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A
vrupa’da 20 yılı aşkın süredir devam eden Sağlıklı 
Kentler Hareketi’nin ülkemizde benimsenmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Sağlıklı Kentler 
Birliği Konferansı’nı Kadirli’de gerçekleştirdik. Bele-
diyeler arasında işbirliği, tecrübe ve bilgi alışverişle- 
rinin sağlandığı konferansımızın ana teması “Kent 

ve Göç” idi. Sanayileşmenin artması ile hızla gelişen şehirlerde 
iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek amacıyla kırsal alanlardan 
kentlere göç eden nüfus artışı ve göçün kentlere etkileri çeşitli 
başlıklar altında ele alındı.  

Konusunda uzman olan değerli konuşmacılar, yaptıkları sunum-
larla başta biz yerel yöneticiler olmak üzere toplumun tüm kesim-
lerini ilgilendiren önemli ve çarpıcı bilgiler aktardılar.

Yerel yönetimler olarak bizlere bu konuda çok büyük görevler 
düşmektedir. Kente göçün etkilerini tüm yönleriyle ele alıp, bir yol 
haritası belirlenmesi, kentlerimizin geleceği ve dolayısıyla insan-
lığın geleceği için önemli adımlar atmamız gerekmektedir. 

“Kent ve Göç” Konferansı’nda yer alan tüm bildirileri bir araya ge-
tirerek, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da kaynak olarak başvurulması 
açısından bu kitapta topladık.

Konferansımıza sunumlarıyla ve verdikleri bilgilerle katkı sağlayan 
tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak bizi ağırlama nezaketi 
gösteren Kadirli Belediye Başkanı sayın Ömer Tarhan ve ekibine, 
sayın Kaymakamımıza, değerli yöneticilerimize ve emeği geçen 
tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. 

Gelecek toplantılarımızda yeniden buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla.

ÖNSÖZ
Recep ALTEPE
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İÇİNDEKİLER

Konferans Programı

Açılış Konuşmaları

I. Oturum
Göçün Etkileri ve Göç Politikaları  

Göçün Kentsel Araziler Üzerine Olan Olumsuz Etkileri

Göç Politikasında Söylem-Eylem Dönüşümü ve 
Belediyeler

Şehirlerde Göçmenlere Yönelik Yerel Politikalar

 

II. Oturum
Suriye Gerçeği ve Kültürel Etkileşim 

Göç, Hayat ve Mizah

Köyden Kente Göç ve Suriye Gerçeği

Göç ve Kültürel Etkileşim

 
III. Oturum
2015 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda 
Ödül Alan Belediyeler

Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi

Karasu Gençlik, Spor ve Yaşam Adası

Mavi Deniz Temiz Kıyılar

Kent Müzesi 
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 13 Kasım 2015 Cuma
19.30 Hoşgeldiniz Yemeği
 14 Kasım 2015 Cumartesi
09.30 Açılış Konuşmaları
10.15 Sağlıklı Kentler Birliği 23. Olağan Meclis Toplantısı
 2015 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 
 Ödül  Töreni
11.00 Kahve Arası
11.15 I. OTURUM: Göçün Etkileri ve Göç Politikaları   
 Oturum Başkanı: Prof. Dr.Cengiz TÜRE
 Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı 
 SKB Danışma Kurulu Üyesi

 Prof.Dr. Ünal ALTINBAŞ
 Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Toprak 
 Bölümü  E. Öğretim Üyesi / SKB Danışma Kurulu Üyesi 
 “Göçün Kentsel Araziler Üzerine Olan Olumsuz Etkileri”

 Murad DAOUDOV
 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
 Öğretim Görevlisi  
 “Göç Politikasında Söylem-Eylem Dönüşümü 
 ve Belediyeler”

 Mehdi ZOUAOUI
 Orta Doğu Kalkınma Ağı Araştırmacı ve Eğitim Danışmanı 
 “Şehirlerde Göçmenlere Yönelik Yerel Politikalar”

12.30 Öğle Yemeği 
13.30 Teknik Gezi / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya  
 Bahadır Yüksel / Çocuk ve Gençlik Merkezi
19.30 Akşam Yemeği 

 15 Kasım 2015 Pazar
09.30 II. OTURUM: Suriye Gerçeği ve Kültürel Etkileşim     
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Barış MATER
 İstanbul Ünv.Coğrafya Fakültesi E. Öğretim Üyesi 
 SKB Danışma Kurulu Üyesi 
 
 Prof. Dr. Gülten SEBER 
 Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi 
 “Göç, Hayat ve Mizah”

 Betül BAYKAL DİNÇ
 Sosyolog, Yazar 
 “Köyden Kente Göç ve Suriye Gerçeği”

 Oğuzhan SAÇIKARA
 Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi
 “Göç ve Kültürel Etkileşim” 

10.45 Kahve Arası 
11.00 III. OTURUM: 2015 Sağlıklı Şehirler En İyi 
 Uygulama Yarışması’nda Ödül Alan Belediyeler
 Oturum Başkanı: Murat AR
 Sağlıklı Kentler Birliği Müdür V.
 
 Dr.Salih Kenan ŞAHİN
 Pendik Belediye Başkanı
 “Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi”
 Sağlıklı Yaşam Kategorisi Ödülü

 Abdullah AY
 Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı
 “Karasu Gençlik, Spor ve Yaşam Adası” 
 Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi Ödülü

 Aylin GİRAY
 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çev. Kor. Dai. Bşk. 
 “Mavi Deniz Temiz Kıyılar”
 Sağlıklı Çevre Kategorisi Ödülü

 Cevahir ZARARSIZ
 Kadirli Belediyesi SKB Koordinatörü
 “Kent Müzesi” / Sosyal Sorumluluk Kategorisi Ödülü

12.15 Kapanış
13.00 Öğle Yemeği 
14.00 Kadirli Turu
 Alacami, Kent Müzesi, Kadirli Belediyesi Arıtma Tesisi
16.30 Ayrılış  

KONFERANS
PROGRAMI
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AÇILIŞ
KONUŞMALARI

Bu kitapta yer alan açılış konuşmaları konferansta alınan video kayıtlarının yazıya aktarılması ile oluşturulmuştur.
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S
ayın Milletvekilim, sayın Büyükşehir Belediye Baş-
kanım, sayın Kaymakamım, değerli Belediye Baş-

 
kanları, değerli Meclis Üyeleri, hepiniz bu toplantıya 
hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Sizi ilçemizde görmek-
ten gurur duyuyoruz. Böyle bir toplantının Kadirli’de 
yapılması da ayrıca bize gurur vermektedir. 

Kadirli’nin 1960’lı yıllarda ilçe nüfusu 10.000, köy nüfusu 40.000 
iken, 2016’lara geldiğimizde köy nüfusu 30.000’lere düşmüş; ilçe 
nüfusu ise 100.000’e yaklaşmıştır. Kadirli göç alan bir ilçedir ve bu 
göç yoğunluğu özellikle Kahramanmaraş’tan; Kahramanmaraş’ın 
Andırın ilçesinden ve köylerindendir. Sanayinin de gelişimiyle bir-
likte göç oranı artmaktadır.

Tabi bu, kalifiye olmayan bir göç olmaktadır. Bu da şehirde 
varoşlaşmaya ve bununla birlikte Türkiye’de olduğu gibi sorun-
lara yol açmaktadır. Bir yandan da devamlı dışarı göç veriyoruz. 
Özellikle Adana’da 162.000 tane Kadirlili yaşıyor. Türkiye ge-
neline baktığımız zaman da bu nereden baksanız 300.000 - 
400.000’lik bir nüfusa tekabül ediyor. Tabi ki hemen yanı başımız-
da Suriye’deki göçler, özellikle mülteci akını var. Kadirli’de 2 bin 
tane Suriyeli yaşıyor şu anda. Hemen yanımızda kamplar var.

Geçen de televizyon kanalında seyrettim. Sadece güneydoğudaki
olaylar yüzünden İstanbul’a 80.000 göç olmuş. Yoğun göç olduğu
ve mülteci akını olduğu bir Türkiye’de, mutlaka bir göçmen ve göç 
bakanlığı kurulmalıdır çünkü bu ciddi bir sorundur.

Ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. 

Kadirli Belediye Başkanı

Ömer TARHAN
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S
ayın Milletvekilimiz, çok değerli Sağlıklı Kentler 
Birliği Başkanımız ve Bursa Belediye Başkanımız, 
çok kıymetli Belediye Başkanlarımız, hanımefendi-

 
ler, beyefendiler, öncelikle birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış kadim ilçemiz Kadirli’de sizleri ağır-
lamaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bu vesileyle hepinize hoşgeldiniz diyor, 
saygılar sunuyorum. 

Konuşmama başlarken sayın Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza teşekkür etmek istiyorum; çünkü sizler gibi seçkin 
misafirlerle bizleri Kadirli’de buluşturdu. Bundan son derece 
mutluyuz, bu vesileyle Birlik Başkanımıza ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza Kadirli’yi seçtikleri için ve bu güzel organi-
zasyon için çok teşekkür ediyorum.

İki gün boyunca burada kent ve göç olgusu konuşulacak ve  
tartışılacak. Kent ve göç, kentin sosyal bir düzen olarak ortaya 
çıkışından bugüne, tabiri caizse siyam ikizi gibi birlikte anılan iki 
olgudur. Göç sadece demografik bir sorun değil, aynı zamanda 
sosyal, ekonomik ve siyasal sorunları da ortaya çıkaran bir ol-
gudur. Bizler de yerel yöneticiler olarak bu sorunlarla hep mü-
cadele etmek, hep uğraşmak zorunda kaldık. Biraz önce kıymetli 
Belediye Başkanımızın vurguladığı gibi Kadirli; 1960’dan bu yana 
yoğun göç alan, aynı zamanda yoğun göç veren de bir ilçemizdir. 
Burada, adeta canlı bir laboratuvarda bunu tartışacağız. İnanıyo-
rum ki, bu iki günlük süre içerisinde hepimiz çok ciddi kazanımlarla 
ilçelerimize, şehirlerimize, bölgelerimize döneceğiz.

‘‘Kent ve Göç’’ başlığı altında sunumlarıyla konuşmalarıyla katkı 
sağlayacak tüm katılımcılara huzurlarınızda bir kez daha teşek-
kür ediyorum, tekrar ilçemize hoşgeldiniz diyor, saygılarımı 
sunuyorum.

Kadirli Kaymakamı

Muhittin PAMUK
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D   
eğerli dostlar, katılımcılar, sayın Milletvekilim, 
çok değerli Belediye Başkanlarımız, çok değerli

 
Kadirli Kaymakamımız, Kadirli  Belediye Başka- 
nımız, çok değerli Sağlıklı Kentler Birliği Danışma 
Kurulu   Üyeleri, değerli Hocalarımız, değerli Mec- 
lis Üyelerimiz ve çok değerli  katılımcılar, değerli 

Bugün güzel bir gün, özellikle güzel bir konu. Bütün kentlerimizde 
yaşanan en önemli olgu; “göç”. Büyüyen şehirler ile büyüyen bir 
Türkiye, devam eden göç ve değerli uzmanlarımızın çalışmalarını 
en güzel şekilde sunacakları güzel bir toplantı. Özellikle bu güzel 
buluşmaya, bizlere ev sahipliği yapan Kadirli Kaymakamımıza ve 
Kadirli Belediye Başkanımız sayın Ömer Tarhan’a tekrar teşekkür 
ediyorum. Israrla istediler ve dediler ki: “Kadirli’ye gelin, biz bu-
rada güzel şeyler yapmaya açığız. Kadirli güzel bir bölge ve bir 
toplantı da burada olsun”. Biz de bunu severek kabul ettik. İsti-
yoruz ki; bizler de ülkemizin değişik yerlerini tanıyalım. Her yere 
gitmeye uğraşıyoruz ve tüm ekiplerimiz, belediyeler ve kurumlar 
devamlı bu çalışmalara katılıyorlar. Ülkemizi de daha iyi tanımak 
işte bu çalışmalar ve etkinliklerle nasip oluyor. Ben de Kadirli’ye 
gelmiş oldum ve bu vesileyle uzun yıllardır gitmediğim Adana’yı 
ve Gaziantep’i de görmüş olacağım. 

Her bölgede öğrenilecek çok şey var; birikimler, özellikler, gü-
zellikler var. Güzel kültürler var, güzel insanlar var ve onlardan 
alınacak çok büyük değerler var. Bize de bu güzellikleri birlikte 
yaşamak, birlikte istişare etmek ve burada güzel sonuçlar çıkart-

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı

Recep  ALTEPE

basın mensupları, saygıdeğer hanımlar, saygı değer beyler. 
Hepinizi en samimi duygularımla selamlıyor, sevgiler, saygılar 
sunuyor ve hepinize hoşgeldiniz diyorum.
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mak; özellikle kaynaşmanın sağlanmasını, bölgelerin birbirini 
tanımasını, toplumların birbirini tanımasını sağlamak kalıyor. Bu 
toplantılar vesilesiyle bir yandan tüm bunları gerçekleştiriyor, bir 
yandan da çözüm üretirken ve çözüm üretmek üzere çalışırken sa-
dece kentleri değil, tüm ülkemizin geleceğini konuşuyoruz.  

Artık şehirlerimiz hızla büyüyor, hızla gelişiyor ve artık insanlar 
genelde kentlerde yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 
kent nüfusu % 25’lerde idi, şimdi ise % 80’lere ulaştı. Bursamızın 
da nüfusu yılda 50.000 artıyor. Bu artışın yarısı doğumdan, yarısı 
da göçten kaynaklanmaktadır ve halen artış devam etmektedir. 

Son yapılan çalışmalar ve atılan adımlarla birlikte yerel yönetim 
daha da önem kazandı. Daha önce oldukça büyük kısıtlama-
lar vardı. Yerel yöneticiler yerelin her konusunda Kadirli’nin her 
problemine el atamıyordu. Belediye  Başkanımız burada bir o-
kulun işini görmeye kalksa bunu yapamazdı. Okulun duvarını 
yapamaz, çatısını tamir edemezdi. Aynı şekilde, amatör bir 
spor kulübüne bile yardımcı olamazdı ama artık bunların hepsi 
kalktı. Özellikle son 10 yılda yapılan düzenlemelerle kentleri-
mizi geliştirmek ve ekonomik anlamda kalkındırmak adına her şeyi 
yapabiliyoruz. 

Kadirlimizin, Bursamızın ve bütün kentlerimizin gelişip kalkın-
ması için adımlar atılmalı, her türlü yatırım ile gelişme sağlan-
malıdır. Bizler de şehirlerimizin gelişmesi konusunda her türlü 
yardımı yapıyoruz. Ekonominin her alanda gelişmesi; tarımın, 
ticaretin, turizmin gelişmesi; artık kent hedeflerimizde var ve 
bu konuda yerel yönetimler de öncü. Burada özellikle aldığımız 
yetkileri kullanıyoruz. Aldığımız yetkilerle birlikte bizler tüm tarihi 

eserleri restore ettik. Külliyeleri ortaya çıkardık. Şehrimizin tüm 
semtleri UNESCO dünya mirası listesine girdi. Bunlar önceden 
de vardı ama tüm bunlar yerel yöneticiler ile olmaktadır. Ye-
rel yöneticiler ve başkanlarımız o şehri geleceğe taşıyacaklar ve  
daha sonra yine bu şehirde yaşamaya devam edecekler. İşte bu 
yüzden bir şehrin gelişmesi, bir kente bir şeyler katabilmek ve 
kente eserler kazandırmak çok önemlidir. Bu konuda da gece 
gündüz çalışıyoruz. Türkiye’nin de politikası, büyüyen şehirler-
le birlikte “güçlü bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye”. Bu kapsam-
da da dediğimiz gibi artık çalışmadığımız konu yok. Büyükşehir 
Belediyemizin projesiyle gerçekleştirilen çalışmalar ile ülkemizin 
sanayide gelişimine katkı sağlıyor ve Bursamızda yolda yürüyen 
tramvayları, metro ve trenleri artık yerli üretiyoruz. Tarihi eser-
ler, çevre yatırımları ve tüm diğer alanlarda dünya kenti olma yo-
lunda adımlar atıyoruz. Bursa’nın merkezinden 55 km uzaklıktaki 
Yenişehir Havaalanı’na ücretsiz yolcu taşıyoruz ve her geçen gün 
yeni seferler ekliyoruz. Çünkü kent ekonomisini geliştirmek artık 
bizim görevimiz. Biz de bu konuda ne yapılması gerekiyorsa ya-
pacağız. Yeter ki kentimizi her alanda geliştirelim. 

Kırsalda her alanda yatırım yapıyoruz. “Bütünşehir” uygulamasıy-
la birlikte de gölet gerekiyorsa, sulama tesisi gerekiyorsa, han-
gi kente ne gerekiyorsa, nerede termal su varsa, buna göre tüm 
şehrimizde tesisler kuruluyor. Kentin bir bütün olarak gelişmesi 
ve kalkınması artık bizlerin elindedir. Bu yapılan toplantılar ve top
lantı sonuçları da önemli. Bunların akabinde merkezi hükümetin 
de kararlar alması, geliştirilmesi, yerele daha çok yetki devretme-
si ve çözümlerin yerelde üretilmesi, atılması gereken adımları ve 
prensipleri yerelde tespit ederek, bunların uygulamaya geçilmesi, 
gelişimimizi birkaç kat daha hızlandıracaktır. 
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Evet, Türkiye gelişiyor; Türkiye kalkınıyor. Bu gelişme ve istikrar 
da devam edecek. Umarım önümüzdeki yıllar da bir bereket yılı 
olur; hizmet yılları olur. Geçtiğimiz 1-1,5 yılı seçimlerle geçirdik. 
Seçimler bitti dedik, arkasından yine seçimlerin yenilenmesi gel-
di, bir 6 ay daha geçti. Artık bu üretimleri gerçekleştireceğiz ve 
şehirlerimizi hızlı bir şekilde kalkındıracağız. Modellerimizi önce-
likle birbirimizden alacağız; çünkü Türkiye güzel işler yapıyor. 
Bizler belediyelerimizde herhangi bir projeyi uygularken dünyayı 
tarıyoruz, bir stad yapacaksak dünyada son yapılan statları ya da 
müze yapılıyorsa dünyada son yapılan müzeleri görüyoruz. Her 
şeyin en iyi uygulamasını Türkiye’ye uyarlamaya çalışıyoruz. On-
ların 40 yıl, 50 yıl önce yaptığı projeyi biz bu yıl yapıyoruz, tabi 
ki yeni yapıyoruz ve tüm deneyimlerimizi aktarıyoruz. Onun için 
birbirimizden göreceğimiz ve öğreneceğimiz bilgi ve deneyim-
ler, paylaşacağımız çok şey var. Öncelikle bunları tespit etmek ve 
zamanı boşa harcamamak lazım. Bursa’ya bir uygulama yapıla-
caksa İstanbul’da, Ankara’da, Konya’da ya da İzmir’de bunların 
uygulaması varsa öncelikle bunları araştırmak gerekir. Bedellerle 
güzel projeler yapabilmek, kaynakları yerinde kullanabilmek ve 
şehirlerin çok hızlı olarak gelişmesi ve gerçek anlamda çağdaş 
kentler olması, kent ekonomilerine katkı sağlanmasında hızla 
arttırmış olacağız. Umarım bu önümüzdeki dönem, güzel bir dö-
nem olur ve bu yıllarda da Türkiye hamle yapmaya devam eder; 
dostlarımız da sevinmeye devam eder. 

20 yılı aşkın süredir Avrupa’da devam eden Sağlıklı Kentler 
Hareketi Türkiye uzantısı olan Sağlıklı Kentler Birliğimiz, beledi-
yeler arasında işbirliği ve tecrübe alışverişini sağlamak amacıy-
la eğitimler ve konferanslar gerçekleştirirken, başarılı Sağlıklı 
Şehirler Projeleri’ni özendirmek amacıyla da her yıl “Sağlıklı Şe-
hirler En İyi Uygulama Ödülü” programı da düzenlemiş oluyoruz. 
Bu yıl, 13 üye belediyemizden yapılan 43 ayrı proje başvurusu 
olmuş. Hepinize ilgileriniz ve katkılarınızdan dolayı tekrar teşek-
kür ediyorum. Yarışmaların elbette kazananları oluyor ve kendile-
rine burada yapacağımız tören ödüllerini sunmuş olacağız. 

Bu yarışmayı düzenlemekteki amacımız; birbirimize iyi uygu-
lamaları ve örnekleri anlatabilmek. Bu projeleri sergiliyoruz ve 
daha sonrasında da bu projeleri bir yayında toplayarak etkileşimi 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. 

Çok değerli katılımcılar, değerli üyelerimiz, biliyorsunuz ki son 
birlik buluşmamızı Gebze’de gerçekleştirmiştik ve Gebze’de 
üye sayımız 55’e çıkmıştı. Aradan geçen sürede 5 üyelik baş-
vurusu daha almış olduk. Burada gerçekleşecek meclis toplan-
tısında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi, Bursa-İnegöl Belediyesi, İstanbul Beşiktaş 
Belediyesi ve Balıkesir Karesi Belediyesi’nin ilk başvuruları 
görüşülüp karara bağlanmış olacak. Şimdiden kendilerine  hoş-
geldiniz diyor ve kendileri için, kentleri için, birliğimiz için tekrar 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bu katılımlar ile stratejik planımızdaki 2020 hedefimiz olan 60 
üyeliğe de ulaşmış oluyoruz. Birliğimizin çalışma kapasitesini art-
tırmak ve daha geniş alanlara yayabilmek için Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile destek veriyoruz. Gerek 
fiziki imkanlar, gerek maddi imkanlar, gerekse her türlü perso-
nel desteği de veriliyor. Birlik üyelerine de her türlü fiziki imkan 
ve destekler sağlanmış oluyor. Hatırlarsanız; Bağımlılık ile Mü-
cadele ve Gençlik Politikaları konularını görüştüğümüz Gebze 
buluşmamızda, Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden ilk adım 

olarak Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ni açacağımızı duyur-
muştuk. Yine merkez ilçe Osmangazi Belediyemiz ve Bursa 
Ticaret Borsamızın da destekleriyle bu merkezimizi açtık. Bu 
merkezle bağımlılığın tedavisi için alternatif merkezlerle konuya 
çözüm üretmek istedik. 

Gençlik ve Aile Merkezi’nin en önemli yanı bağımlılıkla ilgili mü-
cadele konusunda diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları 
ile koordine çalışacak olmasıdır. Şehirlerimizin sorunlarını çöz-
mede, şehirlerimizi geliştirmede tüm sivil toplum kuruluşlarıyla 
ve tüm kurum kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Özellikle bağım-
lılıkla mücadele konusunda başta tedbirlerin alınması, bu konu-
da suçların önüne geçilmesi, satışların yapılmaması için Emniyet 
Müdürlüğü’yle ortak çalışma yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğü’ne 
gereken araç gereçleri, motosikletleri, araçları alıyor, binalarını 
da yapıyoruz. Şehri kameralarla donatıyor ve onların istedikleri 
alanları ulaşılabilir, aydınlık, kontrol edilebilir, şeffaf alanlar haline 
getiriyoruz. Bir yandan Emniyet Müdürlüğü ile bu çalışmaları ya-
parken diğer yandan da bu işin tedavisi ve sonucu için sağlık 
kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. 

Eğitim konusunda da Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalar yapı-
lıyor. Tüm bu kurum ve kuruluşlara her konuda destek sağlanıyor, 
her konuda eksiklerinin tamamlanması yerel yönetim tarafından 
yapılıyor. Bunlar tamamlandığı zaman hizmetin aksamasına engel 
olunuyor. Burada imkanlar kısıtlı ve bu eksiklikleri de tamamen 
yerel yönetim karşılamış oluyor. Tüm bunlarla birlikte şehrimizin 
yaşam kalitesini de arttırmış oluyoruz. Özellikle açılan bu merkez 
ile ailelerle birlikte hareket ederek gençlerimize bağımlılık ile 
mücadele konusunda destek oluyoruz. Ailelerin böyle bir durum 
ile karşılaşması halinde neler yapılabileceği ile ilgili onlara yol 
göstermek açısından gerekli çalışmalar ve destekler de sunmuş 
oluyoruz. Yine Sağlıklı Kentler Birliği olarak tüm bu çalışmalar 
içinde yer alıyoruz ve edindiğimiz deneyimleri diğer belediyelere 
aktarmış oluyoruz. 

Gebze’deki buluşmamızda misafir ettiğimiz Gaziantep Büyük 
Şehir Belediyesi’nin Bağımlılıkla Mücadele çalışmasını dinleme 
fırsatı bulmuştuk. Ricamızı geri çevirmeyip bugün öğleden sonra 
Oya Bahadır Yüksel Çocuk ve Gelişim Merkezi’nde bizi ağırlaya-
caklar ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili çalışmalarını birlik üye-
lerimize anlatmış olacaklar. Onların bu deneyimlerinden istifade 
etmiş olacağız. 

Çok değerli üyelerimiz, Kadirli Belediyesi’nin ev sahipliğindeki 
buluşmamızın başlığını “Kent ve Göç” olarak belirledik. Bildiğiniz 
gibi günümüzde kentleşme hızlı olarak artma eğilimindedir. Son 
yıllarda yayınlanan raporlar da kentleşmenin hızlı olarak ar-
tan bir eğilimde olduğunu göstermektedir. Dünya Bankası’nın 
2009’da yayınladığı “Dünya ve Kentleşme Göstergeleri” raporun-
da kentlerin nüfusundaki hızlı artışa dikkat çekilerek kentlerde 
yaşayan insan sayısının son 10 yıl içerisinde kırsal alanda yaşayan 
insan sayısını geçtiğini ve 150 bariyerini aştığını belirlemiştir. Bu 
ülkemizin %80’ini buldu. Sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen 
şehirlerde iş bulabilmek, buna bağlı olarak daha iyi yaşam koşul-
larına ulaşabilmek, çocuklarını daha iyi koşullarda yetiştirebilmek 
kaygısıyla kırsaldan kente geçen nüfus her geçen gün artmaktadır. 
Şehirlerimizde bu eğilimin sonucu, birçok sonucu da beraberinde 
getirmektedir. Şehirlerimizde uzun süredir kırsaldan kente 
göçün etkilerinin yanı sıra, Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkemize 
gelen ve Avrupa’ya giden göçmenler de yerel yönetimin karşı-
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sına önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Bu anlamda, sayın 
Kaymakamımız, Başkanımız “2.000 kişi” dedi. Bursa’da 80.000 
kişi olmasına rağmen Bursa’nın üretiminin içinde de kayboluyor-
lar. Her yerde kendi rollerini alıyorlar. Bakıyoruz ki bunların çoğu 
geri dönmeyecekler ve artık toplumla bütünleştiler. 80.000’lik dev 
gibi bir göç nüfusu Bursa’nın içinde yerleşti ve kayboldu. Dediğim 
gibi, her geçen gün artmaya devam ediyor.

Suriye sınırlarındaki yerleşimlerimizde yaşanan sıkıntılar, büyük 
şehirlerimizde yaşanan sıkıntılar, özellikle Suriyeli mültecilerin 
sorunu tüm belediyelerin de ortak sorunu olmuş oldu. Bu sorun, 
son zamanlarda Avrupa içlerine ulaşınca ve ucu Avrupa ülkelerine 
dokununca artık bu sorunu görmezden gelmeyeceklerdir. Bugün 
kendi ülkelerinde insanlar ölüyor. Burada gerçekleri görüyorlar 
ama Suriye’de de her gün insanların başına bombalar yağıyor ve 
bunları da artık durdurmaları gerekiyor. Bugüne kadar niye durdu-
rulmadığı sorulduğunda Türkiye’nin lehine olacağını, o yüzden 
durdurmadıklarını söyleyebiliyorlar. Umarım artık bunu insani bir 
görev olarak kabul ederler ve buradaki insanların ölmemesi ge-
rektiğinin de hakkını verirler. Düdüğü çalarlar ve oradaki bombalar 
da durur. Biz de bunu ve insanların yaşam haklarının da tanınmış 
olmasını temenni ediyoruz.

Bu buluşmamızda değerli arkadaşlarımızdan, uzmanlarımızdan 
önemli deneyimleri de dinleme fırsatımız olacak. Bizim en önem-
li değerlerimizden biri de Sağlıklı Kentler Birliği olarak, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün partneri idealist belediyeler olarak önce-
likle “çevre”. Bizler de bu çevre konusuna büyük önem veri-
yoruz. Birliğin en büyük kuruluş amacı; Marmara Denizi’nin 
temizliği ile ilgili çalışmalardır. Sahillerimizin temizliği, dere-
lerimiz temizliği, çevre temizliği, temiz toprak, hava ve su; bun-
ları gelecek kuşaklara miras bırakmak en önemli alanlarımızdan. 
Gelişiyoruz, üretiyoruz, büyüyor ve çevremize sahip çıkıyoruz. 
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı olarak bu konuda örnek olma-
ya gayret ediyoruz. Tüm kent içindeki ovalarımıza ve sahillerimize 
kolektörler döşedik. Denizlerimizin ve derelerimizin temizliği için 
1 yılda 400 milyon para harcıyoruz ve harcamaya da devam ede-
ceğiz. Bu da Türkiye’nin geldiği seviyeyi gösteriyor. 

Türkiye büyük bir hamle içindedir. Avrupa şehirleri kendilerini ye-
nileyemezken, tramvayları ve metroları eskimiş, sistemleri çürü-
meye yüz tutmuş ve değiştirilemezken bizler bunları şehirleri-
mize yeni yeni kuruyoruz. Umuyorum ki, Türkiye’deki şehirler 
örnek olsun, artık onlar gelip son uygulamaları bizden görsünler. 
Bugün Avrupa şehirlerinde olmayan birçok uygulama artık şe-
hirlerimizde var. Çevre konusunda 2013 yılında yaptığımız, çevre 
ve insan sağlığına duyarlı tesisleri ödüllendirdiğimiz “Çevreci 
Tesis Ödülü” organizasyonumuzu tekrar gerçekleştiriyoruz. 
Çevreyle ilgili bir yandan ceza ve yaptırım uygularken, bir yan-
dan da güzel uygulamalar yapan tüm yedi bölgemizde de Sağlıklı 
Kentler Birliği olarak Türkiye’nin değişim bölgelerindeki örnek 
tesisleri ödüllendiriyoruz. Yine bu yıl siz belediyelerimiz, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlükleri’nden gelen geribildirimler sonrasında 
48 tesis ile 9 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü bu tören ile 
ödüllendirmiş olacağız. 

Konuşmama son vermeden önce Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 
olarak bizi ağırlama nezaketi gösteren Kadirli Belediye Başkanı 
sayın Ömer Tarhan ve ekibine, Kaymakamımıza ve değerli yö-
neticilerimize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür 
ediyorum. Güzel kazanımlarla ve güzel anılarla ayrılacağımız bir 
toplantı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
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S
ayın Kaymakamım, Sayın Kadirli Belediye Başkanım, 
Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Belediye Başkanı-
mız, çok değerli Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri, tüm 
Belediye Başkanlarımız, çok değerli Hocalarımız, 
hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın 
mensupları, özellikle Kadirli Belediye Başkanımıza 

Son yıllarda yerel yönetimlerin ön plana çıktığı, teşviklerin 
arttırıldığı, bölgesel sorunların dile getirildiği bir dönemde ilçe-
mizin ve bölgemizin sorunlarını analiz edecek ve tartışabilecek 
akademisyenlerimizin burada olması; ilçemizin tarihinin, kültü-
rünün tanıtılması ve bununla ilgili bir takım tedbirlerin alınacak 
olmasından dolayı tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. 

Değerli katılımcılar; 2005 yılında kurulmuş olan Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği, kuruluşundan itibaren hedeflerinden emin adım-
larla ilerliyor ve kendilerini takdirle takip ediyoruz. Bu çatı altında 
bir araya gelen bütün üyelerin herhangi bir ayrımcılık yapmadan 
her açıdan daha güzel şeyler inşaa edebileceğine ve Anadolu’nun 
tüm kentlerini dünyada örnek gösterilebilecek hale getirebi-
leceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bazı noktaların 
üzerinde dikkatle durulması gerektiğini düşündüğüm için bunları 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki takdir sizlerin, sizler tartışa-
caksınız. Sizin ele alacağınız konular bizim yasama çalışma-
larımızda yerelin sorunlarını merkeze duyurma anlamında da bize 
ışık tutacağına inanıyorum.

Osmaniye Milletvekili

Mücahit  DURMUŞUĞLU

huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum çünkü ben de Kadirlili-  
yim. Dolayısıyla çok değerli ve başarılı Belediye Başkanlarımızı 
Kadirli’de buluşturduğu ve ilçemizi ve bölgemizi tanıtacağı için ben 
huzurlarınızda kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Beraberinde 
ekibine de böyle bir konferansın Kadirli’de düzenlenmiş olmasının 
bizim için çok büyük bir kazanım olacağına inanıyorum.    
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Toplumsal emniyet ile toplumsal fayda amaç edinerek, yaşanabi-
lir ve herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş kentler 
oluşturmalıyız. Kentlilik bilincini geliştirmeli ve sağlıklı kent 
oluşumuna katkıda bulunmalıyız. Yaşam kalitesini yükseltmeyi 
görev edinmeli, güven ve huzur ortamı içinde çevre, insan sağlığı 
ve kültürel varlıklara saygılı, nitelikli kentsel altyapıya sahip este-
tik ve konforlu bir kent oluşturmaya katkıda bulunmalıyız. Kentler 
arasında işbirliğini geliştirmeli, deneyimlerimizi paylaşmalı ve 
güç birliği oluşturmalıyız. Ortak projeler üretmeli, uluslararası 
düzeyde araştırmalar yapmalıyız. Tüm kentsel ve çevresel kol-
larda eşitsizlikleri azaltmalı ve yoksulluk ile topyekûn mücadele 
etmeliyiz. İlçelerimizde ve ilimizde bisiklet yolları, kentteki halk 
kalitesini arttıracak uygulamalar, toplu taşımacılığın daha fazla 
yaygınlaşması, trafik sorunlarını en aza indirgeme, yakıt tüketi-
minin azalması, küresel ısınmayı durdurma konularını ciddiyet-
le ele almalıyız. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı zorluklar 
karşısında daha yaygın bir bilinç oluşturmalı ve empati kurulmasını 
sağlamalıyız. Sağlıklı yaşam ve doğal kavramları hayatımızın 
merkezine almalıyız diye düşünüyorum. Okullarda, işyerlerinde, 
camilerde ve Kur’an kurslarında bu konularda eğitimler vermeliyiz 
diye düşünüyorum.

Değerli katılımcılar, kent ve göç özel seçilmiş, bizim bölgemizi de 
yakından ilgilendiren bir konudur. Osmaniye Belediye Başkanımız 
da burada. Ülkemiz, son yıllarda Orta Doğu’da,  özellikle Suriye’de 
meydana gelen olaylardan sonra geçici mültecilerin kamplar ku-
rarak barınmalarına imkan sağladı. Ancak bu durum beraberinde 
birtakım sorunlar meydana getirdi. Sayın Belediye Başkanımızın 
da ifade ettiği gibi birileri düğmeye basar ve insanlığın büyük bir 
sınav verdiği alan, bu trajedi bir an önce sona erer; çünkü insanlar 
bombalarla hayatlarını kaybediyor ama maalesef dünyadan hiçbir 
ses çıkmıyor. Dileyelim de bu sorun bir an önce çözülsün. 

Göç, Türkiye’de genelde bir hareketlilik meydana getiriyor. Bunun 
çeşitli nedenleri olabilir, bunları akademisyenlerimiz tartışacak. 
Biz çocukken bizim ilçemizin nüfusu 20.000’li rakamlardaydı. Ama 
bugün Başkanımızın da ifade ettiği gibi 100.000’lere geldi. İnsanları 
doğduğu yerde doyurmanın teşviki yapılabilirse bu insanlar kültür 
amaçlı, eğitim amaçlı gidebilirler ama bazı ekonomik amaçlar 
ile onların yerinde kalmasını sağlayabiliriz. Bununla ilgili sizle-
rin akademik çalışmalarından istifade ederek tedbir alacağımızı 
düşünüyorum. Başta Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve 
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanımıza, ilçemize ilgilerinden dolayı 
tüm katılımcılarımıza, üyelerimize, şahsım ve ilçem adına bir 
Osmaniye milletvekili olarak teşvik ettiğiniz ve konferansı bu-
rada tertip ettiğiniz için tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Bizim 
de üzerimize düşen bir şey olursa sizlere ev sahipliği yapmaktan 
memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Bu güzel organi-
zasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle 
ve saygıyla selamlıyorum. 
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I. Oturum

GÖÇÜN  ETKİLERİ  VE
GÖÇ  POLİTİKALARI
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Cengiz Türe
Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı
SKB Danışma Kurulu Üyesi

Bu kitapta yer alan oturumlar konuşmacıların bildiri metinlerinden oluşmuştur.
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D
ünya nüfusunun, ülkemizde olduğu gibi gelişmek-

 
te olan ülkeler bağlamında yoğun artışı ve buna 
koşut olarak beslenme, konut vb. mutlak yaşamsal 
gereksinmelerin giderek ivme kazanması, biyo-
jeofiziksel yapıdaki dengelerin her geçen gün yok 
olmasına neden olmaktadır. Arazi, yeryüzü, kara 
parçası; toprak ise bunun dar boyutu olarak tanım-

lanırken, topraklar ekolojinin bir bölümüdür ve bunlar ekolojik 
denge dinamizminin bütünlüğü içerisinde şekillenirler. Toprak-
lar oluşumları  ve ekolojik özelliklerine göre litosfer üzerinde çok 
ayrımlı alansal dağılım gösteren katı, kolloidal, sıvı ve gaz fazları 
bütünlüğünde “pedosfer” olarak tanımlanırken, tabaka veya hori-
zon sıralanması içeren, hegzagonal geometrik bir şekil gösteren 
üç boyutlu bir sistem olarak tanımlanırlar.

Bitkisel ve hayvansal kökenli canlılar ile insanlar, yaşadıkları fizik-
sel çevre ile bir uyum gösterirler ve doğanın su ve havası yanında, 
topraktan da en sağlıklı ve akılcı bir biçimde yararlanma olanakları 
bulurlar. Çevremiz, canlı türlerinin gelişimi ve soylarının sürekli-
liği becerisi, karşılıklı dengelerin kurulması sonucunda sağlıklı bir 
konum alır; çünkü biyolojik genler ile çevre arasında karmaşık bir 
ilişki söz konusudur.

Toprak, yaşadığımız ekosistemin bir parçasıdır ve geriye dönü-
şümü olmayan en önemli doğal kaynaktır. Bilindiği gibi top-
raklar, yapay olarak oluşturulamazlar ve bunlar doğanın kendi 
yasaları içerisinde şekillenir. Temelde topraklar, mavi gezege-
nimizi çevreleyen ve dört ayrımlı kuşak olan atmosfer, hidrosfer, 
biyosfer ve litosferin birbirleriyle kesiştikleri yerlerde oluşmuş 
dinamik bir yapıdır. Geçmişten bu güne kadar geçen tarihsel 
süreç içerisinde şekillenen topraklar, üretkenlikleri yani doğur-

GÖÇÜN
KENTSEL ARAZİLER

ÜZERİNE OLAN
OLUMSUZ ETKİLERİ 

Prof. Dr. Ünal ALTINBAŞ
Ege Üniversitesi Ziraat Müh.

Toprak Bölümü E. Öğretim Üyesi
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi
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ganlıkları nedeniyle evrensel bağlamda kutsal olarak kabul edil-
mişler ve “Toprak Ana” olarak tanımlanmışlardır. Topraklar, 
yeryüzü kara parçasını ince bir tabaka şeklinde örterler ve 1 cm. 
kalınlığındaki toprak, 100-1000 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde 
oluşur ve toprakların temel işlevleri, özet olarak şöyle tanımla-
nabilinir;

1. Canlılar için bir yaşam ortamıdır ve bitkisel ürünler için, üretim 
kaynağıdır. 

2. Atmosfer, su ve canlılar arasındaki madde döngüsünde düzen-
leyici ve iyi bir iletim ortamıdır.

3. Filtre ve tampon özelliği nedeniyle hava ve su kirliliğini önler ve 
ağır metaller ile zehirli gazları kendi yapısında tutar.

4. Toprakta yaşayan canlı türler için gen kaynağıdır ve bunların 
koruyucu ortamını oluşturur.

5. Tarihi, arkeolojik ve doğal konumu ile kültür ve doğa tarihinin 
doğal arşividir veya bunların uzun yıllar saklı kalabildiği doğal bir 
ortamdır. 

6. Barınak, sanayi, enerji yapıları, ulaştırma sistemleri, spor-
tif tesisler, rekreasyon vb. alanların hazırlanması ve yapıların 
oluşturulmasında yeryüzü yapı alanıdır.

7. Seramik, porselen, cam, tuğla-kiremit, briket, kerpiç vb. toprak 
sanayii ürünlerinde hammadde veya yapı malzemesi işlevi görür.

8. Yağ, şarap, meyve suyu vb. sanayii dallarında istenilmeyen 
renk ve kolloidlerin uzaklaştırılmasında çok iyi bir tutucu veya 
absorbant olarak işlevselliğini sürdürür.

9. Toprak dokusu içerisinde başta kil mineralleri olmak üzere diğer 
kolloidlerin varlığında, suyun toprak tarafından tutulmasına, top-
rak tarafından tutulan bu suyun, bitkiler için sulama suyu,  insan ve 
hayvanlar için ise içme suyunun kaynağını oluşturur.

10. Mühendislik hizmetlerinden hava alanları, yollar, baraj, petrol 
boru hatları, konut vb. sanayi yapıları vb. için zemin mühendis-
liğinde zemin olarak kullanılır. 

Araziler;toprak, jeolojik yapı, iklim, topografya, hidroloji, ve bi-
yosferin ayrımlı oranlarda etkisi altında bulunan yer yüzü kara 
parçası olarak tanımlanırlar ve topraklarda bu kara parçasının 
belirli yerlerinde ince bir tabaka şeklinde dağılım gösterirler. 
Yeryüzünün % 29.22’si karalarla örtülüdür. Araziler, topografya-
daki konumları veya yeryüzü şekilleri bakımından birbirlerine  
benzemezler ve bunlar:

1. Doruklar-yüksek veya tepe noktalar, 
2. Platolar veya yüksek ovalar,
3. Dik yamaç arazileri,
4. Dış bükey araziler,
5. İç bükey araziler,
6. Teras, seki veya basamak görünümlü araziler,
7. Ova veya düz araziler,
8. Vadi tabanı araziler,
9. Çöküntü-çukur araziler şeklinde tanımlanırlar (Resim 1) ve bu 
oluşumları şekillendirenler buzul hareketleri ve akarsular yanında, 
göl, deniz ve okyanus sularının dalga hareketleri, rüzgârlar, jeolo-
jik yapının karstik özellikleri ile tektonik olaylardır. 

Resim 1. Arazide Doğal Görünüm Çeşitliliği (Altınbaş, 2006)

Çevremizde dağılım gösteren araziler, ulusal yaklaşımla arazi 
kullanım sınıfları veya türleri yönünden aşağıdaki şekliyle tanım-
lanırlar. Bunlar:

1. Tarım arazisi,
2. Öncelikli tarım arazisi,
3. Mutlak tarım arazisi,
4. Özel ürün arazisi,
5. Kuru tarım arazisi,
6. Sulu ve sulanabilir tarım arazisi,
7. Marjinal tarım arazisi,
8. Meyvelikler (bağ-bahçe),
9. Meralar,
10. Terkedilmiş ve halen kullanılmayan araziler,
11. Orman arazisi,
12. Yerleşim alanları,
13. Çayırlar,
14. Fundalık veya çalılıklar-makiler,
15. Ulusal parklar,
16. Özel koruma alanları,
17. Sanayi ve askeri alanlar,
18. Yaşlık (drenaj - akaçlama) sorunu olan araziler,
19. Sulak alanlar ve bataklıklar şeklinde açıklanırlar.

Araziler, kullanım tasarımlarına göre, kendilerinde var olan doğal 
özellikleri bağlamında planlı ve dengeli bir şekilde kullanılması ve 
yönetilmesi gerekir. Buradaki temel ilke, arazilerin özelliklerine 
uygun olarak kullanımını sağlamak üzere yapılan bir arazi sınıf-
lamasıdır. Başka bir anlatımla, arazilerin kullanımla ilgili göreli 
uygunluklarını ortaya koyabilmek ve sonuçta sağlıklı ve akılcı bir 
toprak yönetimini uyarlayabilmektir. Bu sınıflama teknik bir sınıf-
lamadır ve doğrudan laboratuvar analizleri ile doğrudan arazi göz-
lemleri olan taban suyu derinliği, toprak dokusu, toprak yapısı, 
toprak rengi, geçirgenlik, drenaj, tuzluluk, sodyumluluk, kireç 
içeriği, eğim, tesviye, erozyon, toprak derinliği, taşlılık vb. doğal 
özelliklerine göre hazırlanırlar.

Yukarıda tanımlanan doğal özelliklere göre araziler, 1., 11., 111.,
1V., V., V1., V11., ve V111., kullanım yetenek sınıflarına ayrılırlar. 
Arazilerin doğal olarak çok amaçlı alansal kullanımları söz konu-
sudur ve bunların 1. Ve 11. Sınıf arazi kullanım yeteneği içeren
kuru tarım arazileri ile 1.,11.,111., ve 1V. Sınıf sulu tarım arazilerinin 
normal koşullarda tarım dışına bırakılması söz konusu değildir. 
V.,V1., ve V11. Kullanım yetenek sınıfı içerenler ise toprak işle-
mesine uygun olmayan araziler olarak tanımlanırlar ve buralarda 
orman, çayır ve meraların dağılımı söz konusu iken, V111. Sınıf- 
araziler ise doğal yaşam, rekreasyon, turizm, su toplama alanları 
vb. şeklinde kullanılırlar (Resim 2-5).
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Resim 2. Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı 1.Sınıf Araziler 
(Altınbaş,Ü.)

Resim 3. Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı 111.Sınıf - ön bölüm), 
V11.Sınıf - Dağlık Alan (Altınbaş,Ü.)

Resim 4. Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı 1V.Sınıf Araziler - Ön Bölüm 
(Altınbaş,Ü.)

Resim 5. Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı V1.Sınıf Araziler  
(Altınbaş,Ü.)

Ülkemiz genelinde çevremizdeki arazilere kuş bakışı baktığımız-
da, arazilerin sağlıklı, akılcı ve yasal çerçeve içerisinde kullanıl-
madığı açık olarak gözlemlenebilinir. Bu insan kaynaklı sorunlar;

1. Arazi kullanım planlarının yetersizliği,
2.Tasarımsız sanayileşme,
3.Sağlıksız ve hızlı kentleşme (Resim 6,7),
4.Yoğun ulusal nüfus artışı ve yoğun göç olgusu,
5.Kentsel ve teknolojik kökenli kimyasal atıkların çevreye boşalımı,
6. Aşırı tarımsal ve çevresel ilaçlama yanında yapay gübrelerden 
kaynaklanan arazi, toprak ve su kirliliği,
7.İzlencesiz ve sağlıksız otlatma sonucu doğal mera ve çayır 
alanlarının yok oluşu,
8.Bilerek veya bilmeyerek çıkarılan yangınlar,
9. Düzensiz ve plansız turizm yatırımları,
10. Kıyılarda, ormanlık ve zeytinlik alanlarda ikinci konut tutkusu, 
11. Çevrenin doğal özellikleri gözetilmeden verilen maden arama 
ruhsatları ve bu bağlamda maden üretim ve işletme tesisleri,
12. Kum ocağı işletmeleri,
13. Toprak sanayiinde ham madde temininde ocak işletmeciliği, 
14. Kara yolları ve tarla içi yolların yapımı,
15. Arkeolojik amaçlı çalışmalar vb. şeklinde tanımlanabilinir.

Resim 6. Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı 1 Olan Topraklarda Plansız 
Yerleşim ve Sanayi Depoları (Altınbaş,Ü.)
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Resim 7. Göç Alan Bir Kent Civarında Üretken Topraklar (Vertisol) 
Üzerindeki Sağlıksız ve Plansız Konutlar (Altınbaş, Ü.)

Ülkemiz tarımsal kökenli ve orman örtüsü içeren arazilerde, kır-
sal kesimden kentsel alanlara doğru olan demografik geçiş veya 
göçün yoğunlaşmasıyla, kent çevresindeki tarımsal arazilerde yeni 
yerleşim alanların açılması, iş olanakları bağlamında tarıma dayalı 
ekonomiden endüstriyel, teknolojik ve hizmete dayalı ekonomik 
gelişimlerin arttırılma çabaları, çevre üzerine olan insan etkile-
rinin tahrip edici gücünü artırır ve zaten sağlıksız göçünde böyle 
bir işlevi söz konusudur. Böyle yerlerde yönetici ve yatırımcılar, 
genelde sulu tarımsal arazilerin düz alanlarda şekillenmesi ne-
deniyle, alt yapı kolaylığı ve yatırımları ucuza mal etmek yanında, 
elde edilen sanayi ürünlerini en yakın üretim merkezlerine ulaştır-
mak amaçlanır ve sonuçta geriye dönüşümü olmayan çok daha 
büyük doğal sorunların yanı sıra, tarımsal potansiyele sahip çok 
geniş ölçüdeki arazilerin kayıpları da söz konusu olacaktır ve ol-
maya da devam edecektir. Benzer şekilde sanayileşme olgusunun 
yoğunlaşması, kırsal bölgelerden kentlere veya sanayi bölgele-
rine doğru göçlerin hızla artması, yerleşim alanları çevresindeki 
arazilerin hızla daralmasına veya tamamen yerleşim alanlarına 
verilmesinin yolunu açmaktadır. Örneğin Gediz havzasındaki kimi 
yerleşim alanlarında %90’lara varan 1., 11., ve 111. Sınıf tarımsal 
üretkenliği son derece yüksek olan ve kimi alanlarda yılda birden 
fazla ürün alma olanağı veren sulu tarım arazilerinin yeni yerleşim 
alanı  ve sanayi alanı olarak tarım dışına çıkarıldığı, ve sonuçta 
yörede binlerce yıldır oluşan  ekosistemin  geri dönüşümü müm-
kün olmayan dinamik dengesinin insan eliyle bozulduğuna tanık 
olmaktayız.

Tarımsal özellikli arazilerin, tarım dışı amaçlarla kullanımının temel 
nedenleri, tarımdan getirilen girdilerden kısa zaman sürecinde 
daha fazla rant içermesi yanında, arazilerin daha çeşitli amaçlı kul-
lanımı, topografik özellikleri nedeniyle çeşitli kullanımlara uygun 
olması, arazi kullanım ve iskan politikalarının yetersizliği yanında 
alt yapı yatırımları nedeniyle amaç dışı kullanımlara ayrılmasıdır.

Ulaşım amaçlı karayolları genelde mesafeleri kısaltmak ve alt 
yapı masraflarını azaltmak için düz alanlara doğru yönlendiril-
mekte ve sonuçta ekonomik özelliği yüksek doğal kaynakların 
kaybına neden olmaktadır. Kum-çakıl işletmeleri, ırmak, çay, yan 
dere ve eski ırmak yataklarından sağlıksız malzeme alınmasına 
ve sonuçta doğal su yataklarının derinleşmesi ile bozulmasını 
gündeme  getirmektedir. Maden alanlarının açık işletmelerinde 
mevcut madenin mekaniksel hafriyat ve işlenme sürecinde delme, 
patlatma, öğütme, yükleme, boşaltma vb. üretim ve taşıma 
aşamalarında oluşan toz emisyonları, çevreye dağılarak havaya 
karışan katı tanecikler, gazlar, yörede yoğun dağılım gösteren 

orman ağaçları ve diğer bitki yaprakları üzerinde toz tabakaları 
oluşturarak bunların solunumlarını engellerken, su ile oluştur-
dukları kimyasal tepkimelerle bitki yapraklarında nekrotik dokular 
oluştururlar. Doğal olarak bu tozların rüzgârlarla uzak mesafelere 
taşınabileceği de kesindir. Benzer şekilde araziler üzerindeki ince 
öğütülmüş maden tozları su ile tepkimeye girerek, toprak tep-
kimelerinin değişimlerine ve sonuçta ekolojik sistemin olumsuz 
dönüşümlerine neden olurlar. Madenlerin çıkarılması sürecinde 
çevrenin çevresel güzellikleri bozulurken ve açık olan işletmeler-
de büyük çukurluklar oluşurken, üst toprak kaybı sürekliliğini 
korumakta, yöredeki biyolojik çeşitlilik yok olmakta, hayvansal 
canlı türler (Fauna) de yöreyi terk ederek uzaklaşmaktadırlar. 
Maden alanlarından kaynaklanan pasalar işletme aşamalarında 
bulundukları çevrelerine, yoğunlaşarak artan olumsuzlukları be-
raberinde getirirler. Oysaki çevre elemanları ile içinde bulunduğu 
çevre arasında doğal olarak şekillenmiş bir denge vardır. İnsan-
lar, bulundukları çevrelerinde teknoloji kullanımı ve bu bağlamda 
çevresel yaptırımlarla, çevreye şekil vermeye veya var olan şekli 
ve yapıyı değiştirmeye çalışırlar. Ancak bu ortaya konulan olum-
suzluklara rağmen, “bir avuç altının olacağına, bir avuç toprağın 
olsun” Çin Atasözü hala geçerliliğini korumaktadır.

Arazilerin özgün kullanım dışı amaçlarla kullanımı, yukarıda 
tanımlanan kimi olumsuzluklar yanında ortaya koyacağı etkilerini 
şöyle açıklayabiliriz;

1. Yerel ve genel anlamda yanlış arazi kullanım biçimlerini yoğun-
laşarak ortaya koyar ve çevresel bağlamında da bu olumsuzluk-
larını yoğunlaştırarak sürdürmeye devam eder. Bu uygulamaların 
sonunda da akaçlama ve taban suyu hareketlerinin bozulmasına, 
sulama suyu kalitelerinin olumsuzluğuna, tarımsal bitki örtüsü 
türlerinin değişimine ve sonuçta da iklimsel değişim ve kuraklığa 
davetiye çıkarılmasının vb. önü açılır ve kent hava sirkülasyon-
larının bozulmasına neden olunur. 

2. İşletme aşamalarında insan varlığının yoğunlaşmasına ve gi-
derek de yöresel ve bölgesel bağlamda artışların önüne geçile-
meyecek yoğunlaşmalarına ve göç olgusunun da kentlere doğru 
olan yönlenmesinin  “çekim merkezi” olgusuna neden olunur.

3. Yanlış arazi kullanımları sonucu yoğun makine ve yeni tekno-
loji kullanımlarını geometrik olarak arttırırken, gürültü kirliliği ve 
makine atıklarının artışını ve bu bağlamda da görsel kirliliği be-
raberinde getirir.

Şurası kesinlikle bilinmelidir ki; ekolojik sistem birbirini etkileyen 
halkaların oluşturduğu bir denge içerisinde bulunur. Bütün içindeki 
halkalardan birinin yok olması, çevresel dengeleri bozar. Çevresel 
olaylarla bitkisel ve hayvansal canlı varlığın içinde yaşadığı ha-
bitatla beraber etkilenmesi, zincirleme bozulmalara ve sonuçta 
da insan yaşamını olumsuz etkileyebilecek çok önemli sorunların 
başlangıcı anlamına gelir. Bu bağlamda dışarıdan gelen insan 
iş gücü ve nüfus hareketliliği gecekondulaşmaya yol açarken, 
kaçak yapılaşma ve arsa spekülasyonları, vurgunculuğu kentsel 
arazilerde korkunç boyutlara ulaşır. Çevrenin biyocoğrafyası bo-
zulduğunda, arazilerin doğal özelliklerin kaybı yanında, yörede 
sosyal ve ekonomik yapılarda olumsuz değişimlere neden olunur.

Kentlerimiz ve çevrelerindeki arazilerin yanlış kullanımlarındaki 
en olumsuz nedenler, yoğunlaşarak artış gösteren hızlı sanayi-
leşme, iş alanlarına doğru göç olgusunun yoğunlaşması ve gide-
rek kentleşme ve bu bağlamda da yerleşim olgusunun ve ekonomik 
gelişmelerle de, en başta ikinci konut tutkusunun ki bu olgu, kıyılar-
da yazlık veya orman içi yayla evleri vb. hızla artış göstermesidir.
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Tarımsal ve teknolojik beceriler ile toplumsal yaşam, alansal bir 
düzlem üzerinde yatay ve dikey olarak işlevini beraberce sür-
dürmektedir. Yaşamın ilk evrelerinden şekillenmeye başlayan 
çevresel ilişkiler ve dengeler, günümüz dünyasında olum-
suzluğun doruklarına hızla tırmanmakta ve bunun en acı tarafı 
doğa tarafından ağır bir bedelle ödenmektedir. Unutulmamalıdır 
ki; ekolojik sistemin istenilen noktalarda korunması için çevre-
sel dengelerin bütünlüğü bağlamında akılcı, bilimsel ve yasal 
yaptırımlar söz konusu olmalıdır. Çağdaş insan, içinde bulun-
duğu çevresine karşı, bilinç ve duyarlılıkla barışık yaşama sorum-
luluğu göstermelidir. Nasıl ki birey ile toplumsal doku arasında 
sağlıklı bir  dengenin kurulması yasal düzenlemelerle oluşturul-
maya çalışılıyor ise, çevresel elemanlar arasında da doğal denge-
lerin sürekliliği ve sürdürülebilirliği yaşamsal bir boyut için zorunlu 
olmalıdır.

Öneriler ve Sonuç
Yukarıda tanımlanan gerçekler doğrultusunda, ülkemiz genelin-
deki arazilerin amaç dışı kullanımı ile ilgili olarak şimdiye kadar 
olduğu gibi, aşağıdaki kimi önlemlerin uygulanması ve sürekliliği-
nin devamı için de yönetici ve insanımızın sorumluluğunda olduğu 
unutulmamalıdır.

1. Çevresel kaynakların bozulmasını önlemek için yerel, havza veya 
bölgesel bazda arazi kullanım ve çevre düzeni planları yapılmalı, 
yapılanların sürekliliği sağlanmalı ve ülkesel ölçek bağlamında 
da planlar arasında uyum sağlanıp denetlenmeli ve plan dışı kul-
lanımlara asla izin verilmemelidir.

2. Çevresel kaynaklara olan arz-talep dengelerinin çevre aley-
hine yönelmemesi için sanayi, yerleşim alanı vb. alanlar, tarıma 
uygun olan ve olmayan araziler ile doğal yaşam ortamları uzaktan 
algılama tekniği olan uydu verileri ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
ortamında sürekli denetlenmelidir. 

3. Üretim potansiyeli yoğun olan tarımsal araziler, ekolojik denge-
lerin ve tarımsal bütünlüğün bozulmaması için bu bölgeler mutlak 
tarımsal sit alanı olarak belirlenmelidir.

4. Bölge veya havza bazında arazi veya toprak koruma meclisleri 
oluşturulmalıdır. 

5. Bölge ve havzada yer alan ırmak, çay, dere vb. doğal su kay-
nakları atık alıcı ortamı şeklinde kullanılmamalı ve buralarda kıyı
kenar çizgisi yönetmelikleri uygulanmalıdır.

6. Zeytinlik alanların doğal bütünlüğü mutlaka korunmalı ve bu-
raları amacı dışında kullanılmamalıdır.

7. Yerel bağlamda ekolojik özellikleri nedeniyle, kimi tarımsal bit-
kilerden olan,  narenciye, kiraz, incir ,fındık, çay, muz vb. ekono-
mik üretime uygun araziler amaç dışı kullanılmamalıdır.

8. Alan veya arazi kullanımında Çevresel Etki Değerlendirme-
si (ÇED) yönetmeliği yanında arazi, su ve toprağı koruyan yasal 
hükümlerin ve yönetmeliklerin tavizsiz uyarlanması mutlaka 
sağlanmalıdır.

9. Amaç dışı kullanımlara izin verilmeyen arazilerde, yasal olmayan 
kullanımlar saptandığında yapım-işletme aşamasına bakıl-
maksızın, amaç dışı kullanıcılara karşı kesinlikle ağır yaptırımlar 
uygulanmalıdır.

10. Arazilerin tarımsal ve biyolojik çeşitliliği ve bu amaçlı kullanım-
lara uygunluğu temel alınarak ortaya konulan özel koruma alan-
larının sürekliliği sağlanmalı ve yeni alanlar oluşturulmalıdır.

11. Ülke  genelinde bitkisel üretim potansiyeli yoğun olan Alluvial 
(Fluvent), Kolluvial (Orthent), Rendzina (Rendoll), Vertisol vb. 
toprakların dağılım gösterdiği araziler toprak sit alanı olarak be-
lirlenmelidir.

12. Bitkisel üretim yönünden en üretken topraklara sahip olan ova, 
delta, alluvial fan, teras vb. ayrımlı fizyografik görünümlü araziler 
tarım dışı bırakılmamalıdır.

13. Erozyon ve heyelan olaylarına duyarlı arazilerin, yeşil doku ile 
örtülmesi ve sonuçta doğal veya hızlandırılmış aşınım ile toprak 
kaybı önlenmesi yanında, bu araziler ekolojik dengelerin bozul-
masına yol açabilecek amaç dışı kullanımlara açılmamalıdır.
 
14. Tarımsal etkinliklerin ekonomik olarak yapılabildiği en küçük 
alanlara sahip arazilerin, genelde miras yoluyla daha fazla 
küçülmesine yasal ve teknik olarak izin verilmemelidir.

Sonuç olarak denilebilinir ki; arazilerin kullanımında ekolojik 
dengelerin ve peyzaj yapılarının korunması konusunda ortaya 
konulmuş olan doğal faktörler temel alınarak, ülke genelindeki 
topraklarımız ve çevrelerinin, ekolojik ve yaşamsal bir yaklaşımla 
kullanılması ve sürdürebilirliği hep akılcı olmalıdır. Çünkü çevresel 
araziler jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, toprak, biyolojik çeşitli-
lik ve peyzaj bütünlüğü içerisinde değerlendirildiğinde, çevre-
siyle birlikte hep bir bütünlük gösterirler. Alan kullanımları ve 
planlamalar, parsel veya parseller bazında değil, belirli alanlar ve 
bu alanların çevresel doğal özellikleri göz önünde bulundurula-
rak bütüncül bir şekilde değerlendirilir ve değerlendirilmelidir. 

Tüm insanlığın ortak varlığı olan toprakların ve bu bağlamda da 
çevrelerinin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanlar-
da bitkisel üretime ayrılmış veya başka amaçlı koruma altındaki 
arazilerin en uygun bir şekilde kullanılması, bu arazi veya toprak-
ların doğal ve tarihsel zenginlikleri yanında, tarımsal varlıklarının 
korunması ve bunların gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde ak-
tarılması, ülkemiz insanının temel görevleri arasında olmalıdır 
ve olmaya da devam edilmelidir. “Elveda doğduğum ve/veya 
yaşadığım topraklar” acı sözünü hiç birimizin söylememesi için 
doğal kaynaklarımızdan olan toprakların ve daha geniş anlatımı 
ile arazilerin akılcı ve planlı bir şekilde kullanmak ve korumak 
yanında,  daha bir başka anlatımla çevremizle barışık yaşamak 
zorunluluğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.
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U
luslararası göç olgusu, özellikle Suriyeli mülte-
ci akını sebebiyle, Türkiye’de önemli bir gündem 
maddesini oluşturmaya devam ederken bu konu 
yerel yönetimleri de daha fazla ilgilendiren bir hal 
almaktadır. Türkiye’de uluslararası göç ve mülte-
ciler ile belediyeler arasındaki ilişkiler üç düzlem-

de değerlendirilebilir. Birincisi, gelişmiş ülkelerdeki tecrübelerin 
ışığında uluslararası göç konusunda yerel yönetimlerin ne tür bir 
rolünün olması gerektiği konusudur. İkincisi, Türkiye’de bu alan-
daki durumun ne olduğu, belediyelerin ne ölçüde yetkili ve etkili 
olduğu konusu ve dolayısıyla nelerin yapılması gerektiği konu-
sudur. Üçüncü olarak ise, uluslararası göç karşısında bu olgunun 
faydaya ve fırsata dönüştürülmesi için yerel yönetimlerin ne tür 
stratejileri geliştirebilecekleri mevzu gelmektedir. Bu çalışma-
da, göç politikasını oluşturan temel unsurlar ışığında Türkiye’deki 
dış göç olgusu ile ilgili olarak söylem ve eylem çerçevesinin nasıl 
değişmesi gerektiği açıklanmış ve bu minvalde yerel yönetimler 
için birtakım tavsiyeler sıralanmıştır. 
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Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi

GÖÇ POLİTİKASINDA 
SÖYLEM-EYLEM 

DÖNÜŞÜMÜ
VE BELEDİYELER 

Murat DAOUDOV(1)
 



I. Oturum28

1. Giriş
Uluslararası göç olgusu, özellikle yoğun Suriyeli mülteci akını 
sebebiyle, Türkiye’de önemli bir gündem maddesini oluştur-
maktadır. Genel itibarı ile son yıllarda siyasî ve idarî yönetim 
çevrelerinde uluslararası göçe geçmişe nazaran daha sivil ve daha 
profesyonel bakmaya eğilimli bir yaklaşım hâkim olmaktadır. Bu 
dönüşümün en önemli göstergeleri içinde, 2013 yılında 6458 Sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi ve 
bu düzenleme gereğince 2014 yılında İçişleri Bakanlığı bünye-
sinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulması sayılmaktadır. 
Diğer yandan da, uluslararası göçün iyi bir şekilde düzenlenme-
si ve ülke için fayda sağlayacak şekilde yönetilmesi arzusu ve 
arayışı birçok temel siyaset belgelerine de yansımıştır. Geçmişte 
daha ziyade insan hakları savunucularının idealist söylemleri 
olarak algılanabilecek türden ilerici ve olumlu tezler, devletin 
birçok üst düzey organlarınca veya yetkilerince de ifade edilm-
eye başlamıştır. Bu yeni yaklaşıma göre, “ülkemiz ekonomisi-
ni destekleyecek etkin bir göç yönetiminin oluşturulması temel 
amaç”  olmalıdır. Zira “ülkemize yönelik göç hareketlerinde, bir 
yandan artan ekonomik gücümüz ve istikrarımız bir çekim unsuru 
oluştururken, diğer yandan yer aldığımız coğrafi bölgede devam 
eden siyasi istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamana kadar transit 
ülke olarak bilinen ülkemiz, artan ekonomik gücü ve istikrarı ile 
göç hareketleri açısından hedef ülke konumuna da gelmiştir.”  
Ayrıca Türkiye’nin “beşeri ve fiziksel altyapının güçlendirilme-
si için yurtdışından yabancı nitelikli kişilerin ülkemize çekilmesi, 
bu amaçla gerekli düzenlemelerin yapılması” gerekir.  Bunu ya-
parken, “ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını destekleyecek şe-
kilde seçici bir yaklaşımla nitelikli yabancı işgücü artırılacaktır.”
 
Ancak, bazı temel belgelerin hedeflerine ve üst düzey siyasî yet-
kililerden zaman zaman bu minvalde duyulan olumlu söylemle-
rine rağmen, genel itibarı ile kamu idarelerinde ve özellikle yerel 
yönetimlerde, ifade edilen yüksek hedeflere ulaşılması için ulus-
lararası göç olgusunun ve onun yansımalarının ne şekilde ele alın-
ması gerektiği, bu sürecin tüm taraflar için verimli olması için ne 
tür stratejilere ihtiyaç olduğu ve en önemlisi, konunun baş aktörü 
olan yabancılar olgusu ile kısa ve uzun vadede nasıl muamele 
edilmesi icap ettiği konusunda net bir görüş ve eylem bütünlüğü 
görülmemektedir. Bilhassa yoğun mülteci göçünün yol açtığı 
meseleler ve kamuoyunda gitgide “sorun” ve “yük” olarak algıla-
nan gelişmeler, karar vericileri kısa vadeli ve tepkisel tutum ta-
kınmaya sevk edebilmekte, uzun vadeli ve proaktif yaklaşmaların 
ortaya çıkmasını veya belirleyici olmalarını engelleyebilmektedir.

Uluslararası göçün ve bilhassa mülteci olgusunun büyük şehir-
lerde yoğunlaşması ve kamu alanında daha fazla görünür olması, 
yerel yönetimleri de bu konu üzerinde düşünmeye, bunun için 
çeşitli çözümleri üretmeye veya bazı tedbirleri almaya zorlamak-
tadır. Ayrıca başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) olmak üzere 
uluslararası kurumlar ve kuruluşlar da artık Türkiye’de belediyeleri 
çözüm ortağı olarak görmekte veya böyle olmalarını arzulamak-
tadır. Yerel yönetimlerin bu duruma nasıl yaklaşmaları gerektiği

(1) Orta Doğu Kalkınma Ağı (Middle East Development Network, MDN) 
Başkanı, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu 
Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi. İrtibat: murat.daoudov@gmail.com , 
president@mdncorp.com 
(2)  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarih 
ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 11.04.2014 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. http://www.goc.gov.tr/icerik6/6458-sayili-yabancilar-
ve-uluslararasi-koruma-kanunu-yururluge-girdi_350_361_607_icerik 
(3) 10. Kalkınma Planı, s. 50.
(4) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesi, www.goc.gov.tr   
(5) 10. Kalkınma Planı, s. 171.
(6) 10. Kalkınma Planı, s. 50.

hususu daha fazla tartışılmaya başlarken bu konuda bir dizi kon-
ferans, seminer veya etkinliğin yapıldığı da gözlemlenmektedir.
Bu bağlamda özellikle mülteciler ile ilgili olarak belediyelerin 
nasıl bir yol izlemeleri ve ne tür yerel politikaları geliştirmeleri 
gerektiği mevzu hem ehemmiyet kazanmakta hem de aciliyet arz 
etmektedir.

Bu sorunun cevabı, yani Türkiye’de uluslararası göç ve mülteciler 
ile belediyeler arasındaki olması gereken ilişki boyutu üç düz-
lemde değerlendirilebilir. İlk olarak, gelişmiş ülkelerdeki tecrübe-
lerin ışığında uluslararası göç konusunda yerel yönetimlerin ne gibi 
bir rolünün olması gerektiği konusu ele alınmalıdır. Sonrasında, 
bu köklü tecrübeler çerçevesinde Türkiye’de bu alandaki duru-
mun ne olduğu, belediyelerin ne ölçüde yetkili ve etkili olduğu 
konusu ve nelerin yapılması gerektiği konusu değerlendirilme-
lidir. Üçüncüsü ise, uluslararası göç karşısında bu olgunun fay-
daya ve fırsatlara dönüştürülmesi için yerel yönetimlerin ne tür 
stratejiler geliştirebilecekleri konusu ehemmiyet kazanmaktadır.

Bu çalışmada, göç politikasını oluşturan temel unsurlar ışığın-
da Türkiye’deki dış göç olgusu ile ilgili olarak söylem ve eylem 
çerçevesinin nasıl değişmesi gerektiği hususu açıklanıp yerel 
yönetimler için birtakım tavsiyeler sıralanmıştır. Bu çerçeve-
de öncelikle yerel yönetimlerin uluslararası göç ile ilişkisi çok 
özet bir biçimde açıklanıp, bildirinin asıl konusu olan göç poli-
tikası çerçevesinde söylem ve eylem dönüşümü meselesine 
geçilecektir.

2. Yerel Yönetimler ve Uluslararası Göç
Gelişmiş ülkelerde ulus-altı (yerel ve bölgesel) yönetimler 
uluslararası göç ile ilgili alanda önemli paydaşlar olarak görül-
mekte ve artan ölçüde yetkilendirilmektedir. Bu husus ayrıca, 
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumların 
birçok resmî belgelerinde ve kararlarında giderek daha fazla 
vurgulanmaktadır. Özellikle Türkiye’nin de kurucu ülke sayıldığı 
Avrupa Konseyi’nin bu alanda öncülük ettiği ve birçok sözleşme 
ve tavsiye kararında yerel yönetimlere bu sahada önemli bir rol 
biçtiği söylenebilir. 

İster iş ve beyin göçü gibi gönüllü, ister mültecilik gibi zorunlu 
olsun, uluslararası göç konusunda başta Avrupa Birliği ülkeleri ol-
mak üzere gelişmiş ülkelerdeki merkezî yönetimi ile yerel yönetim 
arasında belli bir yetki ve yük paylaşımı söz konusudur. Özetle, 
ülkeye giriş ve yerleşme, vize ve ikamet, çalışma izni ve belirli sü-
re sonra vatandaşlığa giriş gibi “egemenlik alanları” ile güçlü iliş-
kisi olan konular merkezî yönetimlerin doğrudan uhdesinde olan 
konulardır. Buna mukabil göçün sosyal ve kültürel boyutlarında 

(7) Bu konuda son dönemdeki bazı örnekler olarak şunlar zikredilebilir: 
1) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, İsveç Ankara Büyükelçiliği ve Orta Doğu Kalkınma Ağı 
(MDN) işbirliğinde 16 Nisan 2014 günü Marmara Üniversitesinde düzenlenen 
“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Türkiye’nin Uyum 
Politikasının Geliştirilmesine Yönelik Belediyelerle İstişare Toplantısı” 
(http://marmara.gov.tr/bulten/044/129.html ); 2) Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği tarafından Genel Kurul toplantısı kapsamında 14 Kasım 2015 tarihinde 
Kadirli/Osmaniye’de düzenlediği “Kent ve Göç Konferansı”; 3) Marmara 
Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından 16 Mayıs 
2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcisi Elif Selen AY’ın konuk edildiği 
“Yerel Yönetimler, Uluslararası Göç ve Mülteciler” konulu toplantı (http://
www.iha.com.tr/haber-bir-gun-herkes-multeci-olabilir-276997/ ); 4) 
Marmara Belediyeler Birliği ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 25-26 
Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenledikleri “Göç Çalıştayı” (http://
marmara.gov.tr/HaberDetay.aspx?p=Haber-Detay&ID=2290 ). Yerel 
yönetimlerin uluslararası göç ve mültecilik ile ilgisi üzerine Türkiye’de yapılan 
ilk etkinlikler içerisinde 2006-2007 yıllarından bu yana Marmara Belediyeler 
Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından 
düzenlenen faaliyetler sayılabilir.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(/)
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ise (yerli toplum ile uyumu, kültürel hizmetler, sosyal hizmetler, 
eğitim ve meslekî eğitim, birçok ülkelerde istihdam da dahil 
olmak üzere) yerel yönetimlere önemli bir misyon yüklenmekte 
ve neticede bu alanlardaki hizmetler yerele devredilmiş bulun-
maktadır.

Türkiye’de de yerel yönetimlerin benzer bir yaklaşım çerçevesinde 
yetkilendirilmeleri gerektiği geçmişte savunulmuştur. Bunun için 
gerek yabancılar ile ilgili mevzuatta yerel yönetimlere aktif bir 
rolün öngörülmesine, gerekse yerel yönetimlere dair mevzuat-
ta da yabancılar ile ilgili net düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç 
vardır.

3. Göç Politikası Düzlemi
Türkiye’de göç politikası tartışmaları ve yapım süreci genel itibarı 
ile iki farklı ve temelde karşıt olan yaklaşımların etkileşimi veya 
iki kutbun çekişmesi sonucu şekillendiği söylenebilir (bkz. 
Şekil 1). Bu durum mülteci meselesi ve özellikle Suriye mülte-
ci akınının oluşturduğu ortamda daha da belirgin olmaktadır. Bu 
iki uçlu düzlemin bir tarafında güvenlik ve korumacılık saikleri 
varken, diğer uçta insan hakları ve uluslararası standartları 
veya kriterleri önceleyen saikler bulunmaktadır. Her birinin 
de taşıyıcıları ve temsilcileri vardır ki bunlar bu yaklaşımların 
“bekçisi” sayılabilecek kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, 
uluslararası kuruluşlar, siyasî aktörler veya akademik çevreler 
olabilir. Bu ikisi arasında, tıpkı bir halat çekme oyunu gibi, dönem-
lere göre hangi taraf galip gelirse kamu gücünün uluslararası 
göçe yaklaşımları ona göre şekil almakta ve o saikler daha fazla 
uygulamaya yansımaktadır. 

Sözgelimi güvenlik ve korumacılık ekseni kendi içinde iki temel 
gerekçeden oluşmaktadır. Bunlardan ilki salt güvenlik ve asayiş 
kaygısı olup bunun temsilcileri başta güvenlikten sorumlu ku-
rumlardır. Bunların yanı sıra mesela TV ekranlarında bu konuda 
görüş beyan eden çeşitli güvenlik uzmanları, akademisyenler, 
köşe yazarları vb. aktörler de bu kampın bir nevi fahrî sözcüleri 
sayılabilir. Buna mukabil korumacılık kaygısı ise, istihdam piya-
sasını veya iş dünyasını yabancıların “baskısı” ya da hatta “teh-
likesi” gibi olumsuz algılanan etkilere karşı korumaya yönelik 
yaklaşımlardır. Bu bakışın da toplumda belli karşılığı vardır ve 
bunun temsilcileri olarak istihdam piyasasını düzenleyen kurum-
lar (yabancılara çalışma izinlerini yöneten Çalışma Bakanlığı gibi), 
meslekî örgütler, odalar vb. aktörler sayılabilir. Korumacılık ref-
leksi sadece ekonomik hassasiyetler ile değil,  sosyal ve kültürel 
saikler ile de devrede olabilir. Mesela göçün yerli toplumun sosyal 
ve kültürel dokusuna olumsuz etki yaratacağını düşünen aktörleri 
harekete geçirebilir. 

Diğer yandan insan hakları ve uluslararası standartlar kutbunda 
ise, yine kendi içinde iki temel yaklaşım söz konusu olabilmek-
tedir. Birinci temel, saik olan hak merkezli bakış göçmene veya 
mülteciye insan hakkı gereği olumlu yaklaşmayı telkin etmekte-
dir. Bu yaklaşım dinî, kültürel, ideolojik, tarihî veya coğrafî gibi 
farklı kaynaklardan beslenebilmektedir . İkincisi ise, uluslar-

(8)  Bu bağlamda, bir göçmenin yeni bir ülkeye girişinden vatandaşlık alarak 
“yabancı” statüsünden çıkıp yurttaşlar sınıfına katılıncaya (yani hukuken 
göçmenlikten çıkıncaya) kadar olan süreç bir “uyum merdiveni” şeklinde 
değerlendirilmiştir. Bu sürecin basamakları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki 
faaliyet alanını için bkz. Daoudov (2013a ve 2014a).
(9) Bu konuda yapılacak yasal ve idarî düzenlemeler ve konunun diğer 
boyutları için bkz. Daoudov (2014a).
(10)  Bu noktada literatürde ve bazen uygulamada, mültecilere hizmet 
alanında faal STK’ları kendi içinde “hak bazlı” ve “inanç bazlı” şeklinde ikili bir 
tasnif ile ayıran bir yaklaşım mevcuttur. Ancak bu çalışmada böylesi bir ayırım 
referans alınmamıştır. Bilakis bu kuruluşların temel çalışma felsefeleri ne 
olursa olsun, tümü sonuçta “hak” merkezli hareket ettikleri için çalışmamızda 
aynı kutupta ele alınmaktadır. Zaten, sözü edilen “hak bazlı - inanç bazlı” 
tasnifi ayrı bir tartışmayı hak ekmektedir.

arası standartlara uyma veya bunları tatbik etme arzusu olup, bu 
daha ziyade siyasî nitelikli bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 
Misal olarak bu durum Avrupa Birliği’nin kriterlerini benimsemek 
veya Birlemiş Milletler’in standartlarını yakalamak gibi, başka 
bir ifade ile “uluslararası camianın saygın üyesi” olma arzusu ve 
bunun gerekliliklerini yerine getirme hazırlığı olarak açıklanabi-
lir. Yani bu ikinci yaklaşımda, temelde hak merkezli hassasiyetler 
çok kuvvetli olmasa dahi siyasî ve idarî yapılanma “milletlerarası 
kulübün” saygın üyesi olabilmek adına bunu bir zaruret olarak 
görebilmektedir.  

Hülasa, her ikisini özetleyecek olursak, ister “muhacir ve ensar 
anlayışı” ister “muasır medeniyetlerin seviyesine çıkma arayışı” 
eseri olsun, göçmenlere ve mültecilere hassasiyet gösteren bir 
kutup mevcuttur. Ve yine bunun da toplumda teşkilatlanmış bir 
karşılığı bulunmakta olup, bu yaklaşımın temsilcileri (sivil toplum 
örgütleri, bazı siyasî aktörler, uluslararası kuruluşlar vb.) gerek 
kamu politikası yapımı sürecinde gerekse kamuoyunda, iyi veya 
kötü, seslerini duyurmakta ve dolayısıyla süreci kendi zaviyesin-
den etkilemektedir.           

Şekil 1: Türkiye’de Uluslararası Göç ve Mültecilik Politikası’nda 
Hâkim Düzlem

Türkiye’de 2013 yılında yeni yabancılar kanununun  kabul 
edilmesi ve bunun gereği 2014 yılında yabancılar mevzusunun 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uhdesinden alınıp sivil bir otorite 
olarak kurulan Göç İdaresi’ne devredilmesi, güvenlik odaklı 
bakışın direnişine rağmen hak ve standart bazlı yaklaşımların galip 
gelmiş olmasının bir örneğidir. Bu durumun sebepleri, şüphesiz 
son 10’u aşkın yılda Türkiye’de hâkim olan genel demokratik-
leşme, sivilleşme, modernleşme, uluslararası alanda aktifleşme 
ve AB standartlarını benimseme gibi gelişmelerin ve eğilimlerin 
verdiği rüzgârın hak ve standart merkezli akımların yelkenlerini 
doldurmuş olmasıdır. Ancak, son birkaç yılda bu rüzgârın mülteci 
politikası alanında tersine dönme riski görülmektedir. Suriye kriz-
inin büyümesi ve bunun tetiklediği zorunlu göç boyutu ile Türki-
ye’ye olan etkilerinin artması, ayrıca bu krizin oluşturduğu bazı yeni 
güvenlik sorunlarının da zuhur etmesi, “insan hakkı” ve “kardeşlik” 
esaslı söylemlerin gücünü kırmakta, şüpheci ve korumacı ref-
leksleri devreye daha fazla sokmaktadır. Şunu söylemekte fayda 
vardır; hak merkezli kutup açısından bakılacak olursa, Türkiye’de 
göç yönetimi alanındaki sivilleşme ve modernleşme dönüşümü 
şayet birkaç yıl daha gecikmiş olsa idi, bugünkü kritik şartlarda 
bunun gerçekleşmesi daha zor bir ihtimal olurdu.  Yani, yeni 
yabancılar kanunu ve göç ile ilgili sivil idarenin kurulması ile taç-
lanan sürecin uzun ve zorlu çabaların sonucu olduğu ve dola-
yısıyla bu dönüşümün temellerinin (yani gerekli siyasî ve idarî 
mutabakatların) Suriye krizinin derinleşmesinden, hatta “Arap 
Baharı” olaylarından da çok önce atıldığı düşünülürse , bu 
Türkiye açısından şanslı bir gelişme olmuştur. Oysa bugünkü 
(11)  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.
(12) Daoudov (2014c).
(13)  Bu sürecin başlangıcı olarak, İçişleri Bakanlığına bağlı “İltica ve Göç 
Mevzuatı ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Uygulama Bürosu (İltica ve 
Göç Bürosu)” 15 Ekim 2008 tarihinde kurulmuştur. http://www.goc.gov.tr/
files/_dokuman19.pdf

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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mevcut durumda ve yeni oluşan dengelerde bırakın “ilerici” bir 
yaklaşımın savunulması ve derinleştirilmesi, mevcut şartlarda 
artan karşıt kaygıların karşısında eldeki kazanımların bile elden 
çıkması ve geriye adımların atılması riski göz önünde bulun-
durulmalıdır. Bir başka ifade ile ikili terazide hak merkezli söyleme 
karşı güvenlik ve korumacılık esaslı söylem daha fazla ağırlık 
etmeye başlamaktadır. Bu durumun uygulamaya tesirini saha-
da görmek mümkündür, zira bu denklemde ya alınması gere-
ken kararlar yavaşlamakta, ya da yapılan olumlu adımların alanı 
daraltılmaktadır.

Bu tablo, Türkiye’de denklemin acilen değiştirilmesi ihtiyacını 
gündeme getirmektedir. Göç ve mülteci politikasına olan genel 
bakışta eski iki kutuplu düzlem yerine üç boyutlu yeni bir para-
digma ile bakmak ve politikayı buna göre şekillendirmek gerekir. 
Zira Türkiye’nin birkaç yıl öncesinde yeni göç politikası çerçevesi-
ni oluşturmaya girişirken hayal ettiği hedeflere ulaşması için artık 
yeni bir söylem ve eylem çerçevesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

4. GÖÇ POLİTİKASI ÜÇGENİ
Bir ülkenin göç politikasının üç temel sacayağı üzerinde kurul-
duğu söylenebilir (bkz. Şekil 2) . Yukarıda bahsedildiği üzere, 
bunların ikisi hak/standart ekseni ve güvenlik/korumacılık ek-
senidir. Bu ikisinin yanı sıra politika oluşumunu etkileyen “fayda/
çıkar ekseni” olarak adlandırabileceğimiz üçüncü bir sacayağı 
mevcuttur. Bu yaklaşım daha ziyade uluslararası göçün getir-
diği veya getireceği düşünülen yararlar üzerinde durur ve olaya 
bakışında bu hususları önceler. Bu yaklaşımın da toplumlar-
da, özellikle gelişmiş ülkelerde teşkilatlanmış ve konseptleşmiş 
karşılığı vardır. Bu kutup açısından göçün teşkil ettiği fayda iç ve 
dış düzlemde ele alınabilir, yani diğer iki kutupta olduğu gibi te-
melde iki tür saik görülebilir. “Fayda” olarak adlandırabileceğimiz 
birincil saik daha ziyade içe dönüktür. Bu düzlemde uluslararası 
göçe ve mültecilere ülke ekonomisine sağlayabileceği faydalar, 
sosyal, kültürel ve hatta ırkî çeşitliliğe yapacağı katkılar, bilim ve 
teknoloji alanına “beyinleri ile” katabileceği ilerlemeler hesaba 
katılır. “Çıkar” olan ikincil saikte ise stratejik bir bakış ile bu insan 
kitlesinin dış ilişkiler alanında yakında veya gelecekte sağlayabi-
leceği faydalar dikkate alınır. Mesela gelecekte menşe bölgelerde 
etki alanı oluşturmak veya geliştirmek için bu kitleler (ister adına 
“dostluk elçileri” ister “etki ajanları” densin), iktisadî, ictimaî veya-
hut siyasî köprü vazifesini görecek unsurların inşası için bir fırsat 
olarak görülür.     

Bu üç sacayağı bakışını tek kelime ile özetleyecek olursak, 
güvenlik/korumacılık ekseni için göç evvela potansiyel bir 
“tehlike”, hak/standart kampı için göç başlı başına bir “sorum-
luluk” konusu, fayda/çıkar kutbu için ise bu evvela bir “servet” 
unsurudur. Bir ülkenin göç politikası bu üç temel yaklaşımın et-
kileşimi ve müzakeresi veya bir başka ifade ile “pazarlığı” sonucu 
şekillenmektedir. Bu üçün her birinin kendine göre meşruiyeti ve 
gereklilikleri vardır, bu yüzden göç politikası bu üçün dengeli bir 
birleşmesidir.

(14)  Suriyeli mültecilere yönelik Türkiye’de çalışma izinleri meselesinin uzun 
bir gecikme ile karara bağlanması, ayrıca ortaya çıkan izin çerçevesinin de 
ihtiyaçları karşılamaktan uzak bir şekilde ve dar bakışlı olması, bu durumun 
bir yansıması sayılabilir. Bkz. 11.01.2016 tarih ve 2016/8375 sayılı “Geçici 
Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik”. http://
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf 
(15) Daoudov (2014c).

Şekil 2: Göç Politikası Üçgeni ve Üç Temel Sacayağı (Çizim: 
Daoudov, 2015b)

Türkiye’deki mevcut sorun, uluslararası göç politikası ve özellikle 
mülteci meselesinde etkileşimin ancak hak/standart – güven-
lik/korumacılık düzleminde cereyan ediyor olması ve üçüncü 
sacayağının hemen hemen devrede olmamasından kaynaklan-
maktadır. Bu yüzden bu üçüncü yaklaşımı sergileyecek, yani göç 
ve mülteci olgusunun görünür veya görünmez faydalarını ince-
leyecek, konseptleştirecek, çözüm reçetelerini geliştirecek,
kamuoyu ile ikna edici bir üslup ile bunları paylaşacak, ve niha-
yetinde kamu politikası yapım sürecinde siyasî ve idarî yapılan-
mayı besleyecek aktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yoksa göç 
ve mülteci mevzu hâlihazırda adeta hak-güvenlik düzleminde 
cereyan eden (tabir caizse) sürtüşmenin rehinesi olarak durmak-
tadır. Bir önceki dönemde hak ve standart temelli bakışlar 
hâkim iken, çeşitli çalkantıların ve sorunların artması ile artık 
güvenlik ve korumacılık esaslı refleksler güç kazanmaktadır. 

Bu tablonun dengelenmesi ve ülkenin hem bugününe hem de 
yarınına yararlı olacak bir göç politikasının oluşması için fayda ve 
çıkar esaslı yaklaşımın hakkıyla devreye girmesi gerekmektedir. 
Bunun için hem söylem hem de eylem çerçevesinin değişmesi icap 
etmektedir. Yani kamuoyunda bu konu üzerinde yeni bir söyle-
min unsurlarının üretilmesi ve uygulanması, bunun yanı sıra fayda 
unsurunu somut olarak ortaya koyacak eylem dizisinin gelişti-
rilmesi ve yürürlüğe konması gerekmektedir. Fayda merkezli 
bakış tıpkı bir kuşun çift kanadı gibi, hem eylem ile bu olgunun 
faydalarını planlı bir şekilde ortaya çıkaracak hem de söylem 
ile kamuoyunu eğitecek ve ikna edecektir. Bunu yaparken de 
başarılı uygulama örneklerinden medyada, resmî söylemde, 
siyaset arenasında aktif bir şekilde yararlanacaktır. Bu yak-
laşımın bazı örnekleri bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde pay-
laşılmıştır. 

Göç politikası üçgeninin daha iyi anlaşılması için farklı ağırlıklı 
yaklaşımların örneklerine bakmakta fayda vardır. Yukarıda izah 
edildiği üzere, Türkiye’nin hâlihazırda hâkim olan model, esasen 
iki boyutlu hak/standart – güvenlik/korumacılık odaklı yaklaşım-
dır (bkz. Şekil 3).         

                               
Şekil 3: Göç Politikasında Hak/Standart – Güvenlik/Korumacılık 
Odaklı Model

(14)

(15)
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Buna mukabil, politika yapımına tesir eden hâkim temel yaklaşım-
ların hak/standart – fayda/çıkar odaklı olduğu, güvenlik ve koru-
macılık reflekslerinin ise daha gerilerde kalıp politikalar üzerinde 
belirgin bir iz bırakmadığı modeller de mevcuttur (bkz. Şekil 4). 
Bunların en bariz örneğini Kanada sergilemektedir. Zira göç poli-
tikası itibarıyla insan hakları ve uluslararası standartlar bakımın-
dan genel olarak örnek ülkelerden sayılmaktadır. Ayrıca uluslar-
arası göçü mühim bir zenginlik kaynağı olarak görmektedir. Bunu 
gerek Kanada’nın yürüttüğü aktif göçmen çekme politikasında, 
gerekse özellikle son dönemde Suriyeli mültecilere yönelik ser-
gilediği tavırlarda pekâlâ görmek mümkündür. Kanada Baş-
bakanı Trudeau’nun konu ile ilgili söylemlerinde bariz bir şekilde, 
hak merkezli duruşlarının yanı sıra ve belki de bunlardan da daha 
belirgin bir şekilde, mültecilerin Kanada’nın geleceğine yapacağı
olumlu katkılar konusuna vurgular bulunmaktadır.  Yine bu 
modelin özelliği olan güvenlik ekseninin etkisinin zayıf kalmasının
da bir açıklaması, coğrafî olarak sorunlu bölgelerden uzak olması 
olabilir. Dolayısıyla tedirginlik yaratacak unsurların Kanada’daki 
politika yapımına etkisi asgari düzeyde kalabilmektedir.

Şekil 4: Göç Politikasında Hak/Standart – Fayda/Çıkar Odaklı 
Model

Son olarak, uluslararası göç ve iltica politikasının bir başka dü-
zlemde yoğunlaştığı model de mevcuttur. Bu örnekte devrede olan 
iki temel yaklaşım güvenlik/korumacılık ve fayda/çıkar odaklı he-
saplar olup, hak/standart temelli yaklaşımlar sürece kayda değer 
bir etki yapmamaktadır (bkz. Şekil 5). Bu durumun en bariz emsa-
li Körfez ülkeleri sayılabilir. Bu ülkelerde uluslararası göçün ülke 
kalkınmasındaki rolü bilinmektedir. Zira bu ülkelerde gerek düşük 
vasıflı (inşaat, hizmet vb.) gerekse yüksek vasıflı (mühendislik, 
müşavirlik, bankacılık vb.) yabancı işgücüne ihtiyaç ileri derecede 
kabul görmüş bir olgu ve yoğun olarak uygulanan bir politikadır. 
Buna mukabil güvenlik ve korumacılık refleksleri de azami ölçüde 
devrededir. Öte yandan, yabancılara yönelik insan hakları temelli 
politika üretmek veya BM, Avrupa Birliği veya Uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ILO) ve benzeri kurumların telkin ettiği uluslararası 
standartlar çerçevesini rehber edinmek gibi saikler son derecede 
zayıf kalmaktadır. İşte bu denklemin sonucunda ortaya çıkan 
politikada, yabancı işgücünden istifade edilirken buna mukabil 
bu kitlelere hiçbir kalıcı haklar veya perspektifler sunulmamak-
tadır . Veya bir başka örnekte tüm olabilecek faydalara rağmen 
mültecilere kucak açılmamaktadır.  

(16)  Kanada Başbakanı Justin Trudeau gerek son Davos toplantısında (Ocak 
2016) gerekse başka fırsatlarla yaptığı konuşmalarda, Suriyeli mülteciler 
ile ilgili konuşurken benimsediği, göçün yol açtığı kültürel çeşitliliğin 
ülkenin gücüne güç katan bir unsur olduğu, ekonomik, teknolojik ve kültürel 
ilerlemelere olumlu etki yapabileceği yönündeki söylemi, şüphesiz sadece dış 
dünyaya dönük bir “imaj” çalışması olmayıp, aynı zamanda iç kamuoyunda 
ve siyasetinde muhtemel korumacı refleksleri ve direnişleri bertaraf edecek 
etkin bir iletişim örneğidir. Bazı örnekler için bkz: “Justin Trudeau’s youthful, 
pro-diversity pitch goes global in Davos”, CBC News, Jan 21, 2016. http://
www.cbc.ca/news/politics/justin-trudeau-global-shapers-davos-
socks-1.3414357 ; Facebook, “Prime Minister Trudeau pointed to the 
economic benefits of diversity during his speech in #Davos today”.   
https://www.facebook.com/globepolitics/videos/1518350751799114/

Şekil 5: Göç Politikasında Güvenlik/Korumacılık – Fayda/Çıkar 
Odaklı Model

Bu açıklamalar ışığında, Türkiye’nin rehber edinmesi gereken 
yaklaşım, üç sacayağının ahenkli bir şekilde tasarlandığı ve te-
mel ihtiyaçlar arasında dengeli bir dağılımın kurulduğu modeldir. 
Türkiye’nin, bulunduğu coğrafî konum itibarı ile güvenlik eksenini 
devreden çıkarmak, veya karşı karşıya kaldığı göçün hacmi itibarı 
ile koruma ihtiyacını hiç düşünmemek gibi elbette bir lüksü yoktur. 
Ancak bu reflekslerin aşırıya kaçmaması, asgari düzeyde tutul-
ması ve farklı çözümler ile karşılanması gerekli ve mümkündür. 

Bu bağlamda, mevcut şartlarda durumu dengeleyecek yeni söy-
lem ve eylem çerçevesi, güvenlik/korumacılık ekseninin asgari 
elzem düzeyde tutulduğu, hak/standart ekseninin yeniden 
güçlendirildiği, ancak en önemlisi olarak fayda/çıkar ekse-
ni üzerinde azami ölçüde yoğunlaştığı bir formüldür. Şekil 6’da 
gösterildiği üzere, uluslararası göçün ve mültecilerin sağlayabi-
leceği yararlar üzerinde aktif bir şekilde durulmalıdır. Bunun için 
hem bu potansiyeli harekete geçirmenin yolları aranmalı hem de 
kamuoyuna yönelik etkili bir söylem ile bu boyut işlenmelidir. 

Söz konusu yaklaşım çerçevesinde misalen Suriyeli mülteci-
lere Türkiye’nin “şu kadar kaynak harcandığı” minvalindeki resmî 
söylemden kaçınmalıdır. Zira bu söylem, empati veya takdir gibi 
beklenen dönüşlerin aksine ters etki yaratabilmektedir. Bu iletişim 
stratejisi, hem kamuoyunda aşırı maddî “yük” izlenimini oluştur-
makta, hem Türkiye Hükümeti’nin Suriyeli mültecilere yaptığı 
yardımlara karşı çıkan aktörlerin karşıt tezlerini pekiştirmekte, 
hem de korumacı refleksleri artırmaktadır. Ve bumerang etki-
si misali siyaset yapımcıları üzerinde oluşan baskı unsuru olarak 
dönebilmektedir. Veya ülkenin yoksulları veya işsizleri nezdinde 
Suriyeli mültecilerinin bir tehdit unsuru olarak algılanmalarına yol 
açabilmektedir. Oysa yapılması gereken, ülkenin kıt pastasına 
talip olanların giderek arttığı şeklinde izlenimi verecek bir ima-
jı oluşturmak veya istemeden bunu beslemek değil, gelenler ile 
birlikte mevcut pastanın nasıl büyütülebileceği üzerinde etkin bir 
şekilde durmaktır. 

Şekil 6: Göç Politikasında Türkiye için Yeni Söylem-Eylem 
Dengesi

(16)
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5. “Yük” Anlayışından “Fırsat” Arayışına 
Mülteci göçünün teşkil ettiği “yükü” ülke için yeni fırsatlara 
dönüştürmenin yollarını araştırmak gerektiği hususu ve bunun 
yöntemleri üzerinde daha önce çeşitli vesileler ile durulmuştur . 
Bu çalışmanın gereği olarak, bu alanda özellikle yerel yönetimlerin 
oynayabileceği rol ele alınacaktır. 

Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetim, temel belediyecilik hiz-
metlerini sunmak gibi dar bir bakışı aşarak artık “şehir/bölge/alan 
liderliği” mefhumuna evrilmektedir. Dolayısıyla belediyeciliğin 
yeni tanımının, şehirlerin ve bölgelerin açık ve gizli hazinelerini 
ortaya çıkarmak ve harekete geçirmek suretiyle yeni değerleri 
üretmenin mühendisliği olduğu savunulabilir. Şehri veya bölgeyi 
bir laboratuvar görüp tüm bileşenleri hesaba katarak şehircilik 
için yeni formüller üretmenin zamanı gelmiştir. Bu ihtiyaç, 
“halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak”  olarak 
tanımlanan yerel yönetimlerin anayasal görevinin yeniden okun-
masını ve çağın gerekleri ışığında yorumlanmasını zaruri kılmak-
tadır. Şartların değişimi ile “toplum yararının korunması ve mahallî 
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” düsturu daha geniş bir pers-
pektiften tatbik edilmelidir.    
   
Bu bağlamda, şehrin geleceğinin inşasında, gerek gönüllü (iş 
ve beyin göçü) gerekse zorunlu (mülteci) uluslararası göç un-
surunu önemli yeni bir kaynak, mühim bir girdi olarak görmek 
icap eder. Bilhassa Arap dünyasından son yıllarda gelen mülte-
ci akımı bağlamında şunu söylemekte yarar vardır: Dış göç so-
run ve sefalet değil, sermaye ve servettir. Nereden baktığınıza 
bağlı olarak insan sermayesinin, beşerî servetin geldiğini görmek 
mümkündür. Dikkat edilirse Şam, Bağdat ve Kahire gibi, üç İslam 
medeniyeti merkezindeki beşerî servet savaş veya siyasî baskıdan 
dolayı Türkiye’ye kaçmaktadır. Tabir caizse bize doğru oluk oluk 
akıl akmakta, ancak yeterince bunun farkında mıyız? Bir başka 
açıdan bakılırsa, sadece Doğu’dan değil, Avrupa’dan da, yarına 
olan güveni kaybeden ve başka diyarlarda umudu arayan genç 
dinamik yetenekli bir kitlenin yeni hedefi İstanbul ve Türkiye’dir. 
Böylesi “kerhen gelen fırsat” karşısında, istikrarsızlıkların ve çal-
kantıların yerinden ettiği bu beşerî serveti, ilmî, kültürel, ictimaî ve 
iktisadî yatırıma dönüştürmek şarttır. 

Böyle bir düstur ile süreci yönetmek için, “külfet” olarak algıla-
nan bazı olguların içinde taşıdıkları “nimeti” görebilmek ve ortaya 
çıkarmak önemlidir. Bu yüzden şehirlerin geleceğini inşa ederken 
eldeki kaynaklara olan bakış açısının elden geçirilmesi gerek-
mektedir. Yerel liderlerin harekete geçirebileceği kaynaklar sa-
dece pozitif değer olarak algılanan unsurlar değildir, ilk bakışta 
belki negatif unsur olarak görülen mülteci kitleleri de olabilir.
Bu bağlamda 2015 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için 
yapılan bir çalışma örnek teşkil edebilir. 

Bilindiği üzere Gaziantep ili Suriye sınırına yakın büyük ve geliş-
miş bir metropol olması hasebiyle çok yoğun bir Suriyeli mülte-
ci nüfusunu ağırlamıştır. Ayrıca artan sayıda Iraklı mülteciler de 
şehre yerleştiği gözlemlenmektedir. Yerelde sorunları fırsata 
dönüştürme becerisinin bir uygulama sahası işte bu yoğun Arap 
göçünden yenilikçi yaklaşımlar ile istifade edilmesi olabilir. Zira 
bu mülteciler görünürdeki sorunlara rağmen aynı zamanda şeh-
re yeni fırsatlar da sunmaktadır. Bu fırsatlar değerlendirildiğinde, 

(17) Mesela bilindiği üzere 20-30-40 yıl Körfez ülkelerinde çalışan ve yatırım 
yapan kişilere bile o ülkelerde vatandaşlık verilmemektedir. Yani korumacılık 
saikleri o derecede kuvvetlidir. 
(18) Geniş bilgi için bkz: Daoudov (2015a, 2015b, 2015c); Darmawan, 
Daoudov (2014).
(19) T.C. Anayasası, madde 127.
(20) Daoudov (2014b); Daoudov (2015a).
(21)  Bu bağlamda yerel yönetimlerde “kaynak” mefhumuna ve bunun aktif 
kullanım stratejileri konusunda geniş bilgi için bkz. Daoudov (2015c).

muhacirlere kucak açmak gibi dinî ve insanî sorumluluğunun 
yanında, hem bu durumun getirdiği yükler hafifletilecek hem de 
bu girişimler sayesinde yeni sosyal ve ekonomik değerler oluş-
turulacaktır. Konu kültürel/sembolik ve ekonomik olarak iki 
boyutta ele alınabilir. Bu hususta yapılan çalışmanın önerdiği 
stratejiler özet bir şekilde örneklendirilecekse:

• Gaziantep’e “Türk-Arap Dostluk Şehri” ünvanı verilebilir. Bu 
fahrî ünvan veya slogan önemli bir tanıtım, iletişim ve kamu 
diplomasisi aracı olarak kullanılabilir, bu anlamda Gaziantep 
Türkiye’nin Arap dünyasına yönelik “kartviziti” olabilir. Bunun yanı 
sıra Gaziantep fahrî statü ile Arap Kültürü (Fahrî) Başkenti ve 
Arap Turizm (Fahrî) Başkenti olarak aday gösterilebilir.  Bunun 
sembolik ve pratik değeri taşıyan başka uygulama alanları da 
mevcuttur. 

• Arap ekonomik platformu/köprüsü (offshore market): 
Gaziantep’teki Arap nüfusun varlığı, Türkiye’de daha önce var 
olmayan yeni niş ekonomilerin geliştirilmesi için bir fırsat sun-
maktadır. Mesela, Arap ekonomisinin offshore merkezi, yani Arap 
dünyası dışında bulunan yoğun bir Arap ekonomik merkezi olarak 
öne çıkabilir. Bunun özellikle katma değeri yüksek endüstriler 
oluşturmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Sadece birkaç örnek verilecek olursa, bu beşerî sermaye ile Arap 
dünyasının yeni entelektüel üretim merkezi oluşturulabilir, özel-
likle yayıncılık, medya ve habercilik, yaratıcı endüstriler, bilişim 
teknolojileri, sosyal medya, reklamcılık vb. Arap dünyasına yöne-
lik hizmetleri üretecek endüstriler geliştirilebilir.

Elbette ki bu tür stratejilerin gerçekleşmesi için ulusal-yerel 
yönetim işbirliği şarttır, zira bu konuların hayata geçirilmesi için 
birçok mevzuat değişikliği, ulusal ve yerel planlamalardaki uyum 
ve idarî kapasite çalışmaları gerekecektir. Ancak yereldeki toplu-
mun yararını daha yakından görebilen yerel yöneticiler bu konu-
da aktif liderliği üstlenebilir ve hem merkezî yönetimi hem de 
yereldeki sivil aktörleri (sivil toplum, özel sektör, akademya vb.) 
seferber edebilir. Ancak şu dikkate alınmalıdır ki, bu stratejiler için 
gerekli yasal ve idarî zeminler hazırlandığı ve bu projeler haya-
ta geçirildiği zaman, bu bilgi-yoğun sektörlerin veya entelektüel 
üretim merkezlerinin sağlayacağı katma değer, mültecilere insanî 
yardım olarak harcanandan kat kat daha yüksek olacağını varsay-
mak pekâlâ mümkündür.    
 
6. Sonuç
Birçok sebepten ötürü Türk şehirlerini giderek daha fazla et-
kileyecek olan uluslararası göç olgusu karşısında, siyasî ve idarî 
yöneticilerin iki şıkkı vardır: Ya bu olguya maruz kalmak ya da bu 
olguyu yönetmek. “Göç politikasında söylem-eylem dönüşümü” 
gibi şiardan kasıt, yakınma ve şikâyetten uzak becerikli ve basiret 
sahibi bir duruşun sergilenmesidir. Türkiye’de son 20 yılda nice 
çözülmez görülen sorunların üstesinden gelen, şehirlerimizin nice 
problemlerini “tarihe gömen”, nice saklı değerleri gün yüzüne 
çıkarma ve uyuyan potansiyelleri harekete geçirme konusun-
da rüştlerini ispatlamış ve belediyecilikte devrim niteliğindeki 
dönüşümü gerçekleştirilmiş belediyelerimiz yeni bir meydan oku-
ma, yeni bir zorlu görev ile karşılaşmış bulunmaktadır. Yerel siya-
sette yaygın bir slogan olan “yaptıklarımız yapacaklarımızın tem-
inatıdır” sözü misali, Türkiye’deki belediyelerin bu yeni gelişme 
karşısında da etkin, özgün ve yenilikçi çözümleri üretecekleri var-
sayılabilir. Bunun gerçekleşmesi için iki husus üzerinde durmakta 
(22) Nitekim 2014 yılında Irak Kürdistan Bölge Yönetiminin merkezi Erbil de 
Arap turizm başkenti olmuş ve bu uygulama ile Kürtler ile Araplar arasında 
bir tür “kamu diplomasisi” güdülmüştür. Bu hususta yazılmış bir web site 
haberinin başlığı bu özelliği iyi bir şekilde özetlemektedir: “Erbil: Kürt Şehri, 
Arap Başkenti” (“Erbil: Kurdish City, Arab Capital”, http://rudaw.net/
english/opinion/23122013).
(23) Geniş bilgi için bkz. Daoudov (2015c).

(18)

(20)

(19)

(21)

(22)

(23)
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fayda vardır. Birincisi, şüphesiz yerel yönetimlerin uluslararası 
göçün yerel boyutları konusunda, uluslararası tecrübelerin de 
ışığında, usulen yetkilendirilmesi ve gerekli kaynaklar ile donatıl-
ması gerekmektedir. İkincisi ise, yol gösterici ve teşvik edici birkaç 
başarılı örneğin sergilenmesi lazımdır. Bu konuda öncülük edecek 
bir veya birkaç Büyükşehir Belediyesi ülkede yeni bir seferberliği 
başlatabilir ve belediyecilikte insan-mekân ilişkisinin planlan-
masında ulusal ve uluslararası ölçeklerin iç içe olduğu yeni bir 
boyutu ortaya çıkarabilir. Tıpkı İstanbul’daki ve Marmara Bölge-
si’ndeki belediyelerin 1990’lı ve 2000’li yıllarda yerel yönetim ve 
belediyecilik alanında Türkiye’de adeta canlı laboratuvar görevini 
ifa ettiği gibi , günümüzde de bazı pilot bölgeler bu rolü üst-
lenip yeni bir “şehir mühendisliği” modelini oluşturabilir. Bunun 
için başta Gaziantep, Bursa veya İstanbul gibi şehirler öncülük
edebilir. 

Toprakları ezelden beri göçlerin kavşağı olan, kadim şehirleri ise 
Babil kulesini aratmayan Türkiye’nin, kendi tarihinden ve değer-
lerinden de ilham alarak, bir politika tasavvur etmesi ve hayata 
geçirmesi elzemdir. Bir başka ifade ile, “muhacir ve ensar” an-
layışı ile “muasır medeniyetlerin seviyesine çıkma” arayışının har-
manlandığı , ancak bu uhuvvet ve medeniyet karışımına bir de 
şehirlerimizin kadim ticaret ruhundan ve Nasrettin Hoca misali so-
runlara ustaca çözüm üretme becerisinden bir nebze ilave edilirse,
birçok rengin uyum ve ahenk içinde birlikte daha iyi yaşadığı bir 
Türkiye hayalini gerçekleştirmek mümkün olacaktır.       
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T
ürkiye, gelişen ekonomisi ve artan demokrasisi, ayrı-
ca siyasi gücü ile büyük bir ülke olmuştur. Aynı za-
manda Türkiye, göç veren bir ülkeden giderek göç 
cezbeden bir ülkeye dönüşmektedir. Netice olarak 
kamu politikaları bu gelişmelerden daha fazla et-
kilenecektir. Kamu yönetimlerinin her kademesi de 

sorumluluk alanlarına göre göçün çeşitli boyutları ve alanları ile 
ilgilenmek durumunda olacaktır. Türkiye’den veya Türkiye’ye 4 
farklı göç çeşitliliğinden bahsedilebilir. 

İç göç köyden şehre, doğudan batıya demektir. İkinci kitle ise, yurt-
dışına göçtür. Üçüncü kitle, transit veya geçiş göçtür. Dördüncü 
kitle, uluslararası bir göçtür. Bu konuşmada esasen Türkiye’yi 
hedefleyen göç hareketleri kapsamında geçici veya kalıcı olarak 
Türkiye’ye yerleşen yabancılara bazı hizmetlerin sunulmasında 
yerel yönetimlerin durumu incelenmektedir. Buradan da hukuki 
ve idari çerçevede yerel yönetimlerin konumu değerlendirilecek 

GÖÇMENLERE 
YÖNELİK

YEREL POLİTİKALAR 

Mehdi   ZOUAOUİ
Eğitim Danışmanı

Orta Doğu Kalkınma Ağı
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ve olması tavsiye edilen seviyeye ulaşmak için ihtiyaç duyulan 
düzenlemeler sıralanacaktır.

Uluslararası Göç ve Yerel Yönetimler İlişkisi
- Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği belgeleri ve kararları
Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler, yerel ve bölgesel yönetimler, 
uluslararası göç ile ilgili alanda önemli paydaşlar olarak görül-
mekte ve artan ölçüde yetkilendirilmektedirler. Bu husus ayrıca 
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların 
birçok resmi belgelerinde ve kararlarında giderek daha fazla 
vurgulanmaktadır. Özellikle Türkiye’nin de kurucu ülke sayıldığı 
Avrupa Konseyi’nin bu alanda öncülük ettiği birçok sözleşme ve 
tavsiye kararında yerel yönetimlere bu sayede önemli bir rol biçtiği 
söylenebilir.

Uluslararası Göç ve Yerel Yönetimler İlişkisi
- Uyum Politikaları
Avrupa’da yerel yönetimlere, genellikle yabancıların veya göç-
menlerin yerli toplumla uyumu veya entegrasyonuyla ilgili alan-
da önemli bir misyon yüklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde yerel 
yönetimler genel olarak göçmenlerin uyumu ve entegrasyonu 
hususunda yetkilidir. 

Türkiye’de Mevcut Durum
Buna karşın Türkiye’de yabancı göçmenlerin topluma uyumu, si-
yaset yapımcıları açısından yakın zamana kadar pek bilinmeyen 

bir kavramdı. Türk yerel yönetimlerinin, yabancıların uyumu poli-
tikasında henüz çok aktif oldukları söylenemez. Bu konudan 
doğrudan sorumlu ulusal yönetimin politikaları bile yeni yeni 
gelişmektedir. Bu sebeple, yerel yönetimler ve uluslararası göç 
ile ilgili yerel politikalar Türkiye’de çok yeni bir konudur.

- Göçmenler hususunda yerel yönetimler yetkilidir. 

- Henüz aktif olmamıştır.

- Sorumlu ulusal politikaları gelişme içindedir.

Yabancıların Mevzuatında Yerel Yönetimler
Yabancıların mevzuatında yerel yönetimler, yabancıların uyumu 
kavramı, Türk mevzuatında ilk defa 4 Nisan 2013 tarihinde 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu ile girmiştir. 
Uyum sürecine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ise 104/f madde-
sine göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde olan Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün bünyesinde olup bu amaçla bir Uyum ve İletişim 
Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

- Uyum kavramı 4 Nisan 2013 ve 6458 Sayılı Kanun

- Göç İdaresi Müdürlüğü 

- Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı

Yerel yönetimlere etkileri, yetkililikleri açısından sınırlı bir görev 
çizilmiştir. Aynı zamanda sosyal ve kültürel hizmetlerin de 
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sunulması uygulama kısmında öngörülmemiştir. 13. maddesinde 
yerel yönetimlerden sadece öneri ve katkılar beklenmektedir; 
ciddi bir rol verilmemektedir.

- Yerel Yönetimler için sınırlı bir görev çizilmiştir.

- Yerel Yönetimler’den sadece öneri ve katkılar beklenmektedir.

- Sosyal ve kültürel hizmetler sunulması uygulama kısmında 
öngörülmemiştir.

Yerel Yönetimler Mevzuatında Yabancılar
- 5395 sayılı Belediye Kanunu “Hemşehri Hukuku” başlıklı 13. 
maddesi
- Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesi

Birkaç tecrübe daha vardır; Türkiye’de yabancıların katılımı tabiri 
caizse kent konseyi alan yabancıların meclisi, bir de Bursa’da ya-
bancıların çalışma grubu 2011 yılında başlamıştır. Başka bir tec-
rübe Antalya’da yabancıların meclisi 2014’te kurulmuştur.

Kent Konseyleri
- Alanya Yabancılar Meclisi

- 2011 yılından Bursa’da Yabancılar Çalışma Grubu

- Antalya’da Yabancılar Meclisi (2014)

Uyum için Vizyon Değişimi
Türkiye’nin şu anki durumu olduğu için birkaç öneriyle birkaç 
geliştirme yapmalıdır. 

Örnek olarak, kamu politikaları geliştirmek gerekmektedir.
- Kamu Politikaları geliştirmesi

Ulusal Seviyede Vizyon değişimi
Yerel yönetimler yabancıların veya göçün bir paydaş sahibidir; 
çünkü sosyal ve kültürel hizmetler, bütçe ve personel sahibidir. 
Aynı zamanda yerel yönetimler mahalli topluluğa, göçmenler de 
dahil, daha yakındır. Ayrıca ulusal seviyede vizyon değişimi da-
hilinde merkezi idarenin yükünü hafifletmek için birkaç görev 
merkezi hükümetten yerel yönetimlere verilmektedir.

- Sosyal ve kültürel hizmetler, yerel yönetimlerin altyapısına 
sahiptir.

-  Mahallî topluluğa daha yakındır.

-  Merkezi idarenin yükünü hafifletmektedir.

Yerel Seviyede Vizyon Değişimi: İç Boyutu
Yabancılar ve göçmenler ilk geldikleri zaman sadece pasaport-
larını götürmediler; kültür, din ve alışkanlıklarını da götürdüler. 
Bundan faydalanmak için ve onları anlamak için birkaç alıştırma 
ve çalışma yapılmalıdır.

- Yerele dair politikaların da gündeme alınması,

- Komisyonlar oluşturmak,

- Akademi ile yabancılar hakkında araştırmalar yapmak,

- Menşe ülkelerle ilişki kurmak.

Yerel Seviyede Vizyon Değişimi: Uluslararası Boyutu
Uluslararası boyutu ise uluslararası göçün sosyal ve kültürel 
yansımalarının dikkate şayan bir tesiri, yerel yönetimlerin ve yerel 
siyasetin de uluslararasılaşmasına etki yapmasıdır. Uluslararası 
boyutunun faydalanması kültürlerarası bir diyalog kurulmuş ola-
caktır. Ülkelerin arasındaki ilişkileri güçlendirmek için kültürler-
arası bir köprü kurulmalıdır. Aynı zamanda uluslararası boyutun-
da siyasi faaliyetleri menşe şehirlerde yürütebilmektedir. Örnek 
olarak; 2000’de Belçika’nın yerel seçimleri Türkiye’ye kadar ulaştı. 
Emirdağ ve Afyon iline kadar seçimler faaliyetler gösterdiler. Aynı 
zamanda uluslararası boyutunda ihtisaslaşan uluslararası ağlar 
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kurulabilir. Yine örnek olarak; Cities for Local Integration Policy 
gibi.

-   Kültürler arası diyaloğu,

-  Siyasi faaliyetler menşe şehirlerde yürütülebilmektedir.

- İhtisaslaşan uluslararası ağlar: Cities for Local Integration 
Policies.

Yerel Hizmetlerde Adaptasyon
Yerel hizmetlerde adaptasyon etmek için birkaç hizmet ve öneriyi 
size iletmek istiyorum. Birincisi, Türkçe kursları; yabancılar gel-
dikleri zaman ilk karşılaştıkları sorun Türkçe’dir. Şahsi bir örnek 
olarak, Türkiye’ye ilk geldiğimde havalimanındaki memurlar ile 
birçok sıkıntı yaşadım. Benim Türkçem yoktu ve onların da İngiliz-
cesi yoktu. Mecburen onlarla tarzanca bir Türkçe konuşuyordum 
ve onlar da tarzanca bir İngilizce konuşuyorlardı. Bu sebeple 
aramızda bir anlaşmazlık oldu. İkincisi, yabancıların yaşadığı bir 
kente veya şehre kültür ve tarih kursları açılmalıdır; çünkü her-
hangi bir yabancı, oturduğu yerin tarihini ve kültürünü anladığı 
zaman kültür farklılıklarını anlayabilecektir. Üçüncü olarak, ya-
bancılar için Türkiye’nin siyasi ve idari yapısı hakkında bilgiler 
verilmelidir. Dördüncü olarak, kamu alanları ve kamu idareleri çift 
dilli kurulmalıdır; çünkü genellikle yabancılar, Türkiye turistik bir 
ülke olduğu için tüm Türkler İngilizce biliyorlar gibi düşünüyorlar 
ama geldikleri zaman başka bir şey bulacaklardır. Beyaz masa, 
çağrı merkezleri çift dilli, en azından Türkçe ve İngilizce, kurul-
malıdır. Belediyeler bünyesinde dil ve kültür farklılıklarını bilen is-
tihdam olmalıdır. Bir de aile ve çocuk merkezleri, gençlik merkez-
leri yabancılara açılmalı, yardım sandığı ve sosyal yardım merkez-
leri geliştirilmelidir. Mevcut hizmetlerin yabancılara açılması ve 
adapte edilmesi, yerel konut politikalarının adapte edilmesi, 
farkındalık ve bilinç faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. 

Yabancılara Yönelik Hizmetler
- Türkçe Kurslar

- Yaşadıkları şehrin tarihi ve kültür kursları

- Türkiye’nin siyasî ve idarî yapısı hakkında bilgiler

- Çok dilli iletişim platformları

Mevcut Hizmetlerin Yabancılara Açılması veya 
Adapte Edilmesi
-   Çok ve çift dili Beyaz masa ve çağrı merkezleri,

- Belediyeler bünyesinde dil ve kültür farklılıkları bilenlerin 
istihdamı,

- Aile ve çocuk merkezleri, gençlik merkezlerinin yabancılara 
açılması,

-  Yardım sandığı ve sosyal yardım merkezlerinin geliştirilmesi,

-  Yerel konut politikalarının adapte edilmesi,

-   Farkındalık ve bilinç faaliyetlerin yürütülmesi.
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II. Oturum

SURİYE GERÇEĞİ VE
KÜLTÜREL ETKİLEŞİM
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Barış MATER

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi E. Öğretim Üyesi
SKB Danışma Kurulu Üyesi



II. Oturum40

Suriyeli mülteci Aylan K   urdi Anısına...
 
Amaç  ve Önem
Göç olgusunu mizah yolu ile anlamak için karikatürleri  incelemek. 

T
arih boyunca insanlar çeşitli nedenlerle yer değiş-
tirmiştir. Anadolu toprakları binlerce yıldır, halkların, 
kavimlerin göçlerine tanık olmuştur. Küreselleşen 
dünyada artık insanların bireysel veya kitlesel olarak 
yatay hareketliliği olağanüstü hızlanmıştır. 

İnsan Hakları açısından, bazı nedenler dışında ülkeler arası göçü 
sorgulamak, buna katı sınırlamalar ve vizeler koymak hak ihlali 
anlamına gelebilir; çünkü dünya hepimizin.

Sınırların, ülkelerarası ziyaretlerin, göçlerin, yer değiştirmelerin 
günümüzdeki kadar engellemediği bir dünyada, ulusların, farklı 
ülkelerdeki ve coğrafyalardaki insanların duygu ve düşüncele-
rini anlamaları, çatışma ve gerilimlerin çözümü daha kolaylaşa-
caktır. Bu düşüncelerimi, uluslararası bir  karikatür  sergisinden 
örneklerle bitireceğim.

Tanım 
Göç; isteyerek yada zorunlu olarak bir yerden bir yere gitmek, 
doğduğu, yaşadığı topraklardan kopma ve ayrılma anlamına gelir. 
Ülkemizde Van’dan  başlayıp Bodrum’da biten bir yolculuk olarak-
ta tanımlayabiliriz. Anadolu toprakları tarihte çok çeşitli göç biçi-
mine tanıklık etmiştir. Her biri çok sancılı ve bireysel yaşamlarda 
tahribatlar yaratmıştır.

Empati - Mizah 
İnsanlar genellikle göç  gibi acı, kabulü mümkün olmayan olay ve 
yaşantıları göğüsleyebilmek için mizahı kullanmayı seçmişlerdir.
Belki bu yolla  empati yeteneğini erken bulma daha kolay olabil-
mektedir. Karşımızdakini anlama ve  kendimizi karşımızdakinin 
yerine  koyma  mümkün olacaktır.

GÖÇ - MİZAH

Prof. Dr. 
Gülten SÖNMEZ SEBER

Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi
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Göçün Bireysel Etkileri:
- Zorunlu Olmayan Yerinden Ayrılma 
• Eğitim, ülkenin ihtiyacı için (Almanya örneği), yeni bir hayat kur-
mak gibi kendi arzusuyla  gelmiş olsa bile yeniden mekanı, ulaşımı, 
kent insanının iletişim biçimini anlamak gerekecektir. Eski alışkan-
lıkları terk etmek, yeni öğrenme şemaları kurmak gerekecektir. 

Çevre dost mudur? Zarar görür müyüm? Güvenmeli miyim? Hatta 
kendi yerinden ayrılmış kişiler iki üç nesil  aralarında bile sessiz 
konuşurlar gibi fikirler ve davranışlar  egemen olabilir.

Göçün Bireysel Etkileri 
-Zorunlu Olan Yerinden Edilme
Kendi isteği ile olmayan zorunlu göç durumunda kişinin duygu ve 
düşüncelerini içeriği  olumsuzluklarla doludur. Bu grup çok daha 
sancılı uyum gerçekleştirir. “Doğduğum yerde istenmedim, bura-
da da istenmiyorum” diye düşünmesi için nesnel pek çok neden 
bulabilirler. Sevilmeyen, korkulan, iğrenilen, kimliğinden ötürü 
yasadışı işlerle eşleştirilen “yabancılar” olarak kendilerini göre-
bilirler.

Göçle Neler Gelir ve Neler Gider 
Göç ile birlikte insanlar değer yargılarını, kültürünü ve kimliğini 
yeni çevrelerine götürmektedir  ya da değiştirmektedir. Zaman 
içinde kişilerde sorgulanması gereken bir aidiyet sorunu ortaya 
çıkmaktadır. 
1. Bireysel Kimlikler, 
2. Toplumsal Kimlikler (Alt grupların kimliği), 
3. Yapısal Çevre Kimliği. 
Tüm alanlara da olumlu ve olumsuz etkisi olacaktır.

Önyargılar – Ön kabuller – Şemalar 
İnsanlar farklılıklardan korkar, farklı olanla bir arada yaşamakla 
baş edebilmek için gerekli sosyal yeti veya sorun çözme strate-
jilerini oluşturmakta zorlanırlar. 

Çoğulcu bir toplumda yaşama insan hakları, eşitlik, vatandaşlık, 
yurttaşlık bilgilerinin geniş kitlelerce kabulünü ve bu konuda yay-
gın bir eğitimi gerektirir.

Çeşitli toplumsal ve ekonomik sorunlarla baş edemeyen birey 
ve toplumlar, yolunda gitmeyen şeylerden “ötekilerin” sorumlu 
olduğuna kolayca inanabilir, ötekileri yani “yabancıları” düşman-
laştırabilir. Yeni gelenler, dışardan gelenler, yabancılar her so-
runun nedeni olarak görülüp; ayrımcı, hatta ırkçı düşünce ve ey-
lemler haklı görülebilir. Ötekini, yani yabancı olanı ayırıp değersiz-
leştirmek empati yapma yeteneğinin önündeki en önemli en-
geldir. Ötekinden o kadar korkulur ki; o kovulması, yok edilmesi, 

kamplara kapatılması gereken, toplumsal açıdan zararlı bir 
düşmana dönüşebilir.

Önyargılar – Algının Temeli
Önyargıların temelinde, Ben – O, Bizler – Onlar bölünmüşlüğü 
yatar; bizler iyi, onlar kötüdür. Bu ayrımcılık genellikle aşağıdaki 
gibi cümlelerle dışa vurulur. 

*Makbul birisi olsa idi ülkesini terk etmezdi. 
*Bize iş yok, mal mülk yok iken bir onlar eksikti.
*Hastalık, mikrop getirirler.
*Benim çocuğumla aynı ortamda olmaz. 
*Devleti onu niye istemedi? 
*Göçerler; misafirdir umduğunu değil, bulduğunu yer.
*Casus mudur, düşman mıdır?, “iç huzurumuzu bozarlar.”

Sunulan Karikatürler

Son Söz
Adı ister iç göç, uluslararası, mevsimlik, ister dikey yada ister ya-
tay hareketlilik olsun, yerinden olanlar, ulusal ve uluslararası 
hukuksal güvencelerle korunmalı ve temel insan hak ve öz-
gürlüklerini kullanabilecekleri koşullarda yaşayabilmeleri sağ-
lanmalıdır. Toplumsal çatışma ve gerilimleri engellemek için, 
göç edenler ile ev sahibi ülkenin halkı arasında empati yollarının 
açık olmasına  özen gösterilmelidir. Ayrımcılık, ötekileştirme ve 
nefret söylemi konusunda duyarlı olunmalı ve bunlarla mücadele 
edilmelidir. Küresel köye dönüşen dünyamızda, 21. yüzyılın geçen 
yüzyıla göre çok daha “haraketli” geçeceğini söyleyebiliriz.

Karikatürlerin kaynağı Erdoğan Karayel’ dir.
•http://www.ekarayel.com 
Karikatürlerle ilgili yazışmalar
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/mkurulgan%40g-
mail.com/15085150764577a5
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“Suriyeliler Bizim Neyimiz?”

M
art 2011’de başlayan rejim karşıtı gösterilerin ar-
dından, Suriye’de yaşanan gelişmeler dünyanın 
en büyük insani krizlerinden birisini yaşatmıştır. 
4. yılını dolduran Suriyeliler  ve Suriye  krizinin 
en önemli muhataplarından biri Türkiye’dir. 
Çatışmalar uzadıkça ve savaş şiddetlendikçe, 

sivil insanlar topluluklar halinde komşu ülkelere ve Türkiye’ye göç 
etmektedir. Mülteci sayısı her gün artmaktadır.

Suriye krizinin başlamasından bu yana ülkeyi terk edenlerin sayısı 
4 milyonu aştı.

Türkiye’de resmi rakamlara göre yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci 
yaşıyor. Kayıt dışı rakamlar da dahil edildiğinde bu sayının en az 
2,2 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye bugün dünyada en büyük mülteci nüfusu barındıran ülke.

Suriye İnsan Hakları Örgütünün Yaptığı Son Açıklamada,
Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana 180 bin 455 sivil 
olmak üzere 215 bin 834 kişinin öldüğü bildirildi.

İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre; 8 bin çocuk Suriye’ye 
komşu ülkelere aileleri olmadan sığındı.

2014’ün Ocak ayı sonu itibarı ile 37 bin 498 çocuk ‘‘sığınmacı’’ 
olarak doğdu.

KÖYDEN KENTE GÖÇ
VE SURİYE GERÇEĞİ

Betül BAYKAL DİNÇ

Sosyolog
 Yazar
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Yaklaşık 3 milyon Suriyeli çocuk okula gidemedi.

2011’in sonundan bu yana topraklarını terk etmek zorunda kalan 
Suriyelilerden 2 bin 157’si boğularak hayatını kaybetti.

Suriye insan hakları raporuna göre; Türkiye’de 1 milyon 900 bin 
sığınmacı yaşıyor.

Türkiye’deki Suriyeliler Algısı Ve Toplumsal Uyum
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nin 
Ocak-Ekim 2014 tarihinde 11 kişilik bir ekiple, 6 ilde derinleme-
sine mülakat tekniğiyle gerçekleştirilen bir araştırma, dünyanın ve 
Türkiye’nin yaşadığı bu çok boyutlu krizin toplumsal kabul ve uyum 
yönü ele alınmış; hem Suriyelileri hem de Türk toplumunu anlama-
ya ve sağlıklı kamu politikalarının geliştirilmesi için öngörülerde 
bulunmaya çalışılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre;
• Türkiye’deki Suriyelilerin her geçen gün Türkiye’de kalma eğilim-
leri artmaktadır.

•    Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin savaş bitse bile, artık ülkelerine 
dönmeyecekleri bir gerçektir.

•  Türk toplumunun yarısından fazlası Suriyelilerin ülkede kala-
cağına dair bir algıya sahiptir.

• Sınır komşumuz ve etnik, dini yakınlığa rağmen kültürel ve 
toplumsal yakınlık hissi son derece düşüktür.

•  Suriyeliler konusunda toplumun ortaya koyduğu yaklaşım bü-
yük ölçüde hak temelli bir anlayışa sahiptir.

• Türk toplumunun en büyük itirazı; Suriyelilere vatandaşlık 
verilmesidir.

•   Tampon bölge oluşturulması kavramı çok yaygındır.

•   Suriyelilerin Türkiye’ye ekonomik yük algısı yaygındır.

•   Türk toplumunun Suriye’ye yönelik kültürel yakınlık hissi çarpıcı 
bir biçimde çok az oranda tespit edilmiştir.

•   Suriyelilerin çalışması konusunda toplum 2’ye ayrılmıştır.

• Suriyelilerin Türkiye’de kalmalarının  önemli sorunlar yarata-
cağına inanılmaktadır.

•  Suriyeliler konusunda toplumun aldığı tavrın siyasi tercihlere 
göre değiştiği gözlemlenmiştir.

Yine bu araştırma sonuçlarına göre;
•  Suriyelilerin Türkiye’de olmaktan mutlu ve memnun oldukları,

•  Türk halkına ve devlete müteşekkir oldukları,

• Geri dönmek istedikleri fakat bu ihtimalin her geçen gün azaldığı,

•   Türkiye vatandaşlık verirse hemen geçecekleri,

•  Çalışma haklarının sağlanması (burada en çok istedikleri şey 

çalışma hakkı; çünkü kendi ihtiyaçlarını kendileri sağlamak 
istiyor.)

•   Mümkün olursa 3. Ülkelere (AB) geçmek istedikleri,

• Çocuklarının eğitim alamamasından son derece rahatsız 
oldukları,

• Kamplarda yaşayan çocuk ve kadınlarda ciddi travmalar ve 
psikolojik rahatsızlıklar olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç
Şüphesiz Türk toplumunun ve devletinin çabası, İçişleri Bakan-
lığı, Afad, Kızılay, Yerel yönetimler ve birçok STK çok çaba gös-
termesine rağmen bunun yeterli olmadığını ve Suriyelilere yöne-
lik geçicilikten ziyade kalıcılık politikası geliştirmemizin önemi 
burada ortaya çıkıyor.

Türkiye’deki Suriyeliler konusu, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl-
larını etkileme potansiyeli var. 

Suriye krizinin sona erip insanların evlerine dönebilecek güveni 
hissetmeleri on yıllar alabilir. Dolayısı ile Suriyeli mültecilerin daha 
çok uzun süre Türkiye’de kalmaları söz konusu.

Kamplara yollamak çözüm olmadığı gibi sürdürülebilir değil. Bu 
gerçeği kabullenip (toplumsal entegrasyona) yönelik politikalar 
üretmeli ve Suriyelilerin Türkiye için reel bir olgu olduğunu kabul 
etmeliyiz.

Suriye’de iç savaş sonlanmadığı sürece yeni göç dalgaları ülke-
mize kitleler halinde gelmeye devam edecektir.

Mültecilik olgusu geçmişten günümüze devam eden ve devam 
edecek olan bir olgudur. Bu sorun, sadece ülkesini terk eden kişiyi 
etkilememektedir. 

Hem ülkesini terk eden kişiyi hem de hedef ülkeyi ve vatan-
daşlarını etkilemektedir. Bu sorun hem kaynak ülkenin, hem 
ülkesini terk eden kişinin, hem de hedef ülke ve vatandaşlarının 
sorunudur. Dolayısıyla bu sorun tüm insanların sorunudur.
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“Göç ve K   ültürel Etkileşim“

G
öç kavramı anlamı açısından genel kullanımının 
yanısıra, birey ve toplum yaşamını yakından ilgi- 
lendiren ve ekonomik, politik, ekolojik, sosyo- 
kültürel nedenlerden kaynaklanan çok sayıda 
kavramsal anlamı ve etkileri vardır. Konu hangi 
boyutta tanımlanırsa tanımlansın göç; iki mekan 

arasında yer değiştirme, sosyal hareketlilik ve toplumsal değişme 
sürecini kapsar.  Tüm bunların kentlere olan etkisi ise kültürel    

 
etkileşim ve paylaşım süreçleri ile ilintilidir.

Göçle gelen değişimin etkilerinin kent sistemlerinin planlan-
masında mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. Yüzyılın en 
büyük göç dalgası olan Suriyeli mülteciler, özellikle altyapı, içme 
suyu ve kanalizasyon sistemlerinde ön görülemeyen yükleri be-
raberinde getirmiştir. Bu konuda yapılan uluslararası yardım ve 
kaynağın yerel yönetimlere kadar  uzanması gerekmektedir.

Hannah Arendt, insanlık sevgisinin kendini, dünyayı başkalarıy-
la paylaşmaya ne kadar hazır olduğumuzda gösterdiğini söyler. 
Dünyayı başkalarıyla paylaşmaya hazır olup olmadığımızın, insan-
lık sevgisini ve dolayısıyla da insanlığın içinde bulunduğu duru-
mu ne oranda etkilediği bir yana, buna hazır olsak da olmasak da 
dünyayı başkalarıyla paylaşırız. Jean Paul Sartre, insanın insana 
mecburiyetini “insan insanın geleceğidir” sözüyle açıklar. İnsan 
insanın geleceği olduğu gibi aynı zamanda geçmişi ve şimdisidir. 
Çünkü insan, hep insanla birliktedir. Dünya ve tabi dünya içindeki 
kentler de Arendt’in söylediği gibi başkalarıyla paylaşılmak içindir. 

GÖÇ VE KÜLTÜREL 
ETKİLEŞİM

Oğuzhan SAÇIKARA

Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi
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Bu birlikte yaşama durumu öylesine kaçınılmazdır ki, Heidegger 
bunun insanın zorunlu olarak sahip olduğu varlık koşulu olduğunu 
belirtmiştir. Ona göre; her insanın zorunlu olarak içinde bulunduğu 
iki varlık biçimi söz konusudur. Bunlar, dünyanın içinde olmak ve 
birlikte olmaktır. Heidegger, insanın öz olarak bizatihi birlikte olma 
olduğunu söyler. Ona göre; dünya içinde varoluşun bu birlik-
teselliğinin zemini üzerindeki dünya, zaten hep başkalarıyla pay-
laşılan dünyada olmak demektir. Onların dünyası birlikte dünyadır. 
İçinde var olmak demek, başkalarıyla birlikte olmak demektir.

İnsan dünyayı başkalarıyla paylaşmaya hazır olmadığında, başka-
larına karşı körlük içinde olduğunda, başkaları için cehennem 
yaratan ve yaşanan yerleri cehenneme dönüştüren, (Jean Paul 
Sarte’ın “Başkaları Cehennemdir” sözü referansı ile) kendinden 
farklı olana “başkası” diyen insanın ta kendisidir.  Dolayısıyla 
dünyanın birçok kentinde bir arada yaşayan insanların birtakım 
özelliklerine dayanılarak “başkası” olarak nitelendirilmesi ve 
tehcir edilmesi bir kötülük sıradanlaştırmasıdır. 

Sonuç olarak söz konusu bildiride; göç olgusunun geri dön-
dürülemez bir süreç olduğu ve hiçbir politik önlemin geriye dönüşü 
sağlayamayacağı düşüncesi esas alınarak, yaşam alanlarında 
kentlilik bilincini ve kültürünü yaygınlaştırma aşamasında kültürel 
etkileşimin önemi üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Göç, Kültürel etkileşim, Kültürel paylaşım.
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2015 SAĞLIKLI ŞEHİRLER
EN İYİ UYGULAMA 
YARIŞMASINDA
ÖDÜL ALAN BELEDİYELER
Oturum Başkanı:
Murat AR
Sağlıklı Kentler Birliği Müdür Vekili
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P
endik Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğümüzün 
organizasyonunda yine İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finans-
manıyla yürütülmeye başlanılan bir projeyi bugün 
sunacağım. Bildiğiniz gibi belediyeler olarak 
toplum içerisinde ana iştigal konumuz, dezavan-

tajlı kesimlerdir. Dezavantajlı gruplara yönelik projeler bütün 
belediyelerimizde olduğu gibi bizim de ilgi konumuzdur. Şu an 
beraber yürüyen 3 tane projemiz var ve biri bugün anlatacağım 
projedir. Obezite sorunu yaşayan gençler, genel olarak toplum 
içerisinde dışlanan gençlerdir. Bazen “şişko” diye ifade edilen, 
bazen kilosundan dolayı dışlanan, aslında altta ciddi sağlık 
problemleri olabilen gençlerdir.  Bu tamamen beslenmesiyle 
ilgili ya da yeme - içme kültürüyle ilişkili olmamakta ve temelde 
sağlık problemleriyle ilgili olabilmektedir. Çok iyi biliyoruz ki, 
bu gençlerin topluma uyumları ve okul başarıları ile ilgili prob-
lemleri olmaktadır. 

Yine ilgilendiğimiz önemli bir konu; Gedik Üniversitesi ile 
beraber yürüttüğümüz zihinsel engelli gençlerimizin fiziksel 
aktiviteyle sosyal hayattaki uyumlarını daha üst düzeye çıka-
racak, aile bağımlılığını ya da dış bağımlılığını azaltacak bir 
perspektifte yürüyen çok başarılı bir projemiz var. Yine Pendik 
Belediyesi’nin dezavantajlı kesimlere yönelik yaptığı; özellikle 
okul başarısı düşük, derslere uyumu problemli, çevresiyle  en-
tegrasyonda sorun yaşayan ve aynı zamanda bağımlılık açısın-
dan da risk taşıyan kesimlere yönelik Marmara Üniversitesi 
Çocuk Psikiyatrisi ABD ile beraber ve Pendik İlçesi’ndeki Milli
Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz bir “Gençlik 

PENDİK SAĞLIKLI
YAŞAM MERKEZİ

Dr. Salih Kenan ŞAHİN

Pendik Belediye Başkanı

Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi
Sağlıklı Yaşam K   ategorisi Ödülü
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Danışma Merkezi” projemiz var. Bu üç ayaklı bir projedir. Bu 
üç ayaklı projenin ilk başlayanı ve iyi sonuçlarını aldığımız pro-
jeyi burada sunmak istiyorum. Jüriye de bu projeyi ödüle layık 
gördüğü için teşekkür ediyorum. 

21. yüzyılın en önemli problemi “obezite” oldu. Biliyoruz ki, yine 
diyabetin toplum içindeki insidansı ‘‘erişkin’’ kategorisinde 
%15’lere vardı. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak 
söylüyorum ki, bu aslında salgın boyutunda bir şeydir. Bura-
da bir takım şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Risk gruplarını 
iyi analiz etmek ve erken yaşta var olacak problem noktasın-
da eğitmek, bilinçlendirmek ve yan etkileri olan problemler 
noktasında da önleyici tedbirleri almak gerekiyor. Hastalık ve 
sağlık yükü açısından bütün sağlık sigortası kurumlarının ve 
sağlık politikaları üreten  yapıların en önemli finansal yükü di-
yabet ve obeziteyle ilişkili hastalıklardır. 

Obezitenin aynı zamanda kanserin oluşma riskini yükselttiği de 
yine tespit edilmiş ve bilinen bir gerçektir. Bu çalışma içerisinde, 
Pendik’te yaşayan ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak is-
teyen gençleri proje paydaşı olarak seçtik. Özellikle adole-
san çağı içerisindeki gençler bu projenin kapsamı içerisindedir. 
Türkiye’deki, gençlerin buluğ çağına erme oranı tamamıyla lise 
çağında başlıyor. Kız çocuklarımızda daha erken, erkek çocuk-
larımızda ortaokulun son yıllarında başlamaktadır. Bu nedenle, 
lise grubundaki gençler proje konusu olarak seçildi. Pendik 
676 bin nüfusu olan bir ilçedir ve 13.000 öğrencisi var. Yak-
laşık 40.000 civarında lise öğrencisi olan bir projeden bahsedi-
yoruz.  Bu çerçevede gençler için yapılacak çalışma kapsamında; 
sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirmeyi, 
bu işin bir yaşam biçimi olduğu ve alışkanlık kazandırılması 
düşüncesiyle sağlıklı bir yaşam için gerekli alışkanlıklara yön-
lendirmeyi, ideal kilo kavramını öğretip beden kitle endeksi-
ni yönetebilmeyi, gençlerin toplumsal uyumunun problemli 
olduğunu düşündürerek hem benlik algısını güçlendirmeyi, 
hem de toplumsal hayata kazandırmayı amaçlayan bir merkez 
kurduk. 

Bu merkez 14-18 yaş arası lise öğrencilerini, yakın çevrelerinde 
bulunan birinci halkadaki ailelerini ve ilişki halinde oldukları 
öğretmenlerini de bu konuda eğitmeyi bu projenin başarısı için 
olmazsa olmaz saydık. Bu merkezde, beslenme danışmanlığı 
ile ilgili arkadaşlarımızı, fiziksel aktivite danışmanlığı ile ilgili 
arkadaşlarımızı, psikolojik danışmanlarımızı ve Pendik Bele-
diyesi’nin Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bütün aktivi-
te imkanlarımızı bu gençlerimiz için seferber ettik. Öncelikle 
saha çalışmaları yapıldı. Pendik’teki bu proje kapsamında 1. 
yılda, 33 lisede, 6 bin 20 riskli öğrencileri taradık. İstanbul 
Halk Sağlığı Müdürlüğü çerçevesinde 16 tane Pendik Toplum 
Sağlığı Merkezi’ndeki tüm hekim arkadaşlarım projeye çok cid-
di destek verdiler. Yine bu merkezdeki hemşire arkadaşlarımız 
projeyi en az Pendik Belediyesi kadar sahiplendiler. İstanbul 
Halk Sağlığı Müdürlüğü zaten projenin doğrudan ortağıydı. 
Bu değerlendirme sonucunda genç yaş kategorisinde  %6 gibi 
yüksek bir rakamda obeziteli gencimizi tespit ettik. Yine %18,5 
gibi oldukça yüksek bir grubu da riskli, hafif kilolu dediğimiz, 
aslında obezite açısından border vakalar  olduğunu gördük. Bu 
aslında ciddi manada tedbir alınması gereken ve özel olarak il-
gilenilmesi gereken bir alandır. Bu çerçevede seçilen gençlere 
beslenme danışmanlığı, hem bireysel hem de grup terapile-
riyle ilgi duyacakları şekilde diyetisyenler tarafından yönetildi. 
Şu an merkezimizde bu çalışmalar diyetisyenlerimiz tarafın-
dan sürdürülüyor. Fiziksel aktivite danışmanlığı Pendik Bele-
diyesi’ne ait olan fitness merkezlerimizdeki spor hocalarımızın 

nezaretinde bireysel programlar hazırlandı. Bu işlerin olmaz-
sa olmazı psikolojik faaliyetleri de Pendik Belediyesi’nin psi-
kologları tarafından gerçekleştirilerek gençlere yönelik birey 
terapileri ve grup terapileriyle bu hedeflere ulaşıldı. 

Belediyelerimizin insan kaynakları profillerinde de giderek sos-
yal çalışmacılar, psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler 
ve spor uzmanları yer almaya başladı. Dünyadaki belediyeleri 
takip ettiğimizde tablonun bu tarafa doğru gittiğini görüyoruz. 
Yani belediyelerimizin teknik anlamda kadrolarının etkili olması 
elbette ki çok önemli ancak bunun yeterli olmadığını, sosyal 
alandaki kadrolarının da genişletilmesi gerektiğini bu çalış-
mayla beraber bir kez daha etkin bir şekilde görmüş olduk. 
Obezite risk grubundaki gençlerimizin toplumsal başarılarının, 
okul başarılarının, iletişimlerinin zayıf olduğu da bilinen bir 
gerçektir. Bu çerçevede motivasyon, liderlik, takım ruhu, karar 
alma mekanizmaları, topluma katılım, özgüven, diksiyon, sos-
yal hayata katılım, sosyal girişimcilik gönüllülük, iş yaşamında 
uyum, iş bulmayla ilişkili eğitimler dahil olmak üzere ciddi bir 
eğitim programı hazırlandı. 

İstedik ki, onlar akranları arasında daha avantajlı olsunlar. 
Madem böyle bir fizyolojik dezavantajları var, bu dezavantajı 
başka alanlardaki eğitimlerle avantaja çevirmeye ve azaltmaya 
yönelik de faaliyetler ortaya koyduk. En önemli faaliyetleri-
miz de sportif eğitim faaliyetleriydi. Hepsini iyi düzeyde bisiklet 
kullanıcısı haline getirdik. Aynı zamanda ilk yardım eğitimleri 
gibi onlar açısından önemli olan eğitimleri de ortaya koyduk. 
Tamamını Fitness Center’larımızın iyi aboneleri haline getirdik. 
Düzenli takip edilen kişiler haline getirdik. Şehrimizdeki gezi 
etkinlikleri de dahil ne kadar etkinlik varsa, gençlerimizi yine 
bu etkinliklerden istifade ettiren bir programı ortaya koyduk. 
Kültürel sosyal faaliyetlerde enstrüman eğitimi noktasında 
hassasiyet gösterdik. Biraz kitle indeksi yüksek de olsa iyi bir 
halk oyunları ekibimiz oldu.  Güçlü bir folklor grubumuz oldu. 
Psikolojik eğitimlerin olmazsa olmazı drama eğitimleriyle de 
bu gençlerimizi destekledik. Bu analizleri ve bu projeyle ilgili 
çalışmaları izlediğimizde de gençlerimize yaklaşık 1 yıllık bir 
program uyguluyoruz, bu yılda aynı şekilde devam ediyor.  Bu 
programı uyguladığımız gençlerimizde akranlarına göre dez-
avantajlı pozisyondan daha avantajlı bir pozisyona geçtiğini ve 
o dezavantajı ortadan kaldıran çok ciddi ve çok güçlü sonuçlar 
elde ettiğimizi, beklediğimizin çok üstünde bir oranda da be-
den kitle endekslerinde düzelmeyi, beslenme alışkanlıkların-
da düzelme oluştuğunu izleme formları aracılığıyla takip ettik. 
Beklediğimizin üzerinde bir başarıyı da elde ettiğimizi ifade 
edebilirim. 

Beni ilgi ve alakayla dinlediğinizden dolayı hepinize çok teşek-
kür ediyor, saygılar sunuyorum. 
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Ö
nceleri, mermer sanayi bölgesi olarak kullanılan 
ve çevre kirliliğinin çokça yaşandığı Karasu  

 
Vadisi’nde, bu alanda imar revizyon değişikliğine 
giderek, burada Karasu Spor ve Yaşam Adası 
hizmete açılmıştır. Bu proje ile tarihi, kültürel ve 
doğal güzellikleri ile Marmara Bölgesi’nin inci-
si olmaya aday Bilecik’te, şehir insanının huzur 
bulacağı bir mekan oluşturmanın yanısıra Yük-

sek Hızlı Tren ve yeni şehirlerarası otobüs terminali ile ulaşım-
da çığır açan kentin,  büyük metropol şehirlerdeki misafirle- 
rini ağırlayabileceği ve onların rahat   nefes alacağı bir yaşam 
penceresi oluşturulması amaçlanmıştır.

Gençlik ve Yaşam Adası ayrıca barındırdığı birçok spor alanı 
ile şehir insanının daha kaliteli bir spor alanına sahip olması 
hedefini taşımaktadır. Karasu Gençlik ve Yaşam Adası Projesi 
kapsamında profesyonel anlamda Squash sporunun yapılabi-
leceği alanlar oluşturulmuştur. Tesisteki Squash alanları, 
Türkiye Squash Federasyonu’yla beraber planlanmış ve 
Türkiye Squash finalleri yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. 
Proje kapsamında federasyon yetkilileri Bilecik’e gelerek  in-
celemelerde bulunmuş ve düzenlemeler onların talepleri ve 
yönlendirmeleri doğrultusunda yapılmıştır. Buralarda sadece 
Squash değil, kapalı salon sporları olarak adlandırılan  masa 
tenisi ve bilardo etkinlikleri de yapılabilmektedir. Giyinme ve 
soyunma odaları da dahil, herşeyin düşünülerek yapıldığı te-
sisler, Bilecik’in cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. 
Karasu Gençlik ve Yaşam Adası Projesi olarak adlandırılan 
ve tamamen bitmiş kullanımda olan proje kapsamında, 30 

KARASU GENÇLİK,
SPOR VE 

YAŞAM ADASI

Abdullah AY

Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı

Karasu Gençlik, Spor ve Yaşam Adası
Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi Ödülü
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dönümlük bir alan üzerine ay ve güneş şeklinde iki blok halinde 
bir sosyal yaşam alanı inşaa edilmiştir.  Bu iki bloğun dışında, bir 
de sadece spor alanlarının olduğu bir bölüm oluşturulmuştur. 
Karasu Gençlik ve Yaşam Adası’nın içinde piknik yapma yerleri, 
birçok spor dalına yönelik alanlar, yüzme havuzları, basketbol 
ve voleybol sahaları başta olmak üzere, Go-Kart pisti ve Aqua 
Park gibi çok sayıda sosyal ihtiyaca yönelik alternatifler yer 
almaktadır. Hem Bileciklilerin güzel zaman geçirebilecekleri, 
hem de gelen turistlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabileceği 
şekilde planlanan projenin içeriği ise şu şekildedir; 4 adet 
çok amaçlı spor salonunun yanı sıra, 1015 metrekarelik alan-
da  Squash alanı, çok amaçlı salon, bay ve bayan tuvaletler ile 
mescit yer almaktadır. Tesisin içinde 500 metrekarelik kapalı 
salon, 480 metrekarelik açık salon olmak üzere, restoranlar, 
mutfak bölümü, bebek emzirme ve bakım bölümleri yer almak-
tadır. 230 metre uzunluğunda Go-Kart pisti ve gerekli birimlerin 
yanı sıra market, piknik alanları, çocuk parkı, havuz, otopark, 
dinlenme ve eğlenme adaları ile basket sahası ve tenis kortu 
bulunmaktadır. 

Karasu Rekreasyon Projesi ile birlikte, Bilecik Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’ne 100 metre, Bilecik Hızlı Tren Garı’na ise 
500 metre gibi çok kısa bir mesafede, Bilecik ve Bilecik dışın-
dan gelecek misafirlerini ağırlamaktadır. Hızlı ulaşım noktaları-
na yakın olan Karasu Gençlik ve Yaşam Adası, şehir dışından 
birkaç saatliğine dahi ziyaret edilebilecek bir turizm noktası 
haline gelmiştir. Başta Eskişehir olmak üzere, komşu veya yakın 
illerden çok sayıda ziyaretçi de Bilecik’i ziyaret etmektedir. 
Aileler hoşça ve güvenli vakit geçirebilecekleri bir sosyal alan 
bulmanın mutluluğunu gençler ise alternatif spor alanlarının 
tadını çıkarmaktadır. Şehre gelen turistler de buralarda sosyal 
ihtiyaçlarını karşılama fırsatı bulmakta ve proje turist çekmesi 
yönüyle de Bilecik esnafının yüzünü güldürmesi yanı sıra şehrin 
tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır.

Çok yönlü modern bir yaşam alanı
Karasu Gençlik ve Yaşam Adası projesi ile Bilecik çok yön-
lü modern bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bilecik’in spor ve 
rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 
Karasu Gençlik ve Yaşam Adası Projesi, Bilecik’in kentsel ve 
sosyal yaşamına katkıda bulunarak, spor alanlarının ve komp-
lekslerinin yanı sıra kent halkının gün boyu rekreasyon ihtiya-
cını en iyi şekilde yerine getirmektedir. Karasu Yaşam Alanı 
ayrıca Bilecik’teki birçok değişik etkinliğe ev sahipliği yap-
maktadır. Halkın sosyal ve sportif aktivitelerini rahat ve ferah 
bir ortamda gerçekleştirmesi, bunun yanında çeşitli sportif 
faaliyetlerin merkezi olma noktasında Karasu Rekreasyon 
Projesi büyük bir öneme sahip olup donatıları, dinlenme ve 
spor alanlarıyla Bilecik’te çok yönlü modern bir sosyal yaşam 
alanı haline gelmiştir. Karasu Gençlik ve Yaşam Adası’nda, 
hafta sonunun bir gününü ailesiyle geçirmek isteyen konuklar, 
sırasıyla sabahın erken saatlerinde yürüyüşünü yapmak, kah-
valtısını yapmak, dinlenme alanlarında dinlenmek, daha son-
ra herhangi bir spor alanında vakit geçirmek veya Su Eğlence 
Dünyası’nda güzel vakitler geçirmek, akşam yemeğini yine ora-
da bulunan Cafeterya veya restoranda yemek, daha sonra da 
akşam düzenlenen eğlence programlarına katılarak, bir gününü 
dolu olarak geçirme imkanı bulmaktadır. 

10.000 kişilik yeni Stadyum
Karasu Rekreasyon Projesi kapsamında 30 dönüm alan üzerine 
yapılacak olan 10. 000 kişilik yeni stadyum ile yapımı tamamla-
nan 2000 kişilik Kapalı Spor Salonu, birçok ulusal müsabakaya 
ev sahipliği yapacaktır.
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İ
limiz 1480 km uzunluğundaki kıyı şeridi ile ülkemizin en uzun 
kıyı şeridine sahip, hemen hemen tamamında yat ve deniz tu- 
rizminin yaşandığı tek ilidir. Yaz sezonunda ilimizde yaklaşık 
10.000 adet teknenin seyir yaptığı ve özel konumumuz göz 
önünde bulundurulduğunda denizlerimizin korunması; eko-
lojik, sosyolojik, ekonomik ve sağlık ile ilgili yaşanabilecek 

bir takım problemlerin önlenebilecek olması, sürdürülebilir turizm 
ve sağlıklı çevre koşullarının sağlanması açısından büyük önem 
arz etmektedir. Başta biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olan 
deniz kirliliği, özellikle rekreasyon amaçlı deniz kullanımında ge-
rek biyolojik gerekse de psikolojik olarak insan sağlığını bozu-
cu etkilere neden olmasıyla, turizmi olumsuz etkileyip ekonomik 
zararlara neden olmaktadır. Bunun yanında ülkemizdeki balık 
yetiştiriciliğinin neredeyse %80’i Muğla denizlerinde gerçekleşti-

 
rilmektedir. Deniz kirliliği bu tesisleri de olumsuz olarak etkile-
mektedir. Bu nedenle, çok  çeşitli yollardan meydana gelen deniz 
kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve in-
sanların geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde ilk olarak 
2011 yılında Muğla ili pilot il seçilerek uygulamaya konulan Mavi 
Kart Uygulaması kapsamında ilimiz genelindeki tüm kıyı tesis-
lerinde deniz araçlarından kaynaklanan atıkların kabul edildiği, 
atık alım noktaları oluşturulmuş olup, aynı uygulama 2012 yılında 
Antalya ve 2014 yılından itibaren ise ülkemiz genelinde uygulan-
maya başlamıştır. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği çerçevesinde marina, balıkçı barınağı ve liman gibi 
kıyı tesislerinde bulunması zorunlu olan Atık Kabul Tesislerinde 

MAVİ DENİZ
TEMİZ KIYILAR

Aylin GİRAY

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı

Mavi Deniz Temiz Kıyılar Projesi
Sağlıklı Çevre K   ategorisi  Ödülü
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deniz araçlarından kaynaklanan atıksu, evsel katı atık, atık made-
ni yağ ve sintine atıkları kabulü yapılmakta ve bu atıkların uygun 
bertaraf şekli ile bertarafı sağlanarak, bu atıkların denize illegal 
deşarjları önlenmektedir.

İlimizin, 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurul-
ması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun ile ‘‘Büyükşehir’’ statüsüne kavuşması ile,  
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna istinaden verilen görev 
ve sorumluluklar kapsamında, ilimizin özel konumu göz önünde 
bulundurulduğunda deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplan-
ması konusunda Büyükşehir Belediyesine dönüştürüldüğümüz 
2014 yılı yaz sezonundan itibaren ivedilikle çalışmalara başlan-
mıştır.

Büyükşehir Belediyesi olmamızın akabinde, 2014 yaz sezonun-
da Belediyemize devredilen, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi’nde 
bulunan, karada deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması 
amacıyla hizmet veren 1 adet atık kabul tesisi ile denizde ise hizmet 
alımı yoluyla temin edilen atık toplama tekneleri ile çalışmalara 
başlanmıştır. Çalışma kapsamında Göcek ve Dalaman Koylar’ın-
da 2 adet ve Marmaris Hisarönü Körfezi’nde 1 adet olmak üzere 
toplam 3 adet atık toplama teknesi ile atık toplama hizmeti ve-
rilmiştir. 2014 yılı Temmuz-Ekim ayları arasında denizden atık alım 
gemileri ile, bölgeden 430 ton katı atık toplanarak Büyükşehir 
Belediyemize ait Düzenli Depolama Tesislerinde bertarafı sağlan-
mıştır. Yine aynı yıl içinde, karada bulunan atık kabul tesisimizde 
de deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması ve bertarafı 
ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Göcek atık kabul tesisimizde 
Nisan-Kasım ayları arasında yaklaşık 300 ton atıksu toplanarak 
Büyükşehir Belediyemize ait atıksu arıtma tesisinde bertarafı 
sağlanmış olup, toplamda 1313 adet tekneye hizmet verilmiş ve 
146 adet tekneye mavi kart temini sağlanmıştır. Böylelikle bu 
atıkların alıcı ortamlara karışması engellenmiş ve uygun yöntem-
lerle bertarafı sağlanmıştır.

2015 yılında ise Büyükşehir Belediyemizin Çevre Dostu Muğla 
ilkesi doğrultusunda; 2014 yılında yapılan çalışmalarımız geliş-
tirilerek, Mavi Deniz Temiz Kıyılar Projesi hayata geçirilmiştir. 
Proje kapsamında Akyaka Belediyesi’nden devredilen 2 adet 
tekne, Tarım  Bakanlığı ve Turmepa Deniz Temiz Derneği’nden 
hibe olarak alınan 3 tekne olmak üzere, toplam 5 adet tekne ile 
deniz araçlarından kaynaklı atıkların denizde toplanması ile il-
gili çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca bu teknelerimiz ile, karadan 
ulaşımı bulunmayan koylarımızda biriken atıkların düzenli olarak 
toplanması sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların denetlenmesi, 
şikayetlere zamanında müdahale edilmesi amacıyla Göcek Atık 
Kabul Tesisimize 1 adet devriye denetim botu temin edilmiştir. 
Böylece Büyükşehir Belediyemize yapılan şikayetlere zamanın-
da, hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilebilme olanağı sağlan-
mıştır. Ayrıca yine aynı proje kapsamında, Gökova Körfezi’nde 
seyreden teknelere hizmet veren Akyaka Maden İskelesi’ndeki 
deniz araçlarından kaynaklanan atıkların kabulünün yapıldığı bir 
atık alım tesisi kurulmuştur. 

Atık Kabul Teknelerimizden Muğla BB-1 ve Muğla BB-3 isim-
li teknelerimiz ile Gökova Körfezi’nde karada ve denizde katı ve 
sıvı atıklar, Muğla BB-2, Muğla BB-4 ve Muğla BB-5 tekneleri ile 
Göcek-Dalaman Koyları’ndan karadan katı atıkların toplanması işi 
yürütülmektedir.

Ayrıca ilimizde özellikle tekne trafiğinin yoğun olarak yaşandığı 
Gökova Körfezi’nde önceki yıllarda, karada ve denizde herhangi 
bir atık toplama teknesi ile atık kabul tesisinin bulunmaması 
nedeniyle bu bölgede seyreden tekneler mağdur olmakta ve 
dolayısıyla denizlerimiz maalesef kirletilmekteydi. Bu nedenle 
Gökova Körfezi’nde seyir yapan teknelerin karada ihtiyaçları-

na karşılık vermek amacıyla İlimiz, Ula İlçesi’ne bağlı Akyaka 
Mahallesi’ne Akyaka Atık Kabul Tesisi kurularak faaliyete geçi-
rilmiştir. Tesiste 5 ton kapasiteli sintine ve 2 ton kapasiteli atık 
yağ tankı bulunmaktadır. Atık Kabul Tesisi’nde toplanan atıksu 
bölgede bulunan kanalizasyon sistemi vasıtasıyla Akyaka Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne iletilerek bertarafı sağlanmaktadır.

2015 yılında Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisleri-
mizden Göcek Atık Kabul Tesisi’nde Nisan-Kasım 2015 tarihleri 
arasında 771 adet tekneye hizmet verilmiş olup, 607 ton atıksu, 
3,5 ton sintine, 584 litre atık yağ tesise kabul edilmiş, atık yağ ve 
sintine suyu ayrı ayrı tanklarda biriktirilerek, lisanslı atık taşıma 
araçları ile lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi ve toplanan atık-
suyun ise Göcek Atıksu Arıtma Tesisi’nde bertarafı sağlanmıştır. 
Ayrıca atık kabul tesisimizde 73 adet tekneye mavi kartlarının te-
min edilmesi sağlanarak, tekneler kayıt altına alınmıştır. Bunun 
yanı sıra bölgede hizmet veren atık toplama teknelerimiz ile yak-
laşık 690 ton katı atık toplanarak bertaraf edilmiştir.

Yine 2015 yılı içerisinde hizmet vermeye başlayan Akyaka Atık 
Kabul Tesisimiz ve Atık Kabul Teknelerimiz ile 699 adet tekneye 
hizmet verilmiş olup; 280 ton atıksu, 50 litre sintine, 160 litre atık 
yağ ve 36 ton katı atık toplanarak bertarafı gerçekleştirilmiş, 17 
adet tekneye de mavi kartlarının temini sağlanmıştır.

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan tekneler ile ver-
diğimiz hizmetin yanı sıra Marmaris İlçemizde de hizmet vermek 
amacıyla Marmaris Deniz Ticaret Odası’na ait kış aylarında eği-
tim amaçlı kullanılan teknenin yaz aylarında deniz araçlarından 
kaynaklı atıkların toplanması işinde hizmet vermesini sağla-
mak üzere protokol imzalanmış olup; 2015 yılında atık toplama 
sisteminin kurulması ile ilgili çalışmaları tamamlanarak 2016 yılı 
yaz sezonunda atıkların toplanması işine hazır hale getirilmiştir.
Büyükşehir Belediyemizce deniz araçlarından kaynaklı atıkların 
toplanması ile ilgili hizmet veren atık kabul tesislerimiz ve atık 
kabul teknelerimiz ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması, 
denizlerimizin ve karalarımızın temiz kalması amacıyla haftanın 7 
günü kesintisiz hizmet verilmektedir.

Büyükşehir Belediyemizce başlatılan Mavi Deniz Temiz Kıyılar 
Projesi kapsamında 2015 yaz sezonunda 2 adet Atık Kabul Tesisi 
ve 6 adet Atık Kabul Teknesi ile verilen hizmetin akabinde pro-
je kapsamında 2016 yaz sezonundan itibaren Bodrum İlçemizde 
de açık denizde deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması 
amacıyla tesis kurma ve tekne temini konularında fizibilite ve 
çalışmalara başlanılmıştır. Bölgede hali hazırda balıkçı barınak-
ları, marinalar ve limanlarda verilen atık kabul hizmetinin yanı 
sıra belirlenecek uygun bir noktaya Atık Kabul Tesisi’nin kurul-
masının yanı sıra, atık toplama teknesi temini de gerçekleştiri-
lerek denizde de deniz araçlarından kaynaklı atığın toplanması 
hedeflenmektedir.

Büyükşehir Belediyemizce sağlıklı ve çevre dostu bir kent oluş-
turma hedefimiz doğrultusunda, daha temiz denizlerimiz, daha 
güzel bir Muğla ve daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmalarımız 
her geçen gün büyüyerek devam edecektir.



III. Oturum54

“Kadirli Belediyesi Kent Müzesi”

K
ent müzeleri kentlerin belleğidir, kimliğidir, 
geçmişidir, sürekliğidir, yarını kurgularken baş-

 
vurulacak en değerli kaynak olduğundan dolayı 
Kadirlili vatandaşlarımız Kent Müzesi’ne gir-
diklerinde çok kısa bir zamanda nasıl bir kentte 
yaşadıklarını görürler; kentin hafızasını geri 
çağırırlar. Kapıdan giren kişiyle, çıkan arasında 
bir fark oluşur. Kent Müzesi’nden, yaşadığı ken-

tin önemini kavramış, kendinden önce bu kentte yaşamış in-
sanların bıraktığı izlerin değerini fark etmiş,  “Ben de bu kente 
bir katkıda bulunabilir miyim?” düşüncesi kazanan insanlar 
çıkacaktır. Kadirli Belediyesi olarak bu düşünce ile  Kadirli’nin 
tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik dokusunu yansıtmak, 
kentlilik düşüncesini geliştirmek ve geçmişi geleceğe taşımak 
için köprü görevini üstlenmek istedik. Bu düşüncemizle yola çı-
karak, Kent Müzesi için bir mekan arayışı içinde bulunduk. 2010 
yılında kapatılan yapılış tarihi resmi kaynaklarda bilinmemekle 
beraber yaklaşık 1970 yıllarına ait olduğu varsayılan Kadirli 
Cezaevi yapısının Kent Müzesi için uygun olduğunu düşündük. 
Sade bir mimariye sahip yapı, atıl duruma terk edildiği için kısa 
zamanda madde bağımlılarının sığındığı bir yer haline dönüştü. 
Kadirli Belediyesi olarak yaşanmışlıkları içinde barındıran 
manevi değeri yüksek bu sade yapı, karanlıktan kurtuldu der-
ken  tekrar yeni bir karanlığın içine bırakılmasına duyarsız ka-
lamazdık.  2012 yılında Kadirli Belediyesi olarak Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü’ne mevcut yapının Kent Müzesi açılması için 
başvuruda bulunduk. 26.07.2013 tarihinde Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü, Kadirli Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nden res-
men Kent Müzesi olarak tahsisi gerçekleşmiştir.   Doğaka’dan 
2012 yılı Temmuz ayında turizm alt yapı oluşturulması proje 

KENT MÜZESİ

Cevahir ZARARSIZ

Kadirli  Belediyesi SKB Koordinatörü
Sanat Tarihçi

Kadirli Belediyesi  Kent Müzesi Sorumlusu
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çağrısı kapsamında yapmış olduğumuz; “Kadirli Kent Müze-
si’ne kavuşuyor” adı altında hazırladığımız projemizle baş-
vuruda bulunduk. 325.000 TL ajans ve 85.000 TL Kadirli Bele-
diyesi katkısıyla toplamda 410.000 TL bütçe ile Kent Müzesi 
projemiz kabul edilmiştir. Kullanılmaz durumda olan yapı 
değerlendirilerek, kent hayatına katılması, kentlilik bilincinin 
geliştirilmesine ve kültürel mirasın korunmasına hizmet et-
meyi ve  Kadirli’nin tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik do-
kusunu yansıtmak, kentlilik düşüncesini geliştirmek ve geçmişi 

  
geleceğe taşımak için köprü görevini üstlenmeyi hedefledik. 
Ayrıca yaşanmışlıkların yoğun olduğu,  manevi değeri yük-
sek  bu yer, atıl durumda iken madde bağımlılarının sığındığı 
bir yer olmasından dolayı Kadirli Belediyesi olarak, bu  me-
kanı madde bağımlılarından kurtarıp temiz bir şekilde restore 
edip kültürümüzü tanıtan  aydınlık bir yer olmasını hedefledik.

Kadirli Belediyesi Kent  Müzesi’nin içeriğinden bahsedecek 
olursak; müzemiz geniş bir bahçeye sahiptir. Bahçemizde 
unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan, kültürümüzü anla-
tan etkinlikler düzenleyeceğiz. Örneğin; düğün gelenekleri, 
eski çocuk oyunları, Ramazan etkinlikleri gibi birçok etkinlik 
gerçekleştireceğiz.

Kadirlimizde ilk yerleşik düzene geçişi simgeleyen tamamen 
doğal malzemeden (kamış, saman ve çamur) yapılmış  700x400 
cm ölçüsünde bir ev yaptık.

Müzemize ziyarete gelenlerin oturup dinlenebileceği ve çay 
içebileceği sade bir de kafeteryamız mevcuttur.

Müze binasının içerisinde Kadirlimizin tarihçesiyle bir gi-
riş yapıyoruz. Duvardaki  fotobloklar üzerine Kadirli’nin Geç 
Hititler, Roma, Bizans, Osmanlı ve kurtuluş dönemlerini anlatan 
fotoblok üzerine fotoğraflı yazılı anlatımı yer alıyor.

Kültür ve sosyal yaşam bölümde Kadirli’nin yemek kültürünü ve 
düğün geleneğini anlatıyoruz. Kadirli’nin meşhur  yufka ekme-
ğininin yapılışını anlatan üç kadını silikon heykelle canlandır-
ma yaptık. Davullu zurnalı düğün geleneğini anlatan bir gelinin 
çeyizini ve kına yakma sahnesini silikon heykelle canlandırdık. 
Eski çocuk oyunlarına yer verdik. 

İstanbul’daki Osmanlı arşivinde bulunan Kadirli ile ilgili 
Osmanlıca metinleri müzemizde günümüzün Türkçe’sine çev-
rilmiş bir şekilde fotobloklarla anlatımını yaptık.

Kadirli’nin tarım ve ekonomi bölümünde Türkiye’nin turp üre-
timinin %70 Kadirli’de yapıldığından dolayı turp tarlasında 
çalışan tarım işçisini silikon heykelle canlandırdık. Yine üretimi 
bitmek üzere olan susamı anlattık. Susam çırpan silikon kadın 
heykeliyle canlandırma yaptık.

Kadirli’nin doğal güzelliklerini (yaylalar, bitki örtüsü, tarihi ve 
turistlik yerler) fotoblok üzerine fotoğraflı ve yazılı anlatımını 
yaptık.

Unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarını (kalaycı, demirci, se-
merci, kaşıkçı, kilimci) silikon heykellerle dükkanları içerisinde 
mesleklerini icra ederken anlattık. 

Kültür ve sanat bölümünde Kadirli’nin önemli yazarlarından 
biri olan Yaşar Kemal’in, Kadirli’nin şairlerinden olan Halil 
Karabulut’un,  halk ozanlarından  Abdul Vahap Kocaman’ın, 
Ayşe Çağlayan’ın, Aşık Feymani’nin ve Ünlü Arkeolog  Prof. Dr. 
Halet Çambel’in silikondan heykelleri yapıldı.

Hapishane bölümünde ise müzenin; hapishaneden müzeye 
nasıl dönüştüğünü anlatan, demir parmaklıların arkasındaki 
mahkumların  yaşanmışlıklarını anlatan bir senaryo hazırladık. 
          
Eskiden cezaevi olarak kullanılan bu yer ceza evinin taşınması 
ile birlikte atıl ve harabe haline gelmiş madde bağımlılarının 
yeri olmuştur. Edinilen kötü alışkanlıklar yüzünden çocuklar ve 
insanlar bu yerin yakınlarından geçemez hale gelmiş, mahal-
le sakinleri tedirgin ve çocuklar dışarıda oyun oynayamaz hale 
gelmişlerdi. Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan belediyemiz so-
rumluluk bilinciyle kentimizi kötü alışkanlıklar edinilen bu ha-
rabeden kurtarıp burayı Kent Müzesi’ne dönüştürmüştür. Mad-
de bağımlılarından arınan bu yer, Kent Müzesi olarak çocukların 
dışarıda rahatlıkla oyun oynadığı insanların buraya gelmek için 
can attığı, kültürümüzü tanıtan aydınlık bir yer haline gelmiştir.

Eğitim kurumlarıyla ortaklaşa yürütülecek eğitim program-
larıyla müze içerisinde bulunan seminer salonunda eğitim 
verilerek öğrencilere çok kısa bir zamanda nasıl bir kentte 
yaşadıklarını anlatacağız. Kent Müzesi’nden, yaşadıkları ken-
tin önemini kavramış, kendinden önce bu kentte yaşamış in-
sanların bıraktığı izlerin değerini fark etmiş olacaklardır. 
Kadirli’nin tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik dokusunu 
yansıtan, toplumda kentlilik düşüncesi geliştirilmiş olacaktır. 
Daha açılışı yapılmadan insanların odak noktası haline gelen bir 
yer olmuştur. İnsanların uzak durduğu, önünden dahi geçmek 
istemediği yerin Kent Müzesi’ne dönüştürülerek  kötü alışkan-
lıkların olmadığı , güzel ve nezih bir ortam sağladık.
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