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ÇALIŞTAYI

GÖÇ YÖNETİMİ









10’dan fazla üniversiteden, yurt içi ve yurt 
dışında çalışmalarını sürdüren 20’ye yakın 
akademisyen ile “göç yönetimi ve uyum” 
konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu, 
yuvarlak masa toplantılarında uyum konusu 
tartışıldı.



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Uyum ve İletişim Dairesi) ve Uluslararası Göç Örgütünün ortaklaşa organize 
ettiği çalıştayda ‘‘Tarihsel ve Yapısal Çerçevede Entegrasyon/Uyum’’, ‘‘Britanya, İtalya, Hollanda’da Göçmen 
Entegrasyonuyla ilgili Çalışma Örnekleri’’, ‘‘Türkiye’de Uluslararası Emekli Göçmenlerin Uyum Deneyimleri’’, 
‘‘Göçmenlerin Sosyo-psikolojik Bütünleşme Analizi, Mülteci ve Sığınmacıların Eğitim Sorunları’’, ‘‘Yerel 
Yönetimlerin Uyum Süreçlerinde Rolü’’ gibi bir çok başlıkta sunumlar yapıldı. ‘Entegrasyon/Uyum Politikaları’, 
‘Türkiye’de Uyum Politikaları Geliştirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Unsurlar’, ‘Uyum Politikalarında 
Ana Paydaşlar Kimlerdir?’ ‘Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Uyum Çalışmalarına Hangi Aktörler 
Dahil Edilmeli ve Ne Tür İşbirlikleri Geliştirilmelidir?’ konularında yuvarlak masa tartışmaları gerçekleştirildi.
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GÖÇ VE UYUM ÇALIŞTAYI’NDA
ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR
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OTURUM OTURUM KONUSU TAKDİM EDEN

Açılış Konuşmaları

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 Atilla Toros Göç İdaresi genel Müdürü

I. Oturum

I. Oturum: Uyum/Entegrasyon : Kavramsal, Yapısal, Tarihsel Çerçeve ve AB Entegrasyon Politikaları 

Oturum Başkanı: Prof. İbrahim Sirkeci, Regent’s University London
1-1 Entegrasyon/Uyum Kavramı: Tarihsel ve Yapısal Çerçeve Prof. Dr. Ayhan Kaya, Bilgi Üniversitesi

1-2 Türkiye’de Kamu Yönetimindeki Uyum Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Güven Şeker, 

Celal Bayar Üniversitesi

1-3 Uyum Kavramı ve Değişim: AB’de Uyum Fikrinin Evrimi Doç Dr. Saime Özçürümez, Bilkent Üniversitesi

1-4 6458 sayılı Kanun çerçevesinde Uyum
Atay Uslu, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı

1-5
Göçmen Entegrasyonuyla ilgili Ülke Örnekleri: Britanya, İtalya, 

Hollanda 

    Fabio Salomoni,  Koç Üniversitesi

Dr. Ece Öztan, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Onur Unutulmaz, Oxford Üniversitesi 

1-5 Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim Stratejileri  Prof. Dr. Zerrin Toprak, Dokuz Eylül Üniversitesi

1-1-1

I.Yuvarlak Masa Toplantısı/Tartışma:

Türkiye’de Uyum Politikaları Geliştirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Unsurlar Neler Olabilir? Karşılaştırmalı Analizlerden Nasıl 

Yararlanılabilir?

Moderatör: Prof. İbrahim Sirkeci, Regent’s University London

II. Oturum

II. Oturum: Türkiye’de Uyum ve Farklı Göçmen Grupların Uyum Pratikleri

Oturum Başkanı: Prof. Ali Çağlar, Hacettepe Üniversitesi

2-1 Yüksek Nitelikli Göçmenler Uyum Deneyimleri

Doç. Dr. Nail Yılmaz, Marmara Üniversitesi

Murat Daoudov, Marmara Üniversitesi, USAID Kıdemli Danışmanı

2-2 AB Vatandaşları Yabancıların Uyum Deneyimleri Doç. Dr. Bianca Kaiser, Kemerburgaz Üniversitesi

2-3 Türkiye’de Uluslararası Emekli Göçmenlerin Uyum Deneyimleri 
Yrd. Doç. Dr. İlkay Südaş, Ege Üniversitesi

2-4 Türkiye’de Uluslararası Emekli Göçmenlerin Uyum Deneyimleri Prof. Dr. Canan Balkır, Dokuz Eylül Üniversitesi
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2-5 Uluslararası Öğrencilerin Uyum Deneyimleri

Doç.Dr.M.Ertan Gökmen, Ankara Üniversitesi, TÖMER

Doç.Dr.A.Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi, TÖMER 

2-1-1

II. Yuvarlak Masa Toplantısı/Tartışma:

Türkiye’de Farklı Göçmen Grupların Uyum Pratikleriyle ilgili Öncelikli Hususlar/Alanlar Nelerdir? Uyum Politikasına Hangi Hususlar Dahil Edilebilir?

Moderatör: Prof. Ali Çağlar, Hacettepe Üniversitesi 

III. Oturum

III. Oturum: Uyum Süreçlerinde Yerel Yönetimler 

Oturum Başkanı: Prof. Halil İbrahim Bahar, Ankara Strateji Enstitüsü
3-1 Yerel Yönetimlerin Uyum Süreçlerinde Rolü Murat Daoudov, Marmara Üniversitesi,  USAID Kıdemli Danışmanı

3-2
Toplumsal Uyum ve Bütünleşmenin bir Aracı Olarak Danışma Meclisleri 

ve Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme hakları
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güray YONTAR, Dokuz Eylül Üniversitesi

3-1-1

III. Yuvarlak Masa Toplantısı/Tartışma:

Uyum Politikalarında Ana Paydaşlar Kimlerdir?  Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Uyum Çalışmalarına Hangi Aktörler Dahil 

Edilmeli ve Ne Tür İşbirlikleri Geliştirilmelidir?

Moderatör: Prof. Halil İbrahim Bahar, Ankara Strateji Enstitüsü

IV. Oturum

IV. Oturum: Göçmenlerin Sosyo-Psikolojik Uyum Pratikleri ve Kültürleşme Kavramı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin Toprak, Dokuz Eylül Üniversitesi

4-1
Göçmenlerin Kültürlenme Eğilimleri, Yer Kimliği ve Bireycilik-

Toplulukçuluk

Prof.Dr. Melek Göregenli, Ege Üniversitesi

Uzm. Sosyal Psikolog Pelin Karakuş
4-2 Göçmenlerin Sosyo-Psikolojik Bütünleşme Analizi Yrd.Doç.Dr. Duygu Türker, Yaşar Üniversitesi
4-3 Göç, Kültürleşme ve Uyum Yrd.Doç.Dr. Betül Dilara Şeker, Celal Bayar Üniversitesi
4-4 Göç, Kültürleşme ve Psikolojik Problemler Yrd.Doç.Dr.Olga S. Hünler, İzmir Ekonomi Üniversitesi 

4-5
Mültecilerle Çalışmak: Mültecilerin Psikolojik Durumları, Mültecilerle 

Çalışanlarda Görülebilecek Tepkiler ve Neler Yapılabilir?
Dr. Nedret Oztan, Bilkent Üniversitesi

4-6 Mülteci ve Sığınmacı Ailelerin Eğitimle ilişkili Sorunları Yrd. Doç.Dr. Okan Cem Çırakoğlu

4-1-1

IV. Yuvarlak Masa Toplantısı/Tartışma: Uyum Politikalarına  Sosyo-Psikolojik Uyumla ilgili Ne Tür Çalışmalar Dahil Edilmelidir?

Moderatör: Prof. Dr. Zerrin Toprak, Dokuz Eylül Üniversitesi



I. Kavramsal, Yapısal, Tarihsel Çerçeve ve 
AB Entegrasyon Politikalar
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Kavramsal Yaklaşım (A. Kaya)

Göçün nedenleri/ teorilerinin hangisini dikkate aldığınız uyum konusunda bakış açısı için önemi. (Ağ 
teorisi, klasik teori-itici/çekici faktörler, dünya sistemi teorisi vb.) Örneğin, sadece klasik teoriye göre 
çekici faktörler baz alınırsa uyum yaklaşımı liberal olarak eleştirilebilir.  Uyumda devletin rolünün önemi: 
göçle oluşan karşılaşmalar rekabet doğurur ve farklılıkları, çatışmaları devletin engellemesi gerekir. Uyum 
sınıflandırılması (model ve rejim olarak da adlandırılabilir): 1. ayrımcı-ırkçı 2. dışlamacı-kısmi dışlamacı 3. 
asimilasyonist  4. çoğulcu  AB’de uyumun kültürel asimilasyonist bir süreç olarak kurgulanıp açıklandığı 
eleştirisi mevcut. Uyum politikaları kültürel ve dilsel anlamda çoğunluğun normlarına uyum göstermeye 
indirgeniyor. Uyum öncelikle iş piyasalarına uyum, eşit erişim (sağlık, eğitim, siyaset) olarak açıklamanın 
gerekliliği ön plana çıkıyor. Sosyo-ekonomik uyum/entegrasyon öne çıkarılmalı. “bireyler rasyoneldir, 
göçmenler de öyledir, kendileri için neyin en iyi olduğunu onlar bilirler. Tabii ki bulundukları bir ülkenin dilini 
öğrenmek, dilini en iyi şekilde konuşmak gerektiğini onlar bizden çok daha iyi bilirler; tabii ki o ülkenin 
egemen kültürünü, o kültürün kodlarını, normlarını bilmenin onları toplumsal anlamda yukarıya doğru 
mobilize edeceğini zaten çok iyi bilirler, fakat eğer burada bir sorun varsa, o zaman o sorun, bu insanların 
kıt akıllı olmalarından, bu insanların -affedersiniz- geri zekalı olmalarından ya da Tilo Sarrazin’in dedi gibi, 
“Almanya giderek geri zekalılaşıyor, çünkü sayıları çok artan Müslümanlar nedeniyledir bu” şekildeki sığ 
değerlendirmelerin ötesine gidip şunu görmek gerekiyor: Avrupa’da, özellikle barınma anlamında, sağlık 
anlamında, istihdam anlamında, geride bırakıp geldiği ülkenin kendisine sunamadığı ve yeni ulaştığı ülkede 
aradığı koşulları sağlayamadığı zaman, bu insanların kendi içine çekildiklerini ve bu kendi içine çekilme 
psikolojisi içerisinde de sorunlarını dile getirirken, sahip oldukları ve kendilerinden sökülüp alınamayacağını 
düşündükleri değerlere daha fazla sarılma eğiliminde oluyorlar. Bu etnisite olabilir, bu din olabilir, bu kültür 
olabilir, bu gelenek olabilir, otantisite olabilir.” 

Göçmen toplumu olduğu ile ilgili farkındalık yaratma ve eğitim müfredatına çok kültürlü ve çok etnili bir 
toplumsal yapıya sahip olunduğunun girmesi önemli. Demografik açık nedeniyle nüfusun heterojen olması 
ihtimalinin sisyasi olarak işlenmesi ve farkındalık yaratılması önemli olacaktır.

Küresel adalet konusunda hassas olunup yüksek nitelikli göçmenler ve vasıfsız göçmenler konularında 
Avrupa’da olduğu gibi nitelikli-niteliksiz göçmen ayrımı dikkatlice ele alınmalı.
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Kamu Politikası olarak Uyum (G. Şeker)

Türkiye’de bu alandaki kamu politikasıyla ilgili çalışma bulunmuyor. Bu alanda bir kamu politikası 

oluşturulurken vatandaşlık ve vatansızlık konularında ne yapıldığına bakmak önemli. Verilere ulaşım 

Türkiye’de zor bir konu. Uyum konusunda zorluklar, belirsizlik, bilgilendirmeme, dil engeli, kurumlarla 

ilgili bürokrasi, barınma, işsizlik, travma gibi farklı konular var. Bu konularda gerçekten nitelikli yabancıyla 

niteliksiz yabancı arasında eğer bir doğrusal çizgi kurabilirse hepsinde de var. Sivillleşmeyle sıkıntıların 

kolaylıkla muhatap olan kişiye aktarılabilmesi fırsatının sağlanmasında ciddi bir fırsat.  Ülkeye kısa 

süreli gelenlerle uzun süreli gelenler için kamusal alanda farklı uyum stratejileri belirlenebilir. Bunu da 

sadece develet bırakmak doğru olmaz, göç araştırma merkezleri, sivil toplum vs. da özne olmalı.  Yapılan 
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AB’de Uyum Kavramsallaştırması (S. Özçürümez)

Kamu politikası geliştiriken bu politikanın diğer ülkelerde karşılaştığı sorunların farkında olmak, kavramın 
da kendisinin içinde aslında sorunlar olduğunu bilmek ve tekerleği yeniden icat etmeden başka ülkelerde 
bu konudaki tartışmaların genel çerçevesi üzerinde konuşmak önemlidir. Ulus-devletler aslında birçok 
ortak prensipleri benimsese, uluslararası ve AB düzeyinde birçok anlaşmalara imza atsalar da,  birçok 
şekilde kendilerini bağlasalar da, aslında ulus düzeyinde uyguladıkları, hatta yerel düzeye kadar çektikleri 
kamu politikaları mevcut.

Ülkelerin dikkate aldıkları unsurlar var. Tarihi tecrübeleri, her ülkenin göçle tecrübesi farklı. Farklı 
dönemlerde gelenlerin farklı gereksinimleri oluyor. Bunun süreyle de ilgisi var; ama aynı zamanda kalış 
süresi değil, ülkelerden ne amaçla gelinip gidildiği; yani kategorilere göre, uyumun kimi muhatap alacağı 
da çok önemli. Avrupa Birliğinde bu biraz daha geniş tutulmuş, AB vatandaşlığı ve üçüncü ülke vatandaşlığı 
olarak ayrılmış. AB Göçmen Entegrasyonu Politikası Ortak Temel Prensipleri’nde iki husus öne çıkıyor. 
Birincisi, kamu politikaları ulus-devletler tarafından geliştirilse de, gelenlerin buna gerçekten katkıda 
bulunmayı istemesi ve bunu karşılıklı etkileşim halinde geliştirecekleri bir ortamda gerçekleştirmeleri ve 
ikincisi de -örneğin ulus-devlet açısından irdelediğimizde, önemli bir biçimde Türkiye’de tartışmaya yol 
açacak noktalardan biri- temel değerlere saygı meselesidir. Uyum için, istihdam, yaşanan ülkenin dili, 
tarihi ve temel kurumlarıyla ilgili bilgi konusunda bir uzlaşma var. Eğitim, bütün bu ilk dört unsura katkıda 
bulunacak olan mekanizma olarak görünüyor. Kurumlar ve bunların yararları, kültürlerarası diyalog, ortak 
etkileşim alanları, farklı kültürlerin ve dinlerin yaşamasına alan açılması, yerel düzeyde katılım gerçekten 
da çok önemli. Diğer kamu politikalarını uygulayan diğer bakanlıklar, diğer kurumlarla da işbirliğinin 
ön plana çıkarılması da önemli bir husus. Ayrıca net hedefler, ölçütler ve değerlendirme mekanizmaları 
kurulması meselesi de önemli.

Türkiye’de entegrasyonla ilgili öne çıkacak konulardan ilki, geçiş ülkesinden yerleşilen ülke konumuna 
geçişin kamuoyuna ve kamu politikası yapıcılarına nasıl anlatılacağı ve ikincisi ise istihdam piyasası 
analizleriyle yabancı işgücüne ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi. Farkındalık önemli, ayrıca 
göçmenin birey olarak topluma katkısı konusunda bir çalışma yapılması ve bunun şimdiye kadar olan 
tecrübeleri yansıtacak şekilde yapılan kamu politikasının uygulanmasında da nasıl ön plana çıkacağı 
üzerinde durulması gerekli.
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Yabancıların hukuki haklarını bilmesi de önemli bir diğer unsur.  Göç politikasıyla tutarlılık da önemli. 
Göç politikasında, örneğin istihdam piyasası analizi sonucunda ilanlar verilip hangi tip işlere aday olan 
kişilerin alınacağı vurgulandıktan sonra, onlar alındığında, ülkeye geldiklerinde onların geçişlerinin nasıl 
kolaylaştırılacağı üzerine gerçekten düşünülüp planlar hazırlanması ve buna uygun nitelikli personelin oraya 
getirilmesi gerekiyor.

Uyumun muhatabının sadece gelenler olmadığı -bu çok önemli bir nokta- aynı zamanda gelinen toplumun 
da uyumunun önemli olduğu, yani o toplumun gelen bireylerle nasıl bağdaşacağı öne çıkan bir diğer husus.

Avrupa Birliğinde ortak prensiplere bakıldığı zaman yasal olarak ikamet edenler öncelikli oluyor; ancak, 
düzensiz göçmen ya da mülteci olanlar ya da geçici koruma altında olanların hepsi de o ülkede yaşamaya 
devam ediyor. Dolayısıyla entegrasyonun sınırlarının sadece kapsam olarak değil de, kimi kapsayacağı 
yönünden de sınırları üzerine tartışılması gerekli.

Sivil toplumun rolüyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, uyumu tamamen üstlenecek ve kapsayacak 
mekanizmalarının ve kaynaklarının olmaması ve sürekli olmaması sorunları ortaya çıkıyor.

Entegrasyonu kapsayıcı, dayanışmacı olarak planlarken, bununla birlikte gelebilecek ekonomik krizler 
ve işsizlik gibi çatışmalara da yol açabilen yapısal sorunların, ülkenin yaşayabileceği yapısal sorunların 
karşısında bu politikanın nasıl kendini koruyabileceği, nasıl süreklilik kazanabileceği üzerine de düşünülmesi 
gerekli.
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İngiltere (O.Unutulmaz)

İngiltere’de söylemler ırk ilişkilerinden çok kültürcülüğe son yıllarda da “integration” ve “cohesion”a ( 
kaynaşma) doğru evrilmiştir. 

Britanya’da kimlik kaygılarından dolayı kısıtlayıcı söylemler artmıştır. Bu kısıtlamacı politikaları sadece 
asimalisyonist amaca indirgemek hatalıdır. 

Konunun hassasiyetinden dolayı farkındalık ve söylem yönetimi ayrıca çeşitliliğin yönetimi çok önemli.

Entegrasyon da statik bir kavram değil ve bağlama göre değişebiliyor. Bu nedenle entegrasyon politikaları 
değil entegrasyon felsefeleri tartışmalı.

Britanya göçü tarihi, üç dönemde incelenebilir. 1980’lerle başlayan üçüncü dönemde 2000’li yıllara 
gelindiğinde çokkültürlülük söylemi başarısızlığa uğradı. 

Bu dönemde “Britanya aşırı çeşitli oldu, ortak kültürümüz kalmadı” denmeye başlandı  ve güvenlik 
söylemleri ön plana çıkmaya başladı.

Bu dönemde kentlerdeki göçmen isyanları bu alanda yeni araştırmalar yapılması ihtiyacını ortaya çıkardı ve 
devlet entegrasyonla ilgili bir komisyon kurdurdu. Komisyon raporu sorunu tespit ederken şuna değindi: 
“yaşam alanlarının fiziksel olarak ayrı olması zaten beklenmekteyken, araştırma ekibimiz şehirlerimizde 
gözlemlediği kutuplaşmanın derinliğiyle şoke olmuştur. Farklı gruplar paralel yaşamlar sürdürmektedir. 
Birbiriyle diyaloga girmeyi bırakın, birbiriyle hiç temas etmeden yaşamaktadırlar ve bu, artık toplumun bir 
merkezi olmamasını sağlamıştır.”

2005-2006 yıllarında “entegrasyon ve kaynaşma” söylemine bir kayış sözkonusu oldu ve Entegrasyon ve 
Kaynaşma komisyonu kuruldu. Değişen söylemde öne plana çıkan konu  “ortak değerler ve ortak payda” 
bulmalıyız oldu.



18 İtalya (F. Salomoni)

İtalya’ya göçün üç özelliği var. Birincisi plansız ve spontane gelişmiş olması( kota ya da göç politikaları 
olmadı) İkincisi, düzenli ve planlı göç politikaları olmadığı için göç politikası af politikalarıyla yürütüldü. 
Üçüncüsü ise göçmenlerin kırılgan ve enformel bir şekilde işgücü piyasasına girmesi sözkonusu oldu.

Düzensiz göçmen olanların çoğu turistik vizeyle ülkeye geliyor.

Göç ayrıca çok hızlı ilerleyip işgücü göçünden aile göçüne dönüştü. “Mesela 18 yaş altı -okullardan çok iyi 
görebiliyor- İtalyan okullarında 83’te 6 bin, 95’te 50 bin ve 2009’da 620 bin yabancı uyruklu öğrenci vardı.”

Bu hızlı dönüşüm iş, konut ve eğitim alanında entegrasyon ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor.

Toplumun tepkisi çelişkili. Göçmenler işçi olarak gerekli görülmekle birlikte istenmeyen ve kalıcı 
olmayanlar olarak görülüyor.

İtalya entegrasyon modeli ne asimilasyonist ne de çoğulcu. Model daha çok karma, daha az tutarlı ve 
parçacıl. Güçlü ve zayıf yöneleri var. Türkiye için değerli bir örnek olabilir. Yerel yönetimler bu modelde 
önemli rol oynuyor. Sendikalar da önemli aktörler.  Göçmenlerin siyasi katılımı olmadığı için sendikalar 
bir tür sosyal katılımı sağlıyor. Sivil toplum ve hayır kurumları, siyasi örgütler de diğer aktörler. Enformel 
dayanışma ağları İtalya’da çok güçlü. Formel dernekler çok güçlü değil.

1998 yılında daimi ikamet izninin uygulanmaya başlanması çok önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak 
uygulamada büyük problemler yaşandı. Uygulama ve yasalar ilişkisi problemli. 2007’den beri entegrasyon 
projeleri dil entegrasyonun sağlamak, farklı ortamlarda kültürel arabuluculuk sağlamak ve göçmenlere 
mesleki eğitim vermek ve kamu kuruluşlarının göçmenlere hizmet verirken daha verimli bir şekilde 
verebilmesine yönelik ve projeler gençler ve kadınlar odaklı.

2010 Entegrasyon Anlaşması ilginç. “Bu anlaşmanın içinde ilk defa kağıt üzerinde İtalyan göç politikasının 
felsefesi ve teorik temelleri bir şekilde ele alındı. Bu felsefi temeller ne çoğulculuk odaklı bir model, ne 
asimilasyon odaklı daha çok kişinin üzerinde ve aynı zamanda anayasaya aykırı olmayan, bütün kültürel ve 
kimlik özellikleri savunan bir model.” 



19Hollanda (E. Öztay)

Araştırmacı çalışması sırasındaki dönemde Hollanda’yı histerilerle boğuşan bir yer olarak tanımlıyor. 
Hoşgörü ve çok kültürlülük modeline rağmen toplumun hızla liberal olmayan hatta zorunlu entegrasyon 
politikarına ve asimilasyonist çizgiye kaymasındaki temel sebeplerden biri göç meselesinin tarihi olmayan 
sorunlar olarak tartışılmasıydı. Entegrasyon çift traflı olmalı deniyor. Uygulamalar gelinen ülkeyle de çok 
ilgili ve değişken.  Ulusal modellerdense ulusal modellerin altındaki tarihsel süreçler çok önemli. (“Fransa 
cumhuriyetçi model; Hollanda, İsveç, Belçika, Flaman bölgesi çok kültürlü model; Almanya, Avusturya gibi 
ülkeler daha etnokültürel model olarak adlandırılıyor; ama bütün bu tartışmalar ya da Hollanda’daki histeri, 
bize bu ulusal modellerin çok da anlamlı tartışma zeminleri olmadığını gösterdi.) Sömürgecilik deneyimi, 
sömürgecilik deneyimindeki öteki nüfusla kurulan ilişkiler ya da kendi topraklarında Hollanda yurttaşlığının 
nasıl oluştuğu, hangi söylemlerle kurulduğunu bilmek çok önemli. (Hollanda sütün modelinde, katolikler, 
protestonlar, liberaller ve komünistlerin yaşam alanları tarihsel olarak ayrışmış) Kimi değişimler olmakla 
birlikte, toplumdaki göçmenlere dair algıda, göçmenlerin Hollandalı görülmediği, yerli nüfusla arasında bir 
çeşit mesafe olduğu görülmekte.

Entegrasyon politikalarındaki kültürcü vurgu, dil kursları ve Hollandalı olmak yapısal boyutu göz ardı etmekte. 
(Entegrasyon sadece Prenses Maxima’nın kökeninin hangi ülkeden olduğunu bilmek ya da Hollanda’nın 
bayramlarında nasıl şekerler yiyeceğini bilmekten ibaret sembolik bir şeye dönüştü. ) Göçmen kategorilerine 
göre uyum politikaları sorunlu ve entegrasyonun çift yönlü bir süreç olası meselesini yaralamakta. (“Kimse 
mesela elmas tüccarını uyum programına almıyor ya da Amsterdam’daki ekspat komünitesi böyle bir 
tartışmanın içinde değil ya da Berlin’deki Fransız Erasmus öğrencisini de konuşmuyor.) Dolayısıyla özellikle 
Hollanda örneğinde göç politikası ve entegrasyon politikası tümüyle sorun merkezli bir perspektiften ele 
alınıyor. Grup içi farklılıklar hesaba katılmalı. (Örn. herkesi müslüman temsil sistemine sokmak Türkler 
ve Faslılar arasında gerilim yaratmakta.) Yerel bağlam ve politikalar çok önemli. Mesela Rotterdam’da 
başka bir rüzgar varken, Amsterdam Belediyesinde daha çoğulcu bir rüzgar görebiliyordunuz.. Dolayısıyla 
modeller ve ezberler üzerinden konuşmamak gerekiyor.  2000’lerden sonra toplumsal histeri, çok kültürlü 
drama olarak adlandırılan bir yüzleşme evresine dönüştü. Göçmen entegrasyonu, marjinal siyaset alanına 
dönüşmemeli, sorunlar apolitikleştirilmemeli, sorun kategorilerine indirilmemeli.(dil bilmeyen Türk 
kadınlar, suç işlyen Faslı gençler vb.) Hak temelli olan ve yurttaşlık olanaklardan yararlanmayla ilgili bir 
alanın marjinal siyaset alanına çekilmemesi gerekli.
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 ÖRN: “O dönem Amsterdam Belediyesi uyum politikaları çerçevesinde çok kültürlü günler düzenliyordu 
ve Ramazan döneminde de Hollanda Müslümanlarıyla Hollandalıları bir araya getiren iftar yemekleri 
organize ediyordu. Bu iftar yemeklerinde defalarca görev aldım. Oradaki mutfak konuşmalarından birkaç 
şey aktararak konuşmamı bitireceğim. Birlikte yemek yaptığımız Türkiye kökenli genç kız şunu söylüyordu: 
“Tamam, bunların hepsi çok güzel, yani artık kuskusu biliyorlar, pilavı tanıyorlar, karnıyarığı biliyorlar, bunlar 
güzel; ama ben hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra neden eşit koşullarda iş bulamadığımı tartışmak 
istiyorum. Hollanda toplumunun Türkleri, Faslıları, kültürü, duvarlarda asılı camileri tanımasından öte, çok 
daha temel bir problemim var; ama hiçbir entegrasyon politikası buna çözüm bulamıyor.” 
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II. Türkiye’de Uyum ve Farklı Göçmen 
Grupların Uyum Pratikleri 



22 Yüksek Nitelikli Göçmenler Uyum Deneyimleri 

İstanbul en fazla yüksek nitelikli göç alan şehirlerden bir tanesi ve karşılaştıkları bazı problemler mevcut. Yapılan 
bir alan araştırmasında yaş, eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, İstanbul ve Türkiye’yle ilgili görüşleri ve 
bilgi düzeyleri, yerel halkla ilişkileri, hizmetlere bakışları soruldu. Üç grupta toplanıyorlar.  İlk gruptakiler eğitimci, 
gazeteci, araştırmacılar gibi bölge uzman, ülke uzmanı olarak çalışan kişiler, ikinci gruptakiler maceracı olarak 
tanımlananlar ve üçüncü grup ise özellikle uluslararası şirketler ya da benzeri kurumlarda çalışanlar.

İstanbul’un küresel bir şehir olma, cazibe merkezi olması gerektiği yönünde bir söylem var, ancak kalifiye göçü 
kabul ve memnun etmeye yönelik hizmetler açısından hazır mı sorusuna cevap aranıyor. Yerel yönetim ve 
merkezi yönetimin hizmetleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ve hizmetlere erişimleri, kamu hayatına 
katılımları araştırılmış. 

AB Vatandaşı Yabancıların Uyum Deneyimleri 

AB vatandaşlarının yaşam pratikleriyle öne çıkan iki durum süresiz oturum ve çalışma haklarının kısıtlı olması. 
Bu nedenle, siyasi haklar ve yabancıların temsili ikinci planda. Toplumsal önyargılar bu grup içerisinde pozitifken 
hukusal zorluklar ön planda. 

Güvensizlik duygusu sorunu, daha mobil ve kozmopolit olan gençlerde daha az olmakla birlikte yaşlılarda daha 
önemli bir sorun. Göçmen-yabancı ayrımından rahatsızlar ve yabancı olarak değerlendirmek garip bir duygu 
yaratıyor.



23                          Türkiye’de Uluslararası Emekli Göçmenlerin Uyum 
Deneyimleri (İ. Südaş ve C. Balkır)

İnsan hareketliliği ön planda, hatta göç yerine artık yaşam güzergahı kullanılıyor.

Emekli göçü bulunduğumuz coğrafya, iklim kuşağıyla ilgili. (güneşe doğru göç)

Türkiye, 2003 yılında yabancıların ülk edinmeleriyle ilgili yasal değişiklikten sonra Güney Avrupa ülkelerinin 
çok önceden yaşadığı bir deneyimi yaşıyor.

Göç kuramları dezavantajlılık ve ekonomik temelli kuramlar üzerine ancak bu grupların refah düzeyi ve eğitim 
düzeyleri yüksek. Haklarını bilen ve arayan gruplar. Belki entegre edilmelerine gerek olmayan  ama yerelde 
halkın anlam dünyasının değiştirilmesi gereken bir durum söz konusu. Yerel halkla ilişkileri bağlamında 
entegrasyon politikaları düşünülmeli. 

Ancak grubu homoen düşünmemek gerekli, çünkü sorun da yaşıyorlar. Oy kullanmak istiyorlar.

Medyada temsil çok önemli

İki tarafın birbirini tanıyacağı politikalar geliştirilmesi gerekli. Bizim kültürümüzün öğretilmesi ve onların bize 
uyum sağlaması değil, karşılıklılığın sağlanması gerekiyor.

Antalya’daki alan araştırmasında yerel toplumun göçe hazır olup olmadığı; yerel toplumun yabancılarla 
aynı sitelerde oturup oturmak istemedikleri, yabancı komşuları olup olmadıkları, hangi sıklıkla yabancılarla 
konuştukları, yabancılara mülk satarlar mı, birlikte iş kurarlar mı, onlarla evlenirler mi gibi, yerel toplumun bu 
yabancılarla ilgili algısına yönelik sorular yöneltilmiş. Toplumun algısında yabancıların hiç sorun yaşamadığı 
algısı mevcut.. 

Araştırmada bu yabancıların paraları olan rahat yaşayan insanlar olduğu algısının yanlış olduğu, son derece 
mütevazi yaşadıkları görülmüş.

Emekli yabancıların yerleşik olduğu halka anlatılmalı. Uzun dönemli turist olmadıkları belirtilmeli. Ekonomik 
değerlendirme önemli, çünkü esnaflar yabancılardan gayet memnun. Çalışmalarda ayrıca kadın perspektifi 
gerekli.



24 Uluslararası Öğrencilerin Uyum Deneyimleri

TÖMER’in dil öğretimlerinde kültürlerarası iletişimsel uzmanlık becerisi kazandırmak öne çıkıyor.

Öğrencilerin iki yetiştirilme paradigması olduğu görülmüş. Birincisi etnosantrik yani kendi kültürlerini 
merkeze koyan ve başka kültürlere tamamen kapalı kesim. Türk dili ve kültürü bilgisi arttıkça bu kesimin 
Türk kültürüyle ilişki kurması başlıyor. Bunlardan bazıları eğitimlerinin sonuna geldiğinde kendi kültürüyle 
Türk kültürünü denk görmeye başlıyor. Sonraki aşama adaptasyon süreci ve burada kişinin Doğu kültürü mü 
Batı kültürü mü taşıdığı çok önemli.

Kültürlerarasılık  konusunu öğreten  kişinin komptensı da önemli.Yani öğrettiği dile değil kültüre de ne kadar 
hakim olduğu çok önemli. Kültürel çevresinin farkında olması Doğu/Batı kültürlerini bilmesi gerekiyor.

Etno relative oryanstasyonunda adaptasyon kısmında davranışlarını yeni kültüre uyduruyormuş gibi yapıyor. 
Entegrasyon aşamasında kendi kültüründen başka bir kültüre ait olduğunu hissetme başlıyor.

Yuvarlak Masa Toplantısı

Ülkemiz içerisinde de uyum problememiz olduğu kanaati mevcut. İçimizde hala yerleşik göçmenlerimiz var, 
kendini buraya ait hissetmeyen hissetse bile egemen güçlerimizin algılarımızın hisssettimediği insanlar. Hala 
dilimizde köken ve inançlara vurgu yapan pejoratif kullanımlar mevcut (kuyruklu kürt, kestiği yenmeyen 
alevi, laz ampülü nasıl takar, pis arap vb.) 

Bürokratların önderliğinde insanların din, dil, ırk, giyim kuşam vesaire kültürlerinin eşit derecede saygıdeğer 
olduğunun bir şekilde, kitle iletişim araçları üzerinden, Milli Eğitimin ders kitapları üzerinden vesaire işlenmesi 
gerekli.
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III. Uyum Süreçlerinde Yerel Yönetimler
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Uyum Süreçlerinde Yerel Yönetimler (M. Daudov)

YUKK’ta yerle yönetimlerin rolüyle ilgili fırsat kaçırıldığı düşünülmektedir.

Uyumla ilgili br merdiven analojisi vardır. Bir yabancının ülkeye girişinden itibaren bütün entegrasyon 
aşamalarını geçip, vatandaşlığı elde edip, resmen göçmen statüsünden sıyrılıp, yani resmi, hukuki anlamda 
yerli halka karışıncaya kadar geçen süre içerisindeki politikaları bir merdiven olarak değerlendirebilir ve 
burada aslında kimlerin rol oynadığı görülebilir.

Bir çok ülkede giriş, ikamet, vize politikası, vatandaşlık verme, oy hakkını düzenleme (yerel seçim için olsa 
bile) merkezi yönetimin elindedir ancak bireyin uyumu, dil kursu, meslek edindirme, beceri kursları, danışma 
meclisleri oluşturup bunları dinlemek yerel yönetimlerin elindedir.

Türkiye’de yabancılar mevuzatında ve yerel yönetimler mevzuatında yabancılarla ilgili verilen yetki yok ya da 
çok sınırlıdır. Ancak, YUKK’un ikincil mevzuatında bu sıkıntının giderileceği umulmaktadır.
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Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme hakları (İ.Yontar)

Sosyal, psikolojik uyumdan bahsedilirken birden siyasal katılım mekanizmalarından konuşmak çok ileri 
odaklı olmakla birlikte kamu yöneticilerinin geleceğe strateji üretmesi gereklidir.

AB’ye üye olunduğunda da AB vatandaşlarına yerel seçimlerde oy kullanma hakkı verilecek.

Bu konuda önemli bir sözleşme; Avrupa Konseyinin 92 yılında imzaya açtığı, 1997 yılında da yürürlüğe giren 
bir sözleşmesi var; Yerleşik Yabancıların Yerel Kamusal Yaşama Katılımlarına Dair Sözleşme. Bu Sözleşmede 
danışma meclislerinin kurulması, dernek kurma, toplanma, ifade hürriyetleri dâhil olmak üzere pek çok konu 
var. Bunlardan bir tanesi de yerel düzeyde seçme-seçilme haklarının tanınması.

Sözleşmeyi imzalayan devletler bunu uygulamama hakkına da sahip, Sözleşme o rezervi de veriyor. 47 
Avrupa Konseyi üyesi devletten 13 tanesi Sözleşmeyi imzalıyor ve 8 tanesi de onaylayıp yürürlüğe sokuyor. 
Fakat bunu onaylayıp yürürlüğe sokan 8 devletin de rezervasyonlarına, çekincelerine bakıldığında, yerel 
seçimlerde seçme ve seçilme hakkının olduğu maddede yine çekince koyan var.

Karşılıklılık ilkesi de ön plan çıkıyor. Ancak her devletin kendine özgü geliştirdiği modeller mevcut. Türkiye de 
ileride bu modelleri, örnekleri inceleyip kendisine uygun olanını seçebilir.
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IV. Oturum: Göçmenlerin Sosyo-Psikolojik 
Uyum Pratikleri ve Kültürleşme Kavramı
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Göçmenlerin Kültürlenme Eğilimleri, Yer Kimliği ve Bireycilik-Toplulukçuluk 

(M. Göregenli)
Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep şehirlerinde yapılan araştırmada; entegrasyon için iç ve 
dış göçün içeciliği, yerin yerlisi hissetmenin ve yerlilerin de göçe nasıl baktığı konularının önemli olduğu 
görülmüştür. Bireysel olarak da göç yeni kültürle karşılaşma sürecidir. Kentsel mekana aidiyet de önemlidir. 
Kentliliğin statüsünün bozulması, kaybolması da göçe yönelik tutumları etkilemektedir.

Göçmenlerin Sosyo-Psikolojik Bütünleşme Analizi (D. Türker)

Bütünleşme (Barrey modeli) kültürel etkileşim stratejilerinen biridir ve bireyin kimliğini ve özelliklerini 
sürdürmesi, değerli görülmesi ve toplumla ilişkilerin sürdürülmesi değerli görülmesinin kesişim noktası, bir 
strateji olarak bütünleşmeyi ortaya çıkarıyor.

Bütünleşmede psikolojik, sosyolojik, sosyokültürel, psikolojik sosyokültürel veya ekonomik boyutlar gibi 
boyutlar var. Ancak, literatür sosyopsikolojik boyut gibi ara boyut  konusunda çok fazla bir şey sunmuyor.

Sosyo-psikolojik boyutu, literatürdeki benzer çalışmaları takip ederek, kimlik teorisiyle açıklamak mümkün. 
Sosyal kimlik teorisinin belirttiği üzere, bireyler, ait olduklarını hissettikleri gruplara ilişkin olarak, aslında 
sosyal çevreleriyle ilişkilerine bağlı olarak çeşitli kimlikler geliştiriyorlar. Burada örneğin, bir bireyin milliyeti, 
politik eğilimi, hatta tuttuğu spor kulübü bile kişinin sosyal kimliğine eklemlenen boyutlar haline gelebiliyor.

Göçmenliğin de sosyal kimlik teorisiyle açıklanması mümkün.

Türk soylu göçmenlerle yapılan bir alan araştırmasında  göçmen kimliğinin olduğunu ancak bunun özellikle 
duygusal ve bilişssel boyutunun güçlü olduğu, davranışssal boyutunun güçlü olmadığı görülmüş. Yerel 
halkla ilgili olumlu duygu ve düşünclere sahip olmakla birlikte çalışma yaşamına katılımın çok sınırlı olduğu 
görülmüş.Bunun da kamu politikaları nedeniyle olmadığı çıkarımı yapılmış. Bu nedenle sosyopsikolojik bir 
bütünleşme gerekli olduğu belirtiliyor.



30 Göç, Kültürleşme ve Uyum (B. D. Şeker) 

Kültürleşem grupları çok farklıdır, bu nedenle uyum sürecinde bütün grupları göz önüne alarak çeşitli 
politikaların oluşturulması gerekir.

Bütünleşme azaltma eksiltme olmadan iki konunun bir araya gelmesidir ve iki grubun bir araya gelmesinde 
kendi öz yapılarında farklılık olmadan olması gerekmektedir, ancak sosyal düzlemde bunun gerçekleşmesi 
oldukça zordur.

Toplumda bütünleşme ve uyumun sağlanabilmesi için, genel topluma sağlanan temel durumların tüm topluma 
yaygın bir hale getirilmesi lazım. Sağlık, eğitim, barınma, iş sahibi olma gibi kamu faydalarının toplumdaki 
tüm gruplar için eşit olarak sağlanması; dille ilgili yeterlilikler, kültürel bilgi birikimlerinin yeterli seviyede 
olması; yine aynı şekilde, güvenlik ve durağanlık ihtiyacının tüm gruplar için sağlanması gerekmektedir

Uymu etkileyecek dokuz temel konu bulunmaktadır. Devletin politikası, istekliliği, istihdam, eğitim, ev, sağlık, 
barınma, sosyal kabul, katılım, yasal bütünleşme ve haklar çerçevesinde uyum değerlendirilmeli.

Göç, Kültürleşme ve Psikolojik Problemler (O. Müller)

Klinik psikoloji perspektifinden göçe bakıldığında birçok sosyal faktörün yanı sıra psikolojik olarak da zorlu 
ve çetin bir süreç önemli olup, psikolojik sağlığı etkileyebiliyor. Bu bakış açısına göre, psikolojiyi göç öncesi ve 
göç sonrası faktörler etkileyebiliyor.

Göç öncesi faktörler genellikle göçmenin kişiliği, göçüş şekli, göç ettiği ülkede işkence ya da zulme maruz 
kalma durumlarıdır.Göç sonrası faktörler ise, göçe dair yaşanan yas duygusu ya da kültür şoku, beklentiler 
ve karşılaşılan gerçeklikler arasındaki farklar, göç edilen ülkede kendini kabul edilmiş hissetmeme vb.’dir.

Psikolojik sorunlarda çok sık olarak görüleni ise psikosomatik olarak sınıflandırılan yani fiziksel bir nedeni 
olmamakla birlikte kendini fiziksel olarak gösteren yakınmalar; örneğin ülserler, baş ağrıları, uyku problemleri, 
kaygı atakları gibi, depresyon ve depresif yakınmalar, kaygı bozuklukları, kimi durumlarda intihar ve madde-
alkol kötüye kullanımıdır.



31Araştırmalarda, kültürel kimlik değişiminin zaman içerisinde geliştiği ve mutlaka zaman içinde göçmenlerin 
ana akım kültüre uyum sağlayacakları fikrinin doğru olmadığı ve iki boyutlu kültürel yaklaşımın daha 
dominant olduğu görülüyor.

Tek boyutlu kültürel yaklaşımda çok farklı bulgular ortaya çıkıyor. Kimi örneklemler yüksek kültürleşmenin 
daha fazla psikolojik stresle ilişkisini gösteriyor, ama kimi çalışmalar da tam tersi bir bulguyu gösteriyor.

İki boyutlu kültürleşmede entegrasyon ve marjinalizasyon diyebileceğimiz, yani iki kültürle de ilişki 
kurmamayı seçme ya da kuramama hali sözkonusu ve biri olumlu, diğeri olumsuz yönde. Ancak, ayrışma 
ve asimilasyon söz konusu olduğunda, kimi göçmen gruplar ya da kimi azınlık grupları, ayrıştıklarında akıl 
sağlıklarını koruyabilirken; kimi gruplar, asimile olduklarında akıl sağlıklarını koruyabiliyorlar.

Etnik ve kültürel kimlik ve psikolojik problemlerin ilişkisine bakıldığında, yapılan çalışmalar, genellikle yüksek 
etnik kimliliğe bağlılığın, özsaygı gibi, yaşam doyumu gibi değişkenlerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Ancak, 
göçmenler, ayrımcılık algılamaya başladıklarında daha fazla depresyon, daha fazla kaygıya düşüyorlar, yaşam 
doyumları azalıyor ve daha çok özgüven problemleri yaşayıp ya da psikolojik sağlıkta genel bir bozulma 
ortaya çıkabiliyor.

Kişilik özellikleri de önemli. Bağımsız ya da bağlı kendilik özellikleriyle yapılan araştırmalar, genellikle 
bağımsız kişilik özelliklerinin daha iyi uyum, bağımlı ya da bağlı kişilik özelliklerinin daha fazla psikolojik 
problemle ilintili olduğunu gösteriyor. Ancak, yapılan bu çalışmalar genellikle Batılı katılımcılarla ve genellikle 
üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmaların bulguları. Örneğin, Amerika’da yaşayan Asyalı göçmenlerle 
yapılan aynı tür çalışmalara baktığımızda, bağlı kendiliğin, tam tersine, daha düşük depresyon ve daha yüksek 
iyi olma haliyle ilişkili olduğu ortaya konuluyor.
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