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SONUÇ BİLDİRGESİ

Arap  ülkelerindeki  halkların  “demokrasi  ve  özgürlük”  adına  yapmış  oldukları
protestolara  verilen  genel  isim  olan  “Arap  Baharı”  ilk  olarak  2010  yılında  Tunus’ta
başlamış  ve  daha  sonra  diğer  ülkelere  sirayet  etmiştir.  Tunus’ta  barışçıl  bir  şekilde
sonlanan gösteriler bazı ülkelerde kanlı çatışmalara ve iktidar değişikliklerine yol açmıştır.
Suriye’de başlayan gösteriler  ise rejimin göstericilere  yönelik yoğun şiddet uygulaması
nedeniyle bir iç savaşa dönüşmüş, ABD ve Rusya’nın başını çektikleri blokların vekalet
savaşları  yürütmeye başlamaları  ile  de sorun içerisinden çıkılmaz bir  hal  almıştır.  Altı
yıldır  devam eden  ve  ne  zaman  sonlanacağı  kestirilemeyen  iç  savaş  süresince  Suriye
nüfusunun yarısından fazlası göçmen konumuna gelmiştir.

İnsanların çeşitli sebeplere dayalı olarak mekan değiştirmesi olarak adlandırılan göç
olgusu insanlık  tarihi  kadar  eskidir.  Avrupa ülkeleri  ile  dünyanın  en  sorunlu otokratik
rejime sahip ülkeleri arasında bulunan stratejik konumuyla Türkiye, tarihin her döneminde
göçlerin merkezi olmuştur. Demokrasi geleneği, son yıllardaki ekonomik gelişim düzeyi
ve insani politikaları Türkiye’yi bir çekim merkezi haline getirmiştir. Türkiye, tarihsel ve
dini değerlerden kaynaklanan sorumluluğu gereği ayırım yapmadan göçmenlere yönelik
açık  kapı  politikası  uygulamıştır.  Önemli  gelişmelerin  yaşanmakta  olduğu  bu  süreçte
yaşanan gelişmelerin bilimsel açıdan incelenerek; mevcut durum analizlerinin yapılması,
geleceğe  dair  öngörü  ve  önerilerde  bulunulması  noktasında  katkı  sağlanması  amacıyla
“Göç  Hareketlerinin  Sosyo-Ekonomik  ve  Siyasal  Etkileri”  temalı,  “Uluslararası
Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi” (KAYES) düzenlenmesi kararı
alınmış ve 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında 1. KAYES Kongresi gerçekleştirilmiştir.
Kongre açılışı, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN’in “Ortadoğu’da
Göç:  Neden,  Sonuç,  Mücadele”  konulu  açılış  konuşmasıyla  gerçekleşmiştir.  Kongrede,
yurtiçi ve yurtdışından alanlarında uzman bilim insanları tarafından 122 bildiri sunumunun
yanında,  STK  temsilcileriyle,  ilgili  bürokratların  katıldığı  dört  özel  oturum
gerçekleştirilmiş, bildirilerde ve özel oturumlarda göç olgusu hukuki, siyasi, ekonomik ve
toplumsal boyutlarıyla tartışılmıştır.

Kongrede;

1. Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte, Türkiye’nin komşularında ve kültür coğrafyasında
başlayan olayların ve Suriye’deki iç savaşın, yakın gelecekte sonlanmasının ve bu bölgede
demokratik  yönetimlere  geçilmesinin  beklenmediği,  yakın  gelecekte  bölgedeki
çatışmaların  artarak  devam  edebileceği,  uluslararası  örgütlerin  ve  küresel  güçlerin  bu
çatışmaları  sonlandırmada  isteksiz  ve  yetersiz  oldukları,  çatışmaların  ise  Türkiye’ye
yönelik yeni göç hareketlerinin yaşanmasına neden olabileceği ve bu yeni duruma yönelik
olarak hazırlıklı olunmasının elzem olduğu;

2. Türkiye’nin halen 3.2 milyonu Suriyeli olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda göçmene
ev  sahipliği  yaptığı,  Suriyeli  göçmenlerin  hukuki  açıdan  Türkiye’de  mülteci
sayılmadıkları,  “Geçici  Koruma  Altındaki  Yabancı”  olarak  değerlendirildikleri,  geçici
koruma rejiminin ise çalışma hakkı da dahil olmak üzere Türkiye’deki Suriyelilere önemli
olanaklar  sağladığı;  ancak  Suriye’deki  savaş  sonlansa  bile  Türkiye’deki  sığınmacıların
önemli  bir  kısmının  ülkelerine  geri  dönmeme  olasılığından  hareketle,  gündelik
ihtiyaçlarının  karşılanmasından  ziyade  entegrasyon  politikalarına  öncelik  verilmesi



gerektiği,  bilim  insanlarının  yapacakları  çalışmalarda  entegrasyona  yönelik  olarak
yoğunlaşmalarının önemli olduğu;

3. Göçün hedefi  ve belki de nedeni olan Batılı  ülkelerin ekonomik güçlerinin çok altında
mülteci  kabul  edip  hafızalardan  silinmeyecek  insani  dramlara  seyirci  kaldıkları,  söz
verdikleri  insani  yardımları  yerine  getirmedikleri,  Türkiye’nin  ise  göçmenlere  bugüne
kadar  yaklaşık  30 milyar  dolar  kaynak harcadığı,  Türkiye  tarafından harcanan paranın
ekonomi bilimi açısından bir kayıp olarak değerlendirilemeyeceği, bu paranın iç piyasada
harcanmasının çarpan etkisi oluşturarak ekonomik canlılık sağladığı; ayrıca göçmenlerin
bazı sektörlerdeki işgücü ihtiyacını karşılayarak üretime katkıda bulundukları, önümüzdeki
süreçte yapılması gerekenin işgücü piyasasının planlanması olduğu;

4. Türkiye’de bulunan Suriye’lilere  yönelik kamu,  özel  sektör ve sivil  toplum kuruluşları
tarafından  barınma,  eğitim,  sağlık  vb.  ihtiyaçların  karşılanması  noktasında  önemli
hizmetler  sunulduğu;  sunulan  hizmetlerin  bir  çoğunun  batılı  ülkeler  tarafından  bile
gerçekleştirilmesinin pek mümkün olmadığı, bunun yanında en fazla göçmen barındıran
diğer  ülkelerde  (Ürdün,  Lübnan,  Irak)  ise  göçmenlerin  ihtiyaçlarının  karşılanması
noktasında  Türkiye  ile  kıyas  dahi  yapılamayacağı,  bu  ülkelerin  Suriyeli  göçmenler  ile
kültürel  açıdan  çok  daha  yakın  olmalarına  karşın  Türkiye’de  bulunan  göçmenlerin
memnuniyet  düzeylerinin  bu  ülkelerden  çok  daha  yüksek  olduğu,  Türkiye’nin
uygulamalarının bu alanda BM tarafından göçmen barındıran ülkelere örnek gösterilmesi
gerektiği;

5. Genel olarak bölgedeki ve özelde Suriye’deki çatışmaların sadece Türkiye’nin çabalarıyla
bir çözüme ulaştırılmasının zor olduğu; bu kapsamda uluslararası toplumun ve BM’nin
başını  çektiği  küresel  örgütlerin  sorunun çözümü noktasında aktif  rol  alması  gerektiği;
ayrıca Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın sorunun çözümüne yönelik önemli bir
çaba  göstermediği  ve  ortak  hareket  edemedikleri,  bu  kuruluşların  bölgesel  sorunların
çözümünde  aktif  rol  oynayabilecek  şekilde  yeniden  kurumsallaştırılmasının  zorunlu
olduğu,  sorunları  ortak  olan  Müslüman  ülkelerin  sorunlarını  kendi  içerisinde
çözemedikleri takdirde bu bölgeye barışın gelemeyeceği;

6. Bölgede yaşanan olaylar sonucunda, Türkiye’ye komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin
ortadan  kalkma  olasılığının  söz  konusu  olduğu,  bölgedeki  göç  eden  nüfusun  yerini
Türkiye’nin  hemen  sınırında  terörist  unsurların  doldurabileceği  ve  bu  gelişmelerin
Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği,  ülke içerisinde alınan güvenlik tedbirleriyle
sonuca  ulaşılamayacağı,  tehditlerin  ülke  sınırları  dışında  bertaraf  edilmesinin  elzem
olduğu;

7. Türkiye’nin bazı illerinde il nüfuslarına oranla çok sayıda göçmen barındığı, göçmenlere
yönelik  eğitim,  sağlık,  barınma,  mahalli  hizmetler  gibi  kamu hizmetlerinin  sağlanması
noktasında bu illere ek kaynak aktarılması gerektiği, aynı durumda olan Ürdün, Lübnan
gibi ülkeler için de uluslararası yardım miktarının arttırılmasının zorunlu olduğu;

8. Suriye’deki  halk  hareketlerinin  başlangıçta  etnik  ve  mezhepsel  ayırım  yapılmaksızın
toplumun tüm kesimleri  tarafından  özgürlük  talepleriyle  rejime  yönelik  olduğu,  ancak
zaman içerisinde Esed rejimi ve destekçileri tarafından bilinçli olarak muhalefet arasında
hizipçilik  oluşturularak  muhalefetin  parçalandığı,  bu  durumun muhalefeti  rejim güçleri
karşısında  zayıflattığı,  muhalefet  arasında  birlik  sağlanmadan  rejime  yönelik  başarı
sağlanma olasılığının düşük olduğu;

Hususları Türk ve yabancı bürokrat, STK temsilcileri  ve bilim insanları tarafından dile
getirilmiştir. Saygı ile duyurulur.

Kongre Düzenleme Kurulu
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