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I. Türkiye'de Yerinden Edilme Sorunu 

Tarihsel arka plan: 
Türkiye iç göçler bakımından çok hareketli bir ülkedir. Cumhuriyet tarihinde güvenlik nedeniyle 

zorunlu iç göç uygulamalarının sıkça yapıldığı bilinmektedir. Esas olarak Türkiye’nin güney 

doğusunda 1984 yılından bu yana süren özelikle de 90’lı yıllarda şiddetlenen siyasal çatışmalı 

bir ortam yaşanmıştır. Bu çatışmalı süreç düşük yoğunluklu savaş olarak da adlandırılmıştır. Bu 

zaman dilimi içerisinde birçok insan hakkı ihlali yaşanmış, 4000’e yakın yerleşim yeri 

boşaltılmıştır. (Köy ve mezraların yakılıp, yıkılması vb.) 

1987 yılında kurulan Olağanüstü hal bölge valiliği ve 285 sayılı Bölge valiliği ihdası hakkında 

kanun hükmünde kararname görev ve yetkiler başlıklı 4. maddenin h bendinde olağanüstü hal 

bölge valiliği yetkileri arasında yerleşim yerlerinin boşaltılması yetkisi verilmiştir. Bölgede 

görev yapan OHAL Valileri kendilerine tanınan bu yetkiyi kullanmadıklarını belirtseler de, gerek 

boşaltılan yerleşim yerlerindeki halkın ifadesi gerekse kamuoyunda kabul gören görüş güvenlik 

kuvvetlerinin hukuksuz bir şekilde yerleşim yerlerini boşalttığı ve bunu yetkililerin örtülü onayı 

ile gerçekleştirdiği bilinmektedir. Son 20 yıllık çatışmalı ortamda boşaltılan yerleşim yerlerinde 

ve bölgede il ve ilçelerde can ve mal güvenliği nedeniyle, başta göç kuruluşları olmak üzere pek 

çok demokratik kurum ve kuruluşlarının araştırmalarına göre bu süre içerisinde üç milyona 

yakın kişi zorunlu olarak göç etmiştir. Göç Platfromu, Türkiye’ de yaşanan bu zorunlu göç 

olgusunu yüz yılımızın Kürt göçü olarak değerlendirmektedir. Bu zorunlu göç sonucunda gerek 

bölge kentleri ve gerekse batının metropol kentleri hazırlıksız bir şekilde yüz binlerce insanla 

dolmuş, toplumun bütününü ilgilendiren ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlara neden 

olmuştur. 

Güvenlik politikaları sonucunda 1987'den itibaren meydana gelen zorla yerinden edilmelerin 
sonucunda aşağıdaki sorunlar yaşanmaktadır: 

⚫ İşsizlik 
⚫ Yoksulluk 
⚫ Eğitim  
⚫ Sağlık sorunu  
⚫ Barınma 
⚫ Adalet sistemi içinde sorunlar 
⚫ Geri dönüş sorunları 
⚫ Ayrıldıklara yerlere ilişkin mülkiyet sorunları 
⚫ Bulundukları yere uyum sağlama sorunları 
⚫ Köksüzleşme- toplumsal değerlerinden yoksun bırakılma  
⚫ Asimilasyon 
⚫ Çocuk işçiliği 
⚫ Göç ettikleri yerlerde uygulanan etnik ve dini ayrımcılık 
⚫ Beslenme 
⚫ Kendisi ile barışık olmama: şiddete yönelim- uyuşturucu bağımlılığı 
⚫ Metropol kentlerde gettolaşma-kentsel uyum sağlayamama toplumsal kaynaşma 

sorunu 
⚫ Sosyal dayanışma ağlarının zayıflaması 



 
Güvenlik politikaları dışında, Hidroelektrik Santralleri (HES) gibi kalkınma adı altında 
gerçekleştirilen programlar da bireylerin yerlerinden edilmeleriyle sonuçlanmaktadır. Bu 
müdahaleler sonucunda ortaya çıkan başlıca sorunlar şunlardır: 

• Mevcut üretimlerinden kopma ve artan işsizlik riski 

• Aidiyet sorunu 

• İradelerine ve fikirlerine ihtiyaç duyulmadığı için güçsüzlük hissi 

• Bölgenin kültürel mirasının zedelenmesi 

• Sıkılaştırılan güvenlik tedbirleri  

• Ekolojik dengenin bozulması ve doğa tahribatı 

• Yerinden edilenlerin mücadele gücünün azalması 

• Sağlık sorunları 

• Eğitim sorunları 

• Çocuk, uyum, barınma gibi yukarıda yazılmış olan sorunlar 

• Sosyal dayanışma ağlarının zayıflaması 
 
Kentsel yenileştirme programları sonucunda yerinden edilmeler (göç almış kentlerde örneğin 
Mersin’de az gelirli yoksul Kürt nüfusunu dışlama sonucu yoğunluğunu azaltma, mevcut iskan 
bölgelerini rant alanı haline getirme, farklı grupları kontrol edebilmek nedeniyle yapılan 
kentsel yenileştirme programları) 

• Çocuk, uyum, barınma gibi yukarıda yazılmış olan sorunlar 

• Sosyal dayanışma ağlarının zayıflaması 

• Mülksüz olanların kentsel dönüşümden yararlanamaması ve yerlerinden edilmesi 

 

 
II. Göç Platformunun Oluşturulma Süreci 
 
Kitlesel bir şekilde zorunlu olarak göç edenler, yeni yerleşim yerlerinde pek çok 

sorunlarla (ekonomik, sosyal, psikolojik, dil-kültür ve uyum sorunları) karşılaşmıştır. Bu 

zaman diliminde yerinden edilmiş kişilerin sorunlarına çözüm amacıyla arayışlar 

başlamıştır. 

İlk olarak 1997 yılında merkezi İstanbul’da olan İstanbul Göç-Der kurulmuştur. Takiben 

Diyarbakır ve Hakkâri’ de birer şube açarak yaklaşık 7 yıl boyunca faaliyet 

sürdürmüştür. İstanbul Göç-Der, 2004 yılında hiyerarşik bağını ortadan kaldırmış 

bağımsız ve müstakil bir derneğe dönüşmüştür. 

Diyarbakır Göç-Der 2001 yılında İstanbul Şubesiyken 2004 yılında bağımsız bir 

yapılanmayla tüzel kişilik kazanmıştır. 2004 yılında Mersin Akdeniz Göç-Der, Batman 

Göç- Der ve Van Göç-Der olmak üzere yeni bağımsız dernekler olarak kuruluş sürecini 

gerçekleştirmişlerdir. Yine 2005 yılında Ege Göç- Der, 2006 yılında Adana Göç- Der 

kurulduysa da başta ekonomik kaynak yetersizliği olmak üzere bazı nedenlerden dolayı 

maalesef varlıklarını sürdüremeyerek faaliyetlerini sonlandırmışlardır. 

Yukarıda belirtildiği şekilde kuruluş sürecini tamamlayan Göç Derneklerinin amaçları, 

hedefleri ve sorunları birbirine benzer olması, hedef grubu olan zorunlu göç 



mağdurlarının yaşadıkları sorunların büyüklüğü Göç Dernekleri’nin bir araya gelmesini 

zorunlu kılmıştır. 

Bir araya gelişlerin ve ortak mücadele etmenin daha fazla sonuç getirebileceğinden 

hareketle birlikteliği kalıcı hale getirme düşüncesi yaygın bir kanı olmuştur. Öncelikle 

bir federasyon oluşturma fikri üzerine tartışmalar yürütülmüş ancak federasyonun 

getireceği mali yükümlülük ve kadro sorunu aşılamamıştır. Bu süreçte dernekler 

yasasında yapılan değişiklik ve yeni yasadaki platform oluşumunun daha kolay 

olmasından hareketle birlikteliğimizin Platform şeklinde sürdürülmesinin daha yararlı 

olacağı derneklerimiz tarafından uygun 

görülmüştür. 

Ayrıca zorunlu göç sorununu kamuoyuna daha etkin bir şekilde anlatmak, ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşları daha duyarlı hale getirmek amacıyla ortak bir 

mücadele günü belirlemek için ortak tartışmalar yürütülmüş en sonunda 1934 yılının 

haziran ayında 2510 sayılı mecburi iskan yasasının TBMM’de kabulüyle başlayan 

sürgün ve göç ettirme süreci dolayısıyla Platformumuz her yıl 15-20 haziran tarihleri 

arası göç ile mücadele haftası olarak ilan edilerek her yıl çeşitli etkinliklerle 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Göç Platformunu oluşturma gerekçelerimiz: 

• Göç dernekleri arasında bir iletişim ağı oluşturmak. 

• Periyodik Aralıklarla bir araya gelmek sorunlarımızı tartışarak ortak çözümler 

geliştirmek. 

• Ortak amaçlar doğrultusunda daha güçlü olmak ve muhatap alınmayı 

kolaylaştırmak. 

• Ortak bir dil ve perspektif oluşturmak. 

• Bilgileri birleştirerek, yetenekleri ve tecrübeleri paylaşarak derneklerin 

kapasitelerini arttırmak 

• Platformu oluşturan derneklerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirmek. 

• Göç ile ilgilenen ulusal ve uluslar arası mekanizmaları daha kolay harekete 

geçirmek. 

• Zorunlu göç mağdurlarının sorunlarına daha güçlü çözüm üretmektir. 

Göç platformunu oluşturma sürecinde pek çok ortak toplantılar yapılmış, 2008 yılında 

STGM’nin desteğiyle stratejik plan oluşturulmuştur. 2015-2018 yıllarında ilan edilen 

Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan KHK’larla GÖÇ-DER’lerin kapatılması üzerine 

platform çalışmaları durmuştur. Derneklerin tekrar kurulması/kurulmaya hazırlanması 

ile Platformun yeniden çalışmaya başlamasına karar verilmiş ve 26-27 Ekim 2019 

tarihinde yine STGM’nin desteğiyle stratejik plan hazırlama çalıştayı yapılmıştır. 

 
III. Göç Platformu’nun Vizyonu ve Misyonu 
Vizyon  



Türkiye’de insanların ve grupların kendi istemleri dışında gerçekleşen göç sorunuyla ve bu 
sorunun mağdurlarına yönelik olarak faaliyet gösteren hükümet dışı kuruluşların oluşturduğu 
Göç Platformu’nun vizyonu (uzun erimli hedefi): 
“Savaş, çatışma ve diğer nedenlerle bireylerin ve grupların zorla yerinden edilmesinin 
nedenleri ve ekonomik, siyasal, sosyal, tarihi, kültürel, psikolojik sonuçlarının ortadan 
kaldırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin hepsinin güvence altına alındığı, toplumsal adalet ve 
barışın egemen ve kalıcı olduğu demokratik bir yaşam alanı.”  
 
Göç Platformunun Misyonu 

• İnsan hakları ve toplumsal adalet anlayışı ilkeleri temelinde, savaş, çatışma ve diğer 
nedenlerle ülke içinde zorla yerinden edilenlerin ve Türkiye’ye gelen sığınmacı ve 
mültecilerin haklarının hayata geçirilmesi, ortaya çıkan sonuçların (ekonomik, sosyal, 
ekolojik, tarihi, kültürel etkiler) düzeltilmesi ve yerinden edilmenin bir daha 
yaşanmayacağı bir toplumsal mutabakatın sağlanması için diyalog ortamının 
oluşturulmasına, 

• Göç platformu Doğaya saygılı, tarihi ve kültürel birikimleri koruyan ve geliştiren, 
insanları hak öznesi olarak görüp onları tanıyan ve benimseyen, ayrımcı olmayan ve 
gerçek eşitliğin sağlanmasına ve ekolojik kalkınma anlayışının yerleşmesine,  

• Karar vericileri, insanların kimliklerine, temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğu ve 
kendi hayatları konusunda karar süreçlerine dâhil olacakları projeleri hayata geçirmeye 
zorlamaya yönelik lobi çalışmaları, kampanya geliştirme, izleme, belgeleme, raporlama 
ve arşivleme, ilişki ağları oluşturma, farkındalık yaratma, hukuki destek programları, 
fiziksel ve ruhsal sağlık konusunda yönlendirme, eğitim çalışmaları yürüterek 
savunuculuk yapmak. 

 
IV. Göç Platformu’nun İlke ve Değerleri 

⚫ Bütün faaliyetlerinde ırk, dil, din, etnik köken, mezhep, siyasi düşünce, sosyal statü, 
yaş, engellilik, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa karşıdır ve eşitliği 
esas alır. 

⚫ Ulusal ve uluslararası düzeyde; barışı, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve doğaya saygıyı benimsemiş örgütlerle ve 
oluşumlarla (formel ve enformel örgütlenmeler) işbirliğini geliştirmeyi esas alır. 

⚫ Çok kültürlülüğe ve kültürel mirasa saygı gösterilmesi ve korunmasını esas alır; 
asimilasyona karşı çıkar. 

⚫ Karar almada ve yönetimde katılımcı, demokratik, bağımsız, şeffaf, hesapverebilir, 
yeniliğe ve değişime açıktır; dayanışmayı esas alır. Hedef grubunun (ülke içinde zorla 
yerinden edilenler, mülteciler, sığınmacılar, geçici koruma altındakiler) sorunlarının 
çözümüne yönelik faaliyetlerinde onlarla birlikte çalışır. 

⚫ Göç Platformu, amaç ve ilkeleriyle çelişen fon kaynaklarını kullanmaz; fonların 
kullanımı sırasında bağımsızlık ilkesini esas alır. 

 
V. Göç Platformunun öncelikli çalışma alanları ve hedefleri 

ÖNCELİK HEDEFLER FAALİYETLER 

1. Ülke içinde yerinden 
edilmeye ilişkin toplumsal 
adaletin tesis edilmesi  
 

1.1 Zorla Yerinden 
edilenlerin uğradıkları hak 
ihlalleri, şiddet türleri, 
işkence ve cinsel taciz gibi 

• Bilgi ve veri toplamak 

• Yerinden edilenlerle bire 
bir ilişkilenmek 



 olayların faillerinin, 
sorumlularının bulunması 
ve cezalandırılması  
 
1.2 Geçmişle yüzleşme 
süreçlerinin başlatılması ve 
hakikatleri araştırma 
komisyonlarının 
oluşturulması 
 
1.3. Yerinden edilenlerin 
maddi ve manevi 
zararlarının karşılanmasını 
sağlayacak yasal 
düzenlemelerin yapılması  
 

 

• Zorla yerinden edilenlere 
yönelik hak ihlallerini 
(yaşam hakkı, barınma 
hakkı, mülkiyet hakkı, vb.) 
belgelemek 

• Zorla yerinden edilmeyle 
ilgili davaların açılmasını 
sağlamak ve takibini 
yapmak 

• İhlallere sebep olan yasal 
boşlukları tespit edip 
önerilerde bulunmak 

• Kampanyalar yapmak 

• Ülke içinde yerinden 
edilenlere yönelik mevcut 
mevzuatın uygulanmasını 
takip etmek ve sorunları 
raporlamak 

• 5233 sayılı yasa yerine 
ihlalleri giderecek yeni bir 
yasanın çıkarılması için 
çalışmalar yapmak 
 

2. Ülke içinde yerinden 
edilenlerin sosyo-ekonomik 
ve kültürel durumlarının 
iyileştirilmesi 
  

2.1.Zorla yerinden edilmiş 
kişilerin maruz kaldıkları 
yoksulluğun önlenmesi 
2.2. Yerinden edilen 
kişilerin uluslararası 
sözleşmeler çerçevesinde 
ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklarının hayata 
geçirilmesi 
2.3. Çocuk işçiliğinin 
önlenmesi  
2.4. Kadınların maruz kaldığı 
ekonomik şiddet ve 
ayrımcılığın önlenmesi 
2.5. Anadilde eğitim başta 
olmak üzere eğitim hakkının 
hayata geçirilmesi 

• Sosyal güvenlik dışında 
kalan göç mağdurlarının 
tespit edilmesi için veri 
toplamak ve kayıt altına 
almak 

• Yoksulluk, işsizlik, çocuk 
işçiliği verilerini tespit 
etmek, 

• Hak sahiplerinin haklarını 
talep etme konusunda 
farkındalıklarını ve 
kapasitelerini 
güçlendirmek, 

• Sendikalar ve barolar gibi 
kurumlarla ilişki kurmak 
ve birlikte çalışma olanağı 
yaratmak, 

• Sosyal güvenlik sistemine 
ilişkin kampanya yapmak 

• Ekonomik sömürüye 
maruz bırakılan kadınlarla 
ilgili verileri tespit etmek 

• Eğitime ve sağlık 
hizmetlerine erişim ile 



ilgili sorunları tespit 
etmek 

• Ulusal ve uluslararası 
mevzuatta yer alan temel 
sosyal ekonomik hakların 
kullanım düzeyini ve bu 
haklara erişim düzeyini 
belirlemek, 

• Çocuk ve kadınların 
maruz kaldığı ekonomik 
ayrımcılıkla ilgili 
farkındalık arttırıcı 
çalışmalar yapmak 

3. Kadınlar, çocuklar ve 
gençler 
 

3.1. Ulusal ve uluslararası 
kalkınma programlarında, 
yerinden edilen kadın, çocuk 
ve gençlerin yaşam 
standartlarının 
yükseltilmesi,  
3.2. Kamu idaresinin 
kalkınma planlarında 
yerinden edilmiş kadın, 
çocuk ve gençlerin yaşam 
standartlarını insani 
kalkınma standartlarına 
ulaştıracak programlar 
düzenlenmesi ve bunlara 
yönelik özel bütçenin 
ayrılmasının sağlanması 

• BM Ülke içinde yerinden 
Edilme konusunda yol 
gösterici ilkeler 
çerçevesinde, ülke içinde 
yerinden edilmiş kişilere 
temel hak ve 
özgürlüklerinin 
anlatılması ve ulusal 
makamlar düzeyinde 
savunuculuğunun 
yapılması. 

• Göç mağduru kadınlar, 
çocuklar ve gençlere 
yönelik olarak 
bulundukları yerlere 
uyuma ilişkin 
hedefler/yerinde kalmak 
isteyenlere yönelik 
hedefleri de içerecek 
biçimde sosyal psikolojik 
eğitim desteği sunmak  

• Göç eden insanların 
sosyal ve kültürel 
değerlerinin korunması, 
yerel kültür ve folklor 
değerlerinin yaşatılması 
için çalışmalar yapmak, 
bu alanlarda bilimsel 
araştırmalar yapmak ve 
teşvik etmek 

• Uluslararası belgelerin 
kadınlara çocuklara ve 
gençlere ilişkin 
bölümlerinin uzmanlara 



danışılarak bu 
maddelerde yer alan 
hakların uygulamada nasıl 
kullanılacağına ilişkin bilgi 
alınması, mağdurlara bu 
bilginin aktarılması, 
mağdurlarla beraber hak 
taleplerinin hayata 
geçirilmesi gerekir.  

• Uluslararası alanda diğer 
yardımcı örgütlerle ilişki 
ağı kurmak ve bu şekilde 
uluslararası kurumlarda 
baskı oluşturmak 

4. Yerinden edilmiş kişilerin 
göç ettikleri yerlerde 
toplumsal hayata 
katılımları 

4.1 Yerinden edilmiş kişilerin 
göç ettikleri yerlerde 
toplumsal hayata gönüllü 
katılımlarının önündeki 
engellerin ortadan 
kaldırılmasını sağlamak 

• Yerinden edilmişlerin 
izlenmesi ve göç edilen 
yerlerdeki istatistikî 
bilgileri toplamak, 

• Kişilerin göç ettikleri 
yerlerde karşılaştıkları 
uyum sorunlarını tespit 
etmek,  

• Göç edilen yerlere uyum 
sorunlarını tespit etmek, 

• Asimilasyona yönelik 
girişimleri tespit etmek ve 
gerekli girişimlerde 
bulunmak 

5. Geri dönüş 
 
 

5.1. Göçe neden olan, doğa 
ve insan yaşamını tehdit 
edip ekolojik dengeyi 
bozan, mayın, patlayıcı 
madde, kimyasal ve 
biyolojik artıkların doğadan 
temizlenmesini sağlamak, 
5.2. Boşaltılan yerleşim 
alanlarına geri dönüşün 
güvenli, insan onuruna 
yaraşır şekilde ve gönüllülük 
çerçevesinde gerçekleşmesi 
konusunda çalışmalar 
yapmak ve geriye dönüş 
önünde engel teşkil eden 
nedenlere karşı mücadele 
etmek. 

• Boşaltılmış-
İnsansızlaştırılmış Alanları 
Yeniden Yerleşime 
Açmaya Dönük Örnek köy 
projeleri hazırlamak ve 
örnek köyler yapmak, 
yaptırmak, 

• Boşaltılmış köylerin 
mevcut alt yapı 
sorunlarını tespit etmek, 

• Geri dönüş önünde engel 
teşkil eden güvenlik 
uygulamalarını tespit 
edip ortadan kaldırılması 
için çalışmalar yapmak 

6. Çevre  
 

6.1. Başta yakılmış ormanlar 
olmak üzere ekolojik 

• Ormansızlaştırmanın 
doğa üzerindeki 



dengeyi bozan her türlü 
girişime karşı durmak  
 

tahribatlarını tespit 
etmek 

• Yakılan ormanları tespit 
etmek, 

• Orman yakmaları 
konusunda yapılan 
soruşturmalar var mı? 
Varsa sonuçlarını tespit 
etmek, 

• Orman yakmaları ile ilgili 
kamuoyunu 
bilgilendirmek, harekete 
geçirmek 

• Yakılan ormanların tekrar 
oluşturulması için 
yetkilileri harekete 
geçirmek 

7. Uluslararası 
mekanizmalar 
 

7.1. Ülke sınırlarını aşan 
yerinden edilmiş kişilerin 
(maxmur kampı gibi) 
mültecilerin uluslararası 
mekanizmalar tarafından 
korunmasına yönelik 
savunuculuk yapmak 

 
7.2. Yerinden edilme ve göç 
sorunu ile ilgili başta BM ve 
Avrupa Konseyi olmak üzere 
ilgili mekanizmalara 
ulaşmak ve sürece müdahil 
olmalarını sağlamak, 
uluslararası alanda aktif 
STK’larla ilişki kurmak, 
mevcut ilişkileri 
güçlendirmek ve acil 
konularda uluslararası 

kamuoyunu harekete 
geçirmek 
 

 

8. Yerinden edilme 
uygulamalarının 
tekrarlanmaması 

  

9. Mülteciler ve 
sığınmacılar 

  

10. KHK’lerle kapatılan 
GÖÇ-DER’lere ilişkin 

 • Tazminat davası açılması 



adaletin tesis edilmesi  

11. Güçlü ve sürdürülebilir 
bir platform 

11.1. Derneklerin ve 
platformun ele aldığı 
alanlara ilişkin norm ve 
standartlara yönelik bilgi 
kapasitesinin artırılması 
11.2. Platformun, ilişki ve 
işbirliği ağının genişletmek 
ve sürdürülebilir ilişkiler 
kurmak 
11.3. Platformun kurucu 
üyelerinin örgütsel 
kapasitelerini geliştirmek 
11.4. Açıklık, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, eşitlik değerleri 
temelinde Platformun iç 
işleyişinin etkinleştirilmesi  

 

 


