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Dergimizin bu sayısında uluslararası göçün çeşitli alanlarına iliş-
kin altı değerli çalışma yer almaktadır. Çalışmaların içerikleri 
şu şekildedir. Arzu Çalışkan Sarı ve Özden Yalçınkaya Alkar ta-
rafından kaleme alınan “The Attitudes towards Syrians Living 

in Turkey: A Scale Development” başlıklı çalışmada, Suriye savaşı netice-
sinde meydana gelen kitlesel göç akını neticesinde yerel halkın Suriyelilere 
yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla bir anket çalışması geliştirilmiş olup 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan analizler sonu-
cunda bu ölçeğin Suriyeli göçmenlere yönelik algının değerlendirilmesin-
de geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Hakan Bostan tarafından kaleme alınan “Geçici Koruma Statüsünde-
ki Suriyelilerin Uyum, Vatandaşlık ve İskân Sorunu” başlıklı çalışmada 
genel olarak göç, uluslararası göç, kitlesel ve zorunlu göç gibi olgular in-
celenmiş akabinde ise çalışma geçici koruma altındaki Suriyeli göçünün 
uyum ve vatandaşlık boyutu üzerine yoğunlaştırılarak İskan Kanunları’nın 
tarihi seyri ışığında incelenmiştir. 

 Selda Geyik’in “Göç ve Afganlar: İstikrarlı Mülteciler” isi-
mli makalesinde, Afganlar tarafından gerçekleştirilen göçlerin tarihi 
seyri incelenerek Afgan halkının varış ülkelerindeki yaşamları ve ola-
nakları değerlendirilmiştir. Bir diğer yandan Türkiye’de bulunan Afgan-
ların mevcut koşullarını, sorun ve ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacıy-
la Kars il merkezinde bir saha çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada yarı 
yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak Afganların göç tecrübelerine 
ve mevcut durumlarına ilişkin bilgiler toplanmaya çalışılmıştır.

 Özge Bozkaya ve Ali Kıncal tarafından kaleme alınan “Türki-
ye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamın-
da Türkiye’nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi” isimli 
makalede, Türkiye-Avrupa Birliği üyelik sürecinin seyri ve üyelik krit-
erleri neticesinde Türkiye’nin göç mevzuatında yaptığı değişiklikler ve 
gelişmeler incelenerek Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday bir ülke olarak 
göç konusunda geliştirdiği politikalar ve Suriye göç krizinin bu politikalara 
etkisi değerlendirilmiştir.
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 Gökberk Tekin tarafından kaleme alınan “The Extent and Content 
of the Non-Refoulement Principle” isimli makalede  uluslararası hukukta 
kabul gören ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun’da 
da güvence altına alınan geri gönderme yasağının önemli noktaları eleştirel 
bir şekilde özetlenmekte ve geri göndermeme ilkesi uluslararası sözleşm-
eler, içtihatlar, doktrinler ışığında değerlendirilerek bu eleştiri ve değer-
lendirmeler neticesinde ilkenin tanımlanması hususunda bazı reform 
önerileri sunulmaktadır.

 Talip Menekşe tarafından kaleme alınan “Türk Uluslararasi Ko-
ruma Sisteminde Karar Merkezleri” başlıklı çalışmada, 2011 yılı ve son-
rasında artan göç dalgaları sonucunda dünya üzerinde en fazla sığınmacıya 
ev sahipliği yapan ülkemizin uluslararası koruma alanında gerçekleştirdiği 
gelişmelerin analizi yapılmaktadır. Özellikle uluslararası koruma alanın-
da yeni bir yapılanma olan Uluslararası Koruma Bürosu’nun oluşumu, 
çalışma yapısı, iltica sistemindeki yeri ve önemi ile bu oluşuma kaynaklık 
eden Lean Yöntemi (Yalın Düşünme Metodu) ile ilişkisi analitik değer-
lendirme çalışması olarak sunulmaktadır. 

 2019 yılında yeni sayılarımızla görüşmek dileğiyle…
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