether the 
social support provided to these individuals has an impact on social exclusion. For 
this purpose, it is aimed to investigate the effects of the social exclusion 
perceptions on the life satisfaction of the individuals in Kahramanmaraş province 
that migrated to Turkey due to the problems in their countries. Survey method was 
preferred as data collection method in the study. The results of the questionnaire 
were subjected to frequency, correlation and regression analysis through SPSS 
program. 

Key Words: Migration, Social Exclusion, Life Satisfaction 
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Günümüzde küreselleşme ve iletişim olanaklarının artmasının yanı sıra 

bölgesel çatışmalar ve yoksulluk gibi nedenlerle göç edenlerin sayısında bir artış 
gözlemlenmektedir. Göç hareketliliğindeki bu artış sosyal, siyasal ve ekonomik 
birçok etkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Göç hareketliliğinin ekonomik etkileri 
göz önüne alındığında işgücü piyasalarının bu etkiden en büyük payı aldığı 
görülmektedir. Göç genellikle işgücü talebinin düşük olduğu yerden yüksek olduğu 
yere doğru kayma eğilimindedir. Bu hareketlilik göç edilen ülkedeki işgücü talebine 
bağlı olarak olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Göç ile işgücü 
piyasaları arasındaki bu etkileşim hem teorik olarak hem de uygulama alanında 
dikkate değer bir tartışma konusu haline gelmiştir. 

Çalışmada göç ve işsizlik arasındaki teorik bilgilere yer verildikten sonra göç 
hareketleri ile işsizlik arasındaki ilişki Türkiye özelinde ekonometrik olarak analiz 
edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, İşsizlik 

 

MIGRATION AND UNEMPLOYMENT: AN APPLICATION ON TURKEY 
 

 There has been an increase in the number of immigrants due to 
globalization and increasing use of means of communication, as well as regional 
conflicts and poverty. This increase in migration mobility contains many social, 
political and economic effects in itself. Considering economic effects of migration 
mobility, labor markets have the largest share of this effect. Often, migration has 
sliding tendency to where the labor demand is high from where it is low. This 
mobility may have positive or negative consequences, depending on the demand 
for labor in the migrated country. This interaction between migration and labor 
market has become a matter of considerable debate, both theoretically and in 
practice. 

After the theoretical background between migration and unemployment, 
this paper analyzes the relationship between migration movements and 
unemployment in Turkey by using econometric models. 

Keywords: Migration, Unemployment 
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   Yrd. Doç.Dr. Ömer Şükrü YUSUFOĞLU 
Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 

 
Yoksulluk ve göç olguları birbiriyle karşılıklı etkileşim içerisinde olan iki 

temel sosyal problemdir. Neden-sonuç ilkesiyle ele alındığında göçün mü 
yoksulluğa sebep olduğu yoksa yoksulluğun mu göçü doğurduğu hep tartışma 
konusudur. Ancak bunu kırsal ve kentsel yoksulluk olmak üzere iki temel yoksulluk 
türüyle açıklayabiliriz. Kırsal yoksulluk açısından bakıldığında daha çok yoksulluk 
göçe neden olmaktadır. Köyde yaşamını sürdürmek için yeterli kaynağa ve 
imkânlara sahip olmayan bireyler kente göç etmektedirler. Türkiye’de cumhuriyetin 
ilk yıllarında nüfusun dörtte biri kentlerde yaşarken bugün tam tersi olmuş ve hatta 
kırsal nüfus çeyreğin de altına düşmüştür. Meseleye kent yoksulluğu açısından 
bakıldığında ise daha çok göç olgusunun yoksulluğa neden olduğu görülmektedir. 
Örneğin Elazığ kent merkezinde ikamet eden yoksulların %37’si göç edenlerden 
oluşmaktadır. 

Kent yoksulluğu ile birlikte yoksulluk daha da kronikleşen bir hale 
bürünmektedir. Özellikle köyden kente yeni bir yaşam umuduyla göç eden bireyler 
kimi zaman iş bulamamışlar, kimi zaman da vasıfsız işlerde düşük ücretle çalışarak 
hayatlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. Buna bağlı olarak “çalışan yoksullar” 
kavramı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yeni kent yoksulları çoğu zaman 
gecekondu gibi imara uygun olmayan yapılar içerisinde ve sağlıksız ortamlarda 
yaşamını sürdürmüşlerdir. Kentte yaşayan ancak kentli gibi olamayan bu bireyler alt 
kültür oluşturmuşlardır. Bu kültüre ise yoksulluk kültürü denilmektedir. Yoksulluk 
kültürü yoksullukla mücadele konusunda faaliyet yürüten tüm kurum ve kuruluşlar 
için en önemli problem haline gelmiştir.  

Bu çalışmada genel olarak göç ve yoksulluk ilişkisi ele alınarak, kırdan kente 
göç edenlerin kentlerde yoksullukla birlikte başka ne gibi sorunlarla karşılaştıkları, 
düzensiz ve zorunlu göçlerin kentlerde meydana getirdiği problemler ve tüm 
bunlara bağlı olarak zorunlu göçlerin ve kentsel yoksulluğun nasıl önlenebileceği 
gibi konular tartışılacaktır.  Ayrıca yoksulluk ve göç olgusunun birleşimi sonucu 
ortaya çıkan, “nöbetleşe yoksulluk”, “mekânsal yarılma”, “yoksulluk kültürü” ve “alt 
sınıf” gibi kavramlar ele alınacaktır.   

Anahtar Sözcükler  : Göç, Yoksulluk, Sosyoloji 
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URBAN POVERTY AND PHENOMENON OF MIGRATION: A SOCIOLOGICAL VIEW 
 

Poverty and migration are two basic social problems that interact with 
each other. When the cause-effect principle is taken into account, it is always a 
matter of debate whether immigration causes poverty or poverty leads to 
immigration. We can explain this with two types of poverty, rural and urban 
poverty. From the perspective of rural poverty, poverty cause migration. 
Individuals who do not have enough resources and facility to survive in the village 
migrate to the city. In Turkey, in the first years of the republic,one quarter of the 
population has been living in cities, today it is the opposite, even the rural 
population has fallen below quarter of the population. When we look at urban 
poverty, it is seen that migration is mostly caused by poverty. For example, 37% of 
the poor living in the city center of Elazığ consist of immigrants. 

Together with urban poverty, poverty is becoming more and more chronic. 
Especially the people who migrated in the hope of a new life to the city, sometimes 
they could not find a job, and sometimes they tried to maintain their lives by 
working with low wages in unskilled works. Accordingly, the concept of "working 
poor" has emerged. Nevertheless, the new urban poor have often lived in 
unfavourable constructions, such as slums, and in unhealthy environments.These 
people who live in the city but can not be urbanized, have created a subculture. 
This culture is called culture of poverty. Poverty culture has become the most 
important problem for all institutions and organizations active in the fight against 
poverty. 

In this study, the problems related to migration and poverty in general, 
migrated from the village to the city met with poverty and other problems while 
living in the cities,problems caused by irregular and forced migration in urban areas 
anddepending on all these, issues such as forced migration and how to prevent 
urban poverty will be discussed. In addition, concepts such as "alternately poverty," 
"spatial segregation," "culture of poverty," and "underclass" will be discussed, 
resulting in a combination of poverty and immigration. 

Key Words: Migration, Poverty, Sociology 
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GÖÇMEN İŞSİZLİĞİ İLE MÜCADELE VE AKTİF EMEK PİYASASI POLİTİKALARI 
 

Öğr. Gör. Hamdi AYYILDIZ 
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu, Yönet im ve Organizasyon Bölümü 
 

 
İşsizlik yardımları ve işsizlik sigortası ile işsizliğin birey ve toplum üzerinde 

yaratmış olduğu zararları gidermeye yönelik olan pasif emek piyasası politikalarına 
karşı, emek piyasalarında oluşan yapısal sorunlara karşı işsizlerin uzun dönemli 
istihdam edebilirliklerini artırmayı hedefleyen aktif emek piyasası politikaları daha 
genel kabul görmektedir( Biçerli, 2011:496).  

İşsizliğin OECD ( Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ) ülkeleri arasında 
1990’lar sonrası oldukça yükselmesi, işsizliğin sürekli gündem maddesi olmasını 
gerektirmiştir. 2008 Ekonomik Krizi sonrası, OECD ülkelerinde 32.7 milyon olan işsiz 
sayısına 4.2 milyon işsiz daha eklenmiştir. OECD ülkelerinde Nisan 2017 itibariyle 
işsizlik oranı %5.9 olmuştur( OECD, 2017). Buna karşın, OECD ülkelerinin yarısından 
fazlasının işsizlik oranı ortalamanın üzerinde yer almaktadır.  İşsizliği önleyemeyen 
pasif politikalar, göçmen dalgaları ile birlikte derinleşerek ekonomi üzerinde baskı 
oluşturmaktadır. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2015 yılı verilerine göre, 
Türkiye’ye Suriye’deki savaştan kaçarak gelen göçmen sayısı 2.8 milyona ulaşmıştır. 
Çeşitli ülkelerden de Türkiye’ye sığınan mülteciler ile birlikte toplamda 3 milyonun 
üzerinde bir nüfus bulunmaktadır.  

Aktif emek piyasası politikalarının temel amacı, işsizlere gelir desteği 
sağlamaktan çok onların çalışma hayatına entegrasyonlarını kolaylaştırmaktır. Emek 
piyasasında iş bulma şansları oldukça zayıf olan göçmen ve mülteci nüfusun, 
emeklerinin niteliğini yükseltici eğitim programları ile kendilerine, topluma ve ülke 
ekonomisine katkılarının artacağını teori göstermektedir.  

Bu çalışmanın amacı, aktif emek piyasası politikaları ile göçmen nüfusun 
katma değerinin artırılması ve işsizliğin her iki taraf yararına olumlu olarak 
şekillendirilmesi konusunda izlenebilecek politika araçlarını sunmaktır.  

Araştırma metodu olarak nicel ve nitel veri toplama metotları ile nitel 
değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır.  

Çalışmanın sonucunda, aktif emek piyasası politikalarının uygulanması 
durumunda ortaya çıkabilecek farklılıklar ekonomik politikalar kapsamında 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Aktif Emek Piyasası Politikaları, Göçmen İşsizliği, İşsizlik 
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POLICIES AGAINST IMMIGRANT UNEMPLOYMENT AND ACTIVE LABOR MARKET 
POLICIES 

 
Active labor market policies aimed at increasing the long-term 

employability of the unemployed against the structural problems of the labor 
market against the unemployment benefits and the passive labor market policies 
aimed at eliminating the damage created by the unemployment and the 
unemployment of the individual and the society are more generally accepted 
(Biçerli, 2011: 496 ). 

The fact that unemployment soared between OECD countries after the 
1990s required unemployment to be a constant agenda item. After the 2008 
Economic Crisis, 4.2 million unemployed were added to the number of unemployed 
persons in the OECD countries, which was 32.7 million. In OECD countries the 
unemployment rate was 5.9% as of April 2017 (OECD, 2017). However, more than 
half of the OECD countries are above the average unemployment rate. Passive 
policies that can not prevent unemployment are deepening with migrants' waves 
and putting pressure on the economy. According to the UN High Commissioner for 
Refugees' report in 2015, the number of migrants who fled Turkey from the war in 
Syria reached 2.8 million. There are more than 3 million people in total in various 
countries together with refugees who take refuge in Turkey. 

The main objective of active labor market policies is to facilitate the 
integration of their unemployed into their working life, while ensuring the income 
support. The theory suggests that the immigrant and refugee population, whose 
chances of finding a job in the labor market are very poor, will increase their 
contributions to them, to the collective and to the national economy, through 
educational programs that improve the quality of their labor. 

The aim of this work is to present active labor market policies and policy 
instruments that can be followed to increase the added value of the immigrant 
population and to positively shape unemployment for the benefit of both parties. 

Quantitative and qualitative data collection methods and qualitative 
evaluation methods were used as research methods. 

As a result of the work, the differences that can arise in the case of active 
labor market policies have been evaluated under economic policies. 

Key Words: Active Labor Market Policies, Migrant Unemployment, 
Unemployment 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA 
DIŞ GÖÇÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YANSIMALARI 

 
Arş. Gör. Nermin Demet KIRTEKE 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim  Dalı 

 

 
Göçün devletlerin sosyal, ekonomik ve siyasi değişimleri üzerinde geniş 

etkileri bulunmaktadır. Bu açıdan göç, küreselleşen günümüz dünyasında 
devletlerin öncelikli politikaları haline gelmiştir. Göçe kaynaklık eden ülke olarak 
Türkiye de, son on yılda göç alan ve göçmenler için transit geçiş olan ülke 
durumuna gelmiştir. Bu çalışma, AB’nin göç politikasını farklı yönleriyle aktarmak 
üzere hazırlanmış ve Avrupa Birliği’nin göç politikasının yapısı, işleyişi ve sonuçlarını 
açıklamayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma dış göçün Türkiye ekonomisine etkisi ve 
Türkiye-AB göç politikalarının nasıl farklılaştığı ya da nasıl benzeştiği konusu 
etrafında biçimlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Avrupa Birliği,  Türkiye’de Dış Göç, Göç Politikaları 
 

THE REFLECTIONS OF INTERNATIONAL MIGRATION ON THE TURKISH ECONOMY  
IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION MIGRATION POLICIES 

 
There are broad implications of migration on social, economic and political 

changes of states. Hence, migration has become the political priority for states in 
today's globalizing world. During the last decade, Turkey became a migrant 
receving and a transit country for migrants, in addition to being a migrant sending 
country for more than half a century. This paper is prepared to convey the EU's 
migration policy from different perspectives and aims to explain the structure, 
function and outcomes of the European Union's migration policy. In addition, the 
study is shaped around the impact of external migration on the Turkish economy 
and, differences, and similaries between the Turkey and EU migration policies. 

Key Words: Migration, European Union, Foreign Migration in Turkey, 
Migration Policies 
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KAVRAMSAL VE OLGUSAL ANALİZ ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ GÖÇMENLERE 
YÖNELİK POLİTİKALAR (2011-2015): TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ 

KARŞILAŞTIRMASI 
 

Songül ÖZDEMİR
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi,  
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Öğrencisi 

 
 

   Göç, fiziksel hareketliliğin ötesinde toplumsal bir olgu olmakla birlikte 
globalleşmenin etkisi ile kendini revize etmiş ve yeni bir boyut kazanarak neredeyse 
tüm coğrafi alanlarda siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyolojik boyutlarıyla 
uluslararası arenanın gündeminde ilk sıralarda yer almıştır. Geçmişten günümüze 
insanların yeryüzünde hareketliliği, hedef ülkeler açısından sosyal, ekonomik ve 
siyasi değişimlere sebep olduğu kadar, göçe kaynaklık eden ülkeler ve transit 
ülkeler açısından da önemli değişimlere sebebiyet vermiştir. Bu perspektiften göç, 
devletlerin stratejik öncelik ve politikalarında ve toplumların yapısında göz ardı 
edilemeyecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalışma çerçevesinde, 2011-2015 yılları arasında Suriye’deki iç savaş 
nedeniyle yaşanan göçlerin ‘Hedef/Transit’ konumda olan Türkiye ve Avrupa Birliği 
merkez ülkelerine siyasi, ekonomik ve kültürel etkileri mukayese yöntemi ile ele 
alınacaktır. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin 2011-2015 yılları arasında Suriyeli 
göçmenlere karşı politikalarının nasıl şekillendiği Türkiye ve Avrupa Birliğinin 
izledikleri politikaların farklılığının temelde kaynaklandığı, gelecekte politikaların 
nasıl şekillenebileceği, göç hareketinin AB – Türkiye ilişkilerini etkileyeceği ve nasıl 
bir tavır izleyecekleri ilave olarak Türkiye’de eksen kayması yaşanıp yaşanmadığına 
ilişkin sorulara cevap aranacaktır. 

Çalışma çerçevesinde çeşitli göç teorilerinden faydalanılıp araştırmanın 
kavramsal kısmı oluşturulacak mukayese yöntemi kullanılarak resmi kaynaklardan 
alınan sayısal verilerden yararlanılarak göçmenlerin yarattığı etkinin olgusal boyutu 
ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Göçmenler, Açık Kapı Politikası, Kale Avrupa 
Politikası, Tehdit/Risk, Misafir, Şovenizm 
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POLITICALS FOR SYRIAI IMMIGRATION IN CONCEPTUAL AND OLDERAL ANALYSIS 
FRAMEWORK (2011-2015): COMPARISON OF TURKEY AND THE EUROPEAN 

UNION 
 

Migration is a social phenomenon beyond physical activity, although it 
gained a new dimension and has revised itself with the impact of globalization in 
almost all geographic areas, political, economic, cultural and sociological in its 
dimensions has taken first place on the agenda of the international arena. The 
people on Earth from past to present mobility destination countries in terms of 
social, economic and political changes caused by migration led to important 
changes in source and transit countries. From this perspective migration and 
policies the strategic priorities of the state and in the structure of societies is 
considered as a factor that cannot be ignored. 

Within the framework of this study, between the years 2011-2015 due to 
the civil war in Syria have experienced migration, ‘destination/transit’ position of 
the European Union Turkey and the countries of Central who are in the political, 
economic and cultural effects will be dealt with by the method of comparing. 
Syrian policies towards immigrants between the European Union and Turkey 2011-
2015 shaped how Turkey and the European Union on the basis of the diversity of 
policies originated policies to shape the future of migration and how it will affect 
relations between the EU and Turkey, a stalk of attitude in addition, Turkey's axis 
shift has occurred if they will be required to answer related questions. 

The study utilized the conceptual part of the study within the framework 
of various migration theories and using numerical data from official sources to be 
created from the comparison method by utilizing the impact of immigrants on 
factual size will be revealed. 

Key words: Syrian Who Bury, Open Door Policy, The Policy Of Fortress 
Europe, Threat/Risk, Guest, Chauvinism 
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ULUSLARARASI HUKUKUN KIYISINDA SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİ: BİRİNCİ 

YILINDA TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLAŞMASI’NA BİR BAKIŞ 

Yrd. Doç.Dr. Lider BAL  

Gaziantep Üniversitesi  
Bölümü: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü,  

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 
 

Son bir yıldır hiç olmadığı kadar gerilen Türkiye – Avrupa Birliği (AB) 
ilişkilerinde gündemin ve karşılıklı polemiklerin en önemli başlığı hiç şüphesiz 
Suriyeli mülteciler. Esasen, yalnızca uluslararası mülteci hukukunu ve karşılıklı 
olarak AB ve Türkiye yabancılar hukukuna dair düzenlemeleri ilgilendirmesi gereken 
bu mesele, Türkiye-AB ilişkilerinde başta üyelik olmak üzere vize muafiyeti, göç ve 
sınır yönetimi, temel haklar gibi siyasi konulara bağlanınca mülteci krizi başka bir 
boyutta tartışılır hale geldi. Bu noktada, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren “Geri Kabul 
Anlaşması” tartışmaların odağında. 

Müzakereleri ve yol haritası 2013 yılında nihayetlenen, 2014 yılında 
tarafların onayıyla kabul edilen ve üç yıllık bir geçiş evresinden sonra 2017 yılında 
tam anlamıyla yürürlüğe girmesi gerekirken, özellikle Ege denizinde cereyan eden 
yoğun kaçak göçmen trafiği ve neticesinde yaşanılan insanlık dramlarının etkisiyle 
uygulaması yaklaşık bir yıl öne çekilen “Geri Kabul Anlaşması” 1 haziran 2016 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girdi. Anlaşma, gerek müzakereleri esnasında gerekse de 
uygulama evresinde, etik, siyasi ve hukuki eleştirilere hedef oldu. Etik açıdan, 
mülteciler gibi şartsız korunması gereken bir grubun ekonomik ve siyasi pazarlıklara 
konu edilmesi eleştirilirken, siyasi eleştirilerin kaynağında daha çok Türkiye 
tarafından dillendirilen, kendisine verilen sözlerin tutulmadığına dair tepkiler yer 
aldı. Anlaşmanın, özellikle uluslararası mülteci hukukunu ve AB’nin insan haklarına 
dair müktesebatını ihlal ettiğine ve dolayısıyla geçersiz olduğuna dair ciddi hukuki 
eleştiriler olsa da, bu eleştirilerin siyasi taraflarca yeterince dikkate alındığını 
söylemek güç. 

Anlaşmaya yönelik bu eleştiriler, her halükarda insani bir bakış açısıyla ve 
evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde ele alınması gereken, ancak diplomatik ilişkiler 
ve çıkar çatışmalarının bir parçası haline getirilen Suriyeli mülteciler meselesinin 
aslında hukukun kıyısında; siyasi, hatta ekonomik sularda tartışıldığını göstermekte. 
Bu çalışmada, artık birinci yılını geride bırakan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 
yarattığı görece pozitif bilançonun, kendisine yönelik bu eleştiriler üzerindeki etkisi 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geri Kabul Anlaşması; Suriyeli Mülteciler; Uluslararası 
Mülteci Hukuku; Türkiye; Avrupa Birliği 
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SYRIAN REFUGEES CRISES ON THE MARGIN OF INTERNATIONAL LAW: A LOOK AT 

THE TURKEY-EU READMISSION AGREEMENT AT THE END OF ITS FIRST YEAR 

Undoubtedly, Syrian refugees are the most important heading of the 
agenda and polemics in Turkey-European Union (EU) relations, which has been 
strained as never before in the past year. Syrian refugees’ issue, which should 
concern only the international refugee law and reciprocally Turkey’s and European 
Union’s law of foreigners, became debatable on another dimension when it has 
been connected with political issues like Turkey's membership on EU, visa 
exemption, management of migration and border, fundamental rights. At this 
point, "the Readmission Agreement", entered in force last year, is the focal point of 
the debates.  

Negotiations and road maps finished in 2013, accepted by the parties in 
2014, the Readmission Agreement was thought to be entered in force after a 
three-year period of transition process, in 2017. Due to the intense illegal 
immigrant traffic in the Aegean Sea and the impact of human tragedies, its entry 
into force time was advanced one year, on 2016, 1st June. Agreement was targeted 
for ethical, political and legal criticism both on the period of negotiation and the 
application phase. Ethically, it is criticized that a group that needs to be protected 
unconditionally like refugees become subject to economic and political bargains. 
Political critiques, mostly made by Turkey, were about unfulfilled promises. Even if 
there is serious legal criticism that the Agreement violates the international 
refugee law and the European acquis on human rights, it is difficult to say that 
these critiques are sufficiently taken into consideration by the political parties. 

These criticisms about Agreement show that the Syrian refugees problem, 
which must be tackled within the framework of universal principles and 
humanitarian perspective, has became an issue of diplomatic relations and conflict 
of interests, and handled more in these political and economic than legal aspects. 
In this study, it is aimed to revealing the effects of the first year relatively positive 
balance-sheet of the Readmission Agreement on these criticisms.  

Key Words: Readmission Agreement, Syrian Refugees, International 
Refugee Law, Turkey, European Union 
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DÜNYADAKİ GÖÇ HAREKETLERİ; TÜRKİYE VE ALMANYA GÖÇMEN 
POLİTİKALARI MUKAYESESİ 

Öğr. Gör. Erhan AKARDENİZ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göksun MYO 

 Yrd. Doç.Dr. Cem ENGİN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
 

Tarihsel süreç içerisinde göç olgusunun ister sosyo-ekonomik , isterse 
siyasi nedenlerle gerçekleşmiş olsun dünya üzerinde varlığından her zaman söz 
etmek mümkündür. Günümüzde göç kavramı özellikle Türkiye’nin sınır ülkeleri ve 
Ortadoğu başta olmak üzere dünyada yaşanan olası sıcak çatışma bölgelerinden 
diğer ülkelere düzensiz ve kitlesel göçü de beraberinde getirmektedir. Tanımsal 
olarak baktığımızda göç kavramı, Çalışmak ve daha iyi yaşam olanakları bulmak 
umuduyla, insanların oturdukları yeri bırakıp başka yerlere yerleşmesi (Aksoy, 
2012;293) hareketi olarak ifade edilse de göçlerin etkisi sadece bireylerin coğrafi 
değişikliği ile sınırlı kalmamakta göç eden ve göç alan toplumlarda zaman içerisinde 
toplumsal yapı üzerinde yeni toplumsal davranış biçimlerinin oluşmasına ve 
uygulanan politikaların gerçekleşen göç olgusuna göre yeniden düzenlenmesi ve 
değiştirilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda dünya genelindeki göç 
hareketi ve uluslararası göçmen sayısı son on beş yılda hızla büyümeye devam 
etmiştir. 2000 yılında 173 milyon olan göçmen sayısı 2010 yılında 222 milyona ve 
2015 yılında 244 milyona ulaştığı ifade edilebilir. (www.un.org).  

Çalışmada, son 10 yılda Dünyadaki mevcut göçmen sayıları, demoğrafik 
durumları ile göç hareketlerinin kıtalar arası dağılımı hakkında istatistiki veriler 
ortaya konulmuştur. Bu veriler değerlendirildikten sonra da Almanya’da II.Dünya 
savaşı sonrası uygulanan göçmen politikaları ile Türkiye’de 2011 yılından itibaren 
Suriye’lilere yönelik yapılan uygulamalar mukayese edilerek, göç politikalarının 
oluşturulması hususunda alternatif politika önermeleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  
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MIGRATION MOVEMENTS AT WORLD: THE COMPARISION OF IMMIGRANT 
POLICIES OF TURKEY AND GERMANY 

 In the historical process, it is possible to talk about the existence of 
immigration all over the world whether it is socio-economic or political. Today, the 
concept of immigration is accompanied by irregular and massive migration, 
especially from the border regions of Turkey and possible hot conflict regions in the 
world, especially in the Middle East. While the definition of migration is explained 
as the movement of people leaving the place they live in and hoping to find better 
opportunities for life (Aksoy, 2012; 293), the impact of migration is not limited only 
to the geographical change of individuals, reveals the fact that new forms of social 
behavior are formed on the social structure and that the applied policies are 
rearranged and changed according to the actual migration phenomenon. In this 
context, the migration movements and the number of international migrants 
throughout the world have continued to grow rapidly over the last fifteen years. It 
can be stated that the number of immigrants, which was 173 million in 2000, 
reached 222 million in 2010 and 244 million in 2015. (www.un.org). 

 In this study, the statistics of the number of immigrants in the world, 
the demographic conditions and the distribution of migratory flows among the 
continents in the last 10 years are presented. After evaluating this data, comparing 
alternative immigration policies implemented in Germany after World War II and 
the applications made in Turkey to Syrians since 2011, it is presented alternative 
policy proposals for the establishment of immigration policies. 

Key words: Migration, World Migration Movements, İmmigration Policies 
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SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE GÖÇ VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

Panel Eşbütünleşme Testi Uygulaması 

Öğr. Gör. Zerrin DÜRRÜ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göksun MYO 

Arş. Gör.  Abdullah GÖV 
İnönü Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü 

 
Literatürde göç olgusu temel olarak fayda maliyet yaklaşımı üzerinden 

şekillendirilmektedir. Bu yaklaşımın temelinde ise bireylerin göç etme kararında 
göçün kazançlarının maliyetlerden büyük olması etken bir unsurdur. Bu çerçevede 
genellikle gelişmiş ülkeler en fazla göç alan ülkeler olarak karşımıza çıkmaktayken 
göçler ülkenin harcama yelpazesini de değiştirmektedir. Araştırmamızda nüfusun 
%10‘unu göçmenlerin oluşturduğu OECD ülkelerinden seçtiğimiz ülkeler özelinde 
milli gelirden sağlık harcamalarına ayrılan pay ile net göç arasında paralellik olup 
olmadığına ulaşılması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, 1995-2014 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanılarak OECD 
üyesi 11 gelişmiş ekonomiye ait (Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, 
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık) net göç (net 
göç/nüfus) ve toplam sağlık harcaması (GDP’nin %’si)  değişkenleri arasındaki ilişki 
Fisher Philips&Perron panel birim kök testi ile Pedroni ve Johansen Fisher panel 
eşbütünleşme testleri yardımıyla araştırılmıştır. Uygulanan ekonometrik testlerden 
elde edilen panel birim kök testi sonucuna göre,  net göç ve GSMH’nin %’si olarak 
toplam sağlık harcaması serilerinin düzey değerlerinde birim kök içerdikleri ancak 
birinci fark değerlerinde durağan oldukları ve panel eşbütünleşme testleri 
sonuçlarında ise incelenen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Sağlık Harcamaları, Panel Eşbütünleşme 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND HEALTH EXPENDITURE IN THE 

SELECTED OECD COUNTRIES: Panel Cointegration Test Application 

 

In the literature, the fact of migration is mainly formed on the cost-benefit 
approach. On the basis of this approach, the fact that immigration gains are greater 
than costs in the decision to migrate individuals is a factor. In this framework, 
generally immigration in developed countries also changes the expenditure pattern 
of the country while they are confronted as the countries with the greatest number 
of immigrants. In our study, it is aimed to find out whether there is a parallels 
between the share of total expenditure on health as percentage of GDP and the net 
migration/population especially for the countries we selected from OECD countries 
where 10% of the population are immigrants. 

In this study, the relationship between net migration (net 
migration/population) and total health expenditure (% of GDP) variables of OECD 
member 11 advanced economics (Australia, Belgium, Canada, Denmark, Germany, 
Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerlandand United Kingdom) is 
investigated with aid of Fisher Philips & Perron panel unit root test and Pedroni and 
Johansen Fisher panel cointegration tests by using annual data for the period 1995-
2014. According to the panel unit root test results obtained from the applied 
econometric tests, the net migration and total health expenditure as a percentage 
of GDP series have unit root in the their level values but they are stationary in the 
their first difference values and there is a long-term relationship between the 
examined variables in the panel cointegration tests results. 
Keywords: Migration, Health Expenditures, Panel Cointegration 
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TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLAŞMASI VE MÜLTECİLER SORUNU 

Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK 
İnönü Üniversitesi, İİBF 

 

Bilindiği gibi 2010 yılından itibaren Arap dünyasında ortaya çıkan toplumsal 
hareketler, başta Tunus olmak üzere Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde çok 
ciddi halk hareketlerine dönüştü. Bazı ülkelerde rejim değişikliği ile sonuçlanan süreç 
kısmen istikrar getirirken, Tunus gibi, bir çok ülkede olduğu gibi Suriye’de de 2011 
yılından beri yaşanan iç savaşı tetikledi. Suriye iç savaşının yarattığı en önemli 
sonuçlardan bir tanesi ise ortaya çıkan mülteci krizi oldu. Bu krizin en fazla etkilediği 
ülke ise açık bir biçimde Türkiye’dir. İlk başta binler ile ifade edilen mülteci sayısı zaman 
içerisinde milyonlara ulaştı ve bugün itibariyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteci 
sayısının üç milyonun üzerinde olduğu görülmektedir. 

Türkiye’ye sığınan mültecilerin bir kısmı, diğer ülkelerden gelenler de dahil 
olmak üzere, Türkiye’yi bir geçiş ülkesi olarak görmekte ve nihai hedef olarak Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerden birine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu çerçevede Türkiye üzerinde 
AB üyesi ülkelere, özellikle Yunanistan’a kaçak yollardan geçişler de artmaya başladı. Bu 
sorunun çözümü için ve genel olarak mülteci krizinin aşılması amacı ile Türkiye ve AB 
arasından imzalanan “izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşma” özel bir 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada hem Türkiye ile AB arasından imzalanan bu 
anlaşmasının sonuçları ele alınacak ve aynı zamanda iki tarafın mülteciler konusunda 
izlediği politikalar değerlendirilecektir. Anlaşmanın nasıl uygulandığı ve ne gibi sonuçlar 
doğurduğu bildirinin ana fikrini oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, Mülteci Sorunu 
 

TURKEY-EU READMISSION AGREEMENT AND REFUGEE QUESTION 
 

In 2010 social and politicial turm oil which labeledas “Arab Spring” had been 
occured in manyArabcountries. The public movements created very vital results in 
some countries namely Tunusia, Eygipt, Libya, Yemen and Syria. Political systems 
collapsed and new rejimes established in some states. Political system change in Tunisi 
are sulted with political stability, but inLibya, Yemen, Eygpt and especially Syria public 
movements caused violence and even çivil war. One of the most important out come of 
Syrian civil var is the refugee crisis. Turkey is the most effected state by this crisis. In the 
beginnin of the crisis the number of refugees who came to Turkey were limited but 
during the time the number reached to millions. Today there are more than three 
million Syrian refugees in Turkey. It may be argued that Turkey faced anew and very big 
refugee crisis that is very hard tomanage. 

Some refugees who defected to Turkey see Turkey as a transition country. The 

ultimate aim of them is to reach a member of the Erorpean Union state. As a result 

illegal transition to some European Union members especially to Greece have increased 

dramatically. There admission agreement on the foreigners who has no legal right to 

stay concluded between Turkey and EU. This agreement aims to find a solution the this 

problem. In this paper it is aimed to investigate the results of the agreemet. It will also 

be tried to clarify the policies that pursued by Turkey and the EU on Syrian refugee 

problem. 

Key Words: Turkey, European union, Refugee problem 
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GÖÇ OLGUSUNUN DİL İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA ARAPÇA 

TABELALAR 

Yrd. Doç. Dr. Sadi GEDİK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü 
Arş. Gör. Murat ÖZGAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölüm 

 
Göçler toplumların sosyo-kültürel yapısı üzerinde önemli izler bırakır. Bu 

durum hem göç edenler için hem de göç edilen şehirler için geçerlidir. İnsanın 
yaşadığı toplumda her türlü ihtiyacını ifade edebilmesi ve karşılayabilmesi dil 
yoluyla mümkün olmaktadır.  Göçler yoluyla insanlar bir taraftan kendi dillerini göç 
ettikleri ülkelere taşırken diğer yandan da gittikleri ülkenin dillerini öğrenerek o 
dillerden etkilenirler. Türkçe ile Arapça tarih boyunca birbirinden en fazla 
etkileşimde bulunmuş iki dildir. Bugün Türkçedeki Arapça kelimeler hayatımızın her 
boyutunda kendini hemen göstermektedir. Aynı zamanda Arapçada Türkçeden 
geçmiş ciddi miktarda Türkçe kelime bulunmaktadır.  

Bu bildiride Suriyelilerin en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan 
Kahramanmaraş’ta Suriyeliler tarafından açılan ticari işletmeler ile diğer dükkân ve 
mağazalarda karşılaştığımız Arapça tabelalar ve bildirişime yönelik diğer Arapça 
yazılar incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, dil ilişkisi, Arap tabelaları 

EFFECT OF IMMIGRATION PHENOMENON ON LANGUAGE RELATIONS: 
ARABIC SIGNBOARDS IN KAHRAMANMARAŞ 

 
Immigrations leave important traces on the socio-cultural structure of 

societies. This situation applies to both immigrants and immigrated cities. By 
means of language, it is possible to express and meet all kinds of needs in the 
society the person lives. Through immigrations, people carry their languages to the 
country where they immigrated. On the other side, they learned languages of 
countries they went to and they are influenced by those languages. Turkish and 
Arabic have had the most interaction with each other throughout history. Today, 
Arabic words in Turkish show theirself in every dimension of our life. At the same 
time, there is a serious number of Turkish word in Arabic. 

In this paper, the commercial enterprises opened by Syrians in 
Kahramanmaraş which is one of the cities where Syrians are most concentrated, 
the Arabic signboards we encountered in other shops and stores and other Arabic 
texts for the paper will be examined. 

Key Words: Immigration, Language Relations, Arabic Signboards 
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BAŞLANGIÇ SEVİYE TÜRKÇE ÖĞRENİMİ GÖREN ORTA VE YÜKSEK EĞİTİMLİ 

GÖÇMEN NÜFUSUN İŞSİZLİK VE İSTİHDAM DURUMU 

Yrd. Doç. Dr. Kemal YILDIZ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

İİBF-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’ye göç etmiş olan ve iyi Türkçe bilmeyen orta ve 
yüksek eğitimli kişilerin istihdamdaki durumunu ve işsizlik seviyesini ortaya koymaktır. 
Çalışmada öncelikle konu ile ilgili literatürün özeti ortaya konmuş, daha sonra sahadan 
toplanılan veriler analiz edilmiştir. En sonunda da bu verilerin sonuçları üzerinde 
tartışılmıştır. Türkiye Ekonomisi’nin 1990’larda iyice liberalleşmesi ile açık bir pazar 
haline gelmesi ve Birinci Körfez Savaşı’nın etkileri sonucunda ülkeye önemli sayıda 
göçmen girişi olmaya başlamıştır. 2011 yılında patlak veren Suriye Savaşı sebebiyle de 3 
milyon Suriyeli göçmen Türkiye’ye giriş yapmış, toplamda yaklaşık 3,5 milyon göçmen 
olmuştur. Çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK Dil Merkezi’nde başlangıç 
seviye Türkçe öğrenimi gören 51 lise ve üstü eğitimli göçmenle birebir anket yapılmıştır. 
Eğitimli bu kesimin genelde yarısından fazlasının işsiz olduğu, kadınların dörtte üçünün 
işsiz olduğu erkeklerin ise yarısının işsiz olduğu tespit edilmiştir. Yine bu kesimden 
çalışanların genelde %60’ının yetersiz istihdamda olduğu(niteliğine uygun olmayan daha 
düşük işlerde çalıştığı), kadınların %40’ının yetersiz istihdamda olduğu, erkeklerin ise 
%70’inin yetersiz istihdamda olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar oldukça yüksek olup, 
bu kişilerin Türkçe problemlerinin çözülüp, işsiz olanların istihdama kazandırılması, yine 
yetersiz istihdamda olanların niteliklerine uygun mesleklerde istihdam edilmeleri ülke 
ekonomisi açısından büyük faydalar sağlayabilir.  

Anahtar sözcükler: Göç, İşsizlik, İstihdam 
 

UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT STATUS OF INTERMEDIATE AND HIGHLY 
EDUCATED IMMIGRANT POPULATION STUDYING BEGINNER LEVEL TURKISH 

 
The aim of this study is to reveal the employment situation and 

unemployment level of intermediate and highly educated people who have migrated to 
Turkey and do not speak Turkish well. In the study, first the summary of the literature 
about the subject is studied, then the data collected from the field is analyzed. Finally, 
the results of these data are discussed. With the liberalization of the Turkish Economy 
in the 1990s, it became an open market and as a result of the effects of the First Gulf 
War, a significant number of immigrants entered the country. Due to the Syrian War 
that broke out in 2011, 3 million Syrian immigrants entered Turkey and there were 
about 3.5 million migrants in total. In the study, one-to-one questionnaires were 
conducted with 51 high school and above educated immigrants in the Istanbul 
Metropolitan Municipality ISMEK Language Center. It has been determined that more 
than half of these educated people are in general, and that four quarters of the women 
and half of the men are unemployed. It has also been determined that 60% of the 
employees, 40% of the women and 70% of the men are inadequate employment 
(working at lower jobs, which is not appropriate). These ratios are quite high and they 
can provide great benefits for the country economy by solving the Turkish problems, 
recruiting the unemployed, and employing them in the professions of the qualifications 

of the insufficient ones. 
Key Words: Immigration, unemployment, employment 
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SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN 
SORUNLARA İLİŞKİN TÜRK ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ 

 

Doç.Dr. Necdet KONAN 
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı 
Büşra BOZANOĞLU 

İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi  
ve Denetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  

Remzi Burçin ÇETİN 
İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi  

ve Denetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  

 

Bu araştırmanın amacı, Suriyeli mülteci çocukların eğitimi, eğitim sürecinde 
yaşadıkları sorunları Türk öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Bu 
çalışma ile mülteci çocukların, eğitim ihtiyaçlarına, yaşadıkları eğitimsel sorunlara 
dikkat çekilerek, bu konunun önemi hakkında farkındalık yaratılacak; mülteci 
çocukların öğreniminde görevli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ışık tutularak konu 
ile ilgili çözüm önerileri sunulacaktır. Bu sayede az sayıda olan yerli çalışmalara katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için olgu bilim deseninde 
nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı 
örnekleme yöntemiyle seçilen; 2015-2016 öğretim yılında Malatya İlinde yer alan 
Beydağı Konteynır Kent ve Ali Fevzi Ağan Geçici Eğitim Merkezinde görevli 3 Türk 
öğretmen ile Türk okullarında Suriyeli mülteci öğrencisi olan 26 Türk öğretmen 
olmak üzere toplam 29 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Suriyeli 
mülteci çocukların eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne 
ilişkin katılımcıların önerilerini belirlemeyi amaçlayan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz 
edilmiştir. Araştırmanın genel sonucu; Malatya’da öğrenim gören Suriyeli mülteci 
öğrencilerin en fazla karşılaştığı problemler: uyum, ekonomik yetersizlikler ve 
yoksulluk, dil problemi, savaşın yol açtığı travmalar olarak belirlenmiştir. 
Öğrencilerin yaşadığı dil problemleri, uyum sorunu ve uzun süre okuldan ayrı 
kalmaları akademik olarak başarısız olmalarına da sebep olmuştur. Araştırmanın bir 
diğer önemli sonucu ise yabancılara Türkçe öğretimi konusunda karşılaşılan 
problemlerdir. Araştırma bulgularına dayanarak; öğrencilere yönelik takviye eğitim 
kursları ve sosyal faaliyetler düzenlenebileceği, psikolojik destek sağlanabileceği ve 
yabancılara Türkçe öğretimi eksiklerinin alanın uzmanları tarafından giderilebileceği 
söylenebilir.  

Anahtar sözcükler: Suriyeli mülteci çocuklar, mülteci çocuklarının eğitimi, 
mülteci öğrencilerin eğitimi 
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THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS ON THE PROBLEMS ON SYRIAN REFUGEE 
CHILDREN’S EDUCATION 

 

 The main motivation for this study is to reveal the real life 
problems for the education of Syrian Refugee Children prior to the views of Turkish 
teachers. With the findings of this study, enough attention will be drawn to the 
refugee children, their educational needs and then an awareness will be build in 
order to reveal the problems with which the teachers have to face and so possible 
solutions will be suggested. So that, our study will prove the field in which few 
studies are being realized. In order to achieve our goals, we have designed a 
qualitative research with phenomenological bounds. The study group consists of 29 
teachers selected through purposeful sampling method of whom 3 are teaching at 
Beydağı Refugee Camp and Ali Fevzi Ağan Temporary Training Centre located in 
Malatya province of Turkey and the remaining 26 teachers are teaching in different 
schools with refugee children at their classes during 2015-2016 academic year. 
Almost all the data were collected by means of a semi structured interviewing form 
and the data collected were analyzed with thanks to descriptive analysis. The main 
finding of this study is that the most frequent problems for the refugee children in 
Malatya are; adaptation, economic causes, poverty, language, post war trauma and 
etc. Especially their adaptation, language and long-term absenteeism problems 
have also caused them to fail academically. Teaching Turkish to foreigners is also 
another difficult problem area. It can be suggested that extra classes will be 
created whereas psychological support will be taken and experts will be called for 
teaching Turkish.  

Key Words: Syrian Refugee Children, Refugee Education, Teaching 
Foreigners Turkish  
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SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULLARDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN TÜRK VE SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN 

GÖRÜŞLERİ 

Doç.Dr. Necdet KONAN 
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı 
Durdu ÇAVUŞOĞLU 

İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  

Feyzi OĞUZ 
MEB, Pazarcık Cengiz Topel İlkokulu Okul Müdürü  

 
Bu araştırmada, Suriyeli mülteci çocukların öğrenim gördüğü okullarda 

yaşanan sorunlar, bunların nedenleri ve bu sorunların olası çözüm yollarına ilişkin 
Türk ve Suriyeli öğrencilerin görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu çalışma, 
nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. 
Kahramanmaraş ilinde Suriyeli mülteci çocukların öğrenim gördükleri okullardaki 
Türk ve Suriyeli öğrenciler, araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadırlar. 
Araştırmanın çalışma grubu ise, Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesindeki Suriyeli 
mültecilerin çocuklarının öğrenci olarak bulunduğu okullarda öğrenim gören 
öğrencilerden, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen Türk ve 
Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla 
uzman görüşleri de alınarak iki bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu geliştirilmiştir. Görüşme formunun birinci bölümü, Suriyeli mülteci çocukların 
öğrenim gördükleri okullardaki, araştırmanın çalışma gurubunda yer alan Türk ve 
Suriyeli öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemeyi amaçlayan sorulardan 
oluşmaktadır. İkinci bölümde ise Suriyeli mültecilerin çocuklarının öğrenci olarak 
bulunduğu okullarda öğrenim gören Türk ve Suriyeli öğrencilerin, Suriyeli mülteci 
çocukların öğrenim gördükleri okullarda yaşanan sorunların neler olduğu ve bu 
sorunların çözümü için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini, gözlem ve 
yaşantılarına dayalı olarak belirlemek amacıyla hazırlanan açık uçlu sorular yer 
almaktadır. Araştırmada veri toplama süreci devam etmektedir. Elde edilecek 
veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenecektir. Araştırmadan elde edilen 
bulgular öncelikle ilgili alan yazın ışığında tartışılacak, sonrasında ise ulaşılan 
bulgular ve bu bulgulara dayalı olarak yapılacak tartışmalar doğrultusunda 
araştırma ile ilgili olarak araştırmacılar ve uygulamacılar için öneriler 
geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Suriyeli mülteci, mültecilerin eğitimi, Suriyeli 
öğrenci 
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THE OPINIONS OF TURKISH AND SYRIAN STUDENTS ABOUT THE PROBLEMS 
ENCOUNTERED IN SCHOOLS WHERE SYRIAN REFUGEE STUDENTS STUDY 

In this research, it is aimed to determine the opinions of Turkish and Syrian 
students on the problems experienced in the schools where Syrian refugee children 
are educated, their reasons and possible solutions of these problems. The research 
was conducted in phenomenological model which is one of the qualitative 
methods. The universe of the research is the Turkish and Syrian students in the 
schools where Syrian refugee children are studying in Kahramanmaraş. The 
working sample of the research, which is determined by the method of maximum 
diversity sampling, consists of the Turkish and the Syrian students in the schools in 
Kahramanmaraş, Pazarcık where Syrian Refugees’ children are studying. A semi-
structured interview form consisting of two parts was developed by taking expert 
opinions for the purpose of gathering data in the research. The first part of the 
interview form consists of questions aiming to determine the demographic 
information of the Turkish and Syrian students, who are in the study group of the 
research. In the second part of the interview form, there are open – ended 
questions aiming to reveal the opinions of Turkish and Syrian students about the 
problems encountered in schools where Syrian refugees’ children are studying and 
solution proposals to those of the problems encountered by basing on their 
observations and experiences. The data collection process is continuing. The 
obtained data will be analyzed by descriptive analysis technique. At first, the 
findings obtained from the research will be discussed in the light of the relevant 
field literature, and then suggestions for researchers and practitioners will be 
presented according to the findings obtained and to the discussions based on these 
findings. 

Key words: Refugee, Syrian refugee, education of refugees, Syrian student 
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GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİ HASTALARIN SAĞLIK 
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KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F, Sağlık Yönetimi Bölümü 

Arş. Gör. Şafak KIRAN 
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Dr. Murat COŞKUN 
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü 

 
Bu çalışmanın amacı, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Kahramanmaraş iline 

göç eden geçici korunma statüsündeki Suriyeli hastaların sağlık hizmetlerine 
erişimde yaşadıkları sorunları incelemektir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta 
yaşayan geçici korunma statüsündeki Suriyeli hastalar çalışma evreni olarak 
belirlenmiştir. Veri elde etmek için Kahramanmaraş ilinde bulunan Necip Fazıl Şehir 
Hastanesi, Konteyner Kent ve İl Göç Merkezindeki hastalara tercümanlar aracılığıyla 
anket uygulanmış ve toplamda 372 hastadan veri elde edilebilmiştir. Elde edilen 
veriler SPSS (Statistical Package for Social Science) Version 22.0 programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistik 
teknikleri uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre, geçici koruma statüsündeki 
Suriyeli hastaların genel sorun algılama düzeyinin oldukça düşük olduğu ve ağırlıklı 
olarak maddi durum kaynaklı sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Ayrıca, konteyner 
kentte yaşayanların konteyner kent dışında yaşayanlara göre sorun algılama 
düzeyinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İç Savaş, Geçici Koruma Statüsü, Suriyeli Hastalar, 
Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu 
 

AN EXAMINATION OF THE PROBLEMS OF SYRIAN PATIENTS WITH TEMPORARY 
PROTECTION STATUS FOR ACCESSING HEALTH CARE SERVICES 

The purpose of this study, examine the problems about when accessing health care 
services of Syrian patients in temporary protection status migrated to 
Kahramanmaras province due to civil war in Syria. In this context, Syrian patients in 
the temporary protection status living in Kahramanmaras were determined as the 
study universe. In order to obtain the data, a questionnaire was applied through 
the interpreters in the Necip Fazıl City Hospital, Container City and Provincial 
Migration Center in Kahramanmaras province and a total of 372 patients were able 
to obtain data. The obtained data were analyzed using SPSS (Statistical Package for 
Social Science) Version 22.0 program. Descriptive and comparative statistical 
techniques were applied in the analyzes. According to study findings, the level of 
general problem perception of Syrian patients in the temporary protection status is 
very low and they are predominantly experiencing financial problems. In addition, 
it has been found that those who live in the container city have a higher level of 
problem perception than those living outside the container city.  

Keywords: Civil War, Temporary Protection Status, Syrian Patients, The 
Problem of Access to Help Services      
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HEMŞİRELERİN SIĞINMACILARA/GÖÇMENLERE VE TÜRKLERE VERDİĞİ 
SAĞLIK HİZMETİ ALGILARI VE YAŞANAN SORUNLAR: 

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ALAN ÇALIŞMASI 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
 

Meltem KALAYCI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 
 

Türkiye coğrafi, siyasi, stratejik ve kültürel konumu nedeniyle tarihsel süreç 
içerisinde önemli göç akınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 2011 yılından bu yana 
Suriye’deki şiddetin artmasıyla, Suriye vatandaşları ülkesini terk ederek komşu 
ülkelere sığınmaya başlamışlardır. Türkiye’nin özellikle güney sınırında giderek 
artan sığınmacılar, sosyo-ekonomik sorunların yanı sıra sağlık sisteminde de 
sorunların yaşanmasına neden olmakta hastane ve hemşirelerin iş yükünü 
arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan sığınmacı sorunlarına 
rağmen Türk Hemşirelerinin yeminlerine ve uluslararası bakım ilke ve felsefelerine 
bağlı olarak ayrım yapmaksızın sağlık hizmetlerini vermelerindeki algılarını ortaya 
koymaya çalışmak ve yaşanan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmaktır. 
Veri toplama aracı olarak Koçak ve arkadaşlarının 2014 yılında geliştirdikleri ve 
geçerlik güvenirlik değerlendirmesini yaptıkları “Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine 
İlişkin Tutum Ölçeği (HBRTÖ)” anketi kullanılmıştır. Kahramanmaraş Necip Fazıl 
Şehir Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, Yörük Selim 
Ek Binası ve KSÜ Tıp Fakültesinde çalışan hemşirelere anket uygulanmış olup elde 
edilen veriler SSPS programı ile analiz edilmiştir. Hemşirelerin %85,9 bayandır. 
%33,1 KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışmaktadır. Ankete cevap veren 
hemşirelerin sığınmacı olan hastalar ile Türk hastalara verdikleri bakım arasında 
anlamlı bir fark bulunmamış olup analiz çalışması devam etmektedir. Türk 
hemşirelerin bakım verirken tüm hastalara ırk, dil ve din ayrımı yapmadan görevini 
şefkatle, şikâyet etmeden yapıyor olması Türk sağlık camiasının görüşlerini 
yansıtması acısından önemlidir.  Analiz sonuçlarına göre Sığınmacı hastalar ile 
yaşanan problemler Türk hastalar ile yaşanan sorunlara göre daha derin ve çok 
daha farklı bir sıralamalarda ve farklı seviyelerde yaşanmakta olduğu tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Sığınmacı, Hemşirelik Bakımı. 
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NURSES' PERCEPTION OF HEALTH SERVICE GIVEN TO THE ASYLUMS/IMMIGRANTS 
AND TURKIH CITIZENS AND EXPERIENCED PROBLEMS: A FIELD STUDY IN 

KAHRAMANMARAŞ 
 

Turkey has faced significant migration waves in the historical process due 
to geographical, political, strategic and cultural position,. With the increase in 
violence in Syria since 2011, Syrian citizens have begun to take refuge in 
neighboring countries by abandoning their country. Increasing number of asylum 
seekers, especially on the southern border of Turkey, cause problems in the health 
system as well as socio-economic problems, increasing the workload of hospitals 
and nurses. The purpose of this work is to analyze the situations of giving 
compassion to the Turkish Nurses despite the asylum-seeking problems in Turkey, 
without distinction depending on the oaths and the principles and philosophies of 
international care and find out the problems also proposing some suggestions of 
these problems. “The Attitudes Scale for Nurses' Career Roles (HBRTS)” 
questionnaire, developed, evaluated for reliability and validity by Koçak et al. in 
2014 was used as a data collection tool. Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital, 
Additional Services for Women's Birth and Children's Disease, Nursing Yörük Selim 
and KSU Faculty of Medicine has been applied to the nurses and the obtained data 
has been analyzed with the SSPS program. 85.9% of the nurses are female 33.1% 
she is working in KSU Medical Faculty Hospital. There was no significant difference 
between the nurses who answered the questionnaire and the patients who were 
asylum seekers and the care they gave to the Turkish patients and the analysis 
work is continuing. It is important that Turkish nurses reflect on the views of the 
Turkish health community when care is being given without compassion and 
compassion, without distinction of all race, language and religion. According to the 
analysis, it has been found that the problems experienced with the 
Asylums/İmmigrants than Turkish patients are deeper and in a different level. 

Keywords: Immigrants, Asylum Seekers, Nursing Care 
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SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’DE İSTİHDAMDA KARŞILAŞTIKLARI 
SORUNLAR: KİLİS İLİ ÖRNEĞİ 
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Gaziantep Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Hüseyin ÇELİK 
 Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

İktisat Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 
 

Suriye iç savaşından sonra ülkemize gelen Suriyeliler 5 yıla aşkın bir süredir 
sosyal hayatın bir parçası olmuş durumdalar. Günlük yaşamda birçok alan 
Suriyeliler ile paylaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sığınmacılara yönelik çok 
önemli yardımlarda bulunmaktadır. Fakat bu yardımların yeterli gelemediği 
durumlarda birçok Suriyeli için çalışmak, gelir elde etmek kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Kültürleri ve dilleri farklı olan bu insanların birçoğu iş arar duruma gelmiştir. Bu 
doğrultuda Suriyeli mülteciler iş arama sürecinde ve işe yerleştikten sonra bir takım 
sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu çalışma cari ücret düzeyinde çalışma isteğinde 
olup iş bulamayan veya iş bulup çalışan Suriyelilerin istihdamda karşılaştıkları 
sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sınır ilimiz ve Suriyelilerin 
yoğunlukta bulunduğu Kilis ilindeki sığınmacılara anket uygulanarak istihdamda 
karşılaştıkları sorunlar incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Suriyeli İstihdamı, İşsizlik, Sığınmacılar  
 

PROBLEMS OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS IN EMPLOYMENT IN TURKEY: KİLİS 
PROVINCE EXAMPLE 

 
The Syrians who came to our country after the Syrian civil war have been a 

part of the social life of more than 5 years. Many areas are shared with the Syrians 
in daily life. The Republic of Turkey is very important aid for asylum seekers. 
However, when these benefits were not enough, working for many Syrians has 
become inevitable. Many of these people, whose cultures and languages are 
different, are in business. In this direction, Syrian refugees face a number of 
problems during the job seeking process and after they have been employed. This 
study aims to reveal the problems that the Syrians want to work at the current 
wage level and who can not find a job or find a job in the employment. For this 
purpose, problems encountered in employment by applying the asylum survey in 
the Kilis province, which is bordered by the Syrian and intensified by the Syrians, 
will be examined.  

Key Words: Syrian Employment, Unemployment, Asylum Seekers 
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TÜRKİYE’DE DOKTORA TEZLERİNDE GÖÇ OLGUSU 

 
  Yrd. Doç. Dr. Hatice ALTUNOK 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 
Arş. Gör. Fatma Gül GEDİKKAYA 

Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 
 

 Günümüzde modern devletin önemli gündem maddelerinden biri göçtür. 
Türkiye de kaynak ve hedef ülke olarak göçle temas halinde olmuştur. Göç ile temas 
halinde olma durumu Türkiye’nin göçe yönelik ulusal politikalar üretme ve 
uluslararası politikaları da izlemesini zorunlu kılmıştır. Sayılan zorunluluğun 
temelleri ise göç olgusu için mevzuat ve kurumsal temellerin oluşturulması ile 
atılmıştır. Göçe ilişkin kanunlar, yönetmelikler çıkarılmış ve bürokraside göç 
örgütlenmesi kurulmuştur. Bunların daha profesyonel forma bürünmesi 2011 yılı 
sonrasında Suriye’den başlayan göçler neticesinde olmuştur. Mevzuat ve kurumsal 
anlamda profesyonelleşme adımları atılırken üniversiteler de göç konusunda 
araştırma ve uygulama merkezleri kurmak gibi çeşitli faaliyetlerle etkinliklerini 
arttırmışlardır. Bunlarla birlikte lisansüstü tezlerde de göç önemli bir konu başlığı 
haline gelmiştir. Bu çerçevede bildiri kapsamında Türkiye’de 2011 sonrası doktora 
tezlerinde göç olgusu incelenmiştir. İnceleme yapılırken tezlerin hangi ana bilim 
dallarında yapıldığı, belirledikleri sorunlar ve sundukları çözüm önerileri üzerine 
değerlendirmeler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Göç,  göç araştırmaları, lisansüstü çalışmalar, göç 
konulu doktora tezleri 

 
THE ISSUE OF MIGRATION IN DOCTORAL THESES IN TURKEY 

Today, one of the important agendas of the modern state is migration. Turkey has 
been affected from migration as a source and target country. This situation 
necessitates Turkey to produce national policies within home and monitor 
international policies. The foundations of necessity led the establishment of 
legislation and institutional bases for migration. New laws, bylaws were enacted 
and new bureaucratic organizations are established for this purpose. The efforts 
became more intense after 2011 Syrian refugee crisis. More legislative and 
institutional steps have been taken to ensure professionalism, meanwhile 
universities have increased their involvement with various activities such as setting 
up research and application centers on migration. Immigration has also become an 
important topic in postgraduate programs. In this study, it is examined the case of 
migration in post-2011 doctoral theses in Turkey. In the course of examination, the 
theses are evaluated in terms of their discipline, the problems they identified, and 
the suggestions for the solutions they propose. 

Key words: Migration, migration research, postgraduate studies, doctoral 
theses on migration 
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TÜRKİYE’DE GÖÇ ÖRGÜTLENMESİNİN DÖNÜŞÜMÜ 
ÜZERİNE YÖNETSEL BİR YAKLAŞIM 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNOK 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 

Emre ALAKUŞ 
Bolu İl Göç Uzman Yrd. 

 

Göç, güvenlik, ekonomi, istihdam, sosyo-kültürel ihtiyaçlar gibi pek çok 
faktör nedeniyle gerçekleşen bir olgudur. Ülke içinde yer değiştirilmesi veya bir 
ülkeden başka bir ülkeye gidilmesi şeklinde gerçekleşen göç hem kuramcıların 
üzerinde önemli araştırmalar yaptığı hem de devletlerin politika geliştirmek 
zorunda kaldığı temel alanlarından biri olmuştur. Göç alan ülkeler, gelen yeni 
nüfusun boyutuna bağlı olarak siyasal-yönetsel tüm mekanizmalarda değişiklikler 
yapmak zorunda kalabilmektedir. Kamu hizmetlerinin rutin işleyişi, hizmet verilmesi 
gereken yeni kitlelerin ve onlara bağlı olarak da yeni ihtiyaç ve sorun alanlarının 
ortaya çıkmasıyla değişmektedir. Başlangıçta durumun ivediliğine göre oluşturulan 
ve çoğunlukla geçici olarak düşünülen yapı ve mekanizmalar, yeni nüfusun o ülkede 
kalma süresi, geri dönme ya da başka ülkeye geçme ihtimalleri karşısında sürekli 
olarak değişime hazır olma zorunluluğunu doğurmaktadır.  

Göç meselesi, niceliksel ve niteliksel farklılıklarına rağmen bu coğrafyanın 
her dönem gündem konusu olmuştur. Ulusal ve uluslararası boyutları bulunan bir 
gerçeklik olarak göçten en fazla etkilenen ülkeler arasında Türkiye yer almaktadır. 
Bu etkilenme özellikle son yıllarda Türkiye’de hem düzenli ve düzensiz göçlerin 
artması, hem de hedef ülkelerden biri haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
süreçte devletin bir yandan uluslararası antlaşma ve politikalara uyum sağlaması 
gerekmekte diğer yandan da ulusal düzeyde siyasal-yönetsel mekanizmalarını 
yeniden dizayn etme zorunluluğu doğmaktadır. Bu zorunluluk nedeniyle göçle ilgili 
ilk oluşum 2002 yılında Göç Çalışma Grubu ile gerçekleşmiştir. Bu çalışma grubu; 
Genel Kurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahip Güvenlik Komutanlığı olmak üzere 
altı alt birimden oluşmuştur.  2013 yılında gelindiğinde ise, Türkiye’nin son yıllarda 
gündeminin merkezine yerleşen en önemli politika alanlardan biri olarak artan göç 
sürecine yoğunlaşmak zorunda kalmış ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Oldukça hızlı bir örgütlenme sürecine girilmiş olmasına rağmen 
günümüzde örgütlenmeye dair pek çok yapısal ve işlevsel sorun ortadadır. Göç 
olgusu gündeme geldiğinde genellikle sosyo kültürel veya iktisadi boyutu ön plana 
çıkmaktadır. Oysa bu bir yönetsel çalışma alanıdır. Dolayısıyla bu bildiride 
Türkiye’de göç yönetim süreci, örgütlenme boyutunun geçirdiği dönüşüm, sorunlar 
ve çözüm önerileriyle yönetsel bir perspektif altında incelenmeye çalışılmaktadır.  
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AN ADMINISTRATIVE PERSPECTIVE ON THE TRANSFORMATION 
OF MIGRATION ORGANIZATION IN TURKEY 

 
Migration is a phenomenon that occurs as a result of various factors such 

as safety, economy, employment, and socio-cultural needs. Occurring as moving 
within the country or moving from one country to another, migration is one of the 
fundamental fields of politics on which theorists do important researches and 
countries need to develop policies. Immigrant-receiving countries may be obliged 
to make changes in all political-administrative mechanisms depending on the size 
of the new population. Routine processes of public services change as a result of 
emerging needs and problems caused by new population that needs to be served. 
Initially established in accordance with the urgency of the situation and mostly 
considered as temporary, these structures and mechanisms create obligations to 
be ready for changes that can be caused by the possibilities such as the period new 
population stay in the place, their return, or their moving to another country. 

In spite of quantitative and qualitative differences, the topic of migration 
has always been an agenda topic of this geography. As a reality accepted nationally 
and internationally, Turkey is among the countries which are effected by the 
migration most. This impact results from the fact that regular and irregular 
migration to Turkey has increased especially in recent times and Turkey has 
become one of the target countries. In this process, the government should comply 
with international treaties and policies; and on the other hand, the obligation to 
redesign political-administrative mechanisms on the national level has risen. 
Because of this necessity, the first entity about migration was formed in 2002 with 
Migration Study Group (Göç Çalışma Grubu). This study group consists of six sub-
units and these are Turkish General Staff, the Ministry of Foreign Affairs, the 
Undersecretariat of Customs, General Directorate of Security, General 
Commandership of Gendarmerie, and Coast Guard Command. In 2013, as one of 
the most important political fields that has recently become a central issue in 
Turkey, the need for focusing on the process of migration emerged and the General 
Directorate of Immigration Authority was established. Although the government 
entered into a rapid organization process, it is obvious that today there are still 
some structural and functional problems about organization. When the migration 
phenomenon is the topic, generally socio-cultural or economic dimensions come to 
the forefront. However, this is a field of administrative work. Therefore, in this 
report, migration management process in Turkey, and the transformation that the 
dimension of organization has had is attempted to be analysed with problems and 
solution offers through an administrative perspective. 

Key words: Migration, Security, Economy 
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KAHRAMANMARAŞ’TAKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN GİRİŞİMCİLİK 
ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI 
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İİBF, İşletme Bölümü 

 
Arap ülkelerindeki halkların “demokrasi ve özgürlük” adına yapmış 

oldukları protestolara verilen genel isim olan “Arap Baharı” ilk olarak 2010 yılında 
Tunus’ta başlamış ve daha sonra diğer ülkelere sirayet etmiştir. Tunus’ta barışçıl bir 
şekilde sonlanan gösteriler bazı ülkelerde kanlı çatışmalara ve iktidar 
değişikliklerine yol açmıştır. Suriye’de başlayan gösteriler ise rejimin göstericilere 
yönelik yoğun şiddet uygulaması nedeniyle bir iç savaşa dönüşmüş, ABD ve 
Rusya’nın başını çektikleri blokların vekâlet savaşları yürütmeye başlamaları ile de 
sorun içerisinden çıkılmaz bir hal almıştır. BM ve diğer uluslarüstü kuruluşlar ise 
yapıları nedeniyle soruna yönelik sadece pansuman tedbirler uygulayabilmişlerdir. 
Suriye iç savaşının başlangıcıyla birlikte Türkiye, Suriyeli göçmenlere yönelik açık 
kapı politikası uygulamış ve üç milyonu aşkın sayıda göçmen Türkiye’ye sığınmıştır. 
Kahramanmaraş ilinde ise bu sayı yüz bin civarındadır. Gerek ülke genelinde 
gerekse Kahramanmaraş özelinde göçmenlere yönelik çeşitli meslek edindirme 
kursları ve istihdam politikaları geliştirilmektedir. Göçmenlerin önemli bir kısmı 
kamu ve sivil toplum destekleriyle yaşamlarını idame ettirmekte, bir kısmı maaş 
karşılığı çalışmakta, bir kısmı ise kendi işini kurma eğilimindedirler. Bu çalışma 
Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli göçmenlerin girişimcilik özelliklerini 
belirlemeye yönelik bir alan çalışmasının sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu 
kapsamda Kahramanmaraş’ta ikamet eden 315 Suriyeli sığınmacıya anket 
uygulanmışelde edilen cevaplar analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda bağlamla 
ilgili önemli bazı bulgulara ulaşılmış olup gelecekte yapılabilecek çalışmalara da ışık 
tutabilecek bazı önerilerde bulunulmuştur. Bağlam ile ilgili önemli bulguların 
yanında akademisyen ve uygulayıcılar için bazı önerilerde de bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Göçmen girişimciliği, Kahramanmaraş, 
Suriye 
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A FIELDWORK FOR MEASUREMENT OF ENTREPRENEURSHIP PROPERTY 
OF SYRIAN IN KAHRAMANMARAS IMMIGRANTS 

 
“The Arab Spring”, the general name given to protesters in the name of 

"democracy and freedom" of the Arabic community, first started in Tunisia in 2010 
and then spread to other countries. The demonstrations that ended peacefully in 
Tunisia have led to bloody conflicts and changes in ruling in some countries. 
However, the demonstrations in Syria turned into a civil war because of the intense 
violence applied by the government of Syria to the protesters. Then, by the war of 
attorney carried by the blocks leaded by USA and Russia, it turned out to be an 
inextricable state. The UN and other transnational organizations have been able to 
apply only dressing measures to address the problem. With the beginning of the 
Syrian civil war, Turkey has adopted an open door policy towards Syrian immigrants 
and more than three million immigrants have taken refuge in Turkey. The number 
of refugees in Kahramanmaraş is over one hundred thousand. Both in the national 
perspective and also in Kahramanmaraş various occupational training courses and 
employment policies are being developed. A significant number of immigrants have 
their lives supported by public and non-governmental support, some have paid 
salaries, and others have set up their own businesses. This study reveals the results 
of a field study to determine entrepreneurship characteristics of Syrian immigrants 
living in Kahramanmaraş. Within this scope, 315 Syrian asylum seekers residing in 
Kahramanmaras were surveyed and the answers obtained were analyzed. As a 
result of the research, some important findings about the context have been 
reached and some suggestions have been made that can illuminate future studies. 
In addition to important findings about context, some suggestions were made for 
academicians and practitioners. 

Key words: Arab Spring, Immigrant entrepreneurship, Kahramanmaraş, 
Syria 
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GÖÇÜN TÜRKİYE SİYASETİ ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI 
 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman EKİCİ 
İnönü Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL 
İnönü Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  

 
Mekânsal değişime karşılık gelen göç olgusu sosyal, ekonomik, kültürel ve 

siyasal alan üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Göç sürecinin tarihsel süreç 
içerisinde sürekli yaşandığı Anadolu’da, insan ve insana dair hemen her şey 
üzerinde göçün doğrudan veya dolaylı belirleyiciliği söz konusudur. İktidar ilişkileri 
üzerinden yürütülen siyasal değişim ve dönüşümün göçle bağlantısı kurulmadan 
tam olarak anlaşılması ve analiz edilmesi mümkün değildir. Türkiye, 
imparatorluktan ulus devlete, monarşiden cumhuriyete geçiş gibi köklü siyasal 
dönüşümün yaşandığı bir ülkedir. Cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye’deki siyasal 
düşünce, kültür, yapı, kurum ve ilişkilerde büyük değişimler yaşanmaya devam 
etmiştir. Cumhuriyet döneminde ülkede siyasal alanda yaşanan değişimin asli 
belirleyici unsurlarının başında göç hareketleri gelmektedir. Cumhuriyet öncesi ve 
sonrasında yaşanan nüfus mübadeleleri başta olmak üzere, 1950 sonrasında 
ekonomik temelli kırdan kente yönelen iç göç hareketleri, 1960 sonrasında Almanya 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelen dış göç hareketleri, 1980 sonrası 
ortaya çıkan terör hareketinin doğu bölgelerinde neden olduğu zorunlu göç 
hareketleri ile 2010’lı yıllarda ortaya çıkan Suriye iç savaşının neden olduğu göç 
hareketleri, Türkiye siyaseti üzerinde etkili olmuştur ve olmaya da devam 
etmektedir. Siyasetin düşünsel, yapısal ve işlevsel yönü üzerinde etkili olan göç 
olgusunun farklı yönleriyle analiz edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
Göçün diğer pek çok alanda olduğu gibi siyasal alan üzerindeki etkilerinin kapsamlı 
ve derinlikli çalışmalar ile ele alınmaması, ülkedeki pek çok sorunun tam manasıyla 
anlaşılmasını engellemektedir. Bu tür sorunların varlığı, göçle ilgili çalışmaları daha 
bir anlamlı kılmaktadır.  
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THE REFLECTIONS OF IMMIGRATION ON POLITICS IN TURKEY 
 

The phenomenon of migration corresponding to Spatial change has 
significant impacts on the social, economic, cultural and political realm. In Anatolia, 
where the immigration procession has been constantly experienced in the 
historical process, there is a direct or indirect determination of immigration on 
almost everything about human and humanity. It is not possible to fully understand 
and analyze the political change and transformation carried out over the relations 
of power unless ıt is connected to the immigration. Turkey is a country 
experiencing radical political transformation, from empire to nation state, from 
monarch to republican transition. At the beginning of the Republic, great changes 
in political thought, culture, structure, institutions and relations in Turkey 
continued to be experienced. At the Republican period, immigration movements 
are the main determinant elements of the change in the political environment in 
the country. Population Exchange experienced period before and after the Republic 
era,  in the first half of the 1950s,  the migration from rural areas to the cities, since 
1960 the migration of the population to the European countries, the migration 
caused by the terrorist movements in the eastern regions in 1980s, and the 
migration movements caused by the Syrian civil war that took place in the 2010s 
have been and continue to be influential on Turkish politics. The purpose of this 
study is to analyze different aspects of the phenomenon of migration which have 
an influence on the intellectual, structural and functional aspects of politics. The 
fact that the effects on the political sphere are not addressed by comprehensive 
and profound studies, as is the case with immigration and many other areas, 
precludes the understanding of many problems in the country. The existence of 
such problems makes the migration studies more meaningful. 

Key Words: Migration, politics, political culture, political structure. 
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GÖÇÜN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN HAREKETLERİNE ETKİSİ: İLLERE 
GÖRE GÖÇ VE PATENT SAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 
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Ülkelerin gelişmişlik ölçütleri arasında entelektüel sermayenin kendilerini 

tercih etmelerinin de olduğu bilinmektedir. Günümüz ekonomisinde işletmelerin 
sürekli gelişimi sürdürülebilir hale getirebilmeleri için beşeri sermayeyi ellerinde 
tutacak önlemler geliştirmeleri gerekmektedir. Buradan yola çıkarak mevcut 
çalışma il bazında göç ve onaylanmış patent sayısı arasındaki ilişkiden yola çıkarak 
göçün entelektüel sermaye üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Türk 
Patent Enstitüsü (TPE) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2000-2010 yılları 
patent sayısı ve illere göre göç verilerinin regresyon yöntemi ile analiz edilmesi 
sonucunda; göç alan illerin patent alımında belirleyici olduğu dolayısıyla da göçün 
entelektüel sermayenin hareketleri üzerinde etkisinin olduğu istatistiki olarak 
kanıtlanmıştır. Çalışmada göçün idaresi üzerine çalışma yapacak olan 
akademisyenlere araştırma önerileri ile birlikte uygulayıcılara tavsiyelerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Entelektüel Sermaye, Patent 
 

THE EFFECT OF MIGRATION ON THE INTELLECTUAL CAPITAL: 
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PATENTS GRANTED AND 

MIGRATION AMONG PROVINCES 
 

It is known that being chosen by intellectual capital is among the 
development criteria of countries. In today's economy, businesses need to develop 
measures to keep human capital in their hands so that sustainable development 
can be maintained. From this point of view, the current study aimed to determine 
the effects of migration on intellectual capital, by establishing a link between 
migration and the number of granted patents on provincial basis. With the analysis 
of the data (from 2000 to 2010), obtained from Turkish Patent Institute (TPI) and 
Turkish Statistics Institute (TSI), on the number of granted patents and migration 
on provincial basis; the provinces that get migration are found to be decisive in 
patents numbers, so the effect of migration on intellectual capital is statistically 
proven. Moreover, some implications for researchers on further research are 
provided besides some recommendations for the practitioners. 

Keywords: Migration, Intellectual Capital, Patent 
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Tarih boyunca insanlar birbirinden farklı sebeplerle göç etmişlerdir. Göç 
olgusu mekansal olarak bir yer değiştirme hareketi olarak algılansa da nedenleri ve 
sonuçları ile birlikte bireyler ve toplumlar üzerinde geniş etkileri bulunmaktadır. 
İnsanları göçe zorlayan durumlar bölgesel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal vb. 
sebeplere dayanabilmektedirler. Ekonomik sebepli göçe bakıldığında, bireylerin 
gelir seviyesini arttırarak sosyal yaşam içinde daha iyi bir yer edinmek amacını 
taşıdığı görülmektedir. Ekonomik nedenlere dayanan göç hareketleri genellikle 
kırsal kesimden kentlere doğru yapılmaktadır. Sanayi ve hizmetler sektörünün 
gelişmesi ile ortaya çıkan işgücü ihtiyacı genellikle kırdan kente göç edenlerle 
karşılanmakta, bu durum kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için çekici bir etki 
oluşturarak işgücü piyasaları ile göç arasındaki ilişkinin ekonomik sebeplere 
dayandığını göstermektedir. 

Bu çalışmanın amacı göç olgusu ile işgücü piyasaları arasındaki ilişkiyi 
Kahramanmaraş ili özelinde incelemeye çalışmaktır. Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından yayınlanan istatistiksel veriler ışığında Kahramanmaraş ilinin göç 
rakamları ile işgücü piyasası rakamları karşılaştırılarak, göç olgusu ile ekonomik 
sebepler arasında ilişki kurulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, İş gücü 
 
A STUDY ON THE EFFECTS OF MIGRATION MOBILITY ON LABOR MARKET: 

KAHRAMANMARAŞ 
 

 Throughout history, people have migrated for different reasons. 
Although the phenomenon of migration is perceived as a spatially displaced 
movement, it has wide influences on individuals and societies as well as its 
causes and consequences. Looking at the economic causality, it seems that 
individuals are increasing their income level and aiming to have a better 
place in social life. Migration movements based on economic reasons are 
usually made from rural to urban areas. The labor demand arising from the 
development of the industry and services sector is often met with those 
who migrate from the city to the periphery, which has an attractive effect 
on people living in rural areas, suggesting that the relationship between 
labor market and immigration depends on economic reasons. 

 The aim of this study is to examine the relationship between the 
migration phenomenon and the labor market in Kahramanmaraş province. In the 
light of the statistical data issued by the Turkish Statistical Institute, the migration 
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figures of Kahramanmaraş province and the labor market figures will be compared 
to try to establish a relationship between the migration phenomenon and 
economic reasons. 

 
  Keywords: Migration, Labor 
 
 
 


