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Eski dünya karalarının kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu ve kültürlerin kaynaştığı bir coğrafyanın 

merkezinde yer alan ülkemiz, son yıllarda yürüttüğü aktif dış politikayla gerek bölgesinde, gerekse 

tüm dünyada diplomatik alanda etkisini hissettirmiştir. Karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen, 

barış, istikrar ve demokrasiyi destekleyen politikalarımız, ülkeler arasında barış ve kardeşlik köprülerinin 

kurulmasına ve güçlenmesine vesile olmaktadır.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin çok boyutlu yeni dış politikasında etkili ve önemli bir rol 

oynamaktayız. Özellikle terör, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar gibi sınır aşan nitelikleriyle tüm 

dünya ülkelerini tehdit eden olgularla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğinde Bakanlığımız hayati bir 

rol oynamaktadır.

Diğer konular yanında göç yönetimi ve yasadışı göçle mücadele; son yıllarda önem kazanan ve yine 

Bakanlığımızın ciddi çalışmalar gerçekleştirdiği bir alan olarak öne çıkmaktadır. 18-19 Nisan 2013 

tarihlerinde Bakanlığımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar 

Konferansı bu anlamda kaydadeğer bir gelişme olarak vurgulanmalıdır. Avrasya coğrafyasından aralarında 

15 Bakan ve 13 Bakan Yardımcısının da bulunduğu katılımcılar ile temsil edilen 50 ülkenin yanı sıra, 13 

uluslararası kuruluşun da iştirak ettiği bu saygın toplantı, göç alanında Dünya çapında önemli bir diyalog 

ve işbirliği platformu teşkil etmiştir.

Dördüncü kez yayınlanan bu bültende Ocak 2013’ten bu yana Bakanlığımızın gerçekleştirdiği uluslararası 

temas ve ziyaretlere yer verilmiştir. Kendi alanında büyük bir önem taşıyan ve ev sahipliği yapmaktan onur 

duyduğum Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar Konferansı’na da bu sayıda genişçe bir yer verilmiştir.

Bu vesileyle bültenin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı 

çalışmalarının devamını diliyorum.

Sunuş

İçişleri Bakanı / Muammer GÜLER
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İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, 4 Ocak 2013 ta-

rihinde gerçekleştirilen “Srebrenıca Inferno“ (Srebre-

nitsa Cehennemi) Oratoryosu kapsamında ülkemize 

gelen Bosna-Hersek Güvenlik eski Bakanı Sadık Ahme-

dovıc ve beraberinde milletvekili ve çeşitli Sivil Toplum 

Kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyeti 03.01.2013 tari-

hinde makamında kabul etmişlerdir. 

Yapılan görüşmede,  İçişleri Eski Bakanımız İdris Naim 

Şahin tarafından Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek 

arasında köklü bir geçmişe dayanan dostluk ve kardeşlik 

ilişkilerine vurgu yapılmış, İki ülke arasındaki yakın ilişki-

lerin meyvesi olarak böylesine anlamlı bir organizasyo-

nun Bosna-Hersek dışında ilk kez ülkemizde gerçekleşti-

rilmesinin öneminin altını çizmişdir.  İki dost ve kardeş 

ülke arasındaki işbirliği alanlarına yeni halkalar eklemeyi 

ve ivme kazandırmayı arzuladığını ifade eden İçişleri Eski 

“Srebrenitsa 
Annelerinin” Kabulü

İçişleri Eski Bakanı Şahin’in

3 Ocak 2013 / Ankara

Bakanımız İdris Naim Şahin, talihsiz dönemlerin bir daha 

yaşanmaması, bölgede, dostane ilişkilerin geliştirilmesi 

ve barış rüzgârlarının ülkenin her yanına huzur iklimini 

getirmesi temennisinde bulunmuşlardır.

Talihsiz dönemlerin bir daha yaşanmaması, 

bölgede, dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve 

barış rüzgârlarının ülkenin her yanına huzur 

iklimini getirmesini temenni ediyorum.

İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 
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4 Ocak 2013 / Ankara

“Srebrenitsa Cehennemi” 

(SREBRENICA INFERNO)

Oratoryosu

Hamdi Nayır ve Aziz Yıldırım ile Bakanlık birim amirleri 

ve personeli bu anlamlı etkinliğe iştirak etmişlerdir.

Etkinliğin ardından Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı 

Konseyi Üyesi Sayın Bakir İzzetbegovic, İçişleri Eski 

Bakanı Sayın İdris Naim Şahin, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri Sayın Mustafa İsen ve SOS Vakfı Onursal 

İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eği-

tim Bakanlığı, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği ve 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Tem-

muz 1995’te Boşnak Halkının uğradığı soykırımı ve zul-

mü anlatan Srebrenica Inferno (Srebrenitsa Cehennemi) 

adlı oratoryo MEB Beşevler Kampüsü Şura Salonu’nda 

04.01.2013 tarihinde sahnelenmiştir.

Bosna-Hersek’ten gelen konuk koro ve sanatçılar ile T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edi-

len anlamlı etkinlik ilk kez Bosna-Hersek dışında Türki-

ye’de sahnelenmiştir. 

Söz konusu etkinlik İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda 

gerçekleştirilmiş olup İçişleri Eski Bakanı Sayın İdris Naim 

Şahin, Bakan Yardımcısı Sayın Osman Güneş, Müsteşar 

Seyfullah Hacımüftüoğlu, Müsteşar Yardımcıları Sayın 

Mustafa Bahrettin Demirer, Necmeddin Kılıç, Ahmet 
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın 

Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek tarafından Bosna-

Hersek’ten gelen konuk sanatçılara ve Cumhurbaşkanlığı 

Senfoni Orkestrası yetkililerine plaket ve çiçek takdim 

edilmiştir. 

Evlatlarını soykırımda kaybeden Srebrenitsa Anneleri-

nin kurmuş olduğu dört Derneğin Başkanları ise etkinlik 

için geldikleri ülkemizde TRT’de özel bir program yayı-

na katılmışlardır. Çeşitli üst düzey ziyaretlerde bulunan 

Dernek Başkanları, etkinlik sonrasında da tüm katılımcı-

lardan yoğun ve özel ilgi görmüş, Konser sonrası bir ko-

nuşma yapan Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi 

Üyesi Sayın Bakir İzzetbegovic, İçişleri Eski Bakanı Sayın 

İdris Naim Şahin’e özel teşekkürlerini ileterek, dostluk 

mesajları vermiştir. 

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe, ilgili kurum temsilci-

leri dışında, ülkemizde ikamet eden Boşnak vatandaşlar, 

çeşitli dernek temsilcileri ve Ankaralılar yoğun ilgi gös-

termiştir. 

4 Ocak 2013 / Ankara
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Görüşmelerde bulunmak üzere Bakanlığımızı 

ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sa-

nayi ve Ticaret Bakanı Sayın Sinan Çelebi ve 

berberindeki heyet, İçişleri Eski Bakanımız Sayın İdris 

Naim Şahin ile 24.01.2013 tarihinde Bakanlık Makamın-

da görüşmüşlerdir.

Karşılıklı iyi niyet mesajlarının ardından konuşan Eski Ba-

kanımız Sayın İdris Naim Şahin, şunları ifade etmişlerdir: 

“Sizleri ülkemizde görmekten dolayı büyük bir memnu-

niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Heyetinizde 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi 
Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sinan Çelebi’nin Ziyereti

24 Ocak 2013 / Ankara

Bölgemizde yaşanan gelişmeler 

kapsamında artarak ilerleyen ilişkilerimizi 

daha geniş boyutta ele alma fırsatı veren 

ziyaretlerin daha sık gerçekleşmesinin 

faydalı olacağını düşünmekteyiz.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Valilerinde olduğunu biliyor ve onlara da hoş geldiniz 

diyorum. Ankara’dan sonra Bursa ve İstanbul’a gidecek-

siniz. Oradaki Valilerimizin ve diğer arkadaşlarımızın siz-

ler ile yakından ilgileneceğini biliyor ve ikili ilişkilerimize 

somut katkıları olacağına inanıyorum.

Bu anlamda Bursa’yı seçmek ile doğru bir tercihte bu-

lunduğunuzu belirtmek isterim. Bu ziyaretten önemli 

tecrübeler edineceğinizi umuyorum. Geçen hafta ben de 

Bursa’daydım. Bursa, Ülkemizin en güzel şehirlerinden 

biridir. Ayrıca, son dönemde Türkiye ile 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimindeki kardeş-

lerimiz arasındaki ilişkiler büyük bir ivme 

kazanmıştır. 

Bölgemizde yaşanan gelişmeler kapsamın-

da artarak ilerleyen ilişkilerimizi daha geniş 

boyutta ele alma fırsatı veren ziyaretlerin 

daha sık gerçekleşmesinin faydalı olacağını 

düşünmekteyiz.

Malumunuz olduğu üzere, Sayın Başbakanımızın talima-

tı ve yakından takibi ile Hükümetimiz döneminde Kuzey 

Irak Bölgesel Yönetimi’yle ilişkilerimizin, her alanda ge-

liştirip güçlendirilmesi yönünde stratejik bir karar aldık 

ve bu kararı sonuna kadar uyguladık.

Yine, Sayın Başbakanımız, 2011 yılında Kuzey Irak Erbil’e 

gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bizim de duyguları-

mızı ifade eden önemli mesajlar vermiştir.

24 Ocak 2013 / Ankara
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Yegane isteğimiz, Irak’ın güvenli, 

istikrarlı, demokratik, müreffeh, kendi 

halkları ve komşuları ile barışık bir ülke 

olmasıdır. Şii, Sünni, Kürt, Türkmen, 

Arap ayrımı olmaksızın tüm Iraklılar 

bizim kardeşimizdir. 
Yegane isteğimiz, Irak’ın güvenli, istikrarlı, demokratik, 

müreffeh, kendi halkları ve komşuları ile barışık bir ülke 

olmasıdır. Şii, Sünni, Kürt, Türkmen, Arap ayrımı olmak-

sızın tüm Iraklılar bizim kardeşimizdir. 

Samimi duygularımla, Sizi Bakanlığımızda ağırlamaktan 

duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, ül-

kemizde gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz temas 

ve ziyaretlerin ülkelerimiz açısından faydalı geçmesini 

temenni ediyorum. 

Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum.

İçişleri Eski Bakanımızın ardından konuşan Kuzey Irak 

Bölgesel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Sinan 

Çelebi de şu ifadelerde bulunmuşlardır:

Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır. Son yıllarda 

Türk şirketi sayısı 480’lerden 1100’lere çıktı. Yabancıların 

hiçbir sıkıntısı olmadı ama sizi yabancı görmüyoruz. Biz 

size petrol satacağız sizden mal alacağız.

Bölgemizde istikrar vardır. 50.000’den fazla Türk vatan-

daşları yaşıyor ve ticaret yapıyor.

1200’den fazla Türk şirketi ve 5 Türk başkanı var. Ha-

bur’dan 11.milyar dolarlık ticaret hacmi var.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından Bakanlık ma-

kamından ayrılan konuk Bakan ülkemizdeki ziyaretleri-

ne devam etmişlerdir.

24 Ocak 2013 / Ankara
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

İçişleri Eski Bakanımız İdris Naim Şahin, 22.01.2013 

tarihinde Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen 

Türkiye ve Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısına katıl-

mışlardır. İlki 2008 yılında yapılan ve iki ülke İçişleri, 

Adalet ve Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen 

toplantı; terörizmle mücadele, adli ve polis işbirliği,  

konsolosluk ve göç yönetimi ve her iki ülkeyi ilgilen-

diren diğer konularda diyaloğun sürdürülmesi amacını 

taşımaktadır. 

İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin toplantıda, terörizm-

le mücadele ve bu alandaki işbirliğinin daha da ilerletil-

mesi konusundaki kararlılığımızı belirtmişlerdir. 

Zirve’de iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında organize 

suçlar, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara 

para aklamayla mücadelede tecrübe ve en iyi uygulama-

ların değişimine imkân sağlayacak “Polis İşbirliği Alanın-

da Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır.

Türkiye - Belçika Üçlü 
Bakanlar Toplantısı

22 Ocak 2013 / Brüksel

Avrupa Birliği Komisyonu’nun İçişleri’nden sorumlu Ko-

miseri Cecilia Malmström ile Genişleme ve Komşuluk Po-

litikasından sorumlu Komiseri Stefan Füle ile de biraraya 

gelen İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, görüşmelerde 

vatandaşlarımıza sağlanacak vize muafiyeti ve geri kabul 

anlaşması ile ilgili görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
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7 Şubat 2013 / Ankara

Sayın Bakanımız Muammer Güler ve Almanya 

Federal İçişleri Bakanı Sayın Hans Peter  Friedrich 

ve beraberindeki heyet arasında  07.02.2013 

tarihinde görüşme gerçekleşmiştir.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği çalışmaları, 

Almanya’da yaşayan Türk Vatandaşlarının durumu 

ele alınmıştır. 

Sayın Bakanımız Muammer Güler, 1 Şubat 2013 

tarihinde Ankara’da ABD Büyükelçiliğine DHKP-C 

terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıyı kına-

dığını ifade ederek, terörle mücadelede uluslarara-

sı işbirliğinin önemine değinmişlerdir. Almanya’da 

yaşayan Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlıktan 

yararlandırılması hususunu dile getiren Sayın Baka-

nımız Muammer Güler, AB ve uzak doğu ülkelerine 

sağlanan çifte vatandaşlık hakkının Türklere de veril-

mesi gerektiğini vurgulamışlardır. Sayın Bakanımız, 

görüşmenin her iki taraf içinde olumlu ve faydalı ol-

duğunu söyleyerek, işbirliğinin geliştirilmesi için ge-

Almanya 

Federal 

Cumhuriyeti 

İçişleri Bakanı

Hans Peter 

Friedrich’in Ziyareti
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

rekli çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayarak 

sözlerini tamamlamışlardır.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Sayın Hans Peter  Fried-

rich de Küresel boyutlara varan terörizm ile mücadele 

etmek amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin önemi vur-

gulayarak, bu alanda Türkiye’nin terör örgütüyle yapmış 

olduğu mücadeleye Almanya tarafından destek verildiği 

ve verilmeye devam edileceğini belirtmişlerdir.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Sayın Hans Peter Fried-

rich, toplumsal huzuru bozan aşırı sağ kaynaklı Nazi 

faaliyetlerinden dolayı üzgün olduğunu, kültürlerarası 

diyaloğun tesisi ve toplumda huzur ve barışın temini için 

yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve islamfobi ile ortak müca-

dele stratejileri geliştirmeye açık olduklarını söyleyerek 

sözlerini tamamlamışlardır.

Daha sonra Sayın Bakanımız konuk Bakana Bakanlığımı-

zın şiltini hediye etmişlerdir.

7 Şubat 2013 / Ankara
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Sayın Bakanımız Muammer Güler, AKPM Siyasi İşler 

ve Demokrasi Komisyonu Raportörü İngiliz Mil-

letvekili John E. Tomlinson’u 14.02.2013 tarihinde 

makamında kabul etmişlerdir.

Görüşmede, özellikle Afganistan kaynaklı uyuşturucu ti-

careti ile mücadele konusundaki yaklaşımlar ve bu mü-

cadelede Türkiye’nin rolü ele alınmıştır.

Sayın Bakanımız Muammer Güler, uyuşturucu ticaretini 

terörle bütünleşmiş organize bir suç olarak gördüğünü 

ifade ederek, etkin mücadelenin yapılabilmesi için ortak 

çalışmanın gerekli olduğuna değinmişler, ayrıca teröriz-

min finansmanının önlenmesi hakkında yasa tasarısının 

Mecliste kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanının onayını 

beklediğini ifade etmişlerdir.  Sayın Bakanımız Muam-

Avrupa Konseyi Parlementerler 
Meclisi Siyasi İşler ve Demokrasi 

Komisyonu Raportörü

14 Şubat 2013 / Ankara

mer Güler, terörle mücadele konusunda önemli bir çaba 

gösterildiğinin de  altını çizmişlerdir.

Sayın Bakanımız, görüşmenin her iki taraf için de olumlu 

ve faydalı olduğunu belirterek, işbirliğinin geliştirilmesi 

için gerekli çalışmaların artarak devam edeceğini vurgu-

layarak sözlerini tamamlamışlardır.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Raportörü 

İngiliz Milletvekili John E.Tomlinson da, göreve kısa bir 

süre önce atanan Sayın Bakanımıza yoğun programında 

kendisine zaman ayırdığı için teşekkür ederek, görüşme-

nin çok olumlu geçtiğini belirtmişlerdir. Bakanlığımızın 

şiltini hediye olarak alan Sayın Tomlinson daha sonra 

Bakanlığımızdan ayrılmışlardır.

John Tomlinson’un Kabulü
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 18 Şubat 2013 / Ankara
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Sayın Bakanımız Muammer Güler, AB Terörle Mücadele Koordinatörü 

Gilles de Kerchove ve beraberindeki heyeti 18.02.2013 tarihinde maka-

mında kabul etmişlerdir. Sayın Bakanımız, AB Terörle Mücadele Koor-

dinatörü Gilles de Kerchove ile 2010 yılında bir görüşme daha yaptıklarını 

hatırlatarak kendisi ile tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti belirterek 

şunları ifade etmişlerdir:

 “Ülkemizin terörle mücadelede çok boyutlu ve kapsamlı bir strateji izlediğini, 

bu stratejinin sadece güvenlik boyutuyla sınırlı olmayıp, hukuka ve demok-

ratik haklara saygılı sosyal, ekonomik ve kültürel politikalarla da desteklen-

mektedir. Bu kapsamda, demokratik standartlar ve özgürlüklerin pekişmesin-

de önemli katkıları olacağını umduğumuz yeni anayasa çalışmaları kararlılıkla 

devam etmektedir. AB’nin tüm kurumları ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki 

kararlılığımızı vurgulamak isterim” 

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles De Kerchove ise Sayın Bakanımıza 

kabulleri için teşekkürlerini iletmiş ve yeni başladıkları görevlerinde başarı di-

leklerini sunmuşlardır. Ayrıca AB’nin terör ile mücadele konusunda Türkiye’ye 

desteklerinin tam olduğunu belirten AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles 

de Kerchove bu konuda yürütülen çalışmaların takdir ile karşılandığını belirtip, 

AB ile  İçişleri Bakanlığı’nın görev alanına giren konularda daha sıkı bir işbirliği 

yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Toplantı iyi niyet dilekleri ile son bulurken, karşılıklı işbirliğinin arttırılmasının 

önemine bir kez daha vurgu yapılmıştır.

AB Terörle 

Mücadele 

Koordinatörü
Gilles De Kerchove’nin 

Kabulü

18 Şubat 2013 / Ankara
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‘BM Kadınların

İnsan Haklarının Geliştirilmesi 

Ortak Programı’ Açılış Toplantısı
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İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ile Sa-

bancı Vakfı’nın ortaklaşa gerçekleştireceği, ‘BM Ka-

dınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı’ 

açılış toplantısı, 01.03.2013 tarihinde Ankara’da yapıldı.

İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler, toplantıda 

yaptığı konuşmada, toplumsal adaletin sağlanmasında 

kadın ve erkek eşitliğinin oldukça önemli yer tuttuğu-

nu belirtmişler, İçişleri Bakanlığı’nın, kadın hakları ve 

cinsiyet eşitliği konusunda Mahalli İdareler eliyle birçok 

önemli projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Sayın Ba-

kanımız, yapılan yasal düzenlemelerle büyükşehir bele-

diyelerinin kadınla ilgili faaliyetler yürütmesinin zorunlu 

hale getirildiğini söylemişlerdir.

Sayın Bakanımız, bu kapsamda yurt genelinde sığınma 

evleri açıldığını, BM ile 2006-2010 yılları arasında ‘Ka-

dın Dostu Kentler’ projesinin başarıyla uygulandığını 

anımsatmışlardır.

BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak 

Programı ile de kadın hakları konusunda önemli kaza-

nımlar elde edileceğine işaret eden Sayın Bakanımız, ça-

lışmalardan elde edilecek deneyimlerin mevzuat hazırla-

ma çalışmalarına katkı sağlayacağını vurgulamışlar ayrıca 

kadın haklarının bir ya da birkaç kurumun inisiyatifine 

bırakılamayacak kadar önemli olduğuna işaret ederek, 

bu nedenle projenin başarıya ulaşması için valilerle eş-

lerinden de konuya özel önem vermelerini istemişlerdir.

 Türkiye’nin kadın hakları konusunda dünyanın birçok 

ülkesine oranla ileri noktada olduğuna dikkati çeken 

Sayın Bakanımız, “Bu ortak programla Türkiye, kadın 

hakları ve cinsiyet eşitliği alanında kapılarını daha da 

açacaktır” diye konuşmuşlardır. Kadının korunması ve 

kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusuna özel önem 

verdiklerini, kadınların, erkeklerle birlikte toplumsal ya-

şamın her alanında aktif katılımını hedeflediklerini söz-

lerine eklemişlerdir.

BM’nin Türkiye Koordinatörü Shahid Najam, uygulama-

ya konulacak programın, yerel yönetimlerin ve toplum-

sal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu ve sivil toplum 

kuruluşların kapasitesinin geliştirilmesini amaçladığını 

ifade etmişlerdir.

Türkiye’nin kadın hakları konusunda 

dünyanın birçok ülkesine oranla ileri 

noktadadır. Ayrıca “Bu ortak programla 

Türkiye, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği 

alanında kapılarını daha da açacaktır” 
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Azerbaycan Sivil Toplum 

Kuruluşlarına Devlet 

Desteği Şurası Başkanı

Azay Guliyev’in Kabulü

6 Nisan 2013 / Ankara
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Sayın Bakanımız Muammer Güler, Azerbaycan Sivil 
Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Şurası Başkanı 
Azay Guliyev ve beraberindeki heyeti 06.03.2013 

tarihinde makamında kabul etmişlerdir.

Sayın Bakanımız, görüşmede, geçtiğimiz hafta Hocalı 
Katliamının 21. Yıldönümü olması vesilesiyle, şehitleri-
mizi rahmet ve saygıyla andığımızı ve bu acıyı kalbimi-
zin en derinlerinde hissettiğimizi dile getirmişlerdir. Sivil 
toplum kuruluşlarının varlığının, demokrasinin varlığı 
için gerekli olduğunu ve gerçek anlamda güçlü bir de-
mokrasinin güçlü bir sivil toplum ile mümkün olacağını 
ifade eden,  Sayın Bakanımız “Sivil toplum kuruluşları ile 
ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve 
iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya büyük önem veriyo-

ruz” demişlerdir. Görüşmenin her iki taraf içinde olumlu 
ve faydalı olduğunu, işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli 
çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayarak söz-
lerini tamamlayan Sayın Bakanımızdan sonra Azerbay-
can Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Şurası Baş-
kanı Azay Guliyev de “uluslararası örgütler çerçevesinde 
sergilenen işbirliği ve dayanışmanın memnuniyet verici 
düzeyde olduğunu, devletlerimiz arasındaki mükemmel 
şekilde seyreden bu ilişkinin, sivil toplum kuruluşları ara-
sındaki ilişki ile de taçlandırılması gerektiğini” belirtmiş-
lerdir.

Görüşmelerin ardından Sayın Bakanımız Sayın Azay Gu-
liyev’e Bakanlığımızın şiltini hediye etmişlerdir. Karşılıklı 
iyi niyet ifadelerinin ardından görüşme son bulmuştur.

6 Nisan 2013 / Ankara
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Sayın Bakanımız Muammer Güler, Birleşmiş Millet-

ler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ve 

beraberindeki  heyeti 12.03.2013 tarihinde maka-

mında kabul etmişlerdir.

Karşılıklı iyi niyet ifadelerinin ardından Birleşmiş Millet-

ler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Antonio Guterres 

şu ifadelerde bulunmuşlardır:

“Türkiye Cumhuriyeti ve BM işbirliği içinde çalışmak-

tadır. Türkiye en başından beri Suriyeli sığınmacılar ko-

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiseri
Antonio Guterres’in Kabulü

6 Nisan 2013 / Ankara

nusunda çok cömert davranmaktadır. Türkiye’nin nere-

deyse tek başına bu yükü üstlenmesi takdire şayandır. 

Türkiye’nin olağanüstü gayretleri karşısında bizim katkı-

mız ancak okyanusta bir damla hükmünde olabilir. Ge-

çen Aralık ayında günde üç bin, Ocak ayında beş bin, 

Şubat ayında ise günde sekiz bin kişi Suriye’den Türki-

ye’ye sığınmacı olarak giriş yapmıştır” bu çabalarınız için 

Birleşmiş Milletler adına size teşekkür ediyorum”

Sayın Guterres’in sözlerinden sonra konuşan Sayın Baka-

nımız sözlerine şöyle başlamışlardır:
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“Sayın Guterres, öncelikle, sizi Türkiye’de görmekten 

duyduğum memnuniyeti dile getirerek hoş geldiniz di-

yorum. Bundan önce geçtiğimiz Eylül ayında selefimle, 

bir görüşme yaptığınızı biliyorum. İşbirliği içinde çalış-

maya devam edeceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi, Türki-

ye’nin coğrafi konumu ve bölgesel şartları, iltica/sığınma 

alanında kendine özgü koşullara sahiptir. 

Bu konum ve bölgesel şartlar sebebi ile Türkiye’deki bi-

reysel iltica başvuruları 2012 yılında, 2011 yılına kıyasla 

büyük oranda (% 58) artmıştır. Takip ettiğiniz üzere Su-

riye’deki durum ciddiyetini korumaktadır.

Türkiye, ilk günden yani 29 Nisan 2011’den itibaren Su-

riye’den ayrılmaya zorlanmış, geri dönemeyen Suriyeli-

lere, hiçbir ön koşula bağlı kalmaksızın tamamen insanî 

mülahazalarla “açık kapı” politikası uygulamakta ve “ge-

çici koruma” sağlamaktadır.

Geçici koruma altındaki misafirlerimize verilen hizmet-

leri siz de yakınen biliyorsunuz. Ancak insanî yardım 

faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından daha etkin 

desteklenmesini sağlamaya yönelik bu ziyaretinize önem 

atfediyoruz.

Uluslararası toplumun bu insani görevi sahiplenmesi ge-

rekmektedir. Ülkemiz Suriyeli sığınmacılar konusunda 

ciddi fedakârlıklar yapmaktadır.

Guterres: Ocak ayında beş bin, Şubat 

ayında ise günde sekiz bin kişi Suriye’den 

Türkiye’ye sığınmacı olarak giriş 

yapmıştır. Bu çabalarınız için Birleşmiş 

Milletler adına size teşekkür ediyorum.
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Geçici korumadan yararlanan Suriyeliler halen 8 şehri-

mizde kurulu 17 barınma merkezinde kalmaktadır. Ayrı-

ca, barınma merkezlerinde kurulu sahra hastanelerinde 

ve şehir merkezlerindeki hastanelerde Suriyelilere sağ-

lık hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar 

18.000’den fazla (18.316) yatılı hasta tedavi edilmiştir.

Ülkemiz, 2006 yılından bu 

yana Budapeşte Süreci’nin 

Başkanlığını üstlenmiştir.

19 Nisan 2013 tarihinde İs-

tanbul’da Bakanlığımızın ev 

sahipliğinde yapılacak 5.Ba-

kanlar Konferansı ile süreçte 

yeni bir aşama kaydedeceği-

mize inanıyorum. Göç ve İl-

tica konularının da ele alına-

cağı İstanbul’daki konferansta sizi de görmek istiyoruz. 

Ülkemizle bugüne dek sürdürülen yakın temas ve işbir-

liğinin artan bir şekilde devam etmesini arzuladığımı ve 

sizleri Türkiye’de görmekten duyduğum memnuniyeti 

bir kez daha ifade ederek tekrar teşekkürlerimi sunuyo-

rum” 

6 Nisan 2013 / Ankara
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Sayın Bakanımızın sözlerinden sonra Sayın Guterres’de 

sözlerine şöyle devam etmişlerdir.

“Sayın Bakan, nazik sözleriniz için teşekkürler. İşbirliği-

miz örnek bir işbirliğidir diye düşünüyorum. Her fırsatta 

tekrar ettiğim gibi Türkiye’nin cömert ve etkin yardım-

larını hayranlıkla izliyoruz. Bu kişilere geçici koruma sta-

tüsü verilmesini destekliyoruz. Uluslararası toplumdan 

destek bulamadığınız için hayal kırıklığınızı anlıyorum. 

Bu anlamda uluslararası toplum  bu süreçte siyasi çözüm 

bulunması için daha aktif olmalıdır. En azından sığınma-

cılara ev sahipliği yapan ülkelere daha çok destek olun-

malıdır. Suriyelilere yönelik yeni kayıt sistemi bizi çok 

heyecanlandırıyor.

Diğer taraftan Budapeşte Süreciyle ilgili Türkiye’nin li-

derliğini destekliyoruz. Kendim için söz veremem ancak 

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği olarak İstanbul’da 

düzenlenecek olan Budapeşte Süreci 5.Bakanlar Konfe-

ransı’na üst düzey katılım gerçekleştireceğiz.

Türkiye’nin ekonomik başarısını göz önünde tutarsak 

Türkiye’ye göç akışında bir artış olabilir. Türkiye’ye olan 

göçün düzenli olması için hem insan haklarını gözeten 

hem de Türkiye olarak meşru taleplerinizi dikkate alacak 

şekilde iltica politikalarınız ve kurumsal gelişiminize des-

tek konusunda bize güvenebilirsiniz.

Sayın Bakanımız da son son olarak Guterres’in sözlerine 

karşılık olarak şunları ifade etmişlerdir:

“Takdir yanında yardımlarınızı da bekliyoruz. Okyanusta 

damlanın artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ifade BM 

sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir algı oluşturuyor. 

Sizin yüksek destekleriniz uluslararası toplumu hareke-

te geçirecektir diye düşünüyoruz. Durumun ciddiyetinin 

yeterince algılanmadığını da düşünüyorum. Durumun 

sizin vesilenizle daha iyi anlatılması lazım. 

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi’ne 

vereceğiniz destek için teşekkür ederim. Arkadaşlarımız 

koordinasyon konusunda ellerinden geleni yapacaklar-

dır. Avrupa Birliği konusunda tam üyelik olmasa bile AB 

kriterlerinin birçoğunu iç hukukumuz haline getirdik” 

Görüşmenin ardından karşılıklı iyi niyet ve işbirliğinin 

artması konusunda verilen mesajlardan sonra Sayın Ba-

kanımız Muammer Güler Sayın Guterres’e Bakanlığımı-

zın şiltini hediye etmişlerdir.

Geçici korumadan yararlanan Suriyeliler 

halen 8 şehrimizde kurulu 17 barınma 

merkezinde kalmaktadır. 

6 Nisan 2013 / Ankara
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Budapeşte Süreci
Nedir ?

Budapeşte Süreci; düzenli göç için kapsamlı ve sürdürü-

lebilir sistemler geliştirmeyi amaçlayan, elliden fazla hü-

kümet ve on uluslararası örgütün oluşturduğu istişari bir 

forumdur. “Düzenli ve Düzensiz Göç, İltica, Vize, İnsan 

Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı, Geri Kabul” gibi konu-

larda bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımı amacıyla 

oluşturulmuştur. Bu diyalog sayesinde, düzensiz göçün 

zorluklarına karşı göç alanında iyi yönetişim ve ayrıca 

göç kavramı ve politikaları konusunda ortak bir anlayı-

şın ele alındığı uyumlaştırılmış bir yaklaşım teşvik edilir.

Budapeşte Süreci, düzenli göç için 

kapsamlı ve sürdürülebilir sistemler 

geliştirmeyi amaçlayan, elliden fazla 

hükümet ve on uluslararası örgütün 

oluşturduğu istişari bir forumdur.
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Budapeşte Süreci; 1991 yılında Avrupa’da artan düzensiz 

göç baskılarına karşı ortak önlemler üzerinde çalışmak için 

biraraya gelen 26 Avrupa ülkesinden biri olan Almanya 

tarafından başlatıldı. Şu an sürecin başkanlığını, Macaris-

tan’ın eş-başkanlığıyla birlikte Türkiye yürütmektedir.

Kuruluşundan bu yana Budapeşte Süreci bazı aşamalar-

dan geçti.

• İlk aşama (1993-2003); Orta Avrupa ile o zamanlar 

AB çerçevesi dışında olan Doğu Avrupa ülkelerinin 

yanısıra, Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile işbirliğine 

odaklandı.

• İkinci aşama (2003-2009); Bağımsız Devletler Top-

luluğu ülkelerini Budapeşte Süreci işbirliği çerçeve-

sinde biraraya getirdi ve sürekli bağlar tesis etti.

• Üçüncü aşama; bölgesel bir yaklaşım ile 2010’da 

başladı ve doğuya doğru, “İpek Yolu Ülkeleri” ola-

rak da bilinen Afganistan, Bangladeş, Irak ve Pakis-

tan’ı kapsayan yeni bir genişleme dalgası yarattı. Bu 

aşama, üç öncelikli bölge ve üç çalışma grubundan 

oluşmaktadır.

• Güneydoğu Avrupa Bölgesi (Oturum Başkanı: Hırvatistan)

• Karadeniz Bölgesi (Oturum Başkanı: Bulgaristan)

• İpek Yolu Bölgesi (Oturum Başkanı: Türkiye)

Yol Gösterici İlkeler

Budapeşte Süreci, hükümetler arası bir oluşumdur. Dev-

letler ve diğer paydaşlara, eşit koşullarda biraraya gel-

mek, ortak meseleleri ele almak ve bilgi paylaşımını ger-

çekleştirmek amacıyla etkin bir çerçeve sunar. Katılımcı 

devletler, ICMPD’nin idari destek ve koordinasyonuyla, 

süreç çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetlere rehberlik 

ve liderlik eder.

Budapeşte Süreci, tüm ilgili devletlere ve göç alanında 

faaliyet gösteren tüm uluslararası kuruluşlara açık olan 

esnek bir forumdur. Tavsiyeler ve sonuçlar temelinde 

gayrı resmi çalışmalar yürütür.

Katılımcılar

Budapeşte Süreci’nin katılımcı devletleri;

Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bela-

rus, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Hırvatis-
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tan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 

İrlanda, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Liech-

tenstein, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya Eski Yugos-

lav Cumhuriyeti, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyo-

nu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviç-

re, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Birleşik 

Krallık ve Özbekistan.

İpek yolu bölgesinin yeni katılımcı 
devletleri:

Afganistan, Bangladeş, Irak, Pakistan.

Gözlemci statüsüne sahip ülkeler:

Avustralya, Çin, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri. 

(Budapeşte sürecine katılıp, faaliyetlerini aktif olarak 

desteklemektedirler.)

Sürece düzenli olarak katılım gösteren 
kuruluşlar:

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC), Bağımsız 

Devletler Topluluğu İcra Komitesi (BDT), Avrupa Kon-

seyi, Avrasya Ekonomik Topluluğu (EurAsEC), Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Polis Ofisi (Europol), Avrupa Birliği 

Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyo-

nel İşbirliği Ajansı (Frontex), Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Uluslara-

rası Göç Örgütü (IOM), Göç İltica ve Mülteciler Bölgesel 

Girişimi (MARRI), Güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvvetleri 

Ortaklığı (SELEC), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Miletler Uyuşturucu ve 

Suç Ofisi (UNODC)

Toplantılar

Budapeşte Grubu; tüm üye ülkeler ve kuruluşların üst 

düzey temsilcilerinin katılımı ile temel politikaları

belirlemek ve sürece destek olmak üzere yılda bir kez 

toplanır. Buna ek olarak, ortaya çıkan göç zorluklarına 

yanıt geliştirmenin yanı sıra, benimsenen öneri ve sonuç-

ların uygulanması için çeşitli somut konularda “Uzman 

Çalışma Grubu Toplantıları” düzenlenir. Gruplar arasın-

da “İade/Geri Kabul, Vize Uyumu, Düzensiz Hareketler 

ve İltica, Karadeniz İşbirliği ve İpek Yolu Çalışma Grup-

ları” özellikle aktif olarak görev almaktadır.

Çalışma Grubu Toplantıları

Budapeşte Süreci Çalışma Grupları, somut göç sorunları 

ile ilgili konularda bilgi ve en iyi uygulamaları incele-

mek, tartışmak ve paylaşmak üzere ulusal yönetimlerin 

uzman yetkililerini biraraya getirir. Çalışma grupları, 

katılımcı devletlerin ifade ettikleri görüşler neticesinde 

oluşturulur ve süreçte tartışılan temel konuları yansıtır. 

2009 yılında Budapeşte Süreci yönetiminin revizyonunu 

takiben, 2010 yılında üç kademeli çalışma grubu yapısı 

kabul edildi:

• Güneydoğu Avrupa Çalışma Grubu

• Karadeniz Çalışma Grubu

• İpek Yolu Çalışma Grubu

Bakanlar Konferansı

“5. Bakanlar Konferansı”

Tarih: 19 Nisan 2013 Yer: İstanbul / Türkiye

Açıklama: Budapeşte Sürecinin 20. Yıl dönümünde Tür-

kiye, Başkan olarak 5. Bakanlar Konferansına ev sahipliği 

yapacak. Konferans, ayrıca “Göç İçin İpek Yolu Ortaklı-

ğı’nı” (The Silk Routes Partnership for Migration) faali-

yete geçirecek. Konferansın etkin bir biçimde gerçekleş-

mesini kolaylaştırmak amacıyla, dört hazırlık toplantısı 

yine Türkiye’de yapılacak. Bu Hazırlık Toplantıları, ön-

celikler için zemin hazırlamakta, yöntemler ve operas-

yonel işbirliği çalışmaları için etkin görev üstlenmektedir.

• Bakanlar Konferansı 3. Hazırlık Toplantısı (7 Mart 

2013 - Tba)

• Bakanlar Konferansı 2. Hazırlık Toplantısı (10 Aralık 

2012 - İstanbul)

• Bakanlar Konferansı 1. Hazırlık Toplantısı (27 Eylül 

2012 - İzmir)

• Bakanlar Konferansı 4. Hazırlık Toplantısı (18 Nisan 

2013 - İstanbul)
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Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi 
(International Center for Migration Policy De-
velopment), 1993 yılında Avusturya ve İsviçre 

tarafından, göç alanında faaliyet gösterecek uluslara-
rası bir organizasyon olarak kuruldu. Merkez; Avrupa 
temelli olmasına rağmen, Afrika, Orta Asya, Ortadoğu 
ve Güney Amerika da dahil olmak üzere dünya çapında 
çalışmalar yapmaktadır.

Kuruluş

ICMPD’nin oluşturulması fikri; 1992 sonbaharında, İs-
viçre’nin girişimleriyle toplanan “Avrupa Hükümet Tem-
silcileri Yuvarlak Masa Toplantısı’nda” kararlaştırıldı. O 
sıralar Batı Avrupa; sığınma ve mülteci kabul sistemleri 
için yenilikçi ve kolektif önlemler olmaksızın çözüleme-
yecek bir iltica krizinin tam ortasındaydı. Orta ve Doğu 
Avrupa’daki yeni demokrasilerden göç yükselişteydi ve 
Bosna-Hersek’teki savaş, acil bir uluslararası yük payla-
şımı gerektiren kitlesel yer değiştirmeye sebep olmuştu. 
Küresel düzeyde, büyüyen kuzey-güney göç baskısının 
önümüzdeki bin yılın siyasi gündeminde önemli bir so-
run olacağı ortaya çıkmıştı.

1950’den 1980’lerin ortasına kadar, Avrupa bağlamında 
gerçekleştirilen “Göç” konulu çok taraflı oturumlarda, 
başta Avrupa Konseyi olmak üzere OECD (Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), ICEM/IOM (Uluslararası 
Göç Örgütü), ve BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği) bulunmaktaydı. 1985 yılında İsviçre 
ve onunla hemfikir bazı ülkeler tarafından “Gayri Resmi 
İstişare Kurulu” (şimdiki IGC) oluşturuldu ve bu kurul, 
iltica krizleriyle mücadelede BMMYK ile birlikte çalış-
tı. 1986 yılında Göç ve iltica üzerine bir AT/AB işbirliği 
girişimi; yeni bir iç piyasa sistemi ve AB dış sınırlarının 
oluşturulmasına paralel olarak başlatıldı. Ayrıca EFTA 
(Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri de AT ile göç iş-

International Centre for
Migration Policy Development

birliği’nin oluşturulması ve geliştirilmesi için bir girişim 
başlattı. 1991 yılında Orta ve Doğu Avrupa’daki radikal 
değişimler, 1994 yılında Viyana Sürecini ve (daha sonra 
Budapeşte Süreci olarak adlandırılacak) Berlin Sürecini 
doğurdu.

ICMPD kurucu ülkeleri, gayri resmi görüşmeler ve ve-
rimli hizmet sunumu için platform sağlayacak bir destek 
mekanizmasının gerekliliğini hissetti. Ayrıca bu ülkeler; 
“Avrupa göç rejimi içerisine yeni demokrasileri dahil et-
mek ve büyüyen yasadışı göç riskine karşı birlikte ha-
reket etmek” konularını dikkate alarak, Orta ve Doğu 
Avrupa ile işbirliğinin geliştirilmesi konusuna önemli bir 
rol verilmesini garanti altına almak istiyorlardı.

Avusturya ve İsviçre arasında imzalanan ICMPD Kurucu 
Anlaşması; Mayıs 1993’te yürürlüğe girdi ve kuruluşun 
ilk “Yönlendirme Kurulu Toplantısı”, aynı yılın tem-
muz ayında gerçekleştirildi. ICMPD merkez ofisi, Kasım 
1993’te Viyana’da resmen açıldı.

Organizasyon

ICMPD, dört temel alana göre yapılandırılmıştır;

• Viyana Karargahı (Merkez),

• Brüksel Misyonu,

• Yurtdışı Temsilcilikleri,

• Yönetim organları.

(Yurtdışı Temsilcilikleri: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bul-
garistan, Hırvatistan, Finlandiya, Gürcistan, Lübnan, 
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ, Sır-
bistan, Tunus ve Cenevre’deki Uluslararası Organizas-
yonlar. Buna ek olarak; Ankara, Beyrut, Bişkek, Kişinev, 
Kiev, Minsk, Priştine, Saraybosna, Üsküp ve Tiflis Saha 
Ofisleri bulunmaktadır.)

Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar Konferansı 

Organisazyon Ortağımız ICMPD’ye Genel Bakış
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(Yönetim Organları; “Genel Direktör” ve “Yönlendirme 
Grubu’ndan” oluşur. Yönlendirme Grubu’nda her akit 
taraf birer sandalye ile temsil edilmektedir. Genellikle 
yılda iki kez toplanan bu kurul, aynı zamanda göçle ilgili 
konularda üye ülkelerin ortak ilgi ve endişelerinin tartı-
şıldığı bir platformdur.)

(Viyana Karargahı; ICMPD operasyonlarının temel yö-
netimi, idari işlevler ve proje yönetimi gibi konulardan 
sorumludur. 2010 yılındaki yeniden yapılanma ile Mer-
kez bünyesinde aşağıdaki müdürlük ve birimler oluştu-
ruldu:

• Genel İşler ve Araştırma: ICMPD üye devletle-
ri ve stratejik ortaklar ile yakın ve güvenilir ilişkiler 
üzerinde odaklanmıştır.

• İnsan ve Finans Kaynakları: Proje izlenmesi ve 
Kalite güvencesi

• Doğu ve Güney Boyutları: İlgili bölgesel süreçleri 
kapsar ve altı Yetkinlik Merkezi’nden oluşur;

“Yasadışı Göç ve İade; İnsan Ticareti; Sınır Yönetimi ve 
Vize; İltica; Göç ve Kalkınma; Yasal Göç ve Entegrasyon.”)

Üye Devletler

ICMPD’nin 15 Üye Devleti bulunmaktadır. İsviçre 
(1993), Avusturya (1993), Macaristan (1995), Slovenya 
(1998), Çek Cumhuriyeti (2001), Portekiz (2002), İsveç 
(2002), Bulgaristan (2003), Polonya (2003), Hırvatistan 
(2004), Slovakya (2006), Romanya (2010), Bosna-Her-
sek (2011), Sırbistan (2011) ve Makedonya Eski Yugoslav 
Cumhuriyeti (2012).

Ortaklar

Yıllar boyunca; ICMPD, göç ile ilgili alanlarda, araların-
da Ulusal devlet kurumları, Hükümetlerarası kuruluşlar, 
Düşünce kuruluşları, Sivil toplum örgütleri ve diğer Ulus-
lararası örgütler de dahil olmak üzere 50-60 ülkedeki 
yaklaşık 150 ortağıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bazı ICMPD Ortakları;

• Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

• Caritas (164 Katolik Kilisesinin oluşturduğu Yardım 
Konfederasyonu)

• Avrupa Konseyi

• Avrupa Komisyonu

• Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı

• Europol

• Uluslararası Ibero-American Vakfı (FIIAPP)

• Frontex

• Uluslararası Çalışma Örgütü

• Interpol

• Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

• Göç, İltica, Mülteciler Bölgesel Girişimi (MARRI-RC)

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

• Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI)

• Birleşmiş Miletler Kalkınma Programı

• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi

Çalışmalar

ICMPD’nin çalışma felsefesi; göç sorunlarının karmaşık-
lığının, ancak hükümetler, araştırma enstitüleri, uluslara-
rası örgütler, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde çalışılarak aşılabileceği inancı-
na dayanır. Çalışmalar, 3 sütun üzerine inşa edilir:

• Araştırma

• Göç Diyalogları

• Kapasite Geliştirme

Bu üç sütun sayesinde ICMPD; göç ile ilgili alanlarda, üye 
devletler ve ortaklara gerekli bilgi ve desteği sağlayabil-
mektedir. Her “Araştırma” ve “Kapasite Geliştirme” faali-
yeti, genellikle aşağıda listelenmiş olan 6 tematik alandan 
birine odaklanmışken, “Göç Diyalogları” bu alanlardan 
birkaçı ile birden ilgilenmektedir. Ayrıca, “Kapasite Geliş-
tirme” çalışmaları; her biri tematik alanlardan birine göre 
adlandırılan Yetkinlik Merkezleri’nin temelini oluşturur.

• Yasadışı göç ve İade

• İnsan ticareti

• Sınır yönetimi ve Vize

• Sığınma

• Göç ve Kalkınma

• Yasal göç ve Entegrasyon

Göç sorunlarının üstesinden gelmek için kullanılan bu 
bütüncül yaklaşım, elbette faaliyetlerin başlığa, coğrafi 
bölgeye veya benzeri alanlara göre kategorize edilme-
sini zorlaştırır ve kaçınılmaz bir biçimde çeşitli temalar 
arasında çakışmalar ortaya çıkar. Ancak göç sorunları, 
sadece bu yaklaşım ile başarıyla ele alınabilir.
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Muammer GÜLER

BUDAPEŞTE SÜRECİ
5. BAKANLAR KONFERANSI

AÇILIŞ KONUŞMASI
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Sayın mevkidaşlarım ve değerli temsilciler, Öncelik-

le Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar Konferansına 

katıldığınız için teşekkür ediyor, bu konferansa ev 

sahipliği yapmaktan dolayı Türkiye olarak duyduğumuz 

memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla 

selamlıyor, bu vesileyle istanbul’a hoş geldiniz diyorum.

Doğu ile batıyı, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bu 

şehir; kültür mozaiği olması sebebiyle, dünyada göç ko-

nusunda en deneyimli şehirlerden biridir. Dolayısıyla, 5. 

Bakanlar Konferansını böylesine özel bir şehirde gerçek-

leştirmek, Budapeşte Sürecini daha anlamlı kılmaktadır.

5. Bakanlar Konferansı, göç alanındaki en köklü süreçler-

den biri olan budapeşte sürecinin kuruluşunun 20. yılına 

rastlamaktadır.

Bu vesileyle, sürecin kurulmasına öncülük edenlere, 

2006 yılına kadar sürecin başkanlığını yürütmüş olan ve 

halen eş-başkanlığını üstlenen Macaristan hükümetine ve 

sürecin sekretarya görevini yürüten Uluslararası Göç Po-

litikaları Geliştirme Merkezine teşekkür ediyorum.

Bu konferansı müştereken düzenlediğimiz Dışişleri Ba-

kanlığımıza da bu vesileyle teşekkür etmek isterim.

Uluslararası göç, hem göçmenlerin yerleştikleri hem de 

arkalarında bıraktıkları ülkelerdeki siyasi, ekonomik, sos-

yal ve kültürel hayatı derinden etkilemekte; bu nedenle 

uluslararası işbirliği zorunlu hale gelmektedir.

Hatırlanacağı üzere, son bakanlar konferansı 2003 yılın-

da gerçekleştirilmişti. Takdir edersiniz ki aradan geçen on 

yılda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler sonucunda, 

gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde göç hareket-

leri ve göç anlayışlarında önemli ve köklü değişiklikler 

meydana gelmiştir.

Uluslararası korumaya olan 
inancımızı, son 17 yılda yaklaşık 

120 bin sığınmacıya ev sahipliği yaparak 

göstermiş bulunuyoruz.
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Budapeşte Sürecinin 20 yıllık tarihindeki gelişmelerden 

hareketle, “İpek Yolu Göç Ortaklığı” girişimiyle yola çı-

kan 5. Bakanlar Konferansını, yeni bir dönemin başlan-

gıcı olarak görmekteyiz.

Göç alanındaki aktif işbirliği çerçevesinde Afganistan, 

Irak, Pakistan aktif ve sürekli; Bangladeş, İran ve Çin 

Halk Cumhuriyeti de gözlemci olarak bu sürece katkıda 

bulunmaktadırlar.

Bu konferansın hazırlık toplantılarında kaleme alınan ve 

bugün sizlerin onayına sunacağımız “İstanbul Bakanlar 

Konferansı Bildirisi” nde ortaya konulan “İpek Yolu Göç 

Ortaklığı” girişiminden duyduğumuz memnuniyeti ayrı-

ca ifade etmek isterim.

Bu vesileyle, “İpek Yolu Göç Ortaklığı İstanbul Bakanlar 

Konferansı Bildirisi” nin taslak metninde ön plana çıkan 

konu başlıklarına da kısaca değinmek istiyorum.

Dünya çapında, nüfus artışının büyük ölçüde kalkınmak-

ta olan ülkelerde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki nüfus yaşlanması göz önüne alın-

dığında, insan hareketliliğinin düzenli şekilde yönetil-

mesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu amaca ulaşmak 

için, göçle ilgili verilerin daha etkili şekilde toplanması, 

korunması ve paylaşılması gerekmektedir.

Bir diğer konu da, zaman içinde zorunluluk, tek taraflı-

lık, dayatmacı kimlik politikaları gibi olumsuz yönleriyle 

ortaya çıkan “entegrasyon” dur.

Entegrasyon politikaları oluşturulurken; toplumun ve 

göçmenin aynı ölçüde çaba göstereceği iki yönlü aktif 

bir etkileşim öngörülmeli, göçmen odaklı bir yaklaşımın 

benimsenerek, göçmenlerin hak kayıplarının en aza indi-

rilmesi hedeflenmelidir.

Burada göç ve kalkınma konusuna da değinmek yerinde 

olacaktır.

Göç, kaynak ülkedeki yetersiz kalkınmanın bir sonucu 

olmakla beraber, aslında tüm kalkınma sürecine olumlu 

etkide bulunabilecek potansiyele de sahiptir. Bu itibarla, 

göç politikaları oluşturulurken göç-kalkınma ilişkisi mut-

laka gözönünde bulundurulmalıdır.

Göçmenler bir yandan hedef ülkelerde işgücü piyasası 

açıklarının giderilmesine katkıda bulunurken, diğer yan-

dan anavatanlarıyla olan bağlarını sürdürerek, iki ülke 

arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 

sınıraşan bağlar ve ilişkiler kurmaktadırlar. Bu çerçevede 

göçmenler, hem hedef hem de kaynak ülkedeki sosyal 

değişim ve kalkınmanın aktörleri durumundadırlar.

Entegrasyon politikaları oluşturulurken; 

toplumun ve göçmenin aynı ölçüde çaba 

göstereceği iki yönlü aktif bir etkileşim 

öngörülmelidir.
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“küresel göç ve kalkınma forumu” nun göç ve kalkın-

ma ilişkisini vurgulaması, budapeşte süreci için de büyük 

önem taşımaktadır.

Göç ve kalkınma ilişkisi bağlamında ülkemiz 2014 or-

tasında “küresel göç ve kalkınma forumu” başkanlığını 

isveç’ten devralacaktır. İsveç ve morişus ile birlikte görev 

yapmakta olduğumuz başkanlık üçlüsü, ekim 2013’te 

ikinci kez toplanacak olan birleşmiş milletler “uluslara-

rası göç ve kalkınma üst düzey diyaloğu” toplantısında, 

forumun göç ve kalkınma arasındaki bağı ortaya koyan 

faaliyetlerini sunmayı planlamaktadır.

Düzensiz göçle ilgili olarak da çok boyutlu bir yaklaşım 

sergilenmelidir. Düzensiz göç, genel göç yönetimi çerçe-

vesinde ele alınmalı ve işgücü piyasaları, hassas grupların 

korunması ve göçmenlerin haklarıyla kamu düzeni ve 

güvenliğinin dengelenmesi gibi hususlar bir arada düşü-

nülmelidir.

Öte yandan, etkin işbirliği gerektiren konulardan biri de 

insan ticaretidir. Bugün insan ticareti, göçmen kaçakçı-

lığında olduğu gibi sınıraşan niteliğiyle de öne çıkmak-

tadır.

“İpek Yolu Göç Ortaklığı İstanbul Bakanlar Konferansı 

Bildirisi” çerçevesinde önümüzdeki dönemde işbirliği 

geliştirilmesi öngörülen konu başlıklarından biri de ulus-

lararası korumadır.

Uluslararası koruma, insan hakları temelinde ve insan 

onuruna lâyık muamele gerektirmektedir. Bunun gerçek-

leşebilmesi için uluslararası koruma sistemleri ve sorunla-

rın kalıcı çözümü konularında bölgesel anlayış geliştiril-

mesi, kapsamlı külfet paylaşımı mekanizmaları kurulması 

ve uluslararası işbirliği politikalarının oluşturulması kaçı-

nılmazdır.

Burada “külfet paylaşımı” kavramını, dar anlamda mad-

di destek şeklinde değil, ülkelerin içinde bulundukları 

kendine mahsus koşulların ve bu koşulların yarattığı so-

runların diğer ülkeler ile kuruluşlar tarafından tüm yön-

leriyle anlaşılması ve aynı zamanda empati kurulması 

olarak yorumlamamız gerektiğini belirtmek isterim.

Uluslararası korumaya olan inancımızı, son dönemde 

kitlesel olarak ülkemize sığınan yüzbinlerce suriyeliye 

“geçici koruma” sağlayarak ve son 17 yılda da 1951 Ce-

nevre Sözleşmesi çerçevesinde yaklaşık 120 bin sığınma-

cıya ev sahipliği yaparak göstermiş bulunuyoruz.

Saygıdeğer katılımcılar,

Sınıraşan boyutuyla göç hareketleri, bölgesel ve küre-

sel olarak diğer ülkelerle, uluslararası kuruluşlarla ve 

sivil toplumla esnek işbirliği mekanizmalarının varlığını 

gerektirmektedir. Budapeşte Süreci, hükümetler arası, 

şeffaf ve eşit tartışma zemini hazırlayarak bu işbirliğine 

katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda, “Karadeniz Bölgesi Çalışma Grubu” ve 

“İpek Yolu Bölgesi Çalışma Grubu” gibi bölgesel çalışma 

gruplarının Budapeşte Sürecine yeni açılımlar kazandır-

dığını, bu vesileyle bölgesel çalışma gruplarının önümüz-

deki dönemde faaliyetlerini ipek yolu bölgesi ağırlıklı 

olarak sürdürmeye devam etmelerinin öngörüldüğünü 

de belirtmek isterim. 
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Bunların yanı sıra, her ne kadar Budapeşte Sürecinin 

hükümet odaklı yapısının korunacağı vurgulansa da bu 

Bakanlar Konferansında diğer uluslararası süreçler ve ku-

ruluşlar ile sivil toplum, akademisyenler ve özel sektör 

gibi farklı paydaşlarla işbirliği seçeneklerinin değerlendi-

rilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bu çerçevede, ülke temsilcilerinin düzenli aralıklarla top-

lanması, süreç çerçevesinde kurulan işbirliğinin devamı 

için son derece önemlidir. Batısında Prag Süreci, doğu-

sunda Bali Süreci ve orta asya’da kurulmakta olan Alma-

tı Süreciyle örtüşen amaçlar çerçevesinde, iş tekrarından 

kaçınacak şekilde ve tamamlayıcı ortaklıklar geliştirilme-

sinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Son olarak sizlerle, göç yönetimi alanında ülkemizin at-

tığı önemli bir adımdan bahsetmek isterim.

Göç alanını daha etkin yönetebilmek amacıyla, şeffaf 

ve katılımcı reform çalışmaları kapsamında, bütüncül 

bakış açısına sahip bir göç yönetimi yapısı kurulmasının 

temelini oluşturacak “Yabancılar Ve Uluslararası Koruma 

Kanunu” 11 nisan 2013’ de Resmi Gazete’de yayımlan-

mıştır.

Kanunun hazırlanmasında, hassas gruplar başta olmak 

üzere tüm göçmenlerin haklarına saygılı, insan odaklı 

yaklaşım benimsenmiş ve ülkemizin insani yüzü bir kez 

daha ortaya konmuştur.

Sözlerimin sonunda, katılımınız ve işbirliğinizden dolayı 

tekrar teşekkür eder, konferansın yapıcı ve verimli geçe-

ceğine dair inancımı teyit etmek isterim.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Sayın Bakanımız Muammer GÜLER ile Afganistan Yurda 

Dönüş Bakanı Sayın Cemahir ENVERİ’nin İkili Görüşmesi

TÜRKİYE - AFGANİSTAN

İkili Görüşmesi

Bakanlar Konferansı sırasında ikili görüşmeler için 

ayrılan zamanda görüşmelerini sürdüren Sayın 

Bakanımız Muammer GÜLER Afganistan Yurda 

Dönüş Bakanı Cemahir ENVERİ ile de bir görüşme yap-

mıştır. Sayın Bakanımız sözlerine şu ifadelerle başlamış-

lardır.

Göç yönetimi alanında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan, 

yasadışı göçle mücadelede kalıcı çözüm önerilerinin pay-

laşıldığı, şeffaf, esnek ve eşitlikçi bir diyalog platformu 

olan Budapeşte Süreci’nin 5. Bakanlar toplantısı dolayı-

sıyla ülkemize teşrif ederek bizlere şeref verdiniz.

19 Nisan 2013 / İstanbul
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Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat kolaylığı 

uluslararası göç hareketlerinin giderek karmaşık bir nite-

liğe bürünmesine yol açmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Genel Kurulu-

muzda kabul edilip Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 

yayınlanan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 

ile birlikte göç ve iltica alanında Türkiye’nin hukuki, ida-

ri ve fiziki altyapısı oluşturularak uluslararası standartlara 

ulaşması sağlanacaktır.

Dost ve kardeş Afganistan ile her alanda olduğu gibi gü-

venlik ve polis işbirliği alanlarında da işbirliğimize büyük 

önem veriyoruz ve bu alanlardaki işbirliğimizin gelişerek 

devam etmesini arzu ediyoruz. 

Güvenlik işbirliğimizin yasal zemininin oluşturulmasını 

teminen bir “Güvenlik İşbirliği Anlaşması” imzalanması-

nın yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Ülkelerimiz arasındaki güvenlik işbirliğinin önemli bir 

bölümünü eğitim alanındaki çalışmalarımız oluşturmak-

tadır. 

İki ülke arasında geçmişten gelen dostluk 

ve kardeşlik bağı çerçevesinde devam 

eden ilişkilerin her alanda artarak sürmesi 

ve uluslararası alanda Afganistan’ın her 

anlamda gelişmesi amacıyla elimizden gelen 

gayreti göstereceğiz.

19 Nisan 2013 / İstanbul
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Afgan polisinin eğitimine tahsis ettiğimiz Sivas Polis Mes-

lek Yüksekokulunda 2012 Ocak ayında 492 ve 2013 

Ocak ayında 482 öğrenci mezun olarak Afganistan’da 

görevlerine başlamışlardır ve 3.dönem hazırlıkları ta-

mamlanmak üzere olup öğrencileri beklemekteyiz.

Polis akademisinde eğitimlerini tamamlayarak ülkele-

rinde göreve başlayan Afgan emniyet mensuplarını, iki 

ülkenin emniyet teşkilatları arasında birer köprü olarak 

görüyoruz. 

Bu kapsamda, Afgan öğrencilere verilen eğitimin hukuki 

altyapısını oluşturacak bir “Polis Eğitimi İşbirliği Protoko-

lü”nün en kısa zamanda imzalanmasını istiyoruz.

Bizim idari sistemimiz içerisinde Bakanlığımın sorumlu-

luğunda bulunan; nüfus hizmetleri, mahalli idareler, sivil 

toplumun örgütlenmesi, göç, iltica ve benzeri konularda 

ülkenizle her türlü işbirliğine hazırız.

Bu Konferans kapsamında alınacak kararların ülkelerimiz 

için müspet sonuçlar doğurmasını temenni ederek sözle-

rimi burada noktalıyor, tekrar size ve değerli heyetinize 

hoş geldiniz diyorum.

Sayın Bakanımız Muammer Güler’den sonra söz alan 

konuk Bakan Sayın Cemahir Enveri Bakanımıza teşekkür 

ederek sözlerine şu ifadelerle başlamışlardır:

Türkiye’de bulunduğum sürede kendimi evimde gibi his-

settim.

Bu milletin ve vatan evlatlarının yaptıklarının yanında 

söyledikleriniz az sayılır. İl İmar Ekipleri (PRT) kapsamın-

19 Nisan 2013 / İstanbul
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da sağlık, eğitim ve diğer alanlarda Türkiye tarafın-

dan yapılan yatırım ve yardımların Afgan halkı tara-

fından bilinmektedir. Bu konuda Türkiye’ye minnet 

duymaktayız.

Ayrıca Afganistan’daki mültecilerin durumu ile ilgili 

olarak, hali hazırda 3 milyon mülteci bulunmakta-

dır. Gerçekleşecek konferans kapsamında görüş ve 

önerilerimizi belirteceğiz.

Tokyo ve İstanbul konferanslarında alınan kararlar 

mülteciler ile ilgili çok önemli sonuçlar içermektedir.   

Afganistan’dan gelen mültecileri Türkiye tarafından 

kabul ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Davetiniz ve görüşme talebimi kabul ettiğiniz için 

tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Şeklinde konuşan konuk Bakandan sonra karşılıklı 

işbirliğinin artarak devam etmesi temennilerinin ar-

dından karşılıklı hediye takdimi gerçekleşmiştir.

Polis akademisinde eğitimlerini 

tamamlayarak ülkelerinde göreve başlayan 

Afgan emniyet mensuplarını, iki ülkenin 

emniyet teşkilatları arasında birer köprü 

olarak görüyoruz. 

19 Nisan 2013 / İstanbul
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Sayın Bakanımız Muammer Güler, Bosna Hersek Gü-

venlik Bakanı Sayın Fahrudin Radoncıc ile yaptığı 

görüşmede sözlerine şu ifadelerle başlamışlardır: 

Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Toplantısı’na kardeş ül-

kemiz tarafından gerçekleştirilen bu güzel ve anlamlı 

katılımdan ötürü duyduğum memnuniyeti ifade etmek 

isterim. 

Bosna-Hersek, Türkiye’nin ve Türk halkının gönlünde 

çok müstesna bir yere sahiptir.

Sayın Bakanımız Muammer GÜLER ile Bosna-Hersek Güvenlik 

Bakanı Sayın Fahrudin RADONČIĆ’in İkili Görüşmesi,

Türkiye, Bosna-Hersek’in en zor zamanlarında yanında 

olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Bosna-Hersek halkının savaş döneminde uğradığı soy-

kırımı anlatan Srebrenitsa Cehennemi Oratoryosunun 

Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması bu konudaki hassasi-

yetimizi göstermektedir. 

Sayın Bakan, Kıymetli Kardeşim,

Balkanlar bölgesinde güvenlik ve istikrarın hassasiyetle 

korunması büyük önem taşımaktadır. Bunun yolunun 

TÜRKİYE BOSNA-HERSEK

İkili Görüşmesi

19 Nisan 2013 / İstanbul



www.diab.gov.tr  Mayıs 2013 43

daha fazla bölünmekten de-

ğil bütünleşmekten geçtiği-

ne inanıyoruz. Bu vesileyle, 

Bosna-Hersek’in toprak bü-

tünlüğüne, egemenliğine ve 

uluslararası alanda tanınmış 

sınırları dâhilinde işleyen bir 

devlet yapısına sahip olması-

na büyük önem verdiğimizi 

vurgulamak isterim.

Küreselleşmenin getirdiği 

iletişim ve seyahat kolaylığı 

uluslararası göç hareketlerinin 

giderek karmaşık bir niteliğe 

bürünmesine yol açmaktadır. 

Yasadışı göçmenlerin hukuki 

zeminde, hızlı ve insan onu-

runa yaraşır şekilde geri gönderilmelerini düzenleyen 

geri kabul anlaşmalarının kaynak veya geçiş ülkeleriyle 

imzalanmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde TBMM’de 

kabul edilip yürürlüğe giren “Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu” ile birlikte göç ve iltica alanında Türki-

ye’nin hukuki, idari ve fiziki altyapısı oluşturularak ulusla-

rarası standartlara ulaşılması sağlanacaktır. 

Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini 

ekonomik ve ticari alanlarda da güçlendirerek, Bos-

na-Hersek’in geleceğine hizmet edebileceğimizi düşün-

mekteyiz.

Bosna-Hersek ile güvenlik alanındaki sürdürdüğümüz iş-

birliğine büyük önem atfediyoruz.

Güvenlik alanındaki işbirliğimizin yasal temelini 2000 

tarihli “Uluslararası Terörizm, Yasadışı Uyuşturucu ve Psi-

kotrop Madde Kaçakçılığı ve Örgütlü Suçlarla Mücadele 

Alanında İşbirliği Anlaşması” oluşturmaktadır. 

Güvenlik alanındaki işbirliğimizin önemli bir boyutunu 

da eğitim alanındaki işbirliği faaliyetlerimiz oluşturmak-

tadır.

Polis Akademimizde eğitimlerini tamamlayarak Bos-

na-Hersek’te görevlerine başlayan emniyet mensupla-

rını, ülkelerimizin emniyet teşkilatları arasındaki sağlam 

birer köprü olarak görüyoruz.

İlişkilerimizde memnuniyet verici bir durum da iki ülke 

belediyelerinin kurmuş olduğu kardeş şehir ilişkisidir. İs-

tanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de dâhil (iki-

si de Saraybosna ile) olduğu tam 49 Belediyemiz, Bos-

na-Hersek belediyeleriyle kardeş şehir olmuşlardır. 

Biz, belediyelerimizin Bosna Hersek Belediyeleri ile kur-

muş oldukları kardeş şehir ilişkilerinin aramızdaki kardeş-

lik bağlarını kuvvetlendireceğini düşünüyoruz ve bun-

dan dolayı, Bakanlık olarak belediyelerimize her türlü 

desteği veriyoruz.

 Yasadışı göçmenlerin hukuki zeminde, 

hızlı ve insan onuruna yaraşır şekilde 

geri gönderilmelerini düzenleyen geri 

kabul anlaşmalarının kaynak veya 

geçiş ülkeleriyle imzalanmasına yönelik 

çalışmalarımız sürdürülmektedir.

19 Nisan 2013 / İstanbul
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Sözlerime son verirken, Budapeşte Süreci 5. Bakanlar 

Toplantısı’na katılımınız için tekrar teşekkür eder, iki 

kardeş ülke arasındaki bahse konu hususlarda işbirliği ve 

eşgüdümün sürdürülmesini temenni ederek sözlerimi ta-

mamlamak isterim.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Sayın Fahrudin Radon-

cıc’de Sayın Baknımız Muammer Güler’e karşılık olarak 

şu ifadelerde bulunmuşlardır.

Sayın Bakan,

Öncelikle belirtmek isterim ki, bu görüşme fırsatı bizim 

için bir onur vesilesidir. Bu konuda sağladığınız imkânlar 

için teşekkür ederim.

Kardeş ülkeniz Bosna-Hersek olarak Türkiye’yi “ağabe-

yimiz” olarak gördüğümüzü de ayrıca belirtmek isterim. 

Bakanlığımın henüz 4-5 ayını doldurmuş bulunmakta-

yım. Fakat, yakın zamandaki Bakanlığınızdan bir heye-

tin ziyaretleri vesilesiyle şu an bu görüşmede çok fazla 

tanıdık yüz görmekteyim ve bunun mutluluğunu yaşa-

maktayım.

Ben de bu vesileyle sizleri Bosna-Hersek’e davet etmiş 

olayım. Belirtmek isterim ki, ülkemdeki her bir Boşnak 

savaş zamanındaki desteğinden dolayı Türkiye Cumhu-

riyeti devletine ve halkına müteşekkirdir.

Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Konferansı’nda bulunmam 

da en kalbi duygularımla arzu ettiğim bir durumdu.

Biz, iki ülke arasındaki mevcut durumu tarihi ve kültürel 

işbirliğimizin ekonomik alana hak ettiği kadar yansıma-

ması olarak görüyoruz. Aynı yorumumuzu Sayın Ahmet 

Davutoğlu’na da Saraybosna’da iletmiştim. Belki de bi-

raz kızdı bu yorumuma ama kalbinizde en özel yerde 

olup Türkiye’nin yatırım listesinde dokuzuncu sırada ol-

mak istemiyoruz. Yatırımlar konusunda da en özel yerde 

olmak istiyoruz.

Az önce de belirttiğim gibi, ekonomik alanda işbirliğimi-

zi artırmamız gerektiği düşüncesindeyim. Türk şirketle-

rinin yatırımları karşılığında para kazanmalarını önem-

sediğimiz gibi bunun tersi durumu da başarabilmemiz 

gerektiği kanaatindeyim. Bizler, Türk şirketlerinin ülke-

mize gelmesinden son derece memnunuz.

19 Nisan 2013 / İstanbul
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Benim kardeş ülkenizin bir Bakanı olarak en dürüst ve 

samimi isteğim, daha çok Türk yatırımcısını ülkemize 

yönlendirmenizdir. Kendim de bir iş adamıyım ve birçok 

Türk iş adamıyla görüştüm. Bunu önemli bulduğumu 

söylemek isterim.

Biliyorum ki, konuşulacak birçok konu ve yerine geti-

rilmesi gerekli birçok yükümlülük var. Siyasi alanda da 

kardeş ülkeler olarak karşılıklı oturulup konuşulacak bir-

çok meselemiz var. Yakında Saraybosna’ya geleceğinizi 

umuyorum ya da en yakın zamanda ben bir ziyaret ger-

çekleştirmek istiyorum. O zaman daha kapsamlı ve uzun 

görüşmeyi ümit ediyorum. 

Konuk Bakan Sayın Fahrudin Radoncıc’e cevaben Sayın 

Baknımız şu ifadelerde bulunmuştur. Biz de kardeşiniz ve 

ağabeyiniz olarak her konuda işbirliğimizi ve yardımları-

mızı devam ettireceğiz.

Karşılıklı hediye ve şilt takdiminden sonra ikili görüşme 

son bulmuştur.

Sayın Radoncıc: Kardeş ülkeniz Bosna-

Hersek olarak Türkiye’yi “ağabeyimiz” 

olarak gördüğümüzü de ayrıca 

belirtmek isterim. 

19 Nisan 2013 / İstanbul
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Sayın Bakanımız Muammer GÜLER ile Göçten Sorumlu Devlet 

Bakanı Mark HARPER’ın İkili Görüşmesi

TÜRKİYE - İNGİLTERE

İkili Görüşmesi

İkili görüşmeler için ayrılan zamanda görüşmelerinde 

İngiltere’ye de yer veren Sayın Bakanımız Muammer 

Güler İngiltere Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Mark 

Harper ile de bir görüşme yapmışlardır. Sayın Bakanımız 

Muammer GÜLER sözlerine şu ifadelere yer vererek baş-

lamışlardır:

Hoş geldiniz, konuşmama başlamadan önce Margaret 

Thatcher’in ölümü üzerine duyduğum üzüntüyü belirt-

mek isterim.

Sözlerime, sizi ve heyetinizi Budapeşte Süreci Beşinci 

Bakanlar Konferansı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan 

duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyo-

rum. 

Stratejik ortağımız, müttefikimiz ve dostumuz İngiltere 

ile ortak değerler ve vizyona dayanan ilişkilerimizin mü-

kemmel düzeyde seyrettiği ifade etmek isterim.

Bu çerçevede, 2010 yılında Başbakan David Cameron’ın 

ülkemizi ziyareti vesilesiyle Başbakanlarımız tarafından 
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imzalanarak yenilenen ve ikili 

ilişkilerimizin her alanda geliş-

tirilmesini hedefleyen “Türki-

ye-İngiltere Stratejik Ortaklık 

Belgesi” işbirliğimizin ulaştığı 

seviyenin göstergesidir.

İngiltere ile son yıllarda özel-

likle ekonomik, ticari, kül-

türel ve beşeri alanlardaki 

münasebetlerimizde olumlu 

gelişmeler kaydedilmiş ve iliş-

kilerimizin dokusu daha da 

zenginleşmiştir.

Ayrıca; İngiltere’nin AB üyelik 

sürecimize verdiği güçlü ve 

görünür destek için müteşek-

kiriz. 

Türkiye’nin üyeliğinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kül-

türel alanda AB’ye sağlayacağı katma değerin İngiltere 

tarafından iyi değerlendirildiğini görmekten memnuni-

yet duyuyoruz. 

Bununla birlikte İngiltere’de AB’ye ilişkin canlı tartışma 

ortamını da ilgiyle izliyoruz.

Mayıs 2008’de Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in ülke-

mizi ziyareti ve Kasım 2011 ‘de Sayın Cumhurbaşkanı-

mızın İngiltere’ye iade-i ziyareti, işbirliğimizin geliştiril-

mesine yönelik ortak irademizin en üst düzeyde teyit 

edilmesine vesile teşkil etmiştir.

Sayın Başbakanımız, 2012 Londra Olimpiyatlarının açılışı 

vesilesiyle Başbakan Cameron’ın davetine icabetle Tem-

muz 2012’de İngiltere’yi ziyareti ikili diyaloğumuzun de-

vamına katkı sağlamıştır.

Sayın Bakan, İngiltere Parlamentosu’nda Türkiye’ye yö-

nelik ilginin arttığını da memnuniyetle gözlemliyorum. 

Son iki yılda iki ayrı komisyon ülkemizi ziyaret etmiş ve 

rapor hazırlamıştır.

Ülkelerimiz arasındaki parlamentolar arası temasların  

arttırılmasının hâlihazırda mükemmel düzeyde seyreden 

ilişkilerimizin daha da gelişmesine, kamuoylarının birbi-

rine yakınlaşmasına yardımcı olacağı kanaatindeyim.

Malumlarınız olduğu üzere, İngiltere güvenlik birimleri 

ile ilişkilerimiz, 2004 yılında imzalanan “Türkiye-İngil-

tere Eylem Planı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

İle Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hü-

kümeti Arasında Terörizm, Ciddi Suç ve Örgütlü Suçla 

Mücadelede İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası” 

çerçevesinde yürütülmektedir.

Son dönemde, İngiltere ve ülkemiz arasında güvenlik iş-

birliği alanında yürütülen çalışmalar olumlu bir yönde 

devam etmektedir.

19 Nisan 2013 / İstanbul

Karşılıklı ziyaretlerin ve üst düzey 

temasların canlı olan ikili ilişkilerimize 

dinamizm kattığı ve devam etmesinin 

iki ülke açısından da yararlı sonuçlar 

doğuracağı kanaatindeyim.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile önemli ölçüde yasa-

dışı göçe maruz kalmaktadır.

Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat kolaylığı 

uluslararası göç hareketlerinin giderek karmaşık bir nite-

liğe bürünmesine yol açmaktadır. 

Ayrıca, konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Genel 

Kurulumuzda kabul edilip ve Cumhurbaşkanımız tara-

fından yayınlanan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu” ile birlikte göç ve iltica alanında Türkiye’nin 

hukuki, idari ve fiziki altyapısı oluşturularak uluslararası 

standartlara ulaşılması sağlanacaktır.

Ülkemizle bugüne dek sürdürülen yakın temas ve işbirli-

ğinin artan bir şekilde devam etmesini arzuladığımızı ve 

sizleri Türkiye’de görmekten duyduğum memnuniyeti 

bir kez daha ifade ederek tekrar teşekkürlerimi sunarım.

Sayın Bakanımızın sözlerini tamamlamasının ardından 

konuşan İngiltere Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın 

Mark HARPER şunları kaydetmişlerdir.

Öncelikle Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar Konferan-

sı’na yaptığınız ev sahipliği ve misafirperverliğiniz için 

ayrıca bu fırsatı bana ve heyetime sağladığınız için çok 

teşekkür ederim. 

Dün (17 Nisan 2013) Margaret Thatcher’in cenaze tö-

renine bizzat katıldım ve bu vesileyle kendisinin bizler 

için önemini bir kez daha anlama fırsatı buldum. Burada 

taziye dileklerinin için tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Konuşmanızın başında sizin de söylediğiniz gibi, ülkele-

rimiz arasındaki dostluğun ve diyalogun giderek artan 

düzeyi bizim için de memnun edicidir.

Karşılıklı ziyaretlerin ve üst düzey temasların canlı olan 

ikili ilişkilerimize dinamizm kattığı ve devam etmesinin 

iki ülke açısından da yararlı sonuçlar doğuracağı kanaa-

tindeyim.

Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki hassasiyetlerinin far-

kında olduğumuzu ve bu süreçte yapılan reform çalışma-

larınızı takdir ederek takip ettiğimizi belirtmek isterim.

Mevzuat değişiklikleri ile ilgili çalışmalarınız özelikle de 

son günlerde kabul edilen yeni yasa çalışmalarınızı, sizin 

için olduğu kadar aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki 
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işbirliği için de oldukça yararlı ve olumlu olarak gördü-

ğümüzü bilmenizi isterim.

Sizin de değindiğiniz gibi çok uzak olmayan bir tarihte 

ülkemiz 2012 Londra Olimpiyatlarına ev sahipliği yap-

tı. Şu anda, sizlerin İstanbul’un 2020 Olimpiyat adaylığı 

için hazırlandığınızın farkındayım ve bu konuda yakın 

tarihteki tecrübelerimizden yararlanabileceğinizi söyle-

mek isterim. 

Hem güvenlik birimlerimiz arasındaki hem de terörle 

mücadele konusundaki işbirliğimizin devam ediyor ol-

ması bizler için de memnun edicidir. 

Birleşik Krallık olarak, terörün her şeklini kınadığımızı ve 

terörle mücadelede işbirliğine açık olduğumuzu belirt-

mek isterim.

Düzensiz göçle mücadele, bizim için terörle mücadele 

kadar önemli ve işbirliğine muhtaçtır. Bakanlar Konfe-

ransının sonunda imzalanacak metnin somut adımlar 

atılmasını sağlayacak gerçek sonuçlar ve çıkarımlar do-

ğurması gerekir. Bu yöndeki gayretlerinizi samimiyetle 

desteklediğimizi bilmenizi isterim.

Konuşmalarını tamamlayan konuk Bakandan sonra ikili 

görüşme karşılıklı işbirliğinin artarak devamı dilekleri ile 

son bulmuştur.

Harper: Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki 

hassasiyetlerinin farkında olduğumuzu ve bu 

süreçte yapılan reform çalışmalarınızı takdir 

ederek takip ettiğimizi belirtmek isterim.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Sayın Bakanımız Muammer GÜLER ile İsviçre Adalet Bakanı 

Sayın Simonetta SOMMARUGA’nın İkili Görüşmesi,

TÜRKİYE - İSVİÇRE

İkili Görüşmesi

İkili görüşmeler sırasında İsviçre Adalet Bakanı Sayın 

Simonetta Sommaruga ile görüşen Sayın Bakanımız 

sözlerine şu ifadelerle başlamışlardır: 

Öncelikle sizleri Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Toplantısı 

vesilesiyle Türkiye’de görmekten duyduğum memnuni-

yeti dile getirerek ülkemize hoş geldiniz diyorum. 

Değerli teşriflerinizin, ev sahipliğini yapmış olduğumuz 

organizasyona çok önemli katkılar yaptığının altını çiz-

mek isterim. 

İsviçre ve Türkiye önemi herkes tarafından kabul edilen 

uluslararası insancıl faaliyetler öncülük etmiş ve bu faali-

yetlerin evrenselleşmesine katkıda bulunmuştur.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay teşkilatlarının amblemle-

rinin İsviçre ve Türkiye bayraklarından esinlenmesinin, 

söz konusu tarihî misyonun bir tezahürü olarak iki ülke 

arasında anlamlı bir bağ oluşturmaktadır.

Yoksulluk ve istikrarsızlıktan kaynaklanan düzensiz gö-

çün yarattığı sorunlar ülkelerin tek başlarına çözemeye-
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cekleri kadar geniş kapsamlı olup, bu olgunun önlenmesi 

uluslararası toplumun sorumluluk ve dayanışma içinde 

birlikte hareket etmesini gerektirmektedir.  

Türkiye, bulunduğu coğrafya nedeniyle maruz kaldığı 

düzensiz göç akınıyla kararlılıkla mücadele etmektedir. 

Ülkemize yasadışı yollardan giren veya yasal yollardan 

girdikten sonra yasadışı konuma düşen yabancıların ül-

kelerine veya geçiş ülkelerine geri gönderilmeleri kamu 

düzeni açısından önem taşımaktadır. 

Bu itibarla, yasadışı göçmenlerin hukuki zeminde, hızlı 

ve insan onuruna yaraşır şekilde geri gönderilmelerini 

düzenleyen geri kabul anlaşmalarının kaynak veya geçiş 

ülkeleriyle imzalanmasına yönelik çalışmalarımız sürdü-

rülmektedir.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günler Genel 

Kurulumuzda kabul edilip ve Cumhurbaşkanımız tara-

fından yayınlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu ile birlikte göç ve iltica alanında Türkiye’nin 

hukuki, idari ve fiziki altyapısı oluşturularak uluslararası 

standartlara ulaşılması sağlanacaktır.

Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı 

ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı 

veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba men-

subiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya 

hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderile-

meyeceği açıkça yazılarak, “geri göndermeme” ilkesi, ilk 

defa kanunla düzenlemiştir.

Ülkemizin uzun ve kısa dönemli göç ve iltica politika 

ve stratejilerinin belirlenmesine imkân tanınacaktır. Bu 

amaçla, göç politika ve stratejilerinin dünyadaki örnek-

lerine uygun siyasal otorite tarafından belirleneceği Göç 

Politikaları kurulu oluşturulacaktır.

Terörizm, şiddete varan aşırıcılık ve örgütlü suçlar günü-

müz dünyasının önde gelen tehdit unsurlarıdır. 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 

teşkilatlarının amblemlerinin İsviçre ve 

Türkiye bayraklarından esinlenmesinin, 

söz konusu tarihî misyonun bir tezahürü 

olarak iki ülke arasında anlamlı bir bağ 

oluşturmaktadır.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Uluslararası toplumun bu tehlikelerle mücadelede ortak 

bir tutum geliştirmesi ve tarafgîr davranmadan bu teh-

ditlerin her çeşidiyle aynı azim ve kararlılıkla mücadele 

etmesi zaruridir. 

Şiddetten başka bir sonuç yaratmayan terör, ülkemizdeki 

demokratik adımları ve çabaları baltalamaktadır. 

Terörle mücadelemizde tüm dostlarımızın açık ve kesin 

desteğini bekliyoruz. 

Bizim sistemimiz içerisinde bakanlığımın sorumluluğun-

da bulunan; nüfus hizmetleri, mahalli idareler, sivil top-

lumun örgütlenmesi, göç ve iltica ile benzeri konularda 

ülkenizle her türlü işbirliğine hazırız. 

İkili görüşme için tekrar teşekkür ediyor ve sizi Türki-

ye’de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti de burada 

özellikle belirtmek istiyorum.

Sayın Bakanımız Muammer Güler’in sözlerini tamamla-

masından sonra konuşan İsviçre Adalet Bakanı Sayın Si-

monetta Sommaruga da Sayın Bakanımıza karşılık olarak   

şu ifadelerle sözlerine başlamışlardır:

Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Toplantısı’nda göstermiş 

olduğunuz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür diyo-

rum. Düzenlemiş olduğunuz Konferansın önemi kayda 

değer olup, Konferans Sonuç Bildirgesinde yer alan hu-

susların uygulamaya dönüştürülme iradesini hissettiğimi 

belirtmek istiyorum.

İsviçre olarak Suriyeli Mülteciler hususunda göstermiş 

olduğunuz ilgi ve alaka konusunda sizleri takdir ediyor 

ve Suriye ile tekrar sınırları açtığınızın için duyduğumuz 

memnuniyeti ifade etmek istiyoruz.

Ayrıca, yakın zaman önce çıkarmış olduğunuz Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanunu için sizleri tebrik ediyor 
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söz konusu Kanun ile birlikte ülkenizde ki göç konusu-

nun da yeni bir uygulama olacağı inancını taşıyorum.

Bu Kanun vesilesiyle yapacağınız çalışmalara her türlü 

destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Uzmanlarımız 

bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütebilir.

Terörün Finansmanı hususunda ülkemiz terörle mücade-

lede her türlü tedbiri alıyor. Ayrıca bu hususta ülkemiz 

çok hassas. Kara Para aklama ile ilgili çok katı kanunla-

rımız vardır.

Mülteciler işledikleri suçlar sonucunda yargıya intikal et-

tiriliyor. Kanunlarımıza aykırı hareket edenler yargı so-

nucunda hak ettikleri cezayı almaktadırlar.

Görüşme arşılıklı iyiniyet mesajlarının ardından ikili gö-

rüşme sona ermiştir.

Sommaruga: İsviçre olarak Suriyeli 

Mülteciler hususunda göstermiş olduğunuz 

ilgi ve alaka konusunda sizleri takdir ediyor 

ve Suriye ile tekrar sınırları açtığınızın için 

duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek 

istiyoruz.
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Sayın Bakanımız Muammer GÜLER ile Karadağ  İçişleri 

Bakanı Sayın Rasko KONJEVİC’in İkili Görüşmesi,

TÜRKİYE - KARADAĞ

İkili Görüşmesi
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Konferansı organizas-

yonunda Karadağ İçişleri Bakanı Rasko Konjevic 

ile görüşen Sayın Baknımız Muammer Güler, söz-

lerine şu ifadeleri kullanarak başlamışlardır:

Öncelikle, sizinle biraraya gelmekten ve sizi ülkemizde 

ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu 

ifade etmek istiyorum.

Göç yönetimi alanında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan, 

yasadışı göçle mücadelede kalıcı çözüm önerilerinin pay-

laşıldığı, şeffaf, esnek ve eşitlikçi bir diyalog platformu 

olan Budapeşte Süreci’nin 5. Bakanlar Toplantısı dolayı-

sıyla ülkemize teşrif ederek bizlere şeref verdiniz.

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek olan ikili ve çok 

taraflı görüşmelerin ülkelerimiz için müspet sonuçlar do-

ğuracağına olan inancım tamdır.

Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile önemli ölçüde yasa-

dışı göçe maruz kalmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği 

iletişim ve seyahat kolaylığı uluslararası göç hareketle-
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rinin giderek karmaşık bir niteliğe bürünmesine yol aç-

maktadır.

Yasadışı göçmenlerin hukuki zeminde, hızlı ve insan onu-

runa yaraşır şekilde geri gönderilmelerini düzenleyen 

geri kabul anlaşmalarının kaynak veya geçiş ülkeleriyle 

imzalanmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda imzalayacak olduğumuz Geri Kabul An-

laşması ve Konsolosluk Sözleşmesi ülkelerimiz arasındaki 

ilişkiyi yeni bir noktaya taşıyacaktır. 

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Genel Kurulumuzda kabul 

edilip ve Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan “Ya-

bancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile birlikte göç 

ve iltica alanında Türkiye’nin hukuki, idari ve fiziki alt-

yapısı oluşturularak uluslararası standartlara ulaşılması 

sağlanacaktır.

Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin diğer bir önemli 

unsuru da, Karadağ nüfusunun yüzde 19’unu oluşturan 

Boşnaklar, Karadağlı Müslümanlar ve Arnavutların var-

lığıdır.  

Bugün bir bölümü Karadağ sınırları içinde yer alan san-

cak bölgesinden çeşitli tarihlerde ülkemize göç eden ak-

raba toplulukların mevcudiyeti ve halen Karadağ San-

cak’ında yaşayan Boşnak topluluğuyla tarihsel, kültürel 

ve insani bağlarımız aynı zamanda ikili ilişkilerimizin ge-

liştirilmesi için de ayrı bir teşvik unsuru oluşturmaktadır.

Sayın Mevkidaşım;

Bizim sistemimiz içerisinde bakanlığımın sorumluluğun-

da bulunan; nüfus hizmetleri, mahalli idareler, sivil top-

lumun örgütlenmesi, göç ve iltica ile benzeri konularda 

ülkenizle her türlü işbirliğine hazırız.

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek 

olan ikili ve çok taraflı görüşmelerin 

ülkelerimiz için müspet sonuçlar 

doğuracağına olan inancım tamdır.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

İki dost ülke olarak, sözünü ettiğimiz tüm hususlarda 

karşılıklı işbirliği için Türkiye olarak elimizden geleni ya-

pacağımızı belirtmek istiyor,

İki ülke arasındaki ziyaretlerin ve paylaşımların gerçek-

leştirilmesinin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıraca-

ğını düşünüyoruz.

Sözlerime son verirken; ülkemize 

geldiğiniz ve bu önemli Konfe-

ransta bizleri onurlandırdığınız 

için teşekkür ediyorum.

Sayın Baknımızın konuşmalarının 

ardında konuk BakanSayın Bakan 

Rasko Konjevic’de sözlerine şu 

ifadelerle başlamışlardır.

İlk önce düzenlediğiniz bu top-

lantı ve sıcak karşılamanız için 

teşekkür ederim. Bilindiği üzere Türkiye, Karadağ’ın ba-

ğımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biriydi. Bu bağlamda 

Karadağ Büyükelçiliği’nin Ankara’da açılmasından sonra 

siyasi boyutta son üç yıldır ilişkilerimiz artıyor. Bundan 

duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 
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Ayrıca yeni görevinizde gelecekteki çalışmalarınızda ba-

şarılı bir şekilde bahsi geçen tüm sıkıntıların üstesinden 

gelmenizi diliyorum. Bu vesileyle yeni görevinizde ba-

şarılar diliyorum.

2013 Nisan ayı işbirliğimiz açısından çok sağlam adım-

ların atıldığı bir ay olmuştur. Bakanlarımızın nisan ayın-

daki ziyaretleri sırasında Türkiye ile bir teknik işbirliği 

anlaşması imzalanmıştır. 

Belirtmek isterim ki Türkiye’nin Karadağ’a yaptığı ya-

tırımlar ülkemiz için çok önemlidir. Bu konudaki siyasi 

desteğiniz için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu des-

tek iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlenmektedir. 

Karadağ Hükümeti olarak gündemimizde iki önceliği-

miz mevcuttur. Bunlardan birincisi AB üyeliği ve diğeri 

NATO üyeliğidir. Bu yolda yapılması gereken birçok re-

formun da farkındayız. Yapılacak olan ilk NATO zirve-

sinde NATO ‘ya üye olma ümidimiz vardır.

Karadağ’ın bağımsızlığı ilan edilirken en büyük destek 

Türkiye’den gelmiş ve Karadağ’ı bu anlamda kucaklayan 

ülkelerden  biri Türkiye olmuştur. İkili işbirliğimiz ortak 

değerlerimizden kaynaklanmaktadır. Karadağ sivil bir 

devlet olarak kurulmuştur ve Karadağ’da  hem Arnavut 

hem Boşnak nüfus birlikte yaşamaktadır. Bundan gurur 

duymaktayız. 

Belirtmek isterim ki Karadağ’da herkes eşit haklara sa-

hiptir ve temel haklardan herkes faydalanır. Umarım Ka-

radağ’ a yakın gelecekte bir ziyaretiniz olur. O ziyarette 

sizin misafirperverliğinizin bir parçasını bile gösterebilir-

sek çok mutlu olacağımızı belirtmek isterim. 

Sayın Bakan, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nde ve EXPO Fuarı’nın İzmir’de gerçekleşmesi 

için de Karadağ Hükümeti olarak hep destekledik, hep 

destekleyeceğiz. Gelecekte de Karadağ’ın desteği her za-

man sizinledir.

Konuk Bakanın ifadelerinin ardından karşılıklı dostluk ve 

iş birliğinin artarak devamına ilişkin temennilerin ardın-

dan karşılıklı olarak hediye ve şilt takdimi yapılmıştır.

Konjevic: 2015 yılında Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nde ve EXPO Fuarı’nın 

İzmir’de gerçekleşmesi için de Karadağ 

Hükümeti olarak hep destekledik, hep 

destekleyeceğiz. Gelecekte de Karadağ’ın 

desteği her zaman sizinledir.
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

Sayın Bakanımız Muammer GÜLER ile Malta İçişleri ve 

Uluslararası Güvenlik Bakanı Sayın Emanuel MALLİA’nın 

İkili Görüşmesi

TÜRKİYE - MALTA

İkili Görüşmesi

Sayın Bakanımız Muammer GÜLER, ile Malta İçiş-

leri ve Uluslararası Güvenlik Bakanı Sayın Emanuel 

MALLİA arasında yapılan ikili görüşmede konuşan 

Sayın Bakanımız sözlerine şu ifadelerle başlamışlardır:

Öncelikle, sizinle bir araya gelmekten ve sizi ülkemiz-

de ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu 

ifade etmek istiyorum.

Göç yönetimi alanında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan, 

yasadışı göçle mücadelede kalıcı çözüm önerilerinin pay-

laşıldığı, şeffaf, esnek ve eşitlikçi bir diyalog platformu 

olan Budapeşte Süreci’nin 5. Bakanlar Toplantısı dolayı-

sıyla ülkemize teşrif ederek bizlere şeref verdiniz.

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek olan ikili ve çok 

taraflı görüşmelerin ülkelerimiz için müspet sonuçlar do-

ğuracağına olan inancım tamdır.

Türkiye ve Malta Akdeniz Bölgesinde önemli jeostratejik 

konuma sahip iki ülkedir.

Malta’nın ülkemizin AB üyelik sürecinde bize sağladığı 

desteği takdir ediyor ve sürdürmesini bekliyoruz.

Her ikisi de 2009 yılında açılan Malta’nın İstanbul Baş-

konsolosluğu ile Valetta Büyükelçiliğimiz de ülkelerimiz 

arasındaki ilişkilerin ilerlemesine katkı sağlamaktadır.
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Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile önemli ölçüde yasa-

dışı göçe maruz kalmaktadır.

Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat kolaylığı 

uluslararası göç hareketlerinin giderek karmaşık bir nite-

liğe bürünmesine yol açmaktadır.

Yasadışı göçmenlerin hukuki zeminde, hızlı ve insan onu-

runa yaraşır şekilde geri gönderilmelerini düzenleyen 

geri kabul anlaşmalarının kaynak veya geçiş ülkeleriyle 

imzalanmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

 Ayrıca, geçtiğimiz günlerde TBMM’ de kabul edilip yü-

rürlüğe giren  “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-

nu” ile birlikte göç ve iltica alanında Türkiye’nin hukuki, 

idari ve fiziki altyapısı oluşturularak uluslararası standart-

lara ulaşılması sağlanacaktır.

Ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alan-

lardaki işbirliğini daha da artırmak amacıyla sizi ülkemiz-

de ağırlamaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim.

İki ülke arasındaki ziyaretlerin ve paylaşımların gerçek-

leştirilmesinin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıraca-

ğını düşünüyoruz.

Sözlerime son verirken; ülkemize geldiğiniz ve bu önem-

li Konferansta bizleri onurlandırdığınız için teşekkür edi-

yorum.

Sayın Bakanımıza cevaben konuşan Sayın Emanuel Mal-

lia de şunları ifade etmişlerdir:

Böylesine özel ve anlamlı bir konferansa bu kadar güzel 

bir şekilde ev sahipliği yaptığınız için öncelikle tebrikleri-

mi sunmak istiyorum. 

Göç ve iltica alanında yaptığınız çalışmaların müspet 

sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. İkili işbirliğimizin 

geliştirilmesi yolunda çalışmalarımızın artarak süreceğin-

den emin olabilirsiniz.

Görüşme iyi niyet ve işbirliğinin artarak devam etmesi 

temennileri ile son bulmuştur.

Yasadışı göçmenlerin hukuki zeminde, 

hızlı ve insan onuruna yaraşır şekilde 

geri gönderilmelerini düzenleyen geri 

kabul anlaşmalarının kaynak veya 

geçiş ülkeleriyle imzalanmasına yönelik 

çalışmalarımız sürdürülmektedir.
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Yardımcısı Sayın Dumitru URSACHİ’yi Kabulü

MOLDOVA İÇİŞLERİ BAKAN 

YARDIMCISI SAYIN DUMİTRU 

URSACHİ’NİN KABULÜ
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Bakanlar Konferansı sırasında ikili görüşmeler için 

ayrılan zamanda görüşmelerine hızla devam 

eden Sayın Bakanımız Muammer GÜLER Mol-

dova İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Dumitru Ursachi ile 

de bir görüşme yapmıştır. Sayın Bakanımız sözlerine şu 

ifadelerle başlamışlardır.

Sözlerime başlamadan önce, toplantıya katılımınızdan 

dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.

Sizleri burada ağırlamaktan dolayı onur duymaktayız.

Bilindiği üzere Moldova’nın bağımsızlığını ilk tanıyan 

ülkelerden biri olan Türkiye ile Moldova arasında bir 

sorun bulunmamakta ve ikili siyasi ilişkilerimiz olumlu 

bir seyir izlemektedir. 

Moldova’daki siyasi istikrarın sürdürülmesinin, ikili iliş-

kilerimizin daha da geliştirilmesi ve geniş karadeniz böl-
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gesinin istikrar ve güvenliği ba-

kımından büyük önem taşıdığına 

inanıyoruz.

Aynı şekilde, Moldova’nın de-

mokratikleşme ve ekonomi 

alanındaki reform çabalarını 

destekliyor ve ülkedeki mevcut 

siyasi belirsizliğin kısa zamanda 

giderilmesini umuyoruz.

Moldova’yla diplomatik ilişkile-

rimizin tesisinin 20. Yıldönümü-

nü idrak ettiğimiz 2012 yılında 

ülkemizle Moldova arasında üst 

düzey temas ve ziyaretlerin art-

masından büyük memnuniyet 

duyduk.

Terör tehdidinin küreselleşmesi 

nedeniyle, terörle mücadele iş-

birliğinin çok yönlü olarak sür-

dürülmesi önem kazanmıştır. 

Ülkemiz, bu amaçla son dönemde terörizmle mücade-

leyi, gerek uluslararası kuruluşlar nezdinde, gerek ikili 

plandaki faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürmektedir.

Türkiye ile Moldova arasındaki güvenlik işbirliğinin yasal 

temelini, 3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev’de imzalanan 

“uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı, uluslararası 

terörizm ve diğer örgütlü suçlarla mücadelede işbirliği 

anlaşması” oluşturmaktadır. 

İki ülke içişleri bakanlıkları arasında süregelen güzel iliş-

kinin bundan sonra da her yönden mükemmel olmasını 

arzu etmekteyim.

Son olarak Türkiye ve Moldova kardeşliğinin ezeli ve 

ebedi olacağına dair inancımın tam olduğunu ifade ede-

rek konuşmamı burada sonlandırmak istiyorum.

Sayın Baknımızın sözlerinden sonra konuşan Moldova 

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Dumitru URSACHİ de şu 

ifadelerle karşılık vermişlerdir.

Devletlerimiz arasında iyi ilişkiler bulunmaktadır. Bu iliş-

kilerin en iyi göstergesi Mayıs ayında yürürlüğe girecek 
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Sayın Ursachi: Moldova da azımsanmayacak 

sayıda Türk vatandaşı yaşamaktadır. Hem 

Türk vatandaşlarına hem de Gökoğuz 

Bölgesine Türkiye’nin desteğini ve verdiği 

önemi de bilmekteyiz.
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olan vize muafiyeti anlaşmasıdır. Bu anlaşma 

karşılıklı güvene ve işbirliğine verdiğimiz öne-

min bir göstergesidir.

Ülkelerimiz arasında zengin bir ortak tarih bu-

lunmaktadır. Tarih kalıcıdır ve değişmez. Bizim 

ilişkilerimiz de zengin tarih mirasının ışığında 

sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam 

edecektir.

Sayın Bakanın bizimle görüşmek istemeleri bi-

zim için çok önemli kendilerine yeniden teşek-

kür ederim.

Sayın Bakanım size Moldova İçişleri Bakanının 

sizi Moldova’ya davetini iletmek istiyorum.

Moldova da azımsanmayacak sayıda Türk va-

tandaşı yaşamaktadır. Hem Türk vatandaşları-

na hem de Gökoğuz Bölgesine Türkiye’nin des-

teğini ve verdiği önemi de bilmekteyiz.
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Türkiye ile Moldova arasındaki güvenlik işbirliğinin 

yasal temelini, 3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev’de 

imzalanan “uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı, 

uluslararası terörizm ve diğer örgütlü suçlarla 

mücadelede işbirliği anlaşması” oluşturmaktadır. 

Moldova-Türkiye Polis Akademileri 

arasında eğitim konusunda karşılıklı iş-

birliğinin sürdürülmesini ve Gök oğuz 

Bölgesi de dahil olmak üzere polisleri-

mizin eğitimine yardımcı olmanızı isti-

yoruz. Eğitim alacak uzmanlar Türkçe 

öğrenecekler ve Gök Oğuz bölgesinde 

de görev alabilecektir. Ayrıca terörle 

mücadele konusunda daha etkili çalışa-

bileceklerdir.

Sayın Bakanın davetini kabul ederek 

ülkemize en kısa zaman da bir ziyaret 

yapacağınızı umarım. Konukseverliği-

niz için teşekkür ederim.

Sözlerini tamamlayan konuk Bakan ve 

Sayın Bakanımız arasında ikili görüşme 

ve karşılıklı iyiniyetin anısına karşılıklı 

hediye takdimi yapılmıştır.
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Sayın Bakanımız Muammer GÜLER’in Avrupa Komisyonu 

Genel Müdürü Stefano MANSERVİSİ’ni Kabulü

Sayın Bakanımız Muammer Güler ile Avrupa Komis-

yonu Genel Müdürü Sayın Stefano Manservisi ara-

sında bir görüşme gerçekleşmiştir. Sayın Bakanımız 

sözlerine şu ifadelere yer vermişlerdir.

Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Konferansı vesilesiyle sizi 

de aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye ile AB’nin ortak sorunlarından biri olan göç ko-

nusunun ele alındığı Budapeşte Süreci Toplantıları hedef 

ve kaynak ülkelerin bir araya geldiği önemli bir plat-

formdur. Böyle bir faaliyete ev sahipliği yapmanın haklı 

gururunu yaşıyoruz.

Ayrıca bu Toplantıda AB’nin siz değerli yetkilileriyle bir 

araya gelerek sorunlarımız hakkında karşılıklı değerlen-

dirmelerde bulunuyoruz. 

Büyük ölçüde Bakanlığımın sorumluluğunda olan Ada-

let, Özgürlük ve Güvenlik Faslında Türkiye olarak önem-

li çalışmalar yürütmekteyiz. “Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu” geçen hafta yürürlüğe girdi. 

Malumunuz olduğu üzere, bu Kanunla söz konusu Fasıl-

daki uyum çalışmalarımızda çok büyük bir gelişme kay-

detmiş olacağız. 

Göç ve iltica alanını modern standartlara kavuşturan bu 

Kanuna ek olarak, bu alanı destekleyen “Sınır Muhafa-

za Teşkilatı ve İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması 

Hakkındaki Yasa” ile ilgili çalışmalarımız da sürmektedir.

Vatandaşlarımıza vize muafiyeti sağlayacak süreci dü-

zenleyecek olan Yol Haritası taslağında öngörülen husus-
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AVRUPA KOMİSYONU GENEL MÜDÜRÜ 

SAYIN STEFANO MANSERVİSİ’NİN 

KABULÜ
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ların önemli bir kısmı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu ile karşılanmaktadır.  Bu vesileyle, vize muafiyeti 

ile Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girişini eşzamanlı 

olarak öngördüğümüzü vurgulamak isterim.

Üyelik müzakerelerimizin durma noktasına geldiği bu 

ortamda gerçekleştirdiğimiz ciddi reformlar, Türkiye’nin 

stratejik bir tercih olarak gördüğü AB üyelik hedefine 

verdiği önemi ve bu yoldaki kararlılığını göstermektedir.

Ne var ki, gösterdiğimiz bu özverinin AB tarafında yete-

rince karşılık bulamadığını görmek kamuoyumuzda de-

rin ve artan bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Bunun için, 

AB’nin koyduğu siyasi engellerin tümüyle kaldırılmasını 

beklemekteyiz.

Türkiye, AB ülkeleriyle ayrı ayrı da işbirliği çalışmaları 

yürütmektedir. 

Bulgaristan ve Yunanistan ile birlikte, sınırlarımızın ke-

siştiği noktada bir Ortak Temas Merkezi kurmak ve bu 

şekilde özellikle yasadışı göç gibi alanlarda işbirliğimizi 

derinleştirmek ve etkinleştirmek amacıyla bir anlaşma 

üzerinde çalışmaktayız.

Yakın dönemde Dışişleri Bakanlığımız ile Frontex arasın-

da mutabakat zaptı imzalanmış olmasını da sınır alan-

larındaki işbirliğimizin geliştirilmesi potansiyelini artıran 

bir gelişme olarak vurgulamak istiyorum. Ülkemizin te-

rörle mücadele konusunu birincil öncelik olarak gördüğü 

malumlarınızdır. Bu çerçevede “Terörizmin Finansmanı-

nın Önlenmesine Dair Kanunu” kabul etmiş bulunuyo-

ruz.

Sözlerimi burada sonlandırırken sizleri de aramızda gör-

mekten ve bu güzel bahar gününde güzel İstanbul’umuz-

da ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, bu 

görüşmelerimizin AB - Türkiye ilişkilerinin ufkunda gör-

düğümüz bahara vesile olmasını diliyorum. 

Şeklinde konuşarak sözlerini tamamlayan Sayın Baka-

nımızdan sonra her konuda Türkiye’nin yanında ola-

caklarını ifade eden Avrupa Komisyonu Genel Müdürü 

Sayın Stefano Manservisi, Budapeşte Süreci 5. Bakanlar 

Konferansının muhteşem bir organizasyon olduğunu, bu 

durumdan çok memnun kaldıklarını sözlerine eklemiş-

lerdir. Daha sonra görüşme karşılıklı iyiniyet mesajlarının 

ardından son bulmuştur. 
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Göç ve iltica alanını modern standartlara 

kavuşturan “Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu”na ek olarak, bu alanı 

destekleyen “Sınır Muhafaza Teşkilatı ve İnsan 

Ticareti Mağdurlarının Korunması Hakkındaki 

Yasa” ile ilgili çalışmalarımız da sürmektedir.
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Sayın Bakanımız Muammer GÜLER’in BM Mülteciler Yüksek 

Komiser Yardımcısı Sayın Janet LİM’i Kabulü

Sayın Bakanımız Muammer Güler, Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Sayın Janet 

Lim’i kabul etmişlerdir. Sayın Bakanımız sözlerinde 

şu ifadelerde bulunmuşlardır:

Öncelikle, sizi Türkiye’de görmekten duyduğum mem-

nuniyeti dile getirerek hoş geldiniz diyorum.

Mart ayında Sayın Guterres ile bir görüşme gerçekleştir-

diğimizi biliyorsunuz. Sizlerle işbirliği içinde olmak bizler 

için önem taşımaktadır. Sizin de bildiğiniz gibi, Türkiye 

coğrafi konumu ve bölgesel şartlarıyla, iltica/sığınma ala-

nında kendine özgü koşullara sahiptir. 

Bu konum ve bölgesel şartlar sebebi ile Türkiye’deki bi-

reysel iltica başvuruları giderek artmaktadır.

Takip ettiğiniz üzere, Suriye’deki durum ciddiyetini koru-

maktadır. Türkiye, ilk günden itibaren Suriye’den ayrıl-

maya zorlanmış Suriyelilere tamamen insanî mülahaza-

larla “geçici koruma” sağlamaktadır.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER 

YÜKSEK KOMİSER YARDIMCISI SAYIN 

JANET LİM’İN KABULÜ
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Geçici koruma altındaki Suriyelilere verilen hizmetleri 

siz de yakinen biliyorsunuz. Ancak insanî yardım faa-

liyetlerinin uluslararası toplum tarafından daha etkin 

desteklenmesinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz.

Uluslararası toplumun bu insani görevi sahiplenmesi ge-

rekmektedir.

Sayın Lim, Ülkemizi etkileyen bir başka husus ise, Afgan-

ların durumudur. 

Hükümetimizce insan hakları hukukunun ilgili tüm norm-

ları istisnasız gözetilerek, şeffaf ve katılımcı bir süreç iz-

lenerek hazırlanmış olan “yabancılar ve uluslararası ko-

ruma kanunu” 11 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, düzenli ve 

düzensiz göçün yönetilmesiyle ilgili hususların yanında, 

uluslararası koruma alanını ve vatansızların durumunu 

da ayrıntılı olarak düzenlemektedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine, ka-

nun tasarısının hazırlanması sürecindeki desteklerinden 

ötürü müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Ülkemiz, 2006 yılından bu yana Budapeşte Süreci’nin 

başkanlığını üstlenmiştir. 5. Bakanlar Konferansı ile sü-

reçte yeni bir aşama kaydettiğimize inanıyorum.

Sizlerle bugüne dek sürdürülen yakın temas ve işbirli-

ğinin artan bir şekilde devam etmesini arzuladığımı ve 

şahsınızı burada görmekten duyduğum memnuniyeti bir 

kez daha ifade ederek tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Bakanımız Muammer Güler’in sözlerini tamamla-

masından sonra konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiser 

Yardımcısı Sayın Janet Lim de kendilerine cevaben şu ifa-

delerde bulunmuşlardır:

Sayın Bakan, öncelikle böylesine güzel bir ev sahipliği 

yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. İşbirliğimiz örnek 

bir işbirliğidir diye düşünüyorum. Suriyeli mültecilere 

geçici koruma statüsü verilmesini destekliyoruz. Ulusla-

rarası toplumdan destek bulamadığınız için hayal kırık-

lığınızı anlıyorum. Bu anlamda uluslararası toplum bu 

süreçte siyasi çözüm bulunması için daha aktif olmalıdır. 

Türkiye Suriyeli mülteciler konusunda çok misafirperver 

davranıyor. Suriye konusunda yaptıklarınızı takdirle kar-

şılıyorum. Suriye konusunda AB ülkeleri, Türkiye kadar 

yardımda bulunmuyor. Omuzunuzdaki yükün farkında-

yız ve Suriye konusunda daha çok yardım etmek isteriz. 

Türkiye’nin cömert ve etkin yardımlarını hayranlıkla iz-

liyoruz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun çok 

önemli ve örnek bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.  Bu 

konudaki etkin çalışmalarınızdan ötürü sizi tebrik edi-

yoruz.

Sayın Lim’in sözlerini tamamlamasının ardından görüş-

me karşılıklı iyi niyet mesajlarının ardından son bulmuş-

tur.
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Ülkemiz, 2006 yılından bu yana Budapeşte 

Süreci’nin başkanlığını üstlenmiştir. 

5.bakanlar konferansı ile süreçte yeni bir 

aşama kaydettiğimize inanıyorum.



Sayın Bakanımız Muammer GÜLER ile ICMPD Genel 

Direktörü Sayın Peter WİEDERMAN’ın İkili Görüşmesi

TÜRKİYE - ICMPD

İkili Görüşmesi
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Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Konferansı organizas-

yon ortağımız ICMPD Genel Direktörü Sayın Pe-

ter Wiederman’ı kabul etmiş, görüşme Sayın Ba-

kanımız Muammer Güler’in konuşmaları ile başlamıştır. 

Karşılıklı iyiniyet ifadelerinin ardından Sayın Bakanımız 

sözlerine şu ifadelerle başlamışlardır: 

Sayın Wiederman, Budapeşte Süreci Beşinci Bakanlar 

Konferansı vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan do-

layı memnuniyet duymaktayım. Tekrar hoş geldiniz. 

Göç konusunda, bu gün Dünyada kabul edilen anlayış; 

göç hareketlerinin getirdiği zorlukların üstesinden gele-

bilmenin, ortak çalışma ve işbirliği ile mümkün olduğu-

dur.

Ülkemizin bulunduğu coğrafyada, sahip olduğu özel ko-

num nedeniyle göçün ne denli kapsamlı ve karmaşık bir 

yapıda olduğunun bilincindeyiz. Uluslararası göç hare-

ketleri için güzergâh ülkesi konumunda olan Türkiye’nin 

hedef ülke haline gelmesi yeni değildir. 

Esasen Türkiye, yüzyıllardır gerek doğudan, gerek batı-

dan büyük göç hareketlerinin nihai durağı ve milyonlar-

ca göçmenin ev sahibi olmuştur. 

Suriye sınırımızda yaşanan son olaylar bu konudaki 

ifadelerimi doğrulamaktadır.  Komşumuzdaki durum 

ciddiyetini korumaktadır. Sizin de bildiğiniz üzere; Tür-

kiye, 29 Nisan 2011’den itibaren sınırlarımızı bir şekil-

19 Nisan 2013 / İstanbul
International Centre for
Migration Policy Development
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de geçmiş olan Suriyelilere, hiçbir koşul ileri sürmeden 

topraklarında kabul etmiştir. Bu misafirlere, tamamen 

insanî mülahazalarla kapılarını açarak “geçici koruma” 

sağlamaktadır. Hükümetimiz, “AÇIK KAPI” politikasıyla 

ülkemize giriş yapan Suriyeli komşularımızı; kabul etmiş, 

geri göndermemiş ve gerekli ihtiyaçlarını karşılamış ve 

karşılamaya devam etmektedir. 

Yasadışı göçmenlerin hukuki zeminde, hızlı ve insan onu-

runa yaraşır şekilde geri gönderilmelerini düzenleyen 

geri kabul anlaşmalarının kaynak veya geçiş ülkeleriyle 

imzalanmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Ayrıca, malumlarınız olduğu üzere konu ile ilgili olarak 

geçtiğimiz günlerde Genel Kurulumuzda kabul edilip ve 

Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan “Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile birlikte göç ve iltica 

alanında Türkiye’nin hukuki, idari ve fiziki altyapısı oluş-

turularak uluslararası standartlara ulaşılması sağlanacaktır. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi; Göç, tüm devletle-

rin gündeminde olan; ancak tek başlarına yönetebilecek-

leri bir alan olmaktan çıkmıştır. Sizin Genel Müdürlüğünü 

yaptığınız, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merke-

zi’nin varlığı da bu durumun en önemli ispatıdır.

Sayın Genel Direktör, Ortak işbirliği ve eşgüdüm çerçe-

vesinde bu konferansın başarıya ulaşacağına inanmak-

tayız. Sözlerimi burada noktalarken, Budapeşte Süreci 

toplantısı vesilesiyle, onlarca ülkeden mevkidaşlarımızla 

birlikte sizleri de aramızda görmekten büyük bir mem-

nuniyet duyduğumu ifade ediyor ve mevcut işbirliği ve 

dostluğun her geçen gün artacağına olan inancımı belir-

terek teşekkürlerimi sunuyorum.

Sözlerini tamamlayan Sayın Bakanımızdan sonra konu-

şan Sayın Wiederman Sayın Bakanımıza cevaben şunları 

kaydetmişlerdir:

Göç de kilit bir oyuncusunuz. Suriye’den gelenlere gös-

terdiklerinizle bu durumu daha net ortaya koyuyorsu-

nuz. Avrupa Suriye konusunda daha çok destek sağ-

lamalıydı. Yaptıklarınızı takdir ediyorum. Çok iyi bir 

işbirliği gerçekleştirdik arkadaşlarınızla. Onlarla arkadaş 

olduk. Bize üye olacak olmanızdan memnunum. Üye-

lik sözleşmesini imzalamak isterdim.  Üyeliğiniz herkesin 

menfaatine bize size ve üye kuruluşlara. Bizim amacımız 

hükümetler arası işbirliğini birlikte güçlendireceğiz. Son 

çıkan Kanun içinde tebrik ediyorum. Birleşik Krallık’tan 

aldığımız fonlar var. 300.000 poundluk projeyi birlikte 

yürüteceğiz. 

Karşılıklı işbirliğinin devamı ifadelerinden sonra görüşme 

son bulmuştur.

Yasadışı göçmenlerin hukuki zeminde, 

hızlı ve insan onuruna yaraşır şekilde geri 

gönderilmelerini düzenleyen geri kabul 

anlaşmalarının kaynak veya geçiş ülkeleriyle 

imzalanmasına yönelik çalışmalarımız 

sürdürülmektedir. 

19 Nisan 2013 / İstanbul
International Centre for
Migration Policy Development
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Sayın Bakanımız Muammer Güler, Uluslararası Göç 

Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Laura Thom-

pson’u kabul etmişlerdir.

İkili görüşmede Sayın Bakanımız Muammer Güler şunla-

rı kaydetmişlerdir:

Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Konferansı vesilesiyle sizle-

ri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Öncelikle, Uluslararası Göç Örgütünün Bakanlığımızla 

yakın işbirliğine ve Türkiye Temsilciliğinize verdiğiniz 

destek için teşekkür ederim. Sürmekte olan kurumsal 

işbirliğimizin artarak devam etmesini ve gelişmesini te-

menni ediyorum. 

Son dönemde Türkiye, bu alanda mevzuatını uluslara-

rası insan hakları temelinde geliştirmek üzere önemli 

adımlar atmıştır. Özellikle, geçtiğimiz günlerde yürürlü-

19 Nisan 2013 / İstanbul

ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ GENEL 

MÜDÜR YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ SAYIN 

LAURA THOMPSON’UN KABULÜ



71www.diab.gov.tr  Mayıs 2013

ğe giren “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 

bu adımlardan biridir. Söz konusu Kanunun hazırlanma-

sı sürecinde, Uluslararası Göç Örgütünün teknik uzman 

desteği için teşekkür ederiz.

Aynı şekilde, “İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve İnsan Ti-

careti Mağdurlarının Korunması Kanun Tasarısı” Taslağı 

üzerinde de çalışmalarımız devam etmekte ve Uluslara-

rası Göç Örgütünün bu alandaki uzmanlığından ve tek-

nik desteğinden faydalanılmaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 

kuruluşu ve geçiş dönemini takiben etkin kurumsal ve 

uygulama sisteminin oluşturulmasında ve uygulanma-

sında Kurumunuzun desteğini beklediğimizi bilmenizi 

isterim.

Düzensiz göçün önlenmesi alanında yürütülecek çalış-

malara Uluslararası Göç Örgütünün sağlayacağı katkıyı 

önemsemekteyiz. Bu hususta çok boyutlu çalışmalar ya-

pılmasından memnuniyet duyacağımızı belirtmek iste-

rim. 

Hâlihazırda, Bakanlığımız Yasadışı Göçle Mücadele Ko-

ordinasyon Kurulu kararıyla İltica ve Göç Bürosu eşgü-

dümünde “Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı” hazırlık çalışmalarına destek olunması 

amacıyla Uluslararası Göç Örgütüyle ortak proje yürüt-

mekteyiz. 

Başkanlığını yürüttüğümüz Budapeşte Süreci çerçevesin-

de ilan edilen “İpek Yolu Göç Ortaklığı” temelinde geliş-

tirilecek projelerde, özellikle bölgedeki yaygın ve etkin 

faaliyetleri ve bölge hükümetleri nezdinde saygınlığını 

da dikkate alarak, işbirliği geliştirme arzusundayız. Ayrı-

ca, 2015 yılında Göç ve Kalkınma Küresel Formuna ev 

sahipliği yapacak olmamız nedeniyle önümüzdeki süreç-

te bu çerçevede işbirliği yapabileceğimizi de belirtmek 

isterim. 

Sizi ülkemizde görmekten ve ağırlamaktan duyduğum 

memnuniyeti tekrar ifade ederek katılımınız için tekrar 

teşekkür ediyorum şeklinde konuşan Sayın Bakanımız 

Muammer Güler ve Sayın Büyükelçi Laura Thompson 

arasındaki görüşme son bulmuştur.

19 Nisan 2013 / İstanbul

Hâlihazırda, Bakanlığımız Yasadışı Göçle 

Mücadele Koordinasyon Kurulu kararıyla 

İltica ve Göç Bürosu eşgüdümünde 

“Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı” hazırlık çalışmalarına 

destek olunması amacıyla Uluslararası Göç 

Örgütüyle ortak proje yürütmekteyiz.
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19 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Buda-

peşte Süreci 5. Bakanlar Konferansında bir araya gelmiş 

bulunuyoruz.

Toplantı başkanı Türkiye’ye doğru zamanda almış oldu-

ğu inisiyatif ve konferans ve hazırlık toplantılarına ev 

sahipliği yapması, Macaristan’a eş-başkanlık görevini 

üstlenerek sağladığı destek ve Budapeşte’de düzenlenen 

üçüncü hazırlık toplantısına ev sahipliği yapması ve Ulus-

lararası Sekreterya ICMPD’ye idari ve diğer hazırlıklar 

konusundaki büyük desteği vesilesiyle teşekkür ederek, 

Göç Alanında 

İpek Yolu İşbirliği  

İSTANBUL 

BAKANLAR 

BİLDİRİSİ

Bizler, göç ve göç ile bağlantılı 
konulardan sorumlu Bakanlar 
ve göç konusunda sorumlu ve 

Avrupa Komiseri olarak, 
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Göçün, hayatın bir parçası ve tüm ülkeler için devam 

eden bir gerçeklik olduğu ve bu çerçevede her ülkede 

meydana gelen gelişmelerin dünyanın başka yerleri üze-

rindeki gelişmelerle yakından ilişkili olduğundan başarılı 

göç politikaları oluşturmada en etkin yolun geliştirilecek 

işbirliği ve ortaklıklar olduğunu belirterek, 

Menşei, transit ve varış ülkeleri arasında geliştirilecek 

yardımlaşma, karşılıklı işbirliği ve ortak sorumluluğun 

başarılı bir göç yönetişimi sağlamak konusunda vazgeçil-

mez yapı taşları olduğunun altını çizerek,  

Bölgesel ya da alt-bölgesel seviyede gerçekleşen diğer 

olumlu inisiyatiflerin olumlu katkısı, tamamlayıcı özelliği 

ve sinerji yaratmadaki önemine değinerek,  

İyi yönetilen göç olgusunun gerek menşei ülke ve varış 

ülkeleri, gerekse göçmenlerin kendileri açısından fayda 

sağlarken, düzensiz göçün hem söz konusu tüm ülkeler 

hem de bireysel anlamda göçmenler ve aileleri 

açısından doğurabileceği kötü etkileri vurgula-

yarak, 

Düzensiz göçle ilişkili organize suç ağlarının ge-

rek iç güvenlik, gerekse vatandaş ve göçmenle-

rin güvenliği açısından doğurduğu ciddi risklerin 

aynılığını kabul ederek, 

Göç yönetiminin, uluslararası hukuk ve ilgili 

uluslararası anlaşmalar temeline dayandırılması 

ve insan haklarına saygılı olması gerektiğini vur-

gulayarak, 

Bildiride geçen “uluslararası koruma” teriminin 

Birleşmiş Milletler ’in Mültecilerin Hukuki Sta-

tüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protoko-

lü’ne uygun şekilde mülteci statüsünün tanınma-

sını ve tamamlayıcı ve ikincil koruma biçimlerini 

kapsadığını kabul ederek ve geri göndermeme 

ilkesi ile mülteciler ve tamamlayıcı ya da ikincil 

koruma biçimlerinden faydalanan kişilerin hak-

larının önemini vurgulayarak, 

– İnsan ticareti mağdurları, bir ülkede zor du-

rumda kalmış göçmenler ve vatansız kişiler de 

dahil olmak üzere,  en hassas durumdaki göç-

men gruplarının özel ihtiyaçlarını dikkate alma-

ya ve refakatsiz küçükler de dahil olmak üzere, 

çocuğun yüksek yararına en uygun şekilde hare-

ket etmeye özen göstererek,

Göçün toplumsal cinsiyetle ilgili yönlerinin farkına va-

rarak,

Ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olgularının top-

lumlar ve bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini vurgula-

yarak göçmen karşıtlığı ile mücadeleye ve göçün olumlu 

etkilerine ilişkin farkındalığı arttırmaya çabalayarak,
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Küresel çevresel değişimin olası etkileri ile doğal afetler 

sonucu ortaya çıkabilecek göç akınlarının yönetilmesinde 

işbirliğinin öneminin ve bunları müteakip acil durumlarda 

insani yardım sağlanması konularının bilincinde olarak,  

Devletler arasında göç yönetimine ilişkin sürekli bir bilgi 

transferi ile iyi uygulama ve tecrübelerin paylaşılması ve 

uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer pay-

daşların bu alanda sağlayabileceği katkılara duyulan ihtiya-

cı belirterek,

20 yılı aşkın süredir devam eden 

Budapeşte Süreci’nin gittikçe büyü-

yen bir coğrafi ve tematik kapsam 

çerçevesinde hükümetler ve diğer 

ilgili ortaklar arasında devlet ta-

rafından yönlendirilen dengeli bir 

diyaloğun göç yönetimi konularını 

tam kapsamlı olarak ele almadaki 

önemi açısından, ülkelerarası göç 

diyaloğunun geliştirilmesinde ba-

şarılı bir platform rolü ile elde etti-

ği kazanımları takdir ederek,  

Bu çerçevedeki işbirliğinin enfor-

mellik, gönüllülük, esneklik ve 

eşitlik ilkeleri temelinde devam 

edeceğini vurgulayarak, 

Budapeşte Süreci’ni, katılımcı dev-

letlerin göç konusundaki farklı 

konumlarını, farklı fayda ve farklı 

bakış açılarını gözetmek kaydıyla, 

tüm katılımcı devletler için güven-

li, açık ve karşılıklı güven temelinde ça-

lışan bir platform olarak sürdürmeye kararlı olarak, 

İpek Yolu boyunca gerçekleşen göçün önemi ve karma-

şıklığının bilincinde olarak, tüm katılımcı devletler ara-

sında diyalogun arttırılması ve karşılıklı işbirliği temelin-

de ortaklıklar geliştirmeyi hedefleyerek,  

Aşağıdaki Hususlarda Mutabık Kalınmıştır: 

(1) İpek yolu üzerindeki göç akınlarının yönetilmesine 

ilişkin karşılıklı işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi ama-

cıyla bir “İpek Yolu Göç Ortaklığı” kurulması ve böyle-

likle Budapeşte Süreci’nin coğrafi kapsamı ve odağının 

yön değiştirmesini sağlamak. 

Bu ortaklığın öncelikli hedefleri şunlardır:

• Yasal göç ve mobilitenin daha iyi organize edilmesi 

ve koşullarının iyileştirilmesini sağlamak,

• Göçmenlerin entegrasyonunu destekleyerek ayrım-

cılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olgularıyla mü-

cadele etmek, 

• Göçün gerek menşei ülkeler, gerekse varış ülkelerin-

de kalkınmaya dair olumlu etkilerini güçlendirmek,

• Düzensiz göç ile mücadele etmek, düzensiz göçü 

önlemek, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dö-

nüş ve kabul süreçlerini kolaylaştırmak, göçmen ka-

çakçılığı ile bağlantılı suç ağlarıyla mücadele etmek,

• İnsan ticaretiyle mücadele etmek ve bu suçu önle-

mek, temelinde yatan nedenleri ele almak, insan 

ticareti mağdurlarına yeterli ölçüde koruma ve des-

tek sağlamak,

• Uluslararası standartlar temelinde mülteci haklarına 

saygı göstermek ve uluslararası koruma sağlamak. 

(2) Yukarıda belirlenen amaç ve önceliklerin yerine ge-
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tirilmesine yönelik somut eylemlerin düzenlenmesi için 

eşgüdüm içerisinde bir çaba gösterirken aşağıda değini-

len tematik işbirliği alanlarının belirleyici faaliyetler liste-

sinden yararlanmak. 

(3) İpek Yolu Göç Ortaklığı’nca sağlanan kazanımlar 

ve gelişmeler konusunda bilgi paylaşımı sağlamak, etki 

ve ilerlemesini değerlendirmek ve geleceğe yönelik fa-

aliyetleri belirlemek amacıyla düzenli olarak Bakanlar 

Konferanslarında bir araya gelmek.

(4) Üst düzey yetkililerimizi aşağıdaki konularda görev-

lendirmek:

• İpek Yolu Göç Ortaklığı hedeflerini etkin ve etkili 

şekilde uygulamak, 

• Yıllık Üst Düzey Yetkilileri Toplantıları aracılığıyla 

Ortaklığın uygulanmasını sağlamak, 

• Bu Bakanlar Toplantısını müteakip gerçekleştirecek 

ilk toplantıda somut eylemlerin düzenlenmesinde 

öncelikli konular üzerinde karara varmak,

• Uygun bir coğrafi çalışma 

grup yapısı oluşturmak, bu yapı 

içinde belli alt bölgelerde yer alan 

ve konuya ilgi gösteren devletlere 

ipek yolu üzerindeki göç akımlarını 

tartışmak üzere ek platformlar oluş-

turma olanağı sağlamak,

• Paydaşların öncelikli özel 

konular üzerinde detaylı ve derin 

tartışmalar yapmasına olanak sağ-

layacak tematik uzman toplantıları 

düzenlemek.

(5) Sekreterya’yı İpek Yolu Göç Or-

taklığı uygulamalarını izlemek ve 

uygun gördüğü alanlarda diyalog 

ve işbirliğini kolaylaştırıcı rol üstlen-

mekle görevlendirmek. 

Aşağıdaki Hususları Taahhüt 

Ederiz

Diyalog ve işbirliğini özellikle, ancak 

bunlarla sınırlı kalmamak üzere, aşağıdaki inisiyatiflerde 

açıklanan amaçlar ve eylemler üzerinde yoğunlaştırmak: 

I. Göç ve Mobilite  

• Kabul ve ikamet iznine ilişkin kural ve uygulama-

ların şeffaflığının arttırılması da dahil olmak üzere, 

yasal göç yönetimini iyileştirmek,

• Göç alan ve veren ülkelerdeki işgücü ihtiyacı ve 

emek piyasasının detaylı bir şekilde incelenmesi te-

melinde istihdam olanaklarına yönelik bilgi alışveri-

şi ve işbirliğini güçlendirmek, 
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• Uygun durumlarda, göçmen işçilerin işgücü piyasa-

sına erişimlerini düzenlemek amacıyla işgücü göçü 

anlaşmaları ve pilot proje kullanımını değerlendir-

mek ve teşvik etmek,

• Kaynak ülkeye geçici dönüş sürecinin kolaylaştırıl-

ması da dahil, mevcut döngüsel göç program-

larını değerlendirmek – gelişim aracı olarak da 

kullanmak – ve yeni programlar geliştirme ola-

naklarını incelemek,

• Potansiyel göçmen adaylarına ülkeden çıkış ön-

cesi bilgi de dahil olmak üzere düzenli göç ola-

nakları, kural ve yönetmeliklerine ilişkin açık, 

erişilebilir ve anlaşılır bilgi sunmak, 

• Beceri eşleştirme, göçmenlerin profesyonel ve 

eğitim yetkinliklerinin tanınması, diplomaların 

onayı ve insan kaynaklarının optimal kullanımı-

na yönelik en iyi uygulamaları araştırmak,

• Göçmenlerin sahip oldukları haklar, sorumlu-

luklar ve fırsatlar konularında yeterli bilgiye 

erişimlerini sağlayacak uygulama ve idari kapa-

siteleri oluşturmak, 

• Bazı emeklilik haklarının taşınabilmesi imkanla-

rına yönelik seçenekleri araştırmak,  

• Öğrenciler, araştırmacılar ve işadamları da da-

hil olmak üzere-  iyi niyetli ziyaretçilerin mobilite-

lerinin iyi şekilde yönetilmesini kolaylaştırmak, ilgili 

kural ve uygulamaların şeffaflığını arttırmak. 

II. Entegrasyon 

• Göçmen ve mülteciler açısından entegrasyon süreci-

ni güçlendirmek,

• Uygun entegrasyon araçları ve önlemleri aracılığıyla 

göçmen ve mültecilerin ev sahibi topluma entegras-

yonu ve aktif katılımını hızlandırmak,

• Göç alan toplumları göçmen ve mültecileri kabul 

konusunda desteklemek, göçmen ve mültecileri bu 

toplumlardaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım 

konusunda cesaretlendirmek, 

• Ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olaylarını 

izlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla ev-

sahibi devlet ile sivil toplum örgütleri ve diyaspora 

toplulukları arasında işbirliğini arttırmak.

III. Göç ve Kalkınma  

• Göç politikalarını detaylandırırken, kalkınma konu-

larını ve ihtiyaçlarını göç unsuruyla birlikte kalkınma 

planında dikkate almak,

• Göç ve kalkınma alanında göçmen merkezli bir yak-

laşım temelinde göç olgusunun istihdam, eğitim, 

sağlık, konut ve sosyal politikalar gibi konular üze-

rindeki etkilerini göz önünde tutarak sürdürülebilir, 

kapsamlı, dengeli ve etkin politikalar oluşturmak,  

• Gerek kamu, gerekse özel sektör de dahil olmak 

üzere kalkınma ile ilişkili tüm paydaşların diyalog 

ve somut eylemlere dahil edildiği çok-aktörlü bir 

yaklaşım geliştirmek,

• Döngüsel göçü kolaylaştırmak, gerek menşei gerek-

se varış ülkelerinde kalkınma açısından fayda sağla-

yacak aktif adımlar atmak,

• Yerleşik iyi uygulama örnekleri temelinde diyaspo-

ra ile ilişki içinde olmak ve katkılarından daha çok 

faydalanmak, 

• Finansal okur-yazarlık konusunda verilecek eğitimler 

ve havale ücretlerinin düşürülmesi yoluyla kazanı-

lan ücretlerin ülkelerarası transferini kolaylaştırmak, 
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varlıkların kişiye özel olması niteliğini de dikkate 

alarak, menşei ülkede finansal ve sosyal paylaşımları 

arttırarak sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkın-

ma sağlamak,

• Kabul eden toplumların faydalanacağı politikalar 

yoluyla sürdürülebilir yeniden bütünleşmeyi geliş-

tirmek, 

• Beyin göçü, geride kalan aile üzerindeki sosyal etki-

ler gibi göç vermenin menşei ülkeler üzerinde yara-

tabileceği olası olumsuz etkilerle mücadele etmek,

• Acil yardım, insani yardım ve sürdürülebilir kalkın-

ma arasındaki boşluk üzerinde çalışmak,

• Göçün kalkınmayla ilişkili sebeplerini araştırmak ve 

bunlar üzerinde çalışmak,

• Göçmenler tarafından kurulan küçük ve orta ölçek-

li girişimleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi 

menşei ülkenin kalkınmasına hizmet edecek inisiya-

tiflerle geliştirmek ve güçlendirmek.

IV. Düzensiz Göç  

• Düzensiz göç ve bununla ilişkili suçlara ilişkin, dev-

letler ve ilgili paydaşlar arasındaki bilgi ve tecrübe 

alışverişini arttırmak amacıyla,

• Bilgi tabanını geliştirmek,

• Düzensiz göçmen akınlarını izlemek ve analiz etmek 

amacıyla durum değerlendirme kapasitelerini arttır-

mak,

• Göçmen kaçakçılığı ve ilgili suçların önlenmesi ve 

bunlarla mücadele edilmesi için kolluk kuvvetleri ile 

işbirliğini arttırmak.

• Düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı da 

dahil olmak üzere düzensiz göçle mücadele edilmesi 

konusunda ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 

çalışan tüm kurumlar arasındaki eşgüdümü arttır-

mak,  
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İçişleri Bakanlığı Uluslararası Temaslar Bülteni 

• Entegre sınır yönetimi ve bilgi alışverişi alanlarında-

ki işbirliğini veri güvenliği açısından uygulanabilir 

kurallar çerçevesinde artırmak, 

• Göç irtibat görevlileri de dahil olmak üzere, irtibat 

noktalarının oluşturulmasını değerlendirmek, 

• Sığınma sistemleri-

nin suistimalini en-

gellemek amacıyla 

bilgi, iyi uygula-

malar ve tecrübe-

lerin paylaşımında 

yasal göç kanalla-

rının kötüye kul-

lanımını engelle-

yecek önlemleri 

almak, 

• Karma göç akın-

larını uygun şekil-

de yönetmek ve 

ihtiyacı bulunan 

kişilere uluslararası 

koruma sağlarken 

refakatsiz küçük-

ler, zor durumda 

kalmış olan göçmenler, insan ticareti mağdurları ve 

sağlık hizmetlerine ihtiyacı bulunan göçmenler gibi 

özellikle savunmasız gruplar açısından sisteme erişi-

mi teminat altına almak,

• Potansiyel göçmenlere düzensiz göçle ilişkilendirilen 

risk ve tehlikelere ilişkin açıkça bilgilendirme yap-

mak ve bu yol ile farkındalığı arttırmak,

• Seyahat ve kimlik belgeleri ile menşei belirten bel-

geler dahil olmak üzere, belge güvenliği konusunda 

karşılıklı bilgi, tecrübe ve teknik bilgi alışverişinde 

bulunmak,

• Geri dönüş ve geri kabul süreçlerinde, özellikle kim-

lik belirleme ve belgelendirme aşamalarında, ulusla-

rarası teamül hukuku temelinde her devletin kendi 

vatandaşlarını geri kabul etme zorunluluğunu göz 

önünde bulundurmak suretiyle kabul anlaşmaları-

nın müzakeresi, imzalanması ve uygulanması yoluy-

la operasyonel işbirliğini arttırmak,

• Gönüllü geri dönüşlere öncelik sağlamak, kabul 

eden toplumla yeniden bütünleşmenin etkin şekilde 

sağlanmasına yönelik kişiye özel programlar geliş-

tirmek ve geri dönüş sürecini daha iyi şeklide takip 

etmeye yönelik önlemler araştırmak.

V. İnsan Ticareti 

• Açık ve anlaşılır bilgilendirme ve insan ticaretinin te-

mel sebeplerinin anlaşılması ve giderilmesi yoluyla 

insan ticaretine dair tehlikeler konusunda farkındalı-

ğı arttıracak önlemler almak,

• İnsan ticaretiyle mücadelede özellikle kadın ve ço-

cuklar üzerine yoğunlaşan, ilgili tüm paydaşların 

dahil olduğu çok-aktörlü bir yaklaşım ile ulusal ve 

bölgesel stratejiler geliştirmek,

• İnsan ticareti mağdurlarının rehabilitasyonları için 

yardım ve koruma kapasitesinin arttırılmasına ek 
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olarak mağdurlara yö-

nelik ulusal ve sınıraşan 

sevk mekanizmalarının 

geliştirilmesini destekle-

mek, 

• İstihdam ajansları-

nın rol ve işlevleri, işçi 

ve işverenlerin hak ve 

sorumlulukları, göçmen-

lerin kölelik, insan tica-

reti, emek istismarı veya 

kötü muamele mağduru 

haline gelmelerinin ön-

lenmesinde iş müfettiş-

lerinin katkı sağlayabile-

ceği alanlarda politikalar 

geliştirmek ve uygula-

mak, 

• Kolluk kuvvetleri ve 

yargının, insan ticareti suçlularını etkin şekilde tespit 

etmek, kovuşturmak ve cezalandırmaları için uygun 

mevzuatı oluşturmak ve kapasiteyi geliştirmek.

VI. Uluslararası Koruma  

• Uluslararası korumaya ihtiyacı bulunan kişilerin 

tespitine yönelik usülleri güçlendirmek, sığınma-

cılara uygun kabul koşullarını ve gerekli belgeleri 

sağlamak ve mültecilere gönüllü geri dönüş, yerel 

entegrasyon ya da yerleştirme gibi kalıcı çözümler 

sunmak,

• Geri göndermeme ilkesinin; sığınmacılara, ülkeye gi-

riş şekillerinden bağımsız olarak, geri dönüş ve geri 

kabul prosedürleri çerçevesinde de etkin ve adil sı-

ğınma prosedürlerine erişimlerini sağlayacak şekilde 

ve herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın uygu-

lanmasını sağlamak,

• Uluslararası işbirliği yoluyla, uzayan mültecilik du-

rumlarına dair çözüm geliştirmek konusunda daya-

nışmayı arttırmak ve koruma sistemlerinin güçlen-

dirmek.

• Ülkelere, uluslararası standartlara uygun sığınma 

mevzuatı ve sistemleri geliştirmeleri konusunda bilgi 

alışverişi ve uluslararası koruma kavramına yönelik 

ortak bir anlayış geliştirme yoluyla destek vermek.
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