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GAÜN Göç Enstitüsü Türkiye’nin müstakil olarak 

göç çalışmaları için kurulmuş ilk enstitüsüdür. 

GAÜN Göç Enstitüsü gerçekleştirdiği Ulusal ve 

Uluslararası çalışmalar ile “Göç” konusunun doğru 

bir şekilde anlaşılması, değerlendirilmesi, 

sorunların ve çözümlerinin sağlıklı bir şekilde 

ortaya konulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda kurulduğu günden beri birçok 

çalıştaya, sempozyuma, projeye, vs. çalışmalara 

imza atmış veya gerçekleşmesine katkıda 

bulunmuştur ve bulunmaya devam etmektedir.



Gaziantep Üniversite ve Göç Enstitü olarak göçü ve mülteciliği 

sadece sorun olarak değil, imkan, zenginleşme, olgunlaşma, gelişme 

ve karşılıklı değişmenin de fırsatı olarak görüyoruz. 

Gaziantep’te toplumsal hayata uyumu bütün boyutları ile ele almayı, 

Gaziantep’in yerleşik ve yeni sakinlerinin hayatlarına katkı 

sağlamayı ve aynı zamanda Gaziantep’ten yola çıkarak göçmen 

nüfusun yüksek olduğu kentleri ve tüm Türkiye’yi kapsayacak 

şekilde bu katkının yayılmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz 

arasındadır.



Lisansüstü Programlarımız:

• Kadın Çalışmaları ABD

• Göç Çalışmaları ABD

• Kent Çalışmaları ABD

• Göçmen ve Mülteci Sağlığı ABD

• Kentleşme ve Toplumsal Entegrasyon ABD



Gaziantep’teki Suriyeliler –
Uyum, Beklentiler ve Zorluklar 
Araştırması.

Çalışma Türkçe ve İngilizcenin 

yanı sıra Arapça olarak da 

yayımlanmıştır.



Gaziantep Şehitkâmil ve 

Şahinbey merkez ilçelerdeki 

toplam 190 mahalleden 

(köyler hariç) 129’unda, 

haneleri ya da aileleri temsil 

eden 1824 kişiyle 79 soru  ve 

değişik seçenekleri içeren 

yapılandırılmış soru 

formlarıyla yüz yüze 

görüşmeler yapıldı. Böylece 

eserde haritalarda ve 

grafiklerde yansıtılan 

dağılımlar elde edilmiştir.



Saha araştırmasının detaylı 

tablolarından da anlaşılacağı

üzere, pek çok soru ve başlıkta 

Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin

genel özelliklerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır.

Türkiye’ye ya da Gaziantep’e 

gelmeden önce Suriye’de 

yaşadıkları bölge ve sosyal 

ortamları öğrenmekle başlayan 

çalışma, Suriyelilerin Gaziantep’te 

veya Türkiye’de geçirdiği sürelerin 

dağılımlarını içermektedir. 

Sonrasında, Suriyelilerin birey ve 

hane bazındaki genel demografik 

örüntülerine vurgu yapılmaktadır. 

Çalışma bunların yanı sıra bu 

alanda bilgi sahibi olmak isteyenler 

için birçok önemli veriyi içeriğinde 

toplamıştır.



Gaziantep Üniversitesi’nde Göç Enstitüsü 

tarafından 20 Haziran 2019 tarihinde Dünya 

Mülteciler Günü nedeniyle bir panel 

düzenlendi. İngilizce ve Türkçe broşürler 

hazırlandı.



Göç Enstitüsü ile Sosyoloji bölümü ortaklığında gerçekleşen “Göç Tartışmaları” 

panel serisinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’u, Trent

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feyzi Baban, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar 

Merkezi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman, Universdad De Alicante’den Carmen

Marimon Llorca ve Juan Antonio Roche Carcel, Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi’nden Dr. Zerrin Arslan misafir edildi.



Dünya Göç ve Mülteci Kongresi



Gaziantep Üniversitesi ve Göç

Enstitüsü tüm dünyanın,

ülkemizin ve şehrimizin önemli

tartışma konularından biri olan

Suriyeli mülteciler konusunda

çözüm önerilerinin tartışılacağı

uluslararası düzeyde kapsamlı

bir akademik kongreye ev

sahipliği yaptı.



Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu 

ve Kuzey Afrika’nın 24 ülkesinden 258 konuşmacı 14-17 Ekim 2019 tarihleri 

arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Dünya Göç 

Kongresi’nde buluştu. 55 farklı panelde dünya ve Türkiye’deki göç olgusunda 

yaşanan gelişmeler tartışıldı.



Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretime 

Entegrasyonu



Gaziantep Üniversitesi ise 

dünyanın birçok ülkesinden 

öğrenciyi bünyesinde 

bulundurmaktadır. Yabancı 

öğrencilerin başında ise 3139 

öğrenci ile Suriyeliler 

gelmektedir. Gaziantep 

Üniversitesi Suriyeli 

öğrencilere sağladığı imkân 

ve fırsatlara ek olarak 

Suriye’de açılan fakülteler 

açarak eğitim hizmetleri ülke 

sınırlarının ötesine taşımıştır. 

Suriye'de, Gaziantep 

Üniversitesi Rektörlüğüne 

bağlı İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi (El-Bab), İslami 

İlimler Fakültesi (Azez) ve 

Eğitim Fakültesi (Afrin) 

kurulması kararlaştırıldı ve 

hız faaliyetlere başlandı. 



Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (UNHCR) ve 

Gaziantep Üniversitesi 

Göç Enstitüsün birlikte 

gerçekleştirdiği bu 

çalışma, alanında uzman 

akademisyenler ile 

yüksek öğrenimine 

devam eden Türkiyeli ve 

Suriyeli öğrencileri bir 

araya getirmiştir. Türkçe, 

İngilizce ve Arapça 

olmak üzere 3 farklı dilde 

yapılan sunumlar ve odak 

grubu görüşmeleriyle 

sorunların tespiti ve etkin 

çözüm yollarının ortaya 

konulması amaçlanmıştır.



Gaziantep'teki Suriyeliler – Mevcut Durum 2020



"Yeni Normal" koşulları kıstas alarak 

faaliyetlerimize devam etmekteyiz.  

IOM, CARE ve Gaziantep Valiliği İl Göç 

İdaresiyle birlikte yürütüyoruz.

Çalışmamız Gaziantep’in Şehitkamil ve 

Şahinbey ilçelerinde toplam 301 mahalleyi 

kapsamaktadır. 

Proje kapsamında Gaziantepli ve Suriyeli 

toplam 4500 haneyle anket çalışmasının 

yapılması planlanmaktadır.

Projemizin saha çalışma aşaması devam 

etmektedir. İlerleyen günlerde toplanan veriler 

değerlendirilerek önemli çalışmalara kaynak ve 

temel oluşturacaktır. 


