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ÖZET 

 

Bu çalışma son yılların en önemli sorunlarından biri olan göçmenleri ve söz konusu 

göçmenlere yönelik sosyal politika düzenlemelerini açıklamayı hedeflemektedir. Sosyal 

politika ve göç kavramlarının açıklanması, hedefe ulaşılması açısından önemlidir. Bu hedef 

doğrultusunda öncelikle Avrupa Birliği'nin sosyal politika ve göç mevzuatına bakılmış 

daha sonra ise Birliğe üye olan fakat hem kültürel açıdan hem de yönetim açsısından 

önemli derecede farklılık gösteren üç ülke analiz edilmiştir. Seçilen ülkeler İsveç, Birleşik 

Krallık ve Almanya sırası ile göç tarihi ve göçmenlere yönelik sosyal politika açısından 

incelenmiştir.     

 

Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde olan Türkiye, Cumhuriyet'in ilanından itibaren 

Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen göç dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum 

Türkiye'nin göçmenler açısından düzenlemeler yapmasına neden olmuştur. Çalışmanın son 

kısmında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet'in ilanından bu yana almış olduğu 

göçler ve göçmenlere yönelik sosyal politika düzenlemeleri yer almaktadır.  

 

Çalışmanın sonucunda seçilmiş üç ülke ile Türkiye göç ve göçmenlere yönelik 

sosyal politikalar çerçevesinde karşılaştırılarak Türkiye'ye söz konusu alanda öneriler 

getirilmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Göç, Göçmen, Göçmen Politikaları.     
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ABSTRACT 

 

This study aims to explain one of the most important issues of our age- migration 

and social policies directed at said migrants. İn order to achive this goal it is important to 

understand the concepts of social policyand migration. To achive this goal, the social 

policy and migration issues of the European Union will be examined first. Then three 

countries which are EU members, but differ significantly in terms of culture and 

goverment- Sweden, the United Kingdom and Germany- will be analyzed in terms of 

migration history and policy. 

 

The Republic of Turkey, an EU candidate country, has experienced migration from 

the Balkans and Caucasus since its foundation. This lead Turkey to adopt policies from the 

perpective of migrants. The final part of this study will examine migration and migration 

policy from the founding of the Turkish Republic until present. 

 

Finally by comparing Turkey and the three countries in questions in terms of 

migration and migration policy an attempt will be made to make proposals for Turkey in 

this area.  

 

 

 

Key Words: Social Policy, Migration, Migrant, Migration Policies. 
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GİRİŞ 

 

Sosyal politikanın kökenleri çok eski tarihlere dayansa da bir bilim olarak ortaya 

çıkması 18. yüzyıl sonlarında meydana gelen Sanayi Devrimi ile olmuştur. Sanayi Devrimi 

ile fabrikalar açılmış, köylerden kentlere göçler başlamış, köylerdeki çiftçiler ve 

şehirlerdeki el işleri ile uğraşan zanaatkarlar yeni sistem olan fabrikasyonun vasıfsız ve az 

vasıflı işgücünü oluşturmuşlardır. Bu dönemde oluşan koşullar sosyal politika biliminin 

ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Sanayi Devrimi dünyada önemli gelişmelere yol 

açarken insanlık açısından açlık ve yoksulluğun artmaya başladığı bir döneme girilmiştir.  

 

Sosyal politikanın göçmenleri konu alması son yüzyılın konusu olarak 

düşünülmektedir. Göçmenler konusu I. Dünya Savaşı ile başlamış, II. Dünya Savaşı ile 

devam etmiştir. Sovyetler Birliğinin ve Yugoslavya'nın dağılması konunun vahametini 

daha da arttırmıştır. İnsanların vatanlarını terk etme konusunun Avrupa'nın ortasına kadar 

gelmesi ülkeleri göçmenler konusunda önlemler almaya ve düzenlemeler yapmaya itmiştir. 

Her ülke, ülkelerine sığınan insanlar için kendi siyasi tutum ve geleneklerine göre çeşitli 

düzenlemeler yürürlüğe koymuştur.  

 

Göç ve göçmen konusunda literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur. Özellikle son 

yıllarda göçmenlerin kamuoyunda yoğun bir şekilde yer alması bilim insanlarını bu konuda 

çalışmalar yapmaya yöneltmektedir. Yapılan her bir çalışma geniş bir konu olan göç 

olgusunu farklı bir açıdan ele almaktadır. Suriye'de çıkan iç savaş sonucu ülkemiz de dahil 

olmak üzere bir çok ülke göçmen dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkeler, topraklarına 

sığınmak isteyen göçmenler için değişik düzenlemeler uygulamaya koymaktadır. Bu 

çalışma, Türkiye'nin göçmenlere yönelik düzenlemelerini sosyal politika bağlamında ele 

almaktadır. Türkiye'de göçmenlere yapılan sosyal politika düzenlemelerinin ne denli etkili 

olduğunu anlamak için çalışmada üç Avrupa ülkesi seçilerek Türkiye bu ülkelerle 

göçmenlere yönelik sosyal politikalar açısında bir mukayeseye tutulmaktadır. Çalışmada 

seçilmiş Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de göçmenlere yönelik sosyal politika 

düzenlemeleri istatistiki verilerden yararlanılarak analiz edilerek irdelenmektedir. 
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Çalışmanın birinci bölümünde sosyal politikanın tanımı yapılmakta, dar ve geniş 

anlamda sosyal politikanın içerikleri açıklanmaktadır. Sosyal politikanın Avrupa 

Birliği'nde ve Türkiye'deki tarihsel gelişim evreleri Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi 

ekseninde irdelenmektedir.  

 

Çalışmanın ikinci bölümü, Avrupa Birliği'nin kuruluşunda yer alan antlaşma ve 

düzenlemeleri açıklamaktadır. Bölümün devamında Avrupa Birliği'nden farklı gruba dahil 

oldukları düşünülen üç ülke seçilerek göçmen istatistikleri ve göçmenlere yönelik sosyal 

politika düzenlemeleri bakımından bu ülkeler analiz edilmiştir. 

 

Çalışmanın son bölümünde Türkiye Cumhuriyeti analiz edilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde aldığı göçler ve bu göçlere yönelik çıkartmış olduğu 

kanunlar bu bölümün konusudur. Ayrıca günümüzün güncel göçmen istatistikleri, en yeni 

kanunlar ve ülkemizde bulunan Suriyelilerin durumlarına ilişkin düzenlemeler bu son 

bölümde yer almaktadır.          
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GENEL KAVRAMLAR 

 

1.1. Sosyal Politika Kavramı 

 

Sosyal politika bir toplumda bireylerin refahlarının sağlanması ve problemlerin 

çözüme kavuşturulması amacıyla devlet tarafından planlanan ve uygulanan eylemler 

bütünüdür. Sosyal politikaların etkin bir şekilde uygulanmadığı toplumlarda hem bireyin 

refahı hem de toplumların gelişmişliği düşük kalacaktır. Bu yönüyle sosyal politika aslında 

bir toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişliğini ifade etmektedir. Günümüzde 

ortaya çıkan ayrımcılık, yoksulluk, savaşlar, sosyal adaletsizlik, dışlanma gibi faktörler 

sosyal politikaların gerekliliğini anlamlı bir şekilde ortaya koymaktadır (Şenkal, 2011: 26).  

 

1.1.1. Sosyal Politika Kavramının Tanımı 

 

Sosyal politika kavramını sosyal ve politika kelimeleri meydana getirmektedir. 

Kavramın temelini politika kelimesi oluşturmaktadır. Eski bir Yunaca kelime olan politika, 

genel olarak bir toplumda belirli bir amaca yönelik önlemler bütünü olarak tanımlanabilir. 

Sosyal kelimesi ise Latince "socius" kökünden gelmekte olup; toplumla ilgili konularda 

insanla ilgili sorunları ifade etmektedir. Bu iki kavramın tanımlarından yola çıkılarak 

sosyal politika toplumun sosyal amaca yönelik önlemlerinin bütünü olarak açıklanabilir     

(Tokol, 2000: 1). 

 

Sosyal politika; geleneksel olarak sosyal hizmetler ya da sosyal refah sistemi olarak 

bilinen ve kıtlık koşulları altında insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için hükümetler 

tarafından uygulanan politikalar bütünüdür. Hükümetler, bu politikalar ile sınırlı 

kaynakları toplumun sosyal ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtırlar (Lavalatte ve 

Pratt, 2006: 2). 

kk2
Dikdörtgen
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Sosyal politika, devletin toplumdaki bireyleri çeşitli risklere karşı korumak için 

uyguladığı politika ve önlemleri ifade etmektedir. Bu politikaları temel olarak beş başlık 

altında toplayabiliriz. Bunlar; sosyal koruma (sosyal güvenlik), sağlık hizmetleri, eğitim 

hizmetleri, konut yardımları ve kişisel sosyal hizmetlerdir. Ayrıca kültür ve sanat 

hizmetleri, sosyal adalet sistemi ve çevre politikaları da sosyal politikalar içerisinde 

sayılabilir (Baldock ve diğerleri, 2007: 8).  

 

Titmuss ise sosyal politikayı, devletin vatandaşlarının refahını sağlamak için 

uygulamaya koyduğu politikalar olarak ifade etmektedir. Ayrıca Titmuss, sosyal 

politikanın toplumun bütün üyelerine belirli asgari standartların ve belirli fırsatların 

sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır (Titmuss, 1974: 144).  

 

1.1.1.1. Dar Anlamda Sosyal Politika 

 

Sosyal politika kavramının ortaya çıkışı Sanayi Devrimi’nin başladığı 18. yüzyılın 

sonlarına kadar uzanmaktadır. Sanayi Devrimi Avrupa’nın büyük kentlerinde bütün sosyal 

ve ekonomik ilişkileri değiştirmiş, feodaliteyi sonlandırmış ve yeni toplumsal sınıflar 

ortaya çıkarmıştır. Şehirlere fabrikaların kurulması, köylerden kentlere göç akımı 

başlatmıştır. Feodalite sisteminin serfleri, endüstri toplumunun işçileri haline gelmiştir. Bu 

dönemde emek ve sermaye arasında önce eşitsizlikler daha sonra çatışmalar ortaya 

çıkmaya başlamıştır (Koray ve Topçuoğlu, 1995: 3). 

 

Sanayi Devrimi ile birlikte yeni bir ekonomik düzen ortaya çıkmıştır. Bu düzende 

işçiler insan onuruna yakışmayan şartlar içerisinde çalışmaya zorlanmış, kadın ve çocuklar 

bu sürecin içine sürüklenmiştir. Yeni düzenin ekonomik sistemi içerisinde işçiler büyük bir 

sefalet içerisinde kalmış, sermaye her geçen gün zenginleşmiştir. İşçilerin çalışma süreleri 

sürekli artmış, çalışma koşulları gittikçe kötüleşmiş, ücretler azalmıştır (Serdar, 2014: 3). 

 

Dar anlamda sosyal politika, bu gelişmeler ışığında sosyal politika kavramının ilk 

çıktığı dönemi ifade etmekte ve merkezinde emek piyasası ile emek piyasasına yön veren 

işçi sınıfını bulundurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında dar anlamda sosyal politikanın 

toplumun tamamını kapsama gibi bir amacının olmadığı söylenebilir (Yüksel, 2014: 21). 
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Talas (1992: 16), dar anlamda sosyal politikayı "ekonomik bakımdan bağımlı ve 

güçsüz insanları sermayeye karşı korumak ve sömürülmelerini önlemek için devletin almış 

olduğu koruyucu, sınıflar arasında uyum ve denge sağlayıcı önlemler" olarak 

tanımlamıştır. 

 

1.1.1.2. Geniş Anlamda Sosyal Politika 

 

Sosyal politika, Sanayi Devrimi sonucunda emek ile sermaye arasında meydana 

gelen çatışmaların, kurulu toplumsal düzeni sarsmasını engellemeye yönelik önlemler 

olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Fakat zamanla sosyal politika, gerek ilgilendiği kitleler 

ve sınıflar, gerekse kapsadığı konu ve sorunlar açısından daha geniş bir içerik kazanmıştır. 

Sanayi Devrimini izleyen yıllardan sonra sosyal politika, bu dönemin sorunları ile sınırlı 

kalmayıp, toplumsal ilişkiler, toplu pazarlık, sendikacılık, çalışma ilişkileri ve ücret 

yönetimi gibi çok sayıda dalı kapsayacak şekilde genişleyerek yeniden şekillenmiştir 

(Kaya, 2014: 13). 

 

Geniş anlamda sosyal politika, toplumda çıkarları çatışan emek ve sermayeyi 

uzlaştırmaya ve iş barışını sağlamaya çalışmaktan öte, toplumsal sistemde rahatsızlık 

yaratan tüm olumsuzlukları engellemekle ilgilenmektedir. Bu bağlamda sosyal politika, 

toplumun refahı ve sosyal barışın sağlanması için ekonomik oluşumların sınıflar arasında 

yaratmakta olduğu adaletsizlikleri önlemeye yönelik politikaları ifade etmektedir. Sosyal 

politika geniş anlamı ile ele alındığında toplumsal sınıfların sosyal yapı içerisinde uyumlu 

bir şekilde yer almasını amaçlamaktadır (Serdar, 2014: 5). 

 

Bütün yurttaşlar için eğitimde, sağlıkta ve barınma olanaklarında asgari bir düzeyin 

sağlanması geniş anlamda sosyal politikanın kapsamına girmektedir. Daha sonra sosyal 

politikanın amacı daha da genişlemiş, örneğin bir sosyal adalet ve sosyal eşitlik amacını 

hayata geçirmeye çalışan uygulamalara dönüşmüştür. Yoksulluğun önlenmesi, herkese 

eğitim ve sağlık hakkı tanınması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, işsizliğin ortadan 

kaldırılması gibi hedefler sosyal politikanın temel hedefleridir (Koray, 2012: 29).       

 

Tablo 1 dar anlamda sosyal politika ile geniş anlamda sosyal politika kavramlarını 

karşılaştırmakta ve aralarındaki ayrımları göstermektedir.  
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Tablo 1: Dar Anlamda Sosyal Politika İle Geniş Anlamda Sosyal Politikanın 

Farkları 

Dar Anlama Sosyal Politika Geniş Anlamda Sosyal Politika 

 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan çalışma 

ilişkilerini merkez alır. 

Sanayi Devrimi'nden çok eski tarihlerdeki 

sosyal sorunlardan, sanayi sonrası toplumun 

sosyal sorunlarına kadar geniş bir çerçeveye 

sahiptir.  

 

Çalışma hayatındaki sorunları iki sınıf 

(emek- sermaye) bağlamında ele alır. 

 

Sosyal sorunlara ve çalışma yaşamındaki 

ilişkilere sınıf perspektifinden daha geniş 

bir perspektif ile yaklaşır. 

 

Sadece çalışma ilişkilerinden doğan 

sorunları, temeline işçi statüsünde 

çalışanları oturtarak konu alır.  

Sosyal hayatın bütün yönlerini inceleyerek 

sosyal sorunların tümünü konu alır. 

Çalışma ilişkilerindeki kapsamı işçiler 

değil, tüm çalışanlardır.   

 

İktisadi sistemi kapitalist sistem olarak 

kabul eder ve bunun sürdürülmesi için 

düzenlemelerin üretilmesini hedefler. 

 

İktisadi sistemi merkez olarak ele alarak 

incelemelerini yapmaz. Ekonomi 

politikalarının sadece liberal politikalardan 

ibaret olduğunu varsaymaz.   

Siyasal düzenle ilişkisi genel oy hakkı ile 

sınırlıdır. 

Siyasal düzenin önemli bir parçası haline 

gelecek aktörlerin oluşturulmasına katkıda 

bulunur.   

Kaynak: Bedir, 2013: 6. 

 

1.1.2. Sosyal Politika Kavramının Ortaya Çıkışını Hazırlayan Koşullar  

 

150 yıl önceki gazetelerin bir "ister inan ister inanma" köşesi yoktu- 

inanılmaz olayları haber vermek için. Olsaydı 11 Mart 1776 tarihli 

Birmingham gazetesi şu hayret verici haberi nereye koyacağını bilirdi: 

"Geçen Cuma Mr. Watt'ın yeni ilkelerine göre yapılmış bir Buhar Makinesi 

BloomfieldColliery'de çalıştırıldı... Seyre gelen çok sayıda bilim adamı bu 

tuhaf ve güçlü makine karşısında büyük ilgi duydular... Bu örnekten sonra 

icadın önemi ve yararı konusunda duyulan şüpheler dağılmıştır... Mr. Watt 

bunu... Yıllar süren incelemeler ve çeşitli pahalı ve emek isteyen 

deneylerden sonra icat etmişti.     

 

Leo Huberman (2013: 193), yukarıda bölümde, sosyal politika biliminin ortaya 

çıkmasına neden olan Sanayi Devrimi'ni başlatan olayı; Buhar Makinesinin icadını 

anlatmaktadır. Sanayi Devrimi, 1776 yılında James Watt'ın buhar makinesini bulması ile 

başlamıştır. Sosyal politika ise İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi'nin bir ürünüdür. 

Çünkü Sanayi Devrimi ile birlikte toplumsal düzen değişmiş, sınıf çatışmaları ile sosyal 

sorunlar baş göstermeye başlamıştır (Koray, 2012: 42). 
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Sanayi Devrimi,  zanaat ve basit aletler ile donatılmış tezgah ve atölye üretimin 

yerine yeni icatların oluşturduğu teknik ve makineler ile donatılmış fabrika üretiminin 

geçmesi; bir başka ifade ile buhar gücü ile çalışan makinelerin insan, rüzgar, su ve hayvan 

gibi unsurlardan oluşan doğal enerjinin yerini almasıdır. Sanayi Devrimi'nin bir başka 

anlamı da 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni sanayi tekniğinin gelişmesi ve bu 

değişmenin büyük ve derin sosyal değişimlere neden olmasıdır (Talas, 1992: 22). 

 

Sanayi Devrimi, başta örgütsel hayat olmak üzere, sosyal yaşamın her aşamasında  

bir çok teknolojik gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Teknik alanda ortaya çıkan bazı 

gelişmeler bu açıdan özellikle önem arz etmektedir. 1735 yılında A. Derby'nin eritme 

fırınlarında odun kömürü yerine kok kömürünü kullanarak çeliği eritmesi; 1733'te J.Kay, 

1767'de Arckwright ve 1785'de Cartwright isimli üç İngiliz girişimcinin tekstil üretiminde 

ilk defa makineleri kullanmaları Devrimin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Fakat 

Sanayi Devrimi teknik alanda önemli gelişmelere neden olurken sosyal konular ihmal 

edilmiştir. Kısa bir süre içerisinde Sanayi Devrimi'nin refahı getirecek bir çağın aksine 

hayal kırıklığı yaratan bir gelişme olduğu fark edilmiştir (Şenkal, 2011: 17).   

 

Sanayileşme ile birlikte hızla gelişen makineleşme ve üretim tekniğinin değişmesi 

büyük fabrikalarda çalıştırılmak üzere çok sayıda işçi ihtiyacını gerektirmiş, aynı zamanda 

da kitlelerin işsiz kalmasına neden olmuştur. Fabrikalaşma sonucu Serflik düzeni ve Lonca 

sisteminin sona ermesi özgür bir işçi grubunu ortaya çıkarmış, kalfa ve çırakların Lonca 

sistemindeki gibi işyeri açma şansları tamamen ortadan kalkmış ve bu insanları ömür boyu 

bağımlı çalışan sanayi işçileri konumuna getirmiştir. Bütün bu gelişmeler işçi sınıfının 

doğmasına yol açmıştır (Güven, 2001: 43). 

 

Sanayi Devrimi yeni oluşan işçi sınıfına insan onuruna yakışmayan çok ağır 

çalışma ve hayat koşulları getirmiştir. Köyden kente göçün artması ile beraber emek arzı 

da artmış, bu durum da ücretlerin düşmesine neden olmuştur. Düşük ücretler insanların 

hayatını olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Çalışanlara verilen sefalet düzeyindeki ücretler, 

kadınların ve çocuklarında fabrika hayatına girmelerine neden olmuştur. Ayrıca yine bu 

dönemde çalışanlar için çok uzun çalışma süreleri söz konusudur. Çalışanlar günde 

ortalama 15-18 saat çalışmaktadır (Gökbayrak, 2013: 24).  
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Sosyal Politikanın ortaya çıkışını etkileyen bir diğer etken 1789 yılında meydana 

gelen Fransız İhtilalı'dır. Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan 

ekonomik ve toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan fikirlerin ortaya çıkmasını 

sağlamış, siyasi yapıları değiştirmiş ve bu şekilde Sanayi Devrimi'nin doğuşunu 

hızlandırmıştır. Fransız Devrimi'nin ortaya çıkardığı yeni düşünce akımları çalışma 

ilişkilerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Önce serbest piyasa ve özel mülkiyetin 

önündeki engeller kaldırılmıştır. Ekonomide liberalizm kabul edilmiştir. Loncalar 

yasaklanmış, yoksul köylüler tarafından ekilen ortak kullanıma açık araziler özel mülk 

haline getirilmiştir. Liberalizm, bir taraftan ekonomide serbest piyasa sisteminin egemen 

olmasını isterken diğer yandan da sözleşme serbestisini savunmuştur. İşçi ve işverenler 

arasındaki iş akitlerinin özgürce yapılması için yasal zemin oluşturulmuştur. Bu nedenle de 

işçi ve işverenler arasındaki sözleşmelerin özgürce yapılmasına engel oldukları iddiası ile 

sendikal örgütlenmelere ve emeği koruyucu yasalara karşı çıkılmıştır (Dertli, 2012: 30). 

 

Bu iki tarihsel olay; Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali; sosyal politikanın bir bilim 

olarak ortaya çıkmasına neden olan başlıca etkenlerdir. Ancak hiç şüphesiz sosyal politika 

bu tarihi olaylardan önce de vardı; ama bu gelişmelerden önce piyasa ekonomisinin kontrol 

ettiği bir toplum bulunmuyordu. Piyasanın sosyal ilişkileri belirleme olanaklarının 

düşüklüğü, çalışma yaşamını düzenleyen geleneksel mekanizmaların mevcudiyeti, üretim 

sürecinde sürekli bir enerji kaynağının eksikliği ve çalışma koşullarının görece iyiliği 

sosyal politikanın Sanayi Devrimi öncesinde bir bilim dalı olarak meydana çıkmasını 

engellemiştir (Bedir, 2013: 7-8).   

 

1.1.3. Sosyal Politikanın Tarafları 

 

Sosyal politikanın ulusal taraflarını devlet, sendikalar ve sivil toplum örgütleri 

oluşturmaktadır. Devlet sosyal politikanın temel tarafıdır. Devlet; çıkardığı yasalar ve 

oluşturduğu kurumlar ile, sosyal denge, sosyal barış ve sosyal bütünlüğü sağlamaya 

çalışmaktadır. Uluslararası faktörler ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve 

sosyo-kültürel yapı devletin sosyal politikaların oluşturulmasındaki rolünü önemli ölçüde 

etkilemektedir. Fakat 1980'li yıllarda ortaya çıkan küreselleşme süreci ve bu sürecin hakim 

politikaları olan Neo-liberal politikalar, devletin sosyal yaşama müdahalesini ve sosyal 

politikaların üretilmesindeki rolünün azalmasına neden olmuştur (Tokol, 2000: 23). 
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Sosyal politikanın bir diğer önemli tarafı sendikalardır. Türkiye ve Fransa gibi 

ülkelerde sendikalar hem işçi hem de işveren örgütlerini ifade ederken; ABD, Almanya ve 

İngiltere gibi bir takım ülkelerde yalnızca işçi sendikalarını tanımlamak için 

kullanılmaktadır. İşçi sendikaları, "işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve 

çıkarlarını savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan mesleki örgütler" 

olarak tanımlanabilir (Uçkan, 2014: 58).  

 

Sanayi Devrimi sonrası süreçte sınıf bilincinin gelişmesiyle birlikte sendikalar 

toplumsal alanda güç kazanmaya başlamıştır. Çalışanların ekonomik ve sosyal açıdan iyi 

duruma gelmesi ve kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olmaları gerektiği zamanla 

toplum tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Bu durum, sendikaların grev ve toplu 

pazarlık hakları ile donatılmalarını sağlayarak çalışma yaşamının önemli bir aktörü 

olmalarını ve sosyal politikaları şekillendiren bir unsura dönüşmelerine neden olmuştur 

(Tuna ve Yalçıntaş, 1991: 213-214). 

 

Sosyal politikanın taraflarından üçüncüsü sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum 

örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, sosyal, 

kültürel, hukuki ve politik amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemler ile 

çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük esası ile alan, kar amacı gütmeyen ve 

gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlar olarak tanımlanabilir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum_kurulu%C5%9Fu). Küreselleşme süreci ile 

birlikte devletin sosyal sorunları çözmede yetersiz kalması, geçmişi oldukça eski olan sivil 

toplum örgütlerine ilginin artmasına sebep olmuştur. Sayı ve nitelik bakımından geçmişten 

oldukça farklı olan sivil toplum örgütleri; ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel alanlarda 

birçok faaliyet göstererek bireyi evrensel değerlere dayalı bir değişim içine sokmaya ve bir 

evrensel yurttaşlık kavramı yaratmaya çalışmaktadırlar (Özaydın, 2013: 75).   

 

Sosyal politikanın uluslararası taraflarına baktığımızda, resmi örgütleri, uluslararası 

sendikaları ve uluslararası sivil toplum örgütlerini görmekteyiz. Bu örgütler içinde sosyal 

politika oluşumunda en etkili olan resmi örgütlerdir. Uluslararası sendikalar ve uluslararası 

sivil toplum örgütleri ise uluslararası normlar oluşturmamakta fakat bir takım faaliyetler ile 

bu normların uygulanmasına yardımcı olmaktadırlar. Sosyal politikanın uluslararası 
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taraflarına Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği gibi kurum ve 

kuruluşlar örnek gösterilebilir (Tokol, 2014: 100). 

 

1.1.4. Sosyal Politikanın Kapsamı 

 

Değişen ihtiyaçlar ve gelişen dünyada sosyal politikanın kapsamı giderek farklılık 

göstermiş ve bu sosyal politikayı toplumun bütünlüğünü tehdit eden ve toplumsal yaşamı 

olumsuz etkileyen bütün sorunlarla mücadele etmeye yöneltmiştir. Özellikle gelişmiş 

ülkelerde bireylerin ve toplumsal grupların sorunlarının farklılaşması, sosyal politikanın 

kapsamının genişlemesine neden olmuştur. Sosyal dışlanma, tüketici hakları, çevre ve 

dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilen çocuklar, kadınlar, yaşlılar, özürlüler, eski 

hükümlüler ve göçmenler kapsamı genişleyen sosyal politikanın konuları olmuştur (Serdar, 

2014: 6).   

  

1.2. Göç Kavramı 

 

Göç, günümüz sosyal politikasının önemli konularından birini oluşturmaktadır. 

Göç, pozitif ve negatif yönleri bulunan ve yeryüzündeki bütün toplumları etkileyen bir 

olgudur. Bu olgu insanlık tarihi kadar eskidir ve toplumları derinden etkileyen önemli bir 

değişkendir. Sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan çok geniş boyutlu olan göç olgusu 

geçmişten günümüze, hızlı değişimlerin yaşandığı toplumlarda gözlemlenen en önemli 

sorunlardan biri haline gelmiştir (Küyük, 2011: 21). 

 

Göç hareketi, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana sosyal yaşamın önemli 

öğelerinden birisi olmuştur. Milliyetçilik düşüncesi sonucu ulus devletlerin ortaya çıkması 

ve global politik sistemin en önemli aktörü olmasından sonra ise göç hareketi sınır ötesi bir 

dolaşım şeklini alarak faklı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamlar kazanmıştır (Sallan Gül, 

2002: 80). 

 

Çok sayıda kültür ve uygarlığı zenginleştirerek ve toplumların gelişimlerine katkıda 

bulunarak göç, insanlık için önemli bir unsur olmuştur. Küreselleşme süreci ile birlikte 

dünyanın farklı yerlerindeki toplulukları bütünleştirerek birbirine bağlı hale getirmiştir. 

İnsanlık tarihine bakıldığında hemen hemen her dönemde göç hareketine rastlamak 
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olasıdır. Günümüze kadar, insanlık tarihinde yer alan göç hareketlerinin nedenleri, 

insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak arayışı ya da hayat şartlarını değiştirmek 

olarak ifade edilebilir (Özdemir, 2008: 7). 

 

1.2.1. Göçün Tanımları       

 

Literatüre bakıldığı zaman çok sayıda göç tanımı göze çarpmaktadır. Bu tanımların 

hepsinin ortak noktalarında ise insanların yer değiştirme eylemi bulunmaktadır. Göç, 

sosyal bilimler içerisindeki birçok disiplinde yer aldığı için her disiplindeki araştırmacı göç 

konusuna farklı açıdan yaklaşmış ve yeni tanımlar üretmiştir. Göç kavramının çeşitli 

tanımlarını Tablo 2 'de görebiliriz. 

 

Literatürdeki tanımlar farklı olsa da, bütün tanımların içerisinde iki ortak unsur 

bulunmaktadır.  Bu unsurlardan birincisi, yer değiştirme eylemidir. Yer değiştirme eylemi 

göç olgusunun temelinde bulunduğu için bu unsura bütün tanımlarda rastlanılmaktadır. 

İkinci unsur ise yer değiştirme eylemini kimlerin yaptığıyla ilgilidir. Bu eylem bireysel 

yada toplu nüfus hareketi olarak ifade edilmektedir (Küyük, 2011: 24). 

 

 

Tablo 2: Göç Kavramının Tanımları 

Yazar Tanım 

 

Türk Dil 

Kurumu 

(TDK) 

 

Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir 

ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine 

gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret.  

 

 

Baştürk, 

2014:345 

 

İnsanların çeşitli nedenlerle vatandaşı oldukları ve yaşadıkları ülkelerden 

ayrılıp, ayrılma nedenlerinin daha iyi düzenleneceğini düşündükleri ülkelere 

yerleşmeleri süreci. 

 

 

Ören, 

2011:153 

 

 

İnsanların bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine geçici ve ya 

sürekli olarak hareket etmeleri süreci. 
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Tablo 2 (Devamı) 

Yazar Tanım 

 

Uluslararası 

Göç 

 Örgütü, 

2009: 22 

 

 

 

Uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirmek. 

Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus 

hareketleridir. 

 

Üner, 

1972:23 

 

Kent, köy gibi bir yerleşme biriminden diğerine yerleşmek amacıyla 

yapılan nüfus hareketidir. 

 

 

Tekeli, 

2008:18 

 

 

Bir yerde yaşayanların kendi özgür iradesi ile yaşam alanlarını uzun 

süreliğine başka yerlerde yaşamak üzere değiştirmeleridir.  

 

Lee, 

1996'dan 

Aktaran: 

Özdemir, 

2008:9 

 

 

 

Nüfusun, kalıcı veya yarı kalıcı olarak yer değiştirmesidir. 

 

Yapılan çok sayıdaki tanımlardan ve ortak unsurlardan göçe ilişkin bir tanım 

oluşturacak olursak göç; "belirli bir zaman diliminde veya süreklilik kazanmış bir biçimde, 

bir yerleşim biriminden diğerine doğru, bireysel ya da kitlesel bir hareket içeren ve 

genellikle bireysel açıdan daha iyi bir hayat standardına ulaşma amacıyla gerçekleşen 

nüfus hareketidir" (Tümtaş ve Ergun: 2014: 3). 

 

1.2.2. Göç Türleri 

 

Göç türleri en genel ifade ile oluşum nedenlerine, süresine, mesafesine ve göçün 

özelliklerine göre 4 başlık altında toplanılabilir. Göç türlerinden bahsederken üzerinde 

durmamız gereken nokta, göçün nedenlerinin göç türlerini şekillendirmesidir (Çelik, 2012: 

9-10). 
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Oluşum Nedenlerine Göre Göç Türleri 

 

Gönüllü Göç: Herhangi bir zorlama olmaksızın bireylerin kendi iradeleri ile göç 

etmelerine verilen addır.  

 

Zorunlu Göç:  Bireylerin yaşadıkları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir. 

 

Sürelerine Göre Göç Türleri 

 

Mevsimlik Göç: Tarım, hayvancılık, turizm gibi çeşitli faaliyetler nedeni ile 

insanların göç etmeleri durumudur. 

 

Sürekli Göç: İnsanların siyasi, ekonomik, sosyal ve doğal nedenlerden dolayı 

bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir.  

 

Mesafesine Göre Göç Türleri 

 

İç Göç: Ülke sınırları içerisinde kalıcı ve ya geçici süreliğine gerçekleştirilen 

göçlerdir. 

Dış Göç: Ülke sınırları dışına yapılan göçlerdir.  

 

Özelliklerine Göre Göç Türleri 

 

Kırdan Kente Göç: Kır ve ya köyden kentlere yapılan göçlerdir. Dikey göç 

hareketliliği olarak da ele alınabilir. 

 

Kentten Kıra Göç: Kentlerden kırsal alanlara doğru yapılan tersine dikey göç 

hareketidir.  

 

Kırdan Kıra Göç: Aynı gelişme düzeyine sahip kır ve köy yerleşim yerleri arasında 

gerçekleşen göç türüdür. 

 

Kentten Kente Göç: Kentler arasında yapılan göç hareketidir. 
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Göç konusunu emek bağlamında ele alındığında bu göç türlerine ek olarak emek 

göçü ve beyin göçü önemli hale gelmektedir. Literatürde emek mobilitesi olarak da 

karşımıza çıkan emek göçü, işgücünün daha iyi bir iş bulmak ya da terfi etmek gibi 

amaçlar ile coğrafi olarak yer değiştirmesini ifade etmektedir (Ören, 2011: 156). 

 

Beyin göçü, en genel tanımı ile yüksek seviyede eğitime ve buna bağlı olarak 

niteliğe sahip işgücünün, bulundukları ülkelerden daha iyi yaşam ve çalışma olanakları 

sunan ülkelere gitmesi olarak ifade edilebilir. Beyin göçü, son yıllarda uluslararası göç 

içerisinde payı en fazla artan göç kategorisidir. Göç veren ülkeler ile göç alan ülkeler 

arasındaki sürekli artan kazanç farklılıkları, göç veren ülkelerdeki hayat kalitesinin 

nispeten düşük olması, savaşlar ve güvensizlik gibi faktörler beyin göçünün nedenleri 

arasında sayılabilir (Gökbayrak, 2008: 72).     

 

1.2.3. Göçün Nedenleri 

 

Toplumları derinden etkileyen göç kavramının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. 

Ancak istihdam ve ekonomik fırsatlar insanların göç kararını etkileyen iki anahtar faktörü 

oluşturmaktadır. Ayrıca sivil savaşlar, siyasi baskılar, ülkeler içerisindeki karışıklıklar 

ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri de insanların göç kararı almasındaki önemli faktörler 

içinde sayılabilir (Bloch, 2012: 414). 

 

Göçün nedenleri Şekil 1'deki gibi iki başlık altında açıklanabilmektedir. Birinci 

başlık altında ekonomik ve zorlayıcı nedenler, ikinci başlığın altında ise sübjektif ve 

objektif nedenler yer almaktadır.   
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Şekil 1: Göçün Nedenleri 

 

 

 

           Kaynak: Yüksel, 2014: 108. 

 

Göç kararı bireylerin tercihlerine bağlı olduğu için sübjektif bir karar olmakla 

beraber aynı zamanda bireyler üstü savaş, afetler gibi nedenlere bağlı olması nedeniyle 

objektif bir karardır da. Diğer taraftan göçün ekonomik boyutunu işçi göçlerinde olduğu 

gibi daha iyi çalışma şartları, daha iyi bir hayat ve daha iyi bir istihdam gibi faktörler 

oluşturmaktadır. Bu noktada göç hareketinin nedenlerini sunduğu fırsatlar ile 

özdeşleştirmek mümkündür. Bireyleri göçe zorlayan faktörler ise savaşlar, siyasi baskılar 

ve doğal afetlerdir. Bu duruma Suriye'de yaşanan iç savaş nedeni ile ülkemize yerleşen yüz 

binlerce mülteciyi örnek göstermek yanlış olmayacaktır (Yüksel, 2014: 109). 

 

1.2.4 Göçün Sonuçları 

 

Göçün sonuçlarını genel olarak göç alan yerler bakımından ve göç veren yerler 

bakımından ikiye ayırarak inceleyebileceğimiz gibi, işgücü ve istihdam açısından, gelir 

dağılımı ve ücretler açısından, kentin fiziki yapısı açısından ve kentin sosyo-kültürel 

özellikleri açısından çeşitli kategorilere ayırarak da inceleyebiliriz.  

 

 

Göçün 
Nedenleri I

I. Ekonomik 
Nedenler (İşçi 

Göçleri)

II. Zorlayıcı 
Nedenler (Yangın, 

Savaş, Afet)

Göçün 
Nedenleri II

I. Subjektif 
Nedenler (İş ve 

İstihdam 
İmkanları)

II. Objektif 
Nedenler (Savaş, 
Baskılar, Afetler)
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Şekil 2: Göçün Sonuçları 

 

 

           Kaynak: Kaygalak, 2009: 18-28 

 

1.2.4.1 Göç Alan Yerler Bakımından Göçün Sonuçları 

 

Ekonomik açıdan dönüm noktası sayılan Sanayi Devrimi sonrasında göç hareketleri 

önemli derecede artmış; bu durum ise göç alan bölgelerin daha çok ön plana çıkmasına 

neden olmuştur. Göç hareketlerinin hızlı ve düzensiz artması göç alan kentlerin bu artışa 

hazırlıksız yakalanması, gecekondulaşma, alt yapı eksikliği, sağlık ve eğitim hizmetlerinde 

aksamalar gibi çok çeşitli problemler ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan sosyolojik açıdan 

bakıldığında, hem göç alan bölgelerde yaşayan kişiler hem de göç eden insanlar göçün 

sonuçlarından üzerlerine düşeni almışlardır. Bu insanların yaşam şekilleri değişmekte, 

hayatlarında yeni davranış biçimleri ve yeni idealler ortaya çıkmaktadır (Başel, 2006: 296).   

 

 

Göç Alan Yerler 
Bakımından 
Göçün Sonuçları

Göç Veren Yerler 
Bakımından 
Göçün Sonuçları

Göçün 
Sonuçları

İşgücü ve İstihdam 
Açısından Göçün 
Sonuçları

Gelir Dağılımı ve 
Ücretler Açısından 
Göçün Sonuçları

Kentin Fiziki 
Yapısı Açısından 
Göçün Sonuçları

Kentin Sosyo-
Kültürel 
Özellikleri 
Açısından Göçün 
Sonuçları

Göçün 
Sonuçları
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1.2.4.2. Göç Veren Yerler Bakımından Göçün Sonuçları 

 

 Göç hareketleri sonucunda göç veren bölgeler ekonomik, toplumsal ve kültürel 

açıdan olumsuz şekilde etkilenmektedir. Göçün, göç veren bölgelere en önemli etkisi genç, 

dinamik ve üretken nüfusun bir kısmının kaybedilmesidir. Bu durum göç eden kitleler 

arasında en fazla üretim yapabilecek durumda olanların olduğunun göstergesidir. Göç 

veren bölgelerde işgücüne katılma potansiyeli olan nüfus azalmakta; bu durum ise bu 

bölgeleri yalnız ekonomik açıdan etkilemeyip aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin ve ya 

maddi sermayenin belirli bölgelerde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca göç veren 

bölgelerde üretimin ve milli gelirin azaldığı gözlemlenmektedir (Biçerli, 2011: 300-301). 

 

 Nüfusun üretken kısmının ve sermayenin çok süratli yer değiştirmesi, göç veren 

bölgelerin gelişme hızını yavaşlatmakta ve bölgeler arası gelişme farklılıklarının 

oluşmasına katkı vermektedir. Bu durum göç veren ve göç alan yerler arasındaki 

gelişmişlik farklarını daha da arttırdığından sonraki aşamada göç olgusunu da arttıran 

sorun sarmalı haline dönüşmektedir. Bu bölgeler arasındaki uçurum her geçen gün biraz 

daha geri dönülmesi imkansız bir noktaya gelmektedir. Diğer taraftan göç kitlesi içindeki 

kişilerin vasıfsız işgücü olması göç veren yer açsısından pozitif bir durum yaratmakta, 

bölgedeki emek-ücret dengesinin oluşmasını sağlamaktadır (Yüksel, 2014:116). 

 

1.2.4.3. İstihdam İşgücü Açısından Göçün Sonuçları  

 

Göç sonucu hareket eden insanlar gittiklerdeki yerin istihdam ve işgücü profilini 

önemli ölçüde etkilemektedir. Göç eden gruplar içerisindeki genç nüfus fazla ise bu durum 

göç edilen bölgedeki genç işgücü miktarında bir artış meydana getirecek bu da ekonomiye 

olumlu şekilde yansıyacaktır. Ancak söz konusu bu genç işgücünün istihdam edilememesi 

ekonomik açıdan birçok olumsuz sonuç doğuracaktır. Göçün istihdama etkileri işverenler 

açısından olumlu, iş görenler açısından ise olumsuz bir durum arz etmektedir. Çünkü göç 

eden bireyler işçileşme sürecinin unsurları olduklarından ve emeklerini satarak geçimlerini 

sağlamak zorunda kaldıklarından dezavantajlı gruplar durumundadırlar.  Diğer bir 

olumsuzluk ise göç eden bireylerin büyük bir kısmının vasıfsız olması, onların formel 

sektörde işe girmelerine engel olmakta; bu da bu insanların inşaat işçiliği, seyyar satıcılık, 

hamallık gibi enformel sektörlere yönlendirmektedir (Kaygalak, 2009: 19-20).  
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Göç eden insanların vasıfsız ve yarı vasıflı işlerde çalışması kentsel yoksulluk 

kavramını gündeme getirmekte, kentlerindeki yoksul nüfusun artmasına neden olmaktadır.  

Yoksulluk ise kalitesiz sağlık hizmetleri, konut sıkıntısı, eğitim hizmetlerinin eksikliği gibi 

sorunların temel bileşeni olmaktadır. Konuya diğer taraftan yani işverene olumlu etkileri 

açısından bakıldığında ise işverenlerin çalıştırmak için yerli emeğe nispeten daha ucuz 

işgücü bulabilmesi söz konusudur. Bu durum yerli işgücünü ise çok olumsuz etkilemekte, 

ücretlerin düşmesine ve göçmen işgücünün daha çok talep edilmesine neden olmaktadır. 

Fakat gelen göçmen işçiler, yerli işleri ikame etmek yerine tamamlarsa ücretlerin düşmesi 

durumunun tersi olabilmektedir. Örneğin bir ülkede yeterince doktor bulunup hemşire 

bulunmaması göçmen olarak gelen hemşirelerin yanında doktorların da ücretlerinde bir 

artış sağlayabilmektedir (Biçerli, 2011: 302).      

 

1.2.4.4. Gelir Dağılımı ve Ücretler Açısından Göçün Sonuçları 

 

Göç sonucu yer değiştiren göçmenlerin gelir dağılımına etkileri, varış ülkelerinde 

girdikleri işin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Bu insanlar genellikle düşük gelirli 

işlerde istihdam edildikleri için gelir dağılımı bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Ayrıca 

göçmenlerin vasıfsız veya yarı vasıflı; başka bir ifade ile az gelir getiren işlerde 

çalıştırılmaları düşük ücretli çalışma faaliyetlerinin yaygınlaşmasına neden olacaktır.  

Göçmen işçilerin daha düşük ücretle çalışmaları ise yerli işgücünün avantajlarını 

kaybetmelerine neden olacak, toplumsal gruplar arasındaki gelir adaletsizliğini 

arttıracaktır. Zorunlu göçe maruz kalanlar ise gelir dağılımı ve ücretler açısından daha ağır 

eşitsizlikler yaşamaktadır. Bu durum işverenler tarafından yerli işgücüne karşı bir koz 

olarak kullanılmakta ve yedek işgücü ordusunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır ( 

Bahar ve Bingöl, 2010: 45).     

 

1.2.4.5. Kentin Fiziki Yapısı Açısından Göçün Sonuçları 

 

Göç hareketleri sonucu kentlerde meydana gelen nüfus artışları, kentlerin dengesiz 

bir şekilde büyümesine ve konut ihtiyaçlarının yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 

Kentlerdeki nüfus artışı konut talebine paralel olarak fiyat spekülasyonlarının ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamakta ve sonuç olarak göçmenler, şehrin dışında kalitesi düşük 

konutlarda kalmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumun sonucunda şehrin dışına kendileri 
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için barınak inşa eden göçmenler, belediye hizmetlerinden, sosyal, ekonomik ve kültürel 

hayattan soyutlanmakta, şehir içinde adeta köy yaşamı sürdürmektedirler. Sonuç olarak 

göç hareketi, göç edilen bölgelerde çarpık kentleşmeye ve gecekondulaşmaya neden 

olmaktadır. Fransa'nın kenar mahallelerindeki banliyöler bu durma en güzel örnektir 

(Şahin, 2011: 81). 

 

1.2.4.6. Kentin Sosyo-Kültürel Özellikleri Açısından Göçün Sonuçları     

 

Göç hareketinin bir diğer önemli sonucu, göç eden insan topluluğunun göç ettikleri 

yerlerde yaşadıkları uyum sorunudur. Bu insanların karşılaştıkları yeni kültür, yeni çevre, 

yeni değer yargıları gibi birtakım faktörler onları etkilemekte ve uyum sorunu 

yaşamalarına sebep olmaktadır. Bazıları köyde kazandığı hayvancılık, sebze, meyve ekimi 

alışkanlıkları devam ettirmeye çalışmakta ancak kentin fiziki yapısının ve sosyolojik 

yapısının buna müsait olmaması nedeni ile gerçekleştirememektedir. Sonuç olarak 

günümüzün tabiri ile arafta kalanlar olarak isimlendirilen ne tam kentlileşebilen ne de tam 

köylü kalabilen bir topluluk ortaya çıkmaktadır (Bayraklı, 2007: 43).   

 

1.2.5. Dünya'da Göç İstatistikleri 

 

Göç küresel anlamda Dünyayı önemli ölçüde etkilemiştir. Bu etki özellikle 20. 

Yüzyılın ikinci yarısından itibaren şiddetini giderek arttırmıştır. Göç eden toplam insan 

sayısı 2000 yılında 172 milyon iken bu sayı 2015 yılında 243 milyona ulaşmıştır ve bu 

sayının gelecekte artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu durum günümüzde 243 

milyondan fazla insanın uluslararası göçmen olarak nitelendirildiğini ifade etmektedir. 

Göçmenler 2000 yılında toplam dünya nüfusunun % 2,9'unu oluştururken, bu oran 2015 

yılında % 3,6'ye ulaşmıştır. Belirtilen yıllar arasında gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan 

ülkelerden 2 kat daha fazla göç hareketi olmuştur. (Unated Nations [UN], 2013: 22). Göçle 

ilgili istatistikleri Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5'de daha net görebilmek mümkündür.   
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Tablo 3: Uluslararası Göç Stokunun Bölgelere ve Yıllara Göre 

Sınıflandırılması (2015) (Milyon) 

Bölgeler Yıllar  Göç Eden İnsanların 

Toplam Nüfus İçindeki 

Payı 
2000 2010 2015 

Avrupa 56.3 72.4 76.1 %1.4 

Asya 49.3 65.9 75.1 %1.6 

Afrika 14.8 16.8 20.6 %1.7 

Kuzey Amerika 40.4 51.2 54.5 %14.9 

Güney Amerika 6.6 8.2 9.2 %1.4 

Okyanusya 5.4 7.1 8.1 %1.5 

Dünya (Toplam) 172.7 221.7 243.7 %3.6 

Kaynak: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

International Migrate Report, 2015: 1. 

 

Tablo 3'e bakıldığında uluslararası göç stokunun 2000 yılından 2015 yılına kadar 

sürekli arttığı görülmektedir. Bu dönemde göç hareketinin en yaygın olduğu bölge 76.1 

milyon kişi ile Avrupa olmuştur. Toplam göç stokunun toplam nüfus içindeki yüzdesel 

payına baktığımızda ise Kuzey Amerika ilk sırada gelmektedir. Kuzey Amerika'nın 

nüfusunun yaklaşık % 14.9' unu uluslararası göçmenler oluşturmaktadır.  

 

  Tablo 4'de, uluslararası göç stokunun cinsiyete ve yaşlara göre sınıflandırılması 

yer almaktadır. Tablo 4'e bakıldığında toplam göç hareketleri içerisinde erkeklerin oranının 

kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Göç stokuna yaş açısından bakıldığında ise 

20-64 yaş aralığındaki insanların önemli bir yer işgal ettiği dikkati çekmektedir. 

 

Tablo 4: Uluslararası Göç Stokunun Cinsiyete ve Yaşlara Göre 

Sınıflandırılması (2015) 

Bölgeler 

 

Yaş % Cinsiyet % 

0-19 20-64 65+ Kadın Erkek 

Avrupa 9.8 76.2 14.0 51.2 48.8 

Asya 20.3 71.1 8.6 41.6 58.4 

Afrika 29.9 66.3 3.8 45.9 54.1 

Kuzey Amerika 9.0 78.8 12.2 51.2 48.8 

Güney Amerika 23.7 64.2 12.1 51.6 48.4 

Okyanusya 12.5 72.7 14.8 50.2 49.8 

Dünya (Toplam)    48 52 

Kaynak: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division, 2015. 
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Tablo 5, 2013 yılında en çok göç alan on ülkeyi göstermektedir. En çok göç alan 

ülke açısından bakıldığında OECD 2015 Uluslararası Göç Raporu'na göre 2013 yılında 

989.000 kişi ile ABD'nin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. ABD'yi 486.800 kişi ile 

Almanya, 291.000 kişi ile İngiltere takip etmektedir. İnsanların bu ülkelere göç etme 

nedenlerine bakıldığında ise ABD'de "ailevi nedenler ve eğitim", Almanya'da "serbest 

dolaşım ve seyahat", İngiltere'de ise "iş" başlıkları ön plana çıkmaktadır (OECD, 2015: 

22).1 

 

Tablo 5: En çok Göç Alan On Ülke (2013) 

Ülkeler Göç Eden İnsan Sayısı (Bin) 

ABD 989.900 

Almanya 486.800 

İngiltere 291.000 

Fransa 259.800 

Kanada 258.600 

Avustralya 253.500 

İtalya 245.800 

İspanya 195.300 

İsviçre 136.200 

Hollanda 105.500 

Kaynak: OECD, İnternational Migration Outlook, 2015: 19. 

 

1.3. Göçmen/Mülteci Kavramı  

 

Her sene dünyanın çeşitli bölgelerinde yüz binlerce insan ülkelerini terk etmekte ve 

göçmen durumuna düşmektedir. Savaşlar, iç çatışmalar, isyanlar, baskıcı rejimler, afetler, 

yoksulluk, din ve mezhep çatışmaları ve çeşitli toplumsal olaylar insanların göç 

etmelerindeki temel sebepleri oluşturmaktadır. Dünyada birçok insanın yaşamı bu tür 

nedenlerden dolayı her geçen gün daha da kötüleşmekte; çok sayıda insan geleceklerini 

başka ülkelerde şekillendirmek zorunda kalmaktadırlar. Günümüzde yaklaşık 232 milyon 

kişi anavatanları dışında bir hayat sürmektedir. II. Dünya Savaşı sonrası başlayan göç 

hareketi, genellikle savaşlar neticesinde şekillenmiş ve 2011 yılında başlayan Suriye İç 

Savaşı sonucu son halini almıştır (Deniz, 2009: 189). 
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1.3.1. Göçmen/Mülteci/Sığınmacı Kavramlarının Farkları 

 

Günümüzde göçmen, mülteci ve hatta sığınmacı kavramları sürekli birbirlerine 

karıştırılmaktadır. Göçmen kavramının literatürde tam bir tanımı bulunmamakla beraber 

göçmen teriminin "kişisel rahatlık amacı ile ve hiçbir dış zorlama unsuru olmaksızın ilgili 

kişi veya kişilerin özgür iradesi ile göç etmeye karar verdiği durumları" kapsadığı kabul 

edilmektedir. Dolayısı ile bu kavram, göç eden kişi ve aile üyelerinin hem maddi ve sosyal 

durumlarını düzeltmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecek beklentilerini arttırmak 

için başka bir ülkeye göç etmelerini ifade etmektedir (Uluslararası Göç Örgütü, 2009: 22). 

 

Mülteci ve sığınmacı ise ince bir detay ile birbirinden ayrılmaktadır. Mülteci " ırkı, 

dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeni ile takibata 

uğrayacağından haklı olarak korktuğu için, vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve 

vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korktuğundan dolayı 

istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa önceden ikamet ettiği ülke dışında 

bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkudan dolayı dönmek istemeyen yabancı" olarak 

tanımlanmaktadır. Ülkesini tanımda yer alan nedenler ile terk edip başka bir ülkeden 

koruma talep eden bir kişi öne sürdüğü iddialar kontrol edilip doğrulanıncaya kadar 

sığınmacı, iddialar doğrulanınca ise mülteci statüsü kazanmaktadır (Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği [BMMYK], 1998: 68).  

 

Göçmenler ve mülteciler arasında sebep, maksat ve olanak açısından birtakım 

farklar bulunmaktadır. Sebep açısından göçmenler ekonomik anlamda daha iyi bir yaşam 

için göç ederken; mülteciler bütün mal varlıklarını geride bırakarak yaşama hakkına 

gelebilecek bir zarar sonucu güvenli bir ülkeye iltica etmektedir. Duruma maksat açısından 

bakıldığında, göçmenler daha iyi hayat koşulları için gönüllü olarak göç ederken mülteciler 

baskı ve korku gibi zorlayıcı nedenler sonucu zorunlu olarak ülkelerini terk etmektedirler. 

Son olarak olanak bakımından göçmenlerin göç etme olanakları daha fazla iken mülteciler 

zorlayıcı şartlar sebebi ile ani yer değişikliği yapmak durumunda oldukları için zorlu 

koşullarda yolculuk yapmaktadırlar (Ziya, 2012: 232-233).  

 

Göçmenler ile mülteciler arasında bir diğer fark, uyruğu oldukları ülkelerin 

korumalarından yararlanmaları bakımından bulunmaktadır. Mülteciler, göç eylemi 
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sırasında haklı bir korku içinde olduklarından vatandaşı oldukları ülkenin korumasından 

yararlanamamakta; diğer bir ifade ile göç hareketini kolaylaştıracak resmi evraklara sahip 

olamamaktadırlar. Fakat göçmenler vatandaşı oldukları ülkenin korumasından 

yararlanmaklar birlikte bu korumanın ekonomik ve sosyal şartlarından dolayı yetersiz 

olduğuna kanaat getirip göç eden bireyler olmaları sebebi ile mültecilere oranla göçlerini 

kolaylaştıracak resmi evraklara sahiptirler (Atayün, 2002: 8).  

 

1.3.2. Dünyada Mülteci ve Sığınmacı İstatistikleri  

 

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin 2015 verilerine göre dünyada 

yaklaşık 11 milyon mülteci ve 1,5 milyon sığınmacı bulunmaktadır. BMMYK mülteci 

verilerini dünyayı 16 bölgeye ayırarak tespit etmektedir. Tablo 6 Dünya'da mülteci 

istatistiklerini göstermektedir.  

 

Tablo 6: Dünya'da Mülteci ve Sığınmacı İstatistikleri 

Bölgeler Mülteci Sayıları Sığınmacı Sayıları 

Merkez Afrika     508.599     24.187 

Doğu Afrika  2.003.429    102.271 

Batı Afrika     242.340        7.960 

Güney Afrika     135.648    283.692 

Kuzey Afrika     418.764      36.294 

Orta Doğu  2.137.855      29.462 

Güney Batı Asya  2.473.933       5.499 

Merkez Asya         3.284       2.726 

Güney Asya     234.845       5.518 

Güney Doğu Asya     210.442     54.963 

Pasifik     345.027     26.218 

Doğu Avrupa     622.086     60.053 

Güney Doğu Avrupa       73.828       1,939 

Kuzey, Batı ve Merkez 

Avrupa 
  1.075.214 

  402.614 

Kuzey Amerika ve 

Karayipler 
     424.855 

  107.516 

Latin Amerika        90.017      21.912 

Toplam 11.000.166 1.712.824 

Kaynak: The United Nation High Commissioner For Refugees, Global Appeal 

2015 Update, 2015: 6-7.  
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Tablo 6 'da en fazla mülteci bulunduran 3 bölgenin sırası ile Güney Batı Asya, Orta 

Asya ve Doğu Afrika olduğunu görülmektedir. Bu üç bölgenin ardından Avrupa 

gelmektedir. Dünya üzerindeki sığınmacı rakamlarında ise Kuzey, Batı ve Merkez Avrupa 

başı çekmektedir. 

 

Mültecilerin vatandaşı olduğu ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin iç savaşın 

yaşandığı ülkeler olduğu görülmektedir. Mültecilerin sığındığı ülkeleri ise genellikle 

vatandaşı oldukları ülkelerin sınır komşuları oluşturmaktadır. Tablo 7 ve Tablo 8 

mültecilerin ana ülkelerini ve sığındıkları ülkeleri göstermektedir. 

 

Tablo 7: Mültecilerin Ana Ülkeleri  

Ülkeler Mülteciler 

Afganistan 2.556.600 

Suriye Arap Cumhuriyeti 2.468.400 

Somali 1.121.700 

Sudan    649.300 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti    499.500 

Myanmar    479.600 

Irak    401.400 

Colombiya    396.600 

Vietnam    314.100 

Eritre    308.000 

Kaynak: The United Nations High Commisioner for Refugees, Protecting 

Refugees & The Role Of UNHCR, 2014: 13. 

 

Tablo 7'de en fazla mültecinin Afganistan orijinli olduğu görülmektedir. Ardından 

Suriye gelmektedir. Şüphesiz bu sayıların nedeni Afganistan'da 2001 yılında Amerikan 

müdahalesi ile başlayan; Suriye'de de 2011 yılında başlayan ve halen devam eden iç 

savaşlardır.      

 

Mültecilerin sığındıkları ülkelerin anavatanlarına sınır komşusu ülkeler olduğu 

Tablo 8'de açıkça görülmektedir. Suriye ve Irak vatandaşları Türkiye, İran, Lübnan gibi 

ülkelere sığınırken Afganistan vatandaşları ise Pakistan gibi komşularını tercih etmişlerdir. 
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Tablo 8: Mültecilerin Sığındıkları Ülkeler 

Ülkeler Mülteciler 

Pakistan 1.616.500 

İran İslam Cumhuriyeti    857.400 

Lübnan    856.500 

Ürdün    641.900 

Türkiye*    609.900 

Kenya    534.900 

Çad    434.500 

Etiyopya    433.900 

Çin    301.000 

ABD    263.600 
*Suriyeliler, Türk Hükümetinin tanıdığı geçici koruma nedeni ile genel istatistiklere yansıtılmamıştır.  

Kaynak: The United Nations High Commisioner For Refugees, Protecting 

Refugees & The Role Of UNHCR, 2014: 13. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. AVRUPA BİRLİĞİNDE GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA 

DÜZENLEMELERİ 

2.1. Avrupa Birliği'nin Tarihsel Gelişimi 

 

"Avrupa", Fenike kökenli bir kelime olup "Güneşin Battığı Yer" anlamına 

gelmektedir ve bu sözcük ilk kez, M.Ö 7. yüzyılda hayatlarını sürdürdükleri bölgenin 

kuzeyindeki bilmedikleri alan için Yunanlılar tarafından kullanılmıştır. Roma 

İmparatorluğu'nun Akdeniz'i egemenliği altına alması ile birlikte Avrupa'da Roma kültürü 

egemen olmuştur. Fakat Batı Roma İmparatorluğu'nun 476 yılında yıkılması sonucu kıtada 

Latin ve Germen kökenli krallıklar hüküm sürmeye başlamış; bu dönemde Hıristiyanlık 

Avrupa'da yayılmaya başlamış ve kıtanın ortak dini olmuştur (Çilkaya, 2010: 6). 

 

Birleşik bir Avrupa düşüncesinin gerçekleştirilmesi yakın bir tarihe dayansa da, bu 

konuyla ilgili fikirlerin temelleri çok eski tarihlere dayanmaktadır. Saint Simon, La 

Rochefoucauld, Deu De Sully, Williham Pen, Emile Girardin, Augustin Thierry, Alcide De 

Gasperi, Winston Churcill gibi çok sayıda düşünür ve devlet adamı uzun süren savaşlar ve 

olası savaş tehditleri nedeni ile barış ortamının sağlanması için bütünleşmenin tek çözüm 

olduğunu dile getirmiştir. Fransız yazar Victor Hugo 1849 yılında Paris'te düzenlenen 

Uluslararası Barış Konferansı'nda Birleşik Avrupa düşüncesini şu şekilde ifade etmiştir 

(Karluk, 2007: 1):   

 

ABD nasıl yeni bir dünyayı taçlandırdıysa, bir gün gelecek Avrupa Birleşik 

Devletleri de eski dünyayı süsleyecektir. İster benimsensin, ister reddedilsin, 

Birlik fikri, hiç durmadan yakılıp yıkılan, kasılıp kavrulan bir kıtanın bin 

yıllık hülyası olarak her zaman varlığını sürdürmektedir.  

 

I. ve II. Dünya Savaşları sona erdiğinde Avrupa tam bir yıkım yaşamıştır. Bu 

dönemden sonra yaşanacak yeni bir savaş Avrupa devletleri için tamamen yok olma 

manasına geldiğinden, hem olası bir savaşı önlemek hem de güçlü bir Avrupa'yı yeniden 

kk2
Dikdörtgen
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inşa etmek için devletler yeni arayışlara yönelmiştir. Savaşlar Avrupa'yı ekonomik ve 

siyasi açıdan önemli ölçüde yıpratmıştır. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde artık Hitler ve 

Mussolini devri sona bulmuştur. Avrupa, yıllardır devam eden ve kıtayı yıkıma sürükleyen 

iç çekişmeleri bir kenara koymak ve dış dünyaya karşı birliktelik oluşturmak zorunda 

kalmıştır. Nitekim savaş sonrası önemi gittikçe artan uluslararası örgütlenmelerin 

oluşumuna büyük sürat verilmiştir. Güçlü ve zayıf ülkelerin birlikte yer aldığı uluslararası 

organizasyonlar, savaşların önlenmesinde ve devletlerin siyasi ve ekonomik açıdan 

güçlenmelerinde önemli rol oynamaya başlamıştır. Bu dönemde Avrupa için de birlik 

oluşturma düşüncesi savaşlarda yıkımla yüzleşen devletlerin yeniden yapılandırılması 

açısından büyük önem arz etmiştir. Birleşik bir Avrupa, düşük maliyetli ve büyük ölçekli 

üretim vasıtasıyla daha fazla ekonomik çıktı ve dünya piyasalarına karşı rekabetçi bir ortak 

Avrupa pazarının oluşumunu sağlayacaktır (Dedeoğlu, 1996: 39). 

 

Yıllarca süren savaşlar, iç çatışmalar, anlaşmazlıklar ve istikrarsızlıksızlar gibi 

nedenler sonucu uluslar-üstü bir organizasyonun gerekliliği fikri sonunda eyleme 

dönüşmüş ve birleşik bir Avrupa için gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır. Günümüzün 

Avrupa Birliği; üç aşamadan geçerek oluşmuştur: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa 

Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu. 

 

2.1.1. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu      

 

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT), 9 Mayıs 1950 yılında dönemin Fransa 

Dışişleri Bakanı Robert Schuman ve Fransa Planlama Teşkilatı Başkanı Jean Monet'in 

birlikte hazırlayıp sundukları Schuman Planı sonucu kurulmuştur. Bu plan neticesinde 

Avrupa Birliği'nin temelleri atılmış ve o günden günümüze değin Avrupa kıtası en uzun 

barış dönemini yaşamıştır (Aktan (t.y.) http://www.canaktan.org/ekonomi/yeni-avrupa/bir-

bolgesel.htm). 

 

Schuman planı ile birbirleri ile sık sık savaşan Almanya ve Fransa'nın bir daha 

savaşmalarını önlemek amacı ile savaş sanayisinin iki önemli ana maddesi olan çelik ve 

kömürün üretiminin ve kullanımının "uluslar-üstü" bir organizasyon tarafından yönetilmesi 

hedeflenmiştir (Sakar, 2009: 5). 
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AKÇT, Schuman ve Monet tarafından Alman-Fransız çelik ve kömür üretimin bir 

organizasyon temelinde yüksek bir gücün gölgesinde birleştirilmesi olarak tanımlanmış ve 

topluluğun kapısının bütün Avrupa devletlerine açık olduğu ifade edilmiştir. Bu şekilde bir 

ortaklığın, Almanya ve Fransa arasındaki mevcut sorunlara bir çözüm olanağı sağlayacağı 

ve devletlerin ekonomilerinin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı 

düşünülmüştür. Bu iki ülke arasında tarihten gelen anlaşmazlıkların ve sorunların bu 

anlaşma ile sona ermesi hedeflenmiştir (https://tr.wikipedia.org). 

 

Nitekim AKÇT, 18 Nisan 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika 

ve Lüksemburg'un imzaladığı Paris Anlaşması ile resmen kurulmuştur. Bu anlaşma ile ismi 

geçen altı devlet ilk defa kendi iradeleri ile ulusal egemenliklerinin bir kısmını uluslar-üstü 

bir organizasyona devretmişlerdir. Paris Anlaşması ile savaşın hammaddeleri olan çelik ve 

kömür, barışın araçları haline gelmiş; hem dünya barışının hem de bütünleşmiş bir 

Avrupa'nın temelleri atılmıştır (AB'nin Tarihçesi, 2013 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=105). 

 

2.1.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu   

 

AKÇT'nin Paris Anlaşması ile kurulmasından sonra üye ülkeler birtakım siyasi 

yakınlaşma girişimlerinde bulunmuşlardır. Bu girişimler sonucunda 1952 yılında Avrupa 

Savunma Topluluğu ve 1953 yılında Avrupa Siyasal Topluluğu gibi iki önemli 

organizasyon ortaya çıkmıştır. Bu organizasyonlar ile savunma politikaları ve dış 

politikada birlik sağlanmaya çalışılmış, fakat bir başarı elde edilememiştir. Bunun üzerine 

üye ülkeler ilk etapta ekonomik bütünleşmeyi ön plana koyma kararı almışlardır. AKÇT'ye 

üye ülkeler 1955 yılında İtalya'da gerçekleştirdikleri toplantıda ekonomik bütünleşmenin 

sağlanması için Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henri Spaak başkanlığında bir komitenin 

kurulmasını kararlaştırmışlardır. Söz konusu komite, Batı Avrupa'da önceliği ekonomi olan 

yeni bir topluluğun kurulmasını öneren bir rapor hazırlamıştır. Sapaak raporu olarak 

adlandırılan bu raporda Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu'nun (EUROTOM) kurulması önerilmiştir. Ekonomik bütünleşme hedefi 

doğrultusunda AKÇT'yi oluşturan altı ülke (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve 

Lüksemburg) 25 Mart 1957 tarihinde Roma Antlaşması'nı imzalayarak Avrupa Ekonomik 

Topluluğunu kurmuşlardır. Roma Antlaşması'nın 1 Ocak 1958 yılında yürürlüğe gireceği 
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yine bu antlaşmada karara bağlanmıştır (Roma Antlaşması (t.y.), 

http://www.tuicakademi.org/roma-antlasmasi-1957/).    

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluş amacı Roma Antlaşması'nın 2. 

maddesinde "Topluluğun görevi, ortak bir pazarın kurulması ve üye devletlerin ekonomik 

politikalarının giderek yaklaştırılması yoluyla Topluluğun bütününde ekonomik 

faaliyetlerin uyumlu bir şekilde geliştirilmesini, sürekli ve dengeli bir büyümeyi, daha 

fazla istikrarı, yaşam standardının hızla yükselmesini ve Topluluğun bir araya getirdiği 

devletler arasında daha sıkı ilişkilerin kurulmasını sağlamak" olarak belirtilmiştir. 

Antlaşmanın 3. Maddesi ise 2. Maddede belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için üye 

devletler arasındaki gümrük vergilerinin kaldırılması, üçüncü ülkelere karşı ortak bir 

gümrük tarifesinin oluşturulması, üye devletler arasındaki kişilerin, hizmetlerin ve 

sermayenin serbest dolaşımına ilişkin engellerin kaldırılması ve tarım ve taşımacılık 

alanında ortak bir politikanın oluşturulması gibi faaliyetlerin gerekliliği belirtilmiştir (The 

Treaty of Rome, 1957, http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/). 

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulması Avrupa Devletleri arasında bazı 

ayrılıklara ve ikiliklere yol açmıştır. Özellikle İngiltere ve Fransa ekonomik birliğin 

kapsamı noktasında fikir ayrılıkları yaşamıştır. İngiltere ortak pazar kadar kapsamlı 

olmayan bir serbest ticaret bölgesi fikrini savunmuş; ancak daha sıkı bir işbirliği isteyen 

Fransa bu fikre karşı çıkmıştır. Bu durum üzerine ortak bir gümrük tarifesini kabul etmeye 

yanaşmayan ve başlarını İngiltere'nin çektiği İsveç, Danimarka, Norveç, Avusturya, 

Portekiz ve İsviçre Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ni (EFTA) kurmuşlardır (EFTA, (t.y.) 

http://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association).  

 

2.1.3. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu     

 

EUROTOM, 25 Mart 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile kurulmuştur. 

Avrupa Ekonomik Topluğuna üye ülkelerin her biri Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'na da 

üyedir. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Birliği'nden bağımsız bir organizasyon 

olmakla beraber, üyelik ve düzenlemeler Avrupa Birliği ile birlikte yürütülmektedir. 1965 

yılında imzalanan Füzyon Antlaşması (Merger Treaty) ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, 
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Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu tek bir çatı altında 

toplanarak birleştirilmiştir (Alganer ve Çetin, 2008: 353). 

 

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun hedefi Antlaşmanın 2. Maddesinde " 

Topluluğa üye ülkelerin yaşam standartlarını arttırmak, diğer ülkeler ile ilişkileri 

geliştirmek ve nükleer sanayiyi hızlı bir şekilde kurmak ve büyütmek" olarak ifade 

edilmiştir. Antlaşmanın 3. Maddesi ise bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları, topluluk 

içindeki nükleer araştırmaların desteklenmesi, teknik bilgilerin üye ülkeler arasında 

paylaşılması, çalışanların sağlığının korunmasına yönelik ortak standartlar geliştirilmesi ve 

uygulanması, Avrupa Topluluğu'nda nükleer enerjinin gelişmesi için temel kuruluşların 

oluşturulması, topluluğa üye bütün ülkelerin düzenli ve yeterli nükleer yakıta erişimlerinin 

sağlanması, sivil amaçlar için kullanılan nükleer maddelerin başka amaçlar için 

kullanımının önlenmesi, diğer ülke ve ulusalar arası organizasyonlar ile işbirliği içerisinde 

nükleer enerjinin barışçıl kullanımının geliştirilmesine çalışılması olarak ortaya koymuştur 

(European Union, 2010: 6). 

 

2.1.4. Avrupa Topluluğu'ndan Avrupa Birliğine Geçiş  

 

Avrupa Toplulukları'nı kuran Roma Antlaşması'nda, önce üye devletlerin tamamını 

kapsayacak bir gümrük birliği kurulması, sonra ise bir ortak pazarın oluşturulması 

tasarlanmıştır. Bu amaçla ilk aşamada üye devletler arasında gümrük vergilerinin ve miktar 

kısıtlamalarının ortadan kaldırılmasını öngören Gümrük Birliği yürürlüğe girmiş; ardından 

1987 yılında Avrupa Tek Senedi ile üretim faktörlerinin de serbest dolaşımın sağlanması 

için bir tek pazarın oluşturulması kararlaştırılmış ve 1993 yılında Avrupa Ortak Pazarı 

oluşturulmuştur. Ortak Pazar, kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe 

dolaşımını sağlaması nedeni ile Avrupa Birliği'nin en önemli unsurlarından biridir. Ortak 

Pazar ile Avrupa Topluluğu üye devletleri arasındaki ekonomik entegrasyonu sağlanmak 

istenmektedir (Samsun, 2003: 59). 

 

Ekonomik Entegrasyon için tek para birimi ve ortak bir merkez bankasını içeren bir 

Ekonomik ve Parasal Birlik gerekmektedir. Bu gereklilikler Maastrich Antlaşması ile 

yerine getirilmiştir. Maastrich Antlaşması 7 Şubat 1992 yılında imzalanmıştır. Antlaşma 
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imzalanmadan önce, 10 Aralık 1991 yılında bir zirve düzenlenmiş ve bu zirvede Topluluk 

yeni bir Avrupa Toplulukları Antlaşması'nın düzenlenmesine karar vermiştir. Maastrich 

Antlaşması ile Avrupa Toplulukları Avrupa Birliği adını almıştır (Avrupa Birliği (t.y.), 

http://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=28). 

 

 Maastrich Antlaşması ile birlikte, birliğin Bakanlar Konseyi'nde ortak bir güvenlik 

ve dışişleri politikası saptanması doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Ortak güvenlik 

ve dışişleri politikalarının gündeme gelmesi Avrupa Birliği kamuoyunda ciddi tartışmalara 

neden olmuştur. Çünkü birlik ülkelerinin, bu politikaları kabul etmeleri halinde güvenlik 

ve dışişleri gibi hayati önem taşıyan konularda Avrupa Birliği kurumlarından farklı hareket 

etmelerinin önü kesilmiştir. Yine aynı antlaşma ile ilk defa "Avrupalılık" kavramı 

tartışılmaya başlanmış, Avrupa kimliğinin önemi sorgulanmış ve birlik üye ülkelerinde 

yaşayan insan topluluklarının tamamına genel olarak "Avrupa Vatandaşı" denilmesi 

kararlaştırılmıştır (Antlaşmalar (t.y.), http://turkiye-ab.blogspot.com.tr/2009/05/maastricht-

ve-amsterdam-antlasmalar.html). 

 

Avrupa Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne geçiş sürecindeki bir diğer önemli 

antlaşma Amsterdam Antlaşması'dır. Maastrich Antlaşması sonrası özellikle parasal birliğe 

geçiş ve birliğin genişlemesi ile ilgili süreçlerin belirlenmesi ve yönetilmesi için 1996 

yılının Mart ayında Torino'da başlayan konferans 17 Haziran 1997 tarihinde 

gerçekleştirilen Amsterdam Zirvesi ile sonuçlanmıştır. Amsterdam Zirvesi sonucunda 2 

Ekim 1997 tarihinde Amsterdam Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile birlik içinde 

uygulanan ortak karar alma mekanizması Avrupa Para Sistemi hariç birlikte uygulanan 

bütün alanlar dahil olmak üzere genişletilmiştir. Halk sağlığı, istihdam yaratma ve fırsat 

eşitliği gibi konular ortak karar alama mekanizmasının sınırları içerisine alınmıştır 

(European Union, 1997: 7).        

 

2.1.5. Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci 

 

Amacı İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan belirsizlik ortamında Avrupa 

ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek, ticareti arttırmak ve yeni 

çatışmaların ortaya çıkmasını engellemek olan Avrupa Birliği, 1951 yılında AKÇT 

anlaşmasını imzalayan Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda 
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tarafından kurulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş genişleyen Avrupa Birliği, günümüzde 

üye sayısını 28 ülkeye çıkarmıştır. Birliğin genişleme süreci 7 aşamaya ayrılabilir (From 6 

to 28 Members, 2015, http://ec.europa.eu/enlargement/policy/from-6-to-28-

members/index_en.htm). 

 

Birinci Genişleme : İngiltere, Danimarka, İrlanda (1973)   

İkinci Genişleme : Yunanistan (1981)  

Üçüncü Genişleme : İspanya, Portekiz (1986) 

Dördüncü Genişleme: Avusturya, İsveç, Finlandiya (1995) 

Beşinci Genişleme : Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Slovenya 

    Slovakya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs 

    Rum Yönetimi (2004) 

Altıncı Genişleme : Romanya, Bulgaristan (2007) 

Yedinci Genişleme : Hırvatistan (2013)  

 

2.2. Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası 

 

AB bütünleşme süreci aslında sosyal değil ekonomik bir temel çerçevesinde 

başlamıştır. Buna rağmen üye ülkelerde refah devleti uygulamaları yavaş yavaş ortaya 

çıkmıştır. Sürecin ilk 30 yılında bütünleşmeye ekonomik bir yaklaşım hakim olurken, 

Avrupa'nın bütünleşmesinin 60 yılı aşan tarihinde sosyal boyut her zaman varlığını 

korumuştur. İlk etapta oldukça az olan ve yavaş bir şekilde ilerleyen sosyal düzenlemeler 

1970'li yıllardan sonra hızlanmış, Maastrich Antlaşması'ndan sonra ise belirginleşmeye 

başlamıştır (Çelik, 2004: 1). 

 

Avrupa Birliği'nde, sosyal politikaları içeren sosyal önlemlere, yakın bir tarihe 

kadar yalnızca "eşlik eden önlemler" gözü ile bakılmıştır. Bu anlayışa göre sosyal politika, 

Avrupa'nın bütünleşmesi için "onsuz olmaz" bir şart değil; bütünleşmenin özel bir çaba 

gerektirmeksizin kendiliğinden gerçekleşecek doğal bir sonuç olarak görülmüştür 

(Gülmez, 2008: 114). 
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Birlik yetkili organları tarafından ekonomik bütünleşmenin sosyal ilerleme 

olmaksızın gerçekleşmeyeceği zaman içinde anlaşılmıştır. Birliğin gelişim sürecinde 

sosyal ilerleme ve bütünleşme alanında yavaş bir gelişme olmasına rağmen 1980'li 

yıllardan itibaren Avrupa'ya özgü bir model oluşturulmaya başlanmıştır. Böylelikle 

mültecilikten yoksulluğa; cinsiyet eşitliğinden sağlık düzeyi şartlarına kadar daha geniş bir 

dayanışma Avrupa Birliği'nin gündemine girmiştir (Manning, 2007: 492).     

 

Avrupa Birliği, üye devletlere sosyal açıdan belirli bir model uygulama zorunluluğu 

getirmemiş; bu konuda bütün devletleri serbest bırakmıştır. Üye devletlerin tamamına tek 

tip bir sosyal politika oluşturma amacı gütmeyen birlik, sosyal politika alanında tek bir 

düzenlemenin yapılmasını öngören "mevzuat birleştirme" yerine, üyelerin hukuk 

sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirecek koordinasyonun sağlanması ile üye 

devletlerin sosyal politikalarının birbirlerine benzer hale gelmesi amacıyla Birlik 

tarafından müdahaleler yapılmasını ifade eden "uyumlaştırma" nın sağlanabilmesi için 

çalışmalar yapmaktadır (Gülmez, 2008: 159).  

 

Avrupa Birliği'nin sosyal politikasının temelinde işsizlerin, özürlülerin, yaşlıların, 

sosyal açıdan dışlanmış olanların ve emek piyasasında ayrımcılığa uğrayan kişilerin hayat 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik politikalar bulunmaktadır. Bu politikaların amacı ise 

aktif ve sağlıklı bir toplumda, toplumun üyeleri için insancıl bir hayat kalitesi ve standardı 

sağlayarak bu standardı korumaktır (Akbaş, 2009: 42).   

 

Çalışmanın bu bölümünde AB'deki sosyal politika düzenlemeleri "1951-1972 

Dönemi", "1972-1992 Dönemi" ve "1992'den Günümüze kadarki dönem" olmak üzere üç 

döneme ayrılarak incelenecektir. 

 

2.2.1. 1951-1972 Yılları Arası Avrupa Birliği'nde Sosyal Politika 

 

Avrupa Birliği tarihinde sosyal politikanın gelişimindeki ilk basamak, 1951 yılında 

Paris'te imzalanarak Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun kurulmasını sağlayan Paris 

Antlaşması'dır. Paris Antlaşması, Avrupa'da bir birlik oluşturma çabalarının ilk adımı 

olması açısından önemli olmakla beraber;  ekonomik bir entegrasyonu hedeflediği için 
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sosyal açıdan sınırlı sayıda düzenleme içermiştir. Yalnızca kömür ve çelik sektörünü 

kapsayan antlaşmanın sosyal hükümleri arasında 3/e, 46/4-5, 55, 56, 68 ve 69. maddeler 

saymak mümkündür (Tokol, 1995: 96). 

 

Anlaşmanın 3/e maddesi kömür ve çelik sektöründe çalışan işçilerin çalışma 

şartlarının ve hayat standartlarının geliştirilmesini hükme bağlamıştır. 46. maddenin 4. 

fıkrası çalışanların mevcut veya yeni kurulacak sanayilerde pazarın gelişimine veya teknik 

değişmelere bağlı olarak tekrardan istihdam edilme olanaklarının araştırılmasını; 5. fıkrası 

ise işçilerin çalışma ve hayat şartları ile ilgili bilgilerin toplanması ve bu şartlarla ilgili 

standartların belirlenmesini öngörmüştür.  Antlaşmanın 55. maddesi, kömür ve çelik 

sektörlerinde iş güvenliğini ele almış; bu sektörlerde üretilen kömür ve çelik ürünlerinin 

güvenli bir şekilde üretilmeleri için gerekli teknik ve ekonomik araştırmaların yapılmasını 

hükme bağlamıştır (European Coal and Steel Comunity, 1951). 

 

AKÇT, işletmelerin teknolojik gelişmelerin meydana getirdiği yeni koşullara 

uyumlu hale getirilmesi ve işsiz kalan çalışanların yeniden çalışma hayatına katılmalarının 

desteklenmesi amacı ile geçici yardımlar yapılmasını öngörmüştür. Paris Antlaşması'nın 

56. maddesi ile kömür ve çelik sektörlerinde başlayan yeniden yapılanma sürecinin işçiler 

üzerinde görülmesi muhtemel olumsuz sosyal sonuçlarına karşı sosyal politika önlemi 

getirilmiştir. Bu kapsamda 1954 ile 1965 yılları arasında yaklaşık 188.000 işçiyi işe ve 

mesleğe uyumlaştırmaya yönelik parasal yardımlar yapılmıştır. Söz konusu iki sektörde 

meydana gelen teknolojik gelişmeler neticesinde iş değiştirmek zorunda kalan çalışanlara, 

yeni bir meslek öğrenme sırasında bekleme yardımı yapılmıştır. Bazı işçilere eski 

işlerinden daha düşük ücretle geçici bir işi kabul etmesi için fark yardımı ödenirken 

bazılarına da bir başka bölgede çalışmaları için yeniden yerleşme yardımı ödenmiştir 

(Gülmez, 2008: 161). 

 

Paris Antlaşması, Antlaşmayı imzalayan taraf devletlere kömür ve çelik sanayinde 

uygulanmakta olan ücret politikalarına ve sosyal yardımlara ilişkin bir hüküm getirmemiş; 

üye devletler bu konudaki ulusal yetkilerini ilkece korumuşlardır. Fakat antlaşmanın 68. 

maddesi adı geçen sektörlerde ücretlerin garanti altına alınmasını ve bu sektörlerde 

çalışanlara uygun ücretler ödenmesini hükme bağlamıştır. Son olarak Paris Antlaşması'nın 

69. maddesinde " genel sağlık ve kamu düzenini korumaya yönelik alınabilecek 
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kısıtlamalar dışında, istihdama ilişkin her türlü kısıtlamaların kaldırılması" ifadesine yer 

verilerek işçilerin tüm sosyal güvenlik hakları saklı kalmak şartı ile üye ülkeler arasında 

serbest dolaşım hakkına sahip oldukları belirtilmiştir (Tokol, 1995: 97).        

 

Bu dönemde sosyal politika açısından önem arz eden bir diğer gelişme 1957 yılında 

imzalanan ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran Roma Antlaşması'dır. Roma 

Antlaşması da Paris Antlaşması gibi sosyal açıdan yeterli düzenlemeler getirmemiştir. 

Roma Antlaşması imzalanmadan önce yapılan tartışmalar sonucunda toplulukta iki farklı 

görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden ilki sosyal yükümlülüklerin asgari düzeyde 

tutulması ve böylece ekonomiye daha az yük getirmesinin genel refahın oluşumuna yol 

açacağını savunan neoliberal görüştür. Diğer görüş ise farklı sosyal koruma seviyelerinin 

devam etmesinin rekabet açısından olumsuzluklara neden olacağına inanan ve sosyal 

politikanın toplum barışı için olmazsa olmaz olduğunu düşünen sosyal refah yanlısı 

görüştür.  Bu tartışmalar sonucu Roma Antlaşması'nda uzlaşma sağlanan hakim görüş 

Avrupa pazarlarının libearalizasyonu sonucu meydana gelecek büyüme ile sosyal refahta 

ilerlemenin elde edileceği şeklinde olmuştur (Çelik, 2004: 2).     

 

Roma Antlaşması'nın çeşitli maddeleri, sosyal politika ile ilgili bazı konuları hükme 

bağlamıştır. Bu maddeler, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 117, 118, 119, 120, 

121, 123, 124, 125, 126, 127 ve 128. maddelerdir ( European Economic Community, 

1957). 

 İşçilerin topluluk içinde serbestçe dolaşımının sağlanması ve üye devletler arasında 

istihdam ücret ve diğer çalışma koşulları konusunda ayrımcılığın kaldırılması ( m.48 ve 

49), 
 

 Üye devletler arasında genç çalışanların değişiminin teşvik edilmesi (m.50), 

 

 Üye devletler arasında işçilerin serbest dolaşımı konusunda gerekli sosyal güvenlik 

önlemlerinin alınması (m.51), 

 

 Serbest yerleşme ve teşebbüs hakkına ilişkin hükümler (m.52-58), 

 

 İşçilerin hayat ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin üye devletlere teşvik edilmesi 

(m.117), 
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 Üye devletlerin arasında istihdam, iş hukuku ve çalışma şartları, sosyal güvenlik, iş kazası 

ve meslek hastalıklarına karşı koruma, iş sağlığı, temel ve ileri düzeyde mesleki eğitim, 

sendika kurma ve işveren ve işçiler arasında toplu sözleşme yapma ile ilgili konularda 

işbirliğinin sağlanması (m.118), 

 

 Kadın ve erkek işçilere eşit ücret ödenmesi (m.119), 

 

 Üye devletler arasında ücretli izin sistemlerinin eşitliğinin sağlanması (m.120), 

 

 Göçmen işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili konularda üye devletler arasında ortak 

tedbirlerin alınması (m.121), 

 

 İşçilerin istihdam olanaklarını iyileştirmek ve hayat standartlarını arttırmak için bir Avrupa 

Sosyal Fonu'nun kurulması (m.123-127), 

 

  Mesleki eğitimde ortak bir politika oluşturulması için genel ilkelerin belirlenmesi (m.128). 

 

 Bu dönemde sosyal politika açısından en önemli gelişme Avrupa Sosyal Fonu'nun 

kurulmasıdır. Roma Antlaşması'nın 123. maddesi Fonun amacını ortak pazar içerisinde 

işçiler için istihdam olanaklarını iyileştirmek ve bu suretle onların yaşam standartlarını 

arttırmak olarak belirtmiştir. Yine aynı madde, Fonun hedefini Avrupa Topluluğu 

içerisinde istihdamı kolaylaştırmak ve çalışanların coğrafi ve mesleki hareketliliğini 

arttırmak olarak ifade etmiştir ( European Economic Community, 1957). 

 

2.2.2. 1972- 1992 Yılları Arası Avrupa Birliği'nde Sosyal Politika 

 

Avrupa Toplulukları'nın kuruluşundan 1972 yılına kadar geçen dönemde sınırlı 

sayıda madde ve Avrupa Sosyal Fonu'nun kurulması dışında sosyal politika açısından 

önemli gelişmeler olmamıştır. Fakat 1972 yılına gelindiğinde sosyal politika açısından bir 

dönüm noktası olarak belirtilebilecek Paris Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirve'de Topluluk 

üyesi dokuz devlet ekonomik bütünleşme kadar sosyal birliğe de önem verdiklerini deklare 

etmiş; sosyal politika alanında yeni ve ilerici adımların atılması gerekliliğini vurgulamış ve 

bağımsız bir Avrupa sosyal politikası oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Paris Zirvesi 

ile Avrupa'da yeni bir sosyal politika oluşmaya başlamıştır (Aykaç, 2002: 483).   
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Paris Zirvesi sonucu 1974 yılında Avrupa sosyal politikasını şekillendiren bir 

Sosyal Eylem Planı kabul edilmiştir. Sosyal Eylem Planı, çalışma saatleri, minimum 

ücretler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri, istihdamda kadın erkek eşitliği ve 

sözleşmeli personel istihdamı gibi çeşitli konuları hükme bağlamıştır. Avrupa 

Toplulukları'nın yetkili kurulu olan Bakanlar Konseyi, yayınladıkları karar ile bu eylem 

planına desteklerini açıklamış; fakat bütün ülkelerin sosyal sorunlara ulusal çözümler 

üretmesi yerine; bu sorunlara birlik düzeyinde standart çözümler getirilmesinin doğru 

olacağını ifade etmiştir. Bütün bunlara rağmen Sosyal Eylem Planı'nda yer alan konular ile 

ilgili direktiflerin çoğu oy birliği şartı ve Britanya hükümetinin vetosu nedeni ile 

çıkarılamamıştır (Saka, 2010: 20).      

 

Bu dönemde sosyal politika açısından ilk önemli gelişme olarak gösterilen ve 

Topluluk üyesi ülkelerin ortak görüş olarak kabul ettikleri Sosyal Eylem Planı, planın 

hemen hemen her aşamasında veto hakkını kullanan Britanya hükümetinin yaklaşımı ve 

1970'li yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal düşüş nedeni ile bir 

hayal kırıklığına dönüşmüştür (Sakar, 2009: 27).   

 

1974 yılındaki Sosyal Eylem Planı'ndan sonra 1984 yılında yeni teknolojiler, genç 

işsizler, iş güvenliği ve Avrupa sınırları içinde işçi ve işveren diyalogu gibi konuları içeren 

2. Sosyal Eylem Planı Avrupa Topluluğu tarafından kabul edilmiştir. 2. Sosyal Eylem 

Planı, birinci plana göre daha az iddialı olmuş ve kapsadığı konular açısından daha sınırlı 

kalmıştır (Akbaş, 2009: 56). 

 

80'li yılların ikinci yarısı, Dünya tarihinde ekonomik açıdan yeni bir sayfanın 

açıldığı dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem, Keynezyen ekonomi politikalarının 

terk edilerek neo-liberal politikaların zirveye oturduğu ve devletlerin korumacı ekonomi 

stratejilerini bırakıp daha liberal politikaları tercih ettikleri bir dönemi ifade etmektedir. 

Ekonomik açıdan başlayan değişim, sosyal politikaları da etkilemiş, 1980'li yıllara kadar 

sosyal politikanın tek aktörü olan devlet, rolünü serbest piyasaya bırakmıştır. Yine bu 

yıllarda Avrupa Topluluğu ikinci ve üçüncü genişleme ile Yunanistan, İspanya ve 

Portekiz'i Topluluğa kabul etmiştir. Fakat bu durum, Topluluğun homojen olan ekonomik 

ve sosyal yapısını bozmuştur. Özetle hem ekonomi politikalarındaki değişiklik ve devletin 

sosyal alandan çekilmesi hem de Topluluğun genişlemesi ile ortaya çıkan sosyal damping 
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korkusu, Avrupa Topluluğu'nu sosyal politika açısından yeni adımlar atmaya zorlamıştır. 

Bu adımların en önemlisi, günümüz Avrupa Birliği sosyal politikasının temelini oluşturan, 

1986 tarihli Avrupa Tek Senedi (ATS)'dir (Çelik, 2004: 4). 

 

Avrupa Tek Senedi imzalanmadan önce sosyal politika konusunda Birlik içerisinde 

çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. İngiltere'de 1979 yılında seçimleri kazanarak iktidara gelen 

Margaret Thatcher hükümeti Birlik sosyal politikasına soğuk yaklaşırken, 1981 yılında 

Fransa Cumhurbaşkanı seçilen sosyalist François Mitterrand bir Avrupa Sosyal Alanı 

yaratılması taraftarıydı. Bu iki farklı görüşün galibi, 1985 yılında Avrupa Komisyonu 

başkanı seçilen ve yine bir Fransız Sosyalist Parti geleneğinden olan Jacquas Delors'un 

desteği ile Avrupa Sosyal Alanı oluşturulması yönündeki görüş olmuştur (Saka, 2010: 22). 

 

1985 yılından 1994 yılına kadar Avrupa Komisyonu başkanlığı yapan Delors, 

sosyal tarafların katılmaları ile Avrupa Toplulukları'nı güçlendirecek bir sosyal diyalog 

fikri taraftarıdır. Sosyal diyalogun amacı, bütün tarafların katıldığı ve üzerinde uzlaştığı bir 

Avrupa sosyal modeli oluşturmaktır. Sosyal diyalog fikrinin sahibi Delors tarafından aynı 

isimle oluşturulan Delors Komisyonu, bu fikrin harekete geçirilmesi amacı ile Belçika'nın 

Val Duchesse şehrinde, aralarında ETUC( Avrupa Sendikalar Konfederasyonu), CEEP( 

Avrupa Kamu İşletmeleri Birliği) ve UNICE( Avrupa Sanayi ve İşverenler 

Konfederasyonları Birliği) gibi önemli sosyal taraflarında bulunduğu toplantılar 

düzenlemiştir. On yıl süren Val Duchesse toplantıları sonucunda 21 deklarasyona imza 

atılmış, yedi üst düzey zirve gerçekleştirilmiş ve Avrupa Tek Senedi ile Topluluk Sosyal 

Şartı anlaşmaları üzerinde uzlaşılmıştır (Gülmez, 2008: 200).     

Avrupa Tek Senedi ile Topluluk kurucu anlaşması olan Roma Antlaşması'nda 

önemli sayılabilecek birtakım eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin en 

önemlileri Avrupa Tek Senedi'nin 21. ve 22. maddeleri ile Roma Antlaşması'nın 118. 

maddesine yapılan eklemelerdir. Bu eklemeler şu şekilde olmuştur (Cansever, 1987: 11, 

14-15): 
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 ATS'nin 21. maddesi ile Roma Antlaşması'na eklenen madde 118A: 

  

1. Üye devletler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için özellikle çalışma ortamının 

iyileştirilmesini sağlamaya çalışırlar ve gelişmeler sağlanırken bu alanda var olan 

koşulların uyumlaştırılmasını amaç edinirler. 

 

2. Birinci Fıkrada öngörülen amaca hizmet için Konsey, Komisyonun önergesi üzerine oy 

çokluğu ile karar alarak Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içinde ve Ekonomik ve Sosyal 

Komitenin mütalaasını aldıktan sonra aşamalarla uygulanacak olan asgari kuralları her üye 

devlet içinde yer alan teknik düzenlemeleri göz önüne alarak yönergeler yolu ile karara 

bağlar. 

 

 ATS' nin 22. maddesi ile Roma Antlaşması'na eklenen madde 118B:  

 

1. Komisyon, Avrupa düzeyinde işçi ve işveren arasındaki diyalogu bu kişiler isterlerse yazılı 

bir anlaşmaya varılmak üzere geliştirmeye çalışır. 

  

Avrupa Tek Senedi ile yapılan bir diğer önemli değişiklik, Avrupa Konseyi'nin 

karar alma mekanizmasında yapılmıştır. Avrupa Tek Senedi'nin 18. maddesi, karar alma 

sürecinde yer alan "oy birliği" ibaresini "nitelikli oy çokluğu (2/3)" ibaresi ile 

değiştirmiştir. Avrupa Topluluğu karar alma mekanizmasını neredeyse tamamen olanaksız 

hale getirmesi ve İngiltere gibi ülkelerin karar alma sürecindeki veto hakkını sürekli 

kullanması gibi nedenler oy birliği yönteminin değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Nitelikli 

oy çokluğu yönteminin kabulü ile Topluluk üyesi her ülke karar alma süreçlerinde oy 

hakkı elde etmiştir. Değişikliğe sosyal politika açısından bakıldığında ise nitelikli oy 

çokluğu yönteminin iş sağlığı ve güvenliği ile genel çalışma genel çalışma koşulları 

konusunda kullanıldığı görülmektedir (Çelik, 2004: 5). 

 

Avrupa Tek Senedi'nin imzalanması ile Avrupa Birliği sosyal politika alanında 

önemli gelişmeler göstermiştir. Fakat sağlık, barınma, eğitim ve sosyal güvenlik gibi 

konularda üye devletlerin her biri kendilerine özgü geleneksel sosyal politikalardan 

vazgeçmeye yanaşmadıkları için Avrupa Tek Senedi Avrupa Birliği'nde etkin bir rol 

oynayamamıştır (Akbaş, 2009: 60).  

 

Bu dönemde Topluluk sosyal politikası açısından önem arz eden bir diğer gelişme 

Çalışanların Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı'dır. Topluluk Şartı, Ekonomik 

ve Sosyal Komite tarafından 1988 yılında hazırlanan rapora göre şekillenmiş ve 1989 
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yılında Strasbourg Zirvesi'nde müzakere edilmeye başlanmıştır. Müzakereler sırasında 

derin fikir ayrılıkları yaşanmış ve iki farklı taraf ortaya çıkmıştır. Taraflardan birini Avrupa 

Komisyonu başkanı Delors'un başını çektiği Topluluğun sosyal korumacı rolünün gerekli 

olduğunu savunan Euro-Korporatist grup; diğerini ise İngiltere'nin liderliğini yaptığı asgari 

korumayı savunan serbest piyasacı Euro-Liberalist grup oluşturmuştur. İki grup arasındaki 

mücadeleyi sosyal korumanın gerekliliğini savunan Euro-Korporatist grup kazanmıştır. 

Bunun sonucunda 9 Aralık 1989 yılında Çalışanların Temel Sosyal Haklarına İlişkin 

Topluluk Şartı, İngiltere dışındaki 11 üye ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. İngiltere'nin 

vetosu nedeni ile Avrupa Komisyonu Topluluk Şartını üye ülkeler açısından doğrudan 

bağlayıcı bir yaptırımı bulunmayan siyasal bildirge şeklinde değerlendirmiştir  (Saka, 

2010: 26-27). 

 

ILO sözleşmeleri ve 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı'ndan esinlenerek hazırlanan 

Çalışanların Temel Haklarına İlişkin Topluluk Şartı, 12 temel konuyu sosyal hak olarak 

düzenlemiştir (European Economic Community, 1990). 

 

 Serbest dolaşım hakkı ( m.1-3), 

 İstihdam ve adil ücret hakkı (m.4-6), 

 Yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi (m.7-9), 

 Sosyal koruma hakkı (m.10), 

 Sendikalaşma özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı (m.11-14), 

 Mesleki eğitim hakkı (m.15), 

 Erkek ve kadınlara eşit muamele hakkı (m.16), 

 Çalışanların bilgilendirilme, danışılma ve yönetime katılma hakkı (m.17-18), 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı (m.19), 

 Çocukların ve genç işçilerin korunma hakkı (m.20-23), 

 Yaşlı hakları (m.24-25), 

 Engelli hakları (m.26). 

 

 Avrupa Komisyonu, Topluluk Şartı'nın uygulanması için 1989 yılında 47 

maddeden oluşan bir Sosyal Eylem Planı hazırlamıştır. Bu planda Sosyal Eylem Planı'nın 

amaçları mevcut taleplerin revize edilmesi, yürürlükte olanların bir araya getirilmesi, 

çözüm bulunamayan alanlar için yeniden düzenleme yapılması ve yeni alanlara yönelik 

önlemlerin alınması olarak belirtilmiştir. Fakat ne yazık ki Topluluk Şartı'nın işçi sağlığı ve 

iş güvenliği haricindeki alanlarda oy birliğinin kabul edilmesi çok sayıda kararın kabul 
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edilememesine ve bu da Sosyal Eylem Planı'nın başarısız olmasına sebep olmuştur (Aykaç, 

2002: 487).  

 

2.2.3. 1992'den Günümüze Avrupa Birliği'nde Sosyal Politika 

 

1990'lı yıllar Avrupa Topluluğu'nun hem siyasal hem de sosyal bütünleşmesi 

açısından önemli yıllar olmuştur. Dönemin en önemli gelişmesi şüphesiz 1 Kasım 1993 

tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Topluluğu'nun ismini Avrupa Birliği olarak değiştiren 

Maastrich Antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile ekonomik ve parasal birliğin yanında siyasi 

birliğin de temelleri atılmış; Avrupa Topluluğu yeni bir döneme girmiştir (Ramoğlu, 2008: 

48-49). 

 

Hollanda'nın Maastrich kentinde toplanan Zirvede Avrupa Komisyonu, sosyal 

politika alanının genişletilmesini ve sosyal politika ile ilgili konularda nitelikli oy çokluğu 

yönteminin uygulanmasını savunmuştur. Fakat İngiltere Hükümeti, Topluluk Şartı'nda 

olduğu gibi Maastrich Antlaşması'nda da Birliğin sosyal alanda bütünleşmesi yönündeki 

olumsuz tavrını devam ettirmiş ve sosyal politika alanına giren konularda nitelikli oy 

çokluğu yönteminin genişletilmesine karşı çıkmıştır. İngiltere'nin müzakereleri durduran 

tavrı, Antlaşmadan ayrı düzenlenerek üye devletlerin imzalarına açılan ve Antlaşmaya 

eklenen bir Sosyal Politika Protokolü ile çözüme kavuşturulmuştur. Sosyal Politika 

Protokolü daha önce oy birliği ile karar alınan 5 alanda nitelikli oy çokluğu yöntemini 

getirmiştir (Addison, 2009: 5):  

 

 Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak için çalışma ortamının iyileştirilmesi 

(m.137/1,a), 

 Çalışma koşulları (m.137/1,b), 

 Çalışanların bilgilenme ve danışma hakları (m.137/1,e), 

 Cinsiyet eşitliği (m.137/2,i),  

 İstihdam piyasalarından dışlanmış olan işçilerin tekrar piyasaya entegre edilmesi 

(m.137/1,h).  

 

 Fakat sosyal güvenlik ve sosyal koruma, iş sözleşmeleri sona eren işçilerin 

korunması, işçilerin yönetime katılması, işçi ve işverenlerin çıkarlarının toplu savunulması, 

üye ülkelerde ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları için istihdam koşulları yaratılması 

konularında oybirliği sistemi devam ettirilmiştir. Grev, lokavt, örgütlenme ve ücret 
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konuları ise Birliğin düzenleme yetkisinin olmadığı alanlar olarak kalmıştır (Tokol, 1995: 

123).  

 

Sosyal Politika Protokolü 11 üye ülke tarafından imzalanmış bir tek İngiltere 

Protokole imza koymamıştır. Bu durum Birlik sosyal politikasında ikili bir yapı ortaya 

çıkarmıştır. 1997 yılında İngiltere'de İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması ve Sosyal Politika 

Protokolü maddelerini kapsayan Amsterdam Antlaşması'nı imzalaması ile bu ikili yapı 

ortadan kalkmıştır. Avrupa Birliği'nin kuruluş tarihinden itibaren çoğu işçi sağlığı ve 

serbest dolaşımla ilgili olmak üzere yaklaşık yirmi direktif çıkarılmışken bu sayı Maastrich 

Antlaşması ve Sosyal Politika Protokolü sonrasında kırka yakın olmuştur. Bu 

direktiflerden önemli bazıları şunlardır (Çelik, 2004: 9): 

 

 93/104 sayılı çalışma sürelerinin düzenlemesine ilişkin direktif, 

 94/33 sayılı genç işçilerin korunmasına ilişkin direktif, 

 94/45 sayılı Avrupa İşyeri Konseylerinin kurulmasına ilişkin direktif, 

 96/34 sayılı ana-baba izni iznine ilişkin direktif, 

 97/81 sayılı kısmi süreli çalışma direktifi. 

 

Maastrich Antlaşması ve Sosyal Politika Protokolü ile Birlik sosyal politikasının 

hukuki zemini sağlamlaşmış olsa da üye devletler açısından bu durumun bağlayıcılığı 

tatmin edici olmamıştır. Bu nedenle 1993 yılında Avrupa Komisyonu Delors başkanlığında 

toplanmış ve Beyaz Kitap yayınlamıştır. Beyaz Kitap, büyüme, rekabet ve istihdam 

konularını kapsamış, fakat bu üç konudan istihdama öncelik verilmesini vurgulamıştır. 

Beyaz Kitap ile Avrupa Komisyonu, Birlik içerisinde var olan yüksek orandaki işsizliği 

kabul etmiş ve çalışma saatlerinin kısaltılması, işveren için sosyal güvenlik primlerinin 

azaltılması ve eğitim teşviklerinin verilmesi gibi birtakım önlemler ile işsizlik sorununun 

giderileceğini bildirmiştir (Özen, 2015: 80-81). 

 

Ekonomik ve sosyal sürecin birlikte yürütülmesini vurgulayan Beyaz Kitap, 

Avrupa Sosyal Modelini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Beyaz Kitap'ın Giriş bölümüne göre 

sosyal politika Birliğin dönüşüm sürecinde etkin rol oynamalı ve bunu eski kazanımların 

üzerine bina ederek ve gelecek yıllar için yeni öneriler ortaya koyarak yapmalıdır. Beyaz 

Kitap Avrupa sosyal politikasının 10 yıllık projeksiyonunu gözler önüne sermiştir (Akbaş, 

2009: 77). 
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Avrupalı liderler 1994 yılında Beyaz Kitap'tan esinlenerek Almanya'nın Essen 

kentinde bir Zirve düzenlemişlerdir. Zirvede, işsizlikle mücadele için 5 ana başlık ile 

öncelikler belirlemişlerdir (Walsh, 2009: 10): 

 

 Mesleki eğitime yatırım, 

 Büyüme içindeki istihdam yoğunluğunun arttırılması, 

 İstihdam dışı işgücü maliyetlerinin düşürülmesi, 

 İşgücü piyasası politikalarının etkinliğini arttırılması, 

 Özellikle işsizlikten etkilenen gruplara yardım edilmesi. 

 

Daha sonra " Essen Stratejisi" olarak adlandırılan bu hedefler, birbirini takip eden 

zirveler ile güçlendirilmiş ve Avrupa Konseyi'nin Madrid (1995), Floransa (1996) ve 

Dublin (1996) oturumlarında kabul edilmiştir. Essen Stratejisi ile 1996 yılı sonlarında bir 

İstihdam ve İşgücü Piyasası Komitesi kurularak Avrupa istihdam göstergelerinin 

geliştirilmesi yönündeki ilk adımlar atılmıştır. Essen Stratejisi bir yandan istihdam 

konusunda yüksek bir politik bağlılığı açık bir şekilde belirtirken diğer yandan bu konuyla 

ilgili yürütülen çalışmalar Avrupa Konseyi'nin bağlayıcılık taşımayan kararlarına 

dayanmaktaydı. Diğer bir ifade ile Essen Stratejisi yasal bir zeminden yoksun idi. Bu 

nedenle siyasi açıdan önemli bir adım olmakla beraber hukuki açıdan bir temelinin 

bulunmaması, stratejinin zayıf kalmasına neden olmuştur (Tekin, 2008: 99-100).          

 

1990'lı yıllardan günümüze kadar olan dönemin bir diğer önemli antlaşması 1997 

yılında imzalanan ve 1999 yılında yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması'dır. Amsterdam 

Antlaşması öncesinde sosyal politika ilgili kararlar ve önlemler Çalışanların Temel 

Haklarına İlişkin Topluluk Şartı'na ve Maastrich Antlaşması'nın eki olan Sosyal Politka 

Protokolü'ne dayanmaktaydı. Amsterdam Antlaşması ile Maastrich Antlaşması'nın eki olan 

Sosyal Politika Protokolü, bu antlaşmaya dahil edilmiş ve üye devletler için bağlayıcı bir 

metin haline gelmiştir. Böylelikle Sosyal Politika Protokolü ayrı bir antlaşma olmaktan 

çıkmıştır. Bu durum Amsterdam Antlaşması'nın sosyal politika alanındaki en önemli 

yeniliği olarak ifade edilebilir (European Union, 1997). 

 

Amsterdam Antlaşması'nın sosyal politika alanında yaptığı ikinci önemli yenilik, 

"istihdam" başlıklı bir bölümün antlaşmaya ilave edilmesidir. Bu Antlaşma ile ilk defa 

istihdam konusu Avrupa Birliği bünyesinde sistematik olarak ele alınmış ve istihdam 
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Avrupa Birliği'nin ortak görevi olarak kabul edilmiştir. Eklenen bölüm ile üye devletlerin 

yüksek düzeyli istihdamı AB tarafından ana amaç olarak belirlenmiştir. Belirtilen amaç 

yönünde üye devletlere yardımcı olmak ve gerçekleşen gelişmeleri takip etmek amacı ile 

Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ile birlikte bir yıllık rapor hazırlamayı hedeflemiştir 

(Özdal, 2008: 99). 

 

Avrupa Birliği'nin istihdam konusundaki hedeflerinin somut birer eyleme 

dönüştürülmesi gayesi ile 20-21 Kasım 1997 tarihinde Lüksemburg'da bir istihdam zirvesi 

toplanmış ve bu zirve neticesinde Avrupa İstihdam Stratejisi üyeler kabul edilmiştir. 

Avrupa Birliği, Avrupa İstihdam Stratejisi ile üye ülkelerin birlik seviyesinde 

uygulayacakları istihdam düzenlemelerine yön vermeyi ve üye ülkeler arasında işbirliğini 

sağlamayı amaçlamıştır. Lüksemburg Zirvesi'nde istihdam edilebilirlik, girişimcilik, 

gelişim ve değişim sürecine uyum sağlayabilme ve işgücü piyasasında herkese eşit fırsatlar 

sağlayabilme başlıkları, Avrupa İstihdam Stratejisi'nin dört ayağı olarak belirlenmiştir 

(Kılıç, 2003: 2). 

 

Avrupa İstihdam Stratejisi'nin dört ayağını oluşturan politikalar şu şekilde 

sıralanabilir (Kesici ve Selamoğlu, 2005: 35-36): 

 

 İstihdam edilebilirlik, 

 Uzun dönem ve genç işsizlik ile mücadele, 

 Okuldan işe geçişi kolaylaştırmak, 

 İşçi ve işveren arasındaki işbirliğini güçlendirmek. 

 

 Girişimciliği özendirmek ve teşvik etmek, 

 Kendi işini kuran insanların desteklenmesi, 

 Vergi kolaylıklarının sağlanması, 

 Risk sermayesini sağlamak. 

  

 İşletmelerin ve çalışanların değişen şartlara uyumunu sağlaması, 

 İş organizasyonunu modern hale getirmek, 

 İşletmelerin uyum sürecini hızlandırmak. 

 

 Fırsat eşitliğinin sağlanması ve her türlü eşitsizliğin önlenmesi, 

 Kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunmak, 

 İşe geri dönüşlerin önündeki engelleri kaldırmak, 
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 İş ve aile yaşamını bağdaştırmak, 

 Engellileri çalışma hayatına entegre etmek. 

 

 Avrupa Birliği sosyal politika açısından yakın tarihteki önemli belgelerden bir 

diğeri Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'dır. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 

hazırlıkları 1999 yılında dönem başkanlığını devralan Almanya'nın özel gayreti ile 

başlamıştır. 1999 yılının Haziran ayında toplanan Köln Zirvesi'nin sonuç kısmında, 

"Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin şuandaki gelişiminde Birlik alanında geçerli olan 

temel hakların bir Şart'ta toplanması ve böylece görünür kılınabilmesi görüşünü 

taşımaktadır." ifadesi yer almaktadır. Hazırlıkları tamamlanan Temel Haklar Şartı daha 

sonra 7-8 Aralık 2000 tarihinde toplanan Nice Zirvesi'nde kabul edilmiştir (Metin, 2002: 

41).   

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, giriş, insan onuru (m.1-5), özgürlükler (m.6-

19), eşitlik ( m.20-26), dayanışma ( m.27- 38), Avrupa Birliği vatandaşlık hakları (m.39-

46), adli haklar (m.47-50) ve genel hükümler (m.51-57) olmak üzere 8 bölümden 

oluşmaktadır. Şartın giriş bölümünde Avrupa halklarının ortak değerleri yer almaktadır. 

Ancak dikkat çeken konu özgürlük, eşitlik, dayanışma, hukuk devleti ve insan hakları gibi 

bilinen AB temel prensipleri ile birlikte Avrupa'nın kültür çeşitliliğinin ve üye ülkelerinin 

ulusal kimliğine saygının da AB'ye dayanak olan ilkeler arasında sayılmasıdır (Arsava, 

2005: 8). 

 

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı içerisinde bu Şart ile getirilen ve özellikle sosyal 

politika ile ilgili olan maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz (Offical Journal of the European 

Communities, 2000): 

 

 Madde 12: Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü 

 Madde 14: Eğitim Hakkı 

 Madde 18: Sığınma Hakkı 

 Madde 21: Ayrımcılığın Önlenmesi 

 Madde 23: Kadınlar ve Erkekler Arasında Eşitlik 

 Madde 24: Çocuk Hakları 

 Madde 25: Yaşlı Hakları 

 Madde 27: İşçilerin İşletme İçerisinde Bilgi Edinme ve Danışma Hakkı 

 Madde 28: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yapma ve Eylem Hakkı 

 Madde 29: İşe Yerleştirme Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı 
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 Madde 30: Haksız İşten Çıkarmaya Karşı Koruma 

 Madde 31: Adil ve Hakkaniyete uygun Çalışma Koşulları 

 Madde 32: Çocuk İşçi Çalıştırmanın Yasaklanması ve Çalışan Gençlerin Korunması 

 Madde 34: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 

 

2000 yılında kabul edilen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa Birliği 

Anayasal Antlaşması'nın ikinci kısmını oluşturmuştur. Fakat Anayasal Antlaşmanın çeşitli 

nedenler ile yürürlüğe girememesi Temel Haklar Şartı'nın Avrupa Birliği hukukunun bir 

parçası olmasına engel olmuştur. Daha sonra Şart; Anayasal Antlaşmanın yerine üye 

ülkeler tarafından kabul edilen Lizbon Antlaşması'nda kendine yer bulmuştur. Ancak 

Şart'ın tamamı Lizbon Antlaşması'na konulmamış, "Birlik, Antlaşmalar ile aynı kanuni 

değere sahip olan 7 Aralık 2000 tarihli Temel Haklar Şartına konu olan haklar, özgürlükler 

ve kuralları kabul etmektedir" denilerek Şart'ın hukuki bağlayıcılığı ifade edilmiştir (Saka, 

2010: 40).    

 

Avrupa Birliği, kurulduğu tarihten 2000'li yıllara kadar ekonomik birliğin yanında 

siyasal ve sosyal birliğin sağlanması yolunda önemli adımlar atmıştır. 2000'li yıllar ile üye 

sayısı artmış ve AB yeni hukuki düzenlemelere gereksinim duymuştur. Bu gereksinimlerin 

temel sebepleri; karar alma mekanizmasında yeni düzenlemelere gerek duyulması, son 

genişleme ile ortaya çıkan çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel yapıların birliğinin 

sağlanması ve iklim değişikliği, enerji güvenliği ve terörizm ile mücadele olarak ifade 

edilebilir.  Söz konusu gereksinimlere çözümler üretilebilmesi için 1 Aralık 2009 tarihinde 

Lizbon Antlaşması imzalanmıştır (Foreign and Commonwealth Office London, 2009: 1). 

 

Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısında çok sayıda değişiklik 

yapmıştır. "Topluluk" ifadesinin "birlik" ifadesi ile değiştirilerek Avrupa Birliği'nin bir 

tüzel kişiliğe kavuşturulması, göç, iltica, polis ve yargıda işbirliği gibi önemli konuların 

nitelikli oy çokluğu ile karar alınan alanların arasına alınması, Avrupa Birliği Komisyon 

Başkanı'nın üye ülkelerin oy birliği ile 2,5 yıllık bir süre için seçilmesi Lizbon Antlaşması 

ile yapılan önemli değişikliklerin bazılarıdır (Yakındağ, 2010: 136).  

 

Lizbon Antlaşması ile sosyal politika alanında getirilen yenliklere bakıldığında ise 

ilk etapta Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı dikkati çekmektedir. Daha önce de belirttiği 

gibi Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Lizbon Antlaşması'nın 2. Bölümünü 
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oluşturmaktadır. Ayrıca Lizbon Antlaşması, tam istihdam, sosyal ilerleme, yoksullukla 

önlenmesi, sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadele gibi sosyal konulara da yer vermiştir. 

Antlaşma ile üye ülkelerin kuruluşlarının sorumlulukları tekrarlanmış ve sürdürülebilir bir 

sosyal birliktelik için kamu hizmetlerinin önemi vurgulanmıştır. Çocuk haklarının 

korunması, cinsiyet eşitliği ve nesiller arası dayanışma Birlik sosyal hedeflerine Lizbon 

Antlaşması ile eklenmiştir (Özler, 2009: 3). 

 

Sonuç olarak, Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği sosyal politikasının geldiği 

nokta oldukça önemlidir. Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana 

düzenlenen sosyal haklar sağlamlaştırılmış, Avrupa Sosyal Modeli'nin zemini hazırlanmış 

ve sosyal politikaların ne kadar önem arz ettiği doğrulanmıştır. 

 

2.3. Avrupa Birliği'nde Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri 

 

Avrupa Birliği'nde kuruluş tarihinden 1980'li yıllara kadar ortak bir mülteci ve 

sığınma politikasından bahsetmek mümkün değildir. Avrupa devletleri 1945 yılında sona 

eren II. Dünya Savaşı'nın yıkımını ortadan kaldırmak ve hızlı bir şekilde kalkınmayı 

sağlayabilmek için çok sayıda işgücüne ihtiyaç duymuştur. Yeteri kadar işgücü 

bulunmayan Avrupa devletleri için tek çare göçmen işçiler olmuştur. "Açık Kapı" 

politikası olarak adlandırılan bu durum neticesinde yüz binlerce göçmen işçi çalışmak için 

Avrupa ülkelerine gelmiştir. Bu dönemde Avrupa'nın lokomotifi sayılan ülkelerden Fransa; 

Cezayir, İtalya ve Yunanistan'dan; Almanya; Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerinden ve 

İngiltere sömürgesi olan ülkelerden çok sayıda göçmen işçiyi istihdam amacı ile kabul 

etmiştir. Fakat 1973 yılında patlak veren petrol krizi ve ekonomik daralma nedeni ile 

Avrupalı devletler, göçmen işçi alımını durdurmaya karar vermiş ve kapılarını bu işçilere 

kapatmaya başlamıştır. Göçmenlerin neden olduğu ekonomik sorunlara sosyal ve kültürel 

sorunlarda eklenince Avrupa için ortak bir mülteci politikası oluşturmanın vaktinin geldiği 

anlaşılmıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin mülteciler ile ilgili düzenlemelerine 

geçmeden önce, Avrupa Birliği düzenlemelerinin temelini oluşturan 1948 tarihli İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler 1951 tarihli Mültecilerin Hukukuna Dair 

Cenevre Sözleşmesi'ni açıklamak gerekmektedir (Koca 2002: 107). 
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2.3.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

  

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde 217A (111) 

Sayılı karar ile kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, bütün insanlar için huzur, 

refah, mutluluk ve eşitlik gibi değerleri benimsemiştir (Aybay, t.y.: 1). 30 maddeden 

oluşan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin mülteciler ile ilgili düzenlemeleri aşağıdaki 

şekilde yer almaktadır (United Nations, 1948): 

 

 Madde 6: Herkesin her nerede olursa olsun hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. 

 

 Madde 13: 1) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı 

          vardır. 

        2) Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve 

           ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir. 

 

 Madde 14:  1) Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma imkanlarından 

            faydalanma hakkı vardır. 

         

 Madde 15:  1) Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.  

       2) Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme           

           hakkından yoksun bırakılamaz. 

 

 Madde 23: 1) Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli şartlarda çalışma 

           ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.  

       2) Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücret isteme             

           hakkı vardır. 

       3) Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü 

            sosyal koruma önlemleri ile desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve        

            elverişli bir ücrete hakkı vardır. 

       4) Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ve ya  sendikaya üye olma 

            hakkı vardır.  

 

2.3.2. Mültecilerin Hukukuna Dair Cenevre Sözleşmesi 

 

14 Aralık 1950 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 429(5) 

Sayılı karar ile kabul ettiği Mültecilerin Hukukuna Dair Sözleşme, 28 Temmuz 1951 

tarihinde Cenevre'de imzalanmış ve 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 46 
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maddeden oluşan sözleşme, spesifik bir grup olan mültecilerin haklarını korumayı ve 

mültecilerle ilgili düzenlemeleri uluslararası bir seviyeye çıkarmayı amaçlamıştır 

(UNHCR, 2010: 1-2). Cenevre Sözleşmesi'nin mültecilere yönelik sosyal politikalara ile 

ilgili bazı önemli maddeleri şu şekilde sıralanabilir (TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 

2001): 

 

 Madde 3: Taraf devletler, bu sözleşme hükümlerini mültecilere, ırk, din veya geldikleri 

ülke bakımından ayrım yapmadan uygulayacaklardır. 

 

 Madde 4: Taraf devletler, ülkelerindeki mültecilere, dini vecibelerini yerine getirme 

hürriyeti ve çocuklarının dini eğitim hürriyeti bakımından, en az vatandaşlara uyguladıkları 

muamele kadar uygun muamele uygulayacaklardır. 

 

 Madde 13: Taraf devletler, menkul ve gayrimenkul mülkiyet edinme ile buna bağlı diğer 

hakları, menkul ve gayrimenkul mülkiyete ait kira ve diğer sözleşmelerle alakalı hakları, 

her mülteciye, mümkün olduğu kadar müsait ve herhalde genel olarak aynı koşuldaki 

yabancılara sağlanandan daha az müsait olmayan bir şekilde uygulayacaktır. 
 

 Madde 15: Taraf devletler, yasal olarak ülkelerinde ikamet eden mültecilere, siyasi amaç ve 

kar amacı taşımayan derneklere ile meslek sendikaları bakımından, aynı şartlar içindeki 

başka bir ülke vatandaşlarına tanıdıkları en müsait muameleyi uygulayacaklardır. 

 

  Madde 17: 1) Taraf devletler, ülkelerinde ikamet eden her mülteciye, ücretli bir işte  

            çalışma hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir ülke vatandaşına 

            uyguladıkları en uygun muameleyi uygulayacaklardır. 
       2) Ulusal işgücü piyasasını koruma amacı ile göçmenlerin çalıştırılmasına  

              yönelik konan sınırlama tedbirler; ülkede üç yıl ikamet eden, ikamet ettiği 

             ülkenin vatandaşı bir kimse ile evli olan ve ikamet ettiği ülke vatandaşı  

             bir veya daha fazla çocuğu olan göçmenlere uygulanmayacaktır. 
  

 Madde 18: Taraf devletler, ülkelerinde ikamet eden mültecilere, tarım, sanayi, küçük 

sanatlar ile ticaret alanlarında kendi işyerlerini açma ve bu alanlar ile ilgili şirketler kurma 

konusunda gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.  

 

 Madde 21: Taraf devletler konut edinme bakımından, ülkelerinde ikamet etmekte olan 

mültecilere, aynı şartlar altında bulunan yabancı ülke vatandaşları ile aynı kolaylıkları 

sağlayacaklardır. 

 

 Madde 22: Taraf devletler, mültecilere temel eğitim konusunda vatandaşları ile aynı 

muameleyi uygulayacaklardır.  

 

 Madde 23: Taraf devletler, ülkelerinde ikamet eden mültecilere sosyal yardım ve nakdi 

yardım konularında vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır. 
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 Madde 24: 1) Taraf devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere; yasalarda 

            düzenlendiği ölçüde, maaşın bir parçası olduğu durumlarda aile yardımları, 

            çalışma saatine göre parça başı ücret, fazla mesai ödemeleri, ücretli izinleri, 

           eve iş götürmeye sınırlamalar, en az çalışma yaşı, çıraklık ve mesleki eğitim, 

            kadınların ve gençlerin çalışması, toplu ücret görüşmelerinden yararlanma 

            ve sosyal güvenlik konularında vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin 

           aynısını uygulayacaklardır. 
      2) Bir mültecinin, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölümden doğacak 

          haklarına, hak sahibinin, taraf devletin sınırları dışında ikamet etmesi        

          yüzünden zarar gelmeyecektir. 

       3) Taraf devletler, sosyal güvenlik konusundaki kazanılmış veya kazanılmak 

            üzere olan haklarla ilgili olarak, aralarında imzaladıkları ya da gelecekte 

           imzalayacakları anlaşmaların sağlayacağı faydalardan, mültecileri de      

           vatandaşları ile aynı şekilde yararlandıracaklardır.  

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Mültecilerin Hukukuna Dair Cenevre 

Sözleşmesi AB düzenlemelerinin temelini oluşturmaktadır. AB'de Roma, Amsterdam ve 

Lizbon Antlaşmaları'nda göçmenlere yönelik düzenlemeler yapılmıştır.  

 

2.3.3. Roma Antlaşması'nın Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika 

Düzenlemeleri 

 

1957 yılında 6 ülke tarafından imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 

kurulmasını sağlayan Roma Antlaşması bir "Sosyal Politika" bölümüne sahip olmasına 

rağmen sosyal açıdan oldukça zayıf kalmıştır. Bu durumun nedeni Topluluğu kuran 

devletlerinin asıl ve ilk amaçlarının sosyal değil; ekonomik birlik oluşturmak olmasıdır. 

Hal böyle iken Roma Antlaşması'nın göçmenlere yönelik hükümlerinin geniş ve kapsayıcı 

olması beklenememektedir. Antlaşmanın göçmenlere yönelik ilk düzenlemesi doğrudan 

olmasa da "işçilerin serbest dolaşımı" ile ilgili düzenlemedir. Roma Antlaşması'nın 3. 

Maddesinin (c) bendi " üye devletlerarasında kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest 

dolaşımının önündeki engellerin kaldırılmasını" hükme bağlamaktadır. Topluluk içinde 

üye bir devlette çalışan işçi, serbest dolaşım hakkını kullanarak bir başka üye ülkeye 

gittiğinde o ülkenin işçileri ile aynı koşullarda çalışma hakkına sahiptir. Bu nedenle 

topluluk içerisinde bir ülkeden başka bir ülkeye giden işçi o ülkede ikamet etme hakkına da 

sahip olmaktadır. Antlaşma, serbest dolaşım hakkını kullanmada topluluk içerinde bir 

ülkede olmak dışında hiçbir ayrım yapmamıştır. Bu nedenle göçmen işçilerin de Topluluk 

içerisinde çalışma amacı ile ülke değiştirme hakkı mevcuttur (Gülmez, 2008: 170-171).   

 

Anlaşmanın göçmenleri ilgilendiren bir diğer maddesi 51. maddedir. 51. madde 

serbest dolaşım hakkı çerçevesinde göçmen işçilerin sosyal güvenlik durumlarını 
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düzenlemektedir. Söz konusu maddeye göre Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu'nun 

önerisi üzerine göçmen işçilerin serbest dolaşımını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla 

yükümlüdür. Bu amaçla Konsey, göçmen işçilere ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere 

(Avrupa Topluluklarına İlişkin Temel Belgeler, (t.y.) : 137): 

 

 Sosyal yardıma hak kazanılması, bu hakkın korunması ve bu yardım miktarının 

hesaplanması için çeşitli ülkelerin mevzuatındaki bütün sürelerin birleştirilmesine,  

 

 Üye devletlerin topraklarında yerleşik kişilere ödemelerde bulunulmasına imkan verecek 

düzenlemeleri yapar. 

 

Roma Antlaşması'nın 51. maddesine dayanılarak 21 Mart 1971 tarih ve 1408/71 

Sayılı Topluluk içinde yer değiştiren bağımlı ve bağımsız çalışanlara ve bunların ailelerine 

yönelik sosyal güvenlik rejimleri uygulamaları hakkındaki Konsey Tüzüğü ile bu tüzüğün 

uygulanmasını sağlamak için 21 Mart 1972 tarih ve 574/72 Sayılı Tüzük çıkarılmıştır. Söz 

konusu Tüzük ile yapılan düzenlemeler, göçmen işçiler ve bakmakla yükümlü oldukları 

bireylerin 8 sosyal güvenlik kolu olan analık, yaşlılık, hastalık, dulluk, iş kazaları, meslek 

hastalıkları, maluliyet aylıkları ve ölüm aylıklarından yararlanmaları ve değişik ülkelerin 

mevzuatlarına tabi olarak geçen bütün sürelerin birleştirilmesi hükme bağlanmıştır (Polat, 

2007: 22).        

 

2.3.4. Amsterdam Anlaşması'nın Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika 

Düzenlemeleri 

 

Amsterdam Antlaşması, mülteciler ile ilgili düzenlemelere kendinden önceki 

antlaşmalara nazaran daha geniş bir boyutta yer vermiştir. Antlaşma vize ve sığınma 

hakkına özel önem vermiş ve 61-69 maddeleri kapsayan "Vize, Sığınma, Göç ve Kişilerin 

Serbest Dolaşımına İlişkin Diğer Politikalar" isimli IV. Başlığı bu düzenlemelere 

ayırmıştır. Bu başlık altında bulunan 9 maddeden bizim için önemli olanlarını aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz (Bolayır, 2000: 17-20.):  

 

 Madde 61/b:  Avrupa Konseyi, aşamalı olarak bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı  

  kurmak adına sığınma, göç ve üçüncü ülke uyrukluların haklarını  

  korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

 

  Madde 62: Avrupa Konseyi Amsterdam Antlaşması'nın yürürlüğe giriş tarihinden 5 yıl 

             içinde; 
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 1) İster Birlik vatandaşı ister üçüncü ülke uyruğunda olsun iç  sınırları geçerken 

      kişiler üzerinde herhangi bir denetim yapılmasına dair önlemler alır. 

  

 2) Üç aydan fazla kalmama niyetinde olanlar için dış sınırlardan geçerken       

      vatandaşların vize alması gereken üçüncü ülkeler ve vatandaşları vizeden       

      muaf tutulan ülkeler listesini, üye devletler tarafından vize verilmesinin usul ve 

      şartlarını, vizeler için yeknesak  formatı belirten düzenlemeleri yapar. 

  

  3) Üç ayı geçmeyen süreler için üçüncü ülke vatandaşlarının üye devletler        

     topraklarında seyahat etme özgürlüğünün şartlarını belirten önlemleri alır. 

 

 Madde 63: Avrupa Konseyi Amsterdam Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 

yıl içerisinde; 

  

 1)Göçmenlerin Hukuki Statüsü'ne ilişkin 1951 tarihli Cenevre 

 Konvansiyonu ve diğer ilgili antlaşmalara uygun olarak; 

 a) Bir üye devlette, bir üçüncü devlet vatandaşı tarafından yapılan bir  sığınma 

 başvurusunu inceleme sorumluluğunun hangi üye devlete ait  olduğunu 

 belirlemeye yönelik ölçüt ve mekanizmaları düzenlemeye  yetkilidir. 

 b) Üye devletlerde iltica talep edenlerin kabulüne ilişkin asgari  standartları 

 belirler. 

 c) Üçüncü ülke vatandaşlarının mülteci statüsüne hak kazanmalarına  ilişkin 

 asgari standartları belirler.    

  

 2) Mülteci ve yerlerinden edilmiş kişilerle ilgili olarak; 

 a) Üçüncü ülkelerden kendi ülkelerine dönemeyen yerlerinden edilmiş kişilerle 

 başka nedenlerle uluslararası korumaya ihtiyacı olan  kişilere geçici koruma 

 sağlanması için gerekli asgari standartları  belirler. 

 b) Mülteci ve yerlerinden edilmiş kişilerin kabulünde ve bunun 

 sonuçlarının üstlenilmesinde üye devletlerarasında dengeli bir çaba 

 harcanmasının desteklenmesi alanında önlemleri alır. 

  

 3) Göç politikasına ilişkin; 

 a) Giriş ve oturma şartları ve ailelerin birleştirilmesi amacına yönelik  vizeler de 

 dahil olmak üzere üye devletler tarafından uzun dönemli vize ve oturma 

 izinlerinin verilmesi usulüne dahil standartları düzenler.  

 b) Kanun dışı ikamet edenlerin vatandaşı oldukları ülkelere geri 

 gönderilmeleri de dahil olmak üzere kaçak göç ve oturma  alanlarındaki 

 önlemleri alır.    

 

 4) Bir üye devlette kanuni olarak ikamet eden üçüncü ülke  vatandaşlarının 

 hangi haklar ve şartlar uyarınca diğer üye devletlerde  ikamet 

 edebileceklerini tanımlayan önlemleri alır. 
 

 Madde 64/2: Bir veya daha fazla üye devletin üçüncü ülke vatandaşlarının ani akın etmesi 

gibi bir acil durumla karşı karşıya kalması halinde, Konsey Komisyonun önerisi üzerine 

nitelikli çoğunlukla ilgili üye devletlerin yararına olarak süreleri 6 ayı geçmeyen geçici 

önlemler alabilir. 
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2.3.5. Lizbon Antlaşması'nın Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika   

Düzenlemeleri 

 

Avrupa Birliği müktesebatına son halini veren Lizbon Antlaşması göçmen ve 

mültecilerle ilgili düzenlemeleri 2. Bölüm altında "Sınır Kontrolleri, İltica ve Göç 

Konusundaki Politikalar" başlığı ile 77-80 maddeler arasında hükme bağlamıştır. Lizbon 

Antlaşması, Amsterdam Antlaşması'nın kimi maddelerini aynı alırken kimilerini ise 

değiştirerek güncellemiştir. Söz konusu antlaşmanın bizim için önemli maddeleri aşağıda 

sıralanmıştır (T.C Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2011: 26-28). 

 

 Madde 77:  1) Avrupa Birliği, uyruklarına bakılmaksızın iç sınırları geçen kişilerin kontrole 

        tabi olmamasının sağlanması, dış sınırların geçilmesinde kişilerin kontrol     

        edilmesinin ve bu geçişlerin dikkatli bir şekilde izlenmesinin sağlanması ve 

        dış sınırlar için entegre bir yönetim sisteminin kademeli olarak uygulanmaya 

        konulması konularında politikalar geliştirir. 

           

        2) Birinci paragrafın amaçları doğrultusunda Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 

            vizeler ve kısa süreli ikamet izinleri konusunda ortak bir politika ve üçüncü 

            ülke uyruklularının Birlik içinde kısa süreli seyahat etme serbestisine ilişkin 

            koşullar ile ilgili tedbirleri kabul eder.  
 

 Madde 78:  1) Avrupa Birliği, uluslararası korumaya muhtaç üçüncü ülke uyruklarına      

         onlara uygun düşen bir statü vermek ve geri göndermeme ilkesine uyulmasını 

         sağlamak amacı ile iltica, ikincil koruma ve geçici korumaya ilişkin ortak bir 

         politika geliştirir.  
 

         2) 1. Paragrafın amaçları doğrultusunda Avrupa Parlamentosu ve konsey  

     aşağıdakileri içeren ortak bir Avrupa iltica sistemi için gerekli tedbirlerin 

     alınmasını kabul eder: 
       a) Üçüncü ülke uyrukları için Birlik genelinde geçerli tek tip bir mülteci 

        statüsü, 
       b) Uluslararası korumaya muhtaç üçün ülke uyrukları için, Avrupa  

                 iltica hakkı kazanmaksızın tek tip bir ikincil koruma statüsü, 
       c) Kitlesel göç akını durumunda yerlerinden edilmiş kişiler için ortak 

            bir geçici koruma sistemi. 

     

          3) Bir veya daha fazla üye devletin, üçüncü ülke uyruklarının  ani göç  

     akını nedeni ile ortaya çıkan acil bir durumla karşı   karşıya kalması  

     halinde Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ilgili üye devlet veya  

     devletlerin yararına geçici tedbirleri kabul edebilir.     
   

 Madde 79: 1) Birlik her aşamada göç hareketlerinin etkin yönetimini, üye devletlerde   

          kanunlara uygun olarak ikamet eden üçüncü ülke uyruklarına adil     

           muamelede bulunulmasını ve yasa dışı göçle mücadele edilmesi için daha 

          sıkı tedbirler alınmasını sağlamak amacıyla ortak bir göç politikası geliştirir.  
         



54 
 

    2) 1. Paragrafın amaçları doğrultusunda Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

             aşağıdaki alanlarda tedbirler kabul eder:  
        a) Aile birleştirme amaçlı olanlar da dahil giriş ve ikamet                                                    

             koşulları ile üye devletler tarafından uzun süreli vize ve ikamet  

                 izinlerinin verilmesine ilişkin standartlar, 
        b) Diğer üye devletlerde dolaşım ve ikamet etme serbestisini  

             düzenleyen koşullarda dahil, bir üye devlette yasalara uygun  

             olarak ikamet eden üçüncü ülke uyruklarının haklarının   

             tanımlanması, 
        c) İzinsiz olarak ikamet eden kişilerin sınır dışı edilmesi ve geri   

             gönderilmesi de dahil, yasadışı göç ve ikamet,  
 

    3) Birlik üye devletlerden birinin topraklarına girme, bu topraklarda  

         bulunma veya ikamet etme koşullarını karşılamayan veya artık  

        karşılamaz hale gelen üçüncü ülke uyruklarının, uyruğu oldukları veya 

         geldikleri ülke tarafından geri kabul edilmeleri için üçüncü ülkelerle 

         anlaşmalar imzalayabilir. 
 

    4) Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü                                       

         uyarınca hareket ederek üye devletlerin topraklarında yasalara uygun 

         olarak ikamet eden üçüncü ülke uyruklarının entegrasyonunu sağlamak 

           amacı ile üye devletlerin kanun ve ikincil düzenlemelerinin   

         uyumlaştırılması hariç üye devletlerin eylemlerini teşvik etmek ve   

                       desteklemek üzere tedbirler alabilir. 

 

2.4. Seçilmiş Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Göçmenlere Yönelik Sosyal 

Politika Düzenlemeleri 

 

Her ülkenin göçmenler için değişik politikaları mevcuttur. Bu durum ülkelerin 

geçmişlerinden gelen siyasi yapıları ile ilgilidir. Bu başlık altında göçmenlere yönelik adil 

ve hoşgörülü politikalarıyla tanınan İsveç ile AB'nin en çok göç alan ilk iki ülkesi 

(Almanya ve Birleşik Krallık) incelenecektir. (Toprak, 2015: 157). 

 

2.4.1. İsveç'te Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri  

  

İsveç yüzölçümü bakımından İskandinav ülkelerinin en büyüğü konumunda 

olmasına rağmen yaklaşık 9 milyon nüfusu ile 1995 yılında katılmaya hak kazandığı 

Avrupa Birliği'nin en küçük ülkelerinden biridir. Sanayileşmesini 19. Yüzyılın sonunda 

gerçekleştiren İsveç, 20. Yüzyılın ortalarından itibaren serbest piyasa ekonomisi ile refah 

devleti uygulamalarını birleştirerek politikalar üreten bir devlet olarak tanınmaktadır ( 

Westin, 2006).     
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İsveç, uyguladığı insan odaklı ve eşitlikçi refah politikaları nedeni ile yıllardır her 

milletten ve ülkeden göçmen akınına uğramaktadır. Göçmelere yönelik cömert politikalar 

sayesinde İsveç, bütün dünyada haklı bir yer edinmiştir. İleride bahsedeceğimiz bu 

politikalar İsveç'in kültürünün bir yansıması olarak ifade edilebilir. İsveç halkının önemli 

bir bölümü dünyanın en eşitlikçi, en adil, en demokratik ve önyargıdan uzak 

topluluklarından birinde yaşadıklarına inanmaktadırlar. Öyle ki İsveç Entegrasyon Kurulu 

tarafından yeni yerleşimcilerin ve göçmenlerin uyumu için yayınlanan "İsveç- Bir Cep 

Kılavuzu"  isimli kitapta "İsveç'e hoş geldiniz. Bizim ülkemizde herkes eşit haklara ve 

fırsatlara sahiptir" ifadesi yer almakta ve bir eşitlik vurgusu yapılmaktadır (The Swedish 

İntegration Boards, 2001: 3).   

 

2.4.1.1. İsveç'in Göç Tarihi 

 

Göç açısından bakıldığında İsveç'in çok erken çağlardan itibaren göç dalgası ile 

karşı karşıya kaldığını söylemek mümkündür. İlk olarak Ortaçağ'da Alman tüccarlar büyük 

bir ticaret topluluğu ile İsveç'e yerleşirmiş; ardından ise Finliler Almanları takip etmiştir. 

1500lü yıllara gelindiğinde bu göç akınına Roma İmparatorluğu vatandaşları da eklenmiş; 

17. yüzyılın sonunda ise Fransızlar ve Belçikalıların göçleri ile ülkedeki demir 

endüstrisinin temelleri atılmıştır. Bu dönemden sonraki göç dalgasını 5 döneme ayırarak 

inceleyebiliriz (Sweden and Migration, 2015 https://sweden.se/migration/):  

 

1850-1939 Dönemi 

 

İsveç halkı tarafından "Büyük Göç" olarak adlandırılan bu dönem, büyük miktarda 

İsveçlinin ülkelerini terk etmeleri nedeni ile İsveç göç tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 

1851 yılından 1930 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon İsveçli yoksulluk, dini baskılar, siyasi 

kısıtlamalar ve geleceğe ait umutlarının tükenmesi gibi sebepler nedeni ile ülkelerini terk 

ederek Amerika ve Avustralya'ya yerleşmişlerdir. Bu rakam 19. Yüzyılda İsveç'te doğan 

kadınların % 15'ine, erkeklerin ise % 20'sine denk gelmektedir. Belirtilen yıllar arsında en 

fazla dış göç 50.000 insanla 1887 yılında olmuş; bu rekor daha sonra günümüze kadar 

sadece 51.000 kişi ile 2011 yılında kırılmıştır.  
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1940-1979 Dönemi  

  

1940'lı yıllara kadar göç veren bir ülke konumunda olan İsveç, II. Dünya 

Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş göç alan bir ülke olma yolunda ilerlemeye başlamıştır. 

Savaş sırasında özellikle Almanya'dan ve diğer Nordik ve Baltık ülkelerinden göçler 

olmuştur. Almanlar ve Nordik ülkelerinden gelenler savaşın sona ermesi ile evlerine geri 

dönerken Baltık ülkelerinden gelenler İsveç'te kalmayı tercih etmişlerdir. Bu dönemdeki 

bir sonraki göç dalgası II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra başlayarak 10 yıllar 

boyu sürmüştür. Finlandiya, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye ve diğer Balkan 

ülkelerinden iş aramak için birçok göçmen işçi İsveç'e akın etmiştir. Artan işçi göçü ülkede 

barınma ve konut sıkıntısına neden olmuş; hükümet bu sorunla mücadele için 1965-1974 

yılları arasında "Milyon Programı" adı altında her yıl 100,000 konut inşa etmiştir. 1970'li 

yıllarda hızla artan işçi göçünü kontrol altına almak için İsveç Göç Kurulu ülkeye göçün 

sınırlandırılması için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. 

 

1980-1999 Dönemi 

 

1980li yıllarda İsveç, baskıcı Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra, İran, Irak, 

Lübnan, Suriye, Türkiye, Eritre ve Somali gibi ülkelerden çok sayıda göçmenin kurtuluş 

çaresi olmuştur. 1973-1990 yılları arasında Şili'deki Agusto Pinochet diktatörlüğünden 

kaçan Şilililer İsveç'e sığınmış, 1990 yılında Pinochet'in gücünü kaybetmesinden sonra ise 

bu göçmenlerin çok azı evlerine geri dönmüşlerdir. Bugün İsveç'te yaklaşık 45,000 Şili 

vatandaşı ikamet etmektedir. İsveç'te bulunan Şilililer, Amerika ve Arjantin'den sonra Şili 

dışında yaşayan üçüncü büyük grubu oluşturmaktadır. Diğer taraftan 1980 yılında başlayıp 

8 yıl süren ve her iki taraftan da yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Irak-İran Savaşı 

İsveç'e bir göçmen akınını ortaya çıkarmıştır. 1980-1989 yılları arasında yaklaşık 7,000 

Iraklı ve 27,000 İranlı Cenevre Sözleşmesi hükümlerini kullanarak İsveç'ten oturma izni 

almıştır. Son olarak bu dönemde 1990 yılında Yugoslavya'nın dağılmasıyla başlayan iç 

savaş sırasında 10,000'in üzerinde Bosnalı ve 3,600 Kosovalı İsveç'e sığınmıştır.  
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2000-2012 Dönemi 

 

İsveç 2001 yılında Schengen Antlaşmasını kabul ederek sınırlarını bütün Avrupa 

Birliği ülkelerine açmıştır. Bu antlaşma ile Birlik üyesi ülke vatandaşları özellikle iş 

aramak ve eğitim görmek için İsveç'e gelmeye başlamışlardır. 2000'li yıllarda İsveç Göç 

Ajansı'nın verilerine göre yaklaşık 29,000 kişi iş aramak için İsveç'e giriş yapmıştır. 

Belirtilen dönemde İsveç göç de vermiştir. 1887 yılındaki büyük göçten bu yana ilk kez 

2011 yılında İsveç'te göç verme tavan yapmıştır. Fakat bu sefer İsveçlilerin göç tercihi 

Amerika'dan çok komşu ülkeler olan Norveç, Danimarka ve diğer Avrupa ülkeleri 

olmuştur.  

 

2013-2016 Dönemi 

 

2014 yılında İsveç nüfusu yaklaşık 127,000 göçmen kabul edilmesi ve doğum 

oranının ölüm oranından fazla olması nedeni ile 100,000 den fazla artmış ve 9,747,355 

olmuştur. Fakat aynı yıl içinde 50,000'den fazla insan ülkeyi terk etmiştir. 2014 yılında 

kabul edilen göçmenlerin büyük çoğunluğunu savaşın devam etmekte olduğu Suriye 

bölgesinden gelenler oluşturmaktadır. Aynı yıl bütün Avrupa'da sadece Almanya'nın 

İsveç'ten fazla göçmen alması altı çizilmesi gereken bir noktadır. Kabul edilen 127,000 

göçmenin 80,000'ini Suriyeliler oluşturmaktadır. 2015 yılında ise yaklaşık 160,000 kişi 

İsveç'e iltica etmiştir. 160,000 kişinin 35,000'ini "refakatsiz çocuklar" yani ebeveynleri 

olmadan İsveç'e giriş yapan küçükler oluşturmaktadır.  

 

Tablo 9'da 2015 yılına göre İsveç'te bulunan göçmenlerin ülkelere göre dağılımı 

gösterilmektedir. Tablo 9'a göre İsveç'te bulunan göçmenler arasında Suriyelilerin ilk 

sırada olduğu görülmektedir. Suriyelileri, Afganlar ve Iraklılar takip etmektedir.  
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Tablo 9: İsveç'te Bulunan Göçmenlerin Ülkelere Göre Dağılımı 2015 

(İlk On Ülke) 

Ülkeler Göçmen sayısı 

 Kadın Erkek Toplam 

Suriye 18,344 32,994 51,338 

Afganistan   7,313 34,251 41,564 

Irak   5,706 15,152 20,858 

Vatansızlar   3,091   4,625   7,716 

Eritre   2,518   4,715   7,233 

Somali   1,894   3,571   5,465 

İran   1,285   3,275   4,560 

Arnavutluk      826   1,789   2,615 

Kosova      626   1,153   1,779 

Etiyopya      474   1,242   1,716 

Kaynak: Statistics Sweden (t.y.) 

(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101P/A

sylsokande/table/tableViewLayout1/?rxid=2a2b6ae4-8507-492c-a56d-82e6f4e50aa0). 

 

2.4.1.2. İsveç'in Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri 

 

 II. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada yaşanan işçi sıkıntısından İsveç'te 

nasibini almıştır. Bu sıkıntıdan kurtulmak ve emek ihtiyacını karşılamak için İsveç 1954 

yılında Finlandiya, Danimarka, Norveç ve İzlanda ile bu 5 ülke arasında emek 

piyasalarının birleşmesini sağlayan bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma sonucunda çok 

sayıda Finli işçi çalışmak için İsveç'in yolunu tutmuş; onları İtalyan, Yunan, Yugoslav ve 

Türk göçmen işçileri takip etmiştir. 1960'lı yıllara kadar liberal bir göç politikası 

uygulayan İsveç bu dönemde anlaşmaya dahil olmayan İskandinav ülkeler dışındaki 

ülkelerden aşırı miktarda göçmen işçi akınına uğramıştır. Özellikle ücret gelişmelerinden 

rahatsız olan işçi sendikaları aşırı göç dalgası sonucu hükümete baskı yaparak göç 

politikasında değişikliğe gidilmesinde önemli rol oynamıştır. 60'lı yılların sonlarından 

itibaren İsveç Hükümeti tarafından Nordik ülkeler dışından gelen göçmen işçilerin ülkeye 

giriş yapmadan önce oturma ve çalışma izni almaları şartı getirilmiştir. Bu düzenleme 

sonucu 1970'li yıllarda Nordik olmayan işçi göçü neredeyse tamamen son bulmuştur 

(Hammarstedt ve Shukur, 2006: 289-290). 

 

Göç ile ilgili bilgilerden sonra İsveç'in göçmen politikasına geçebiliriz. 1960lı yıllar 

İsveç'in göçmen politikalarının oluşmasında bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Göç 
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dalgalarını kontrol altına almak ve İsveçlilerin göçmenler hakkındaki olumsuz fikirleri 

değiştirmek için Hükümet ilk olarak resmi terminolojide bir değişiklik yapmış ve o 

döneme kadar kullanılan yabancı terimi yerine göçmen terimini kullanmaya başlamıştır. 

Bu önemli değişiklik vasıtası ile yapılan yeni göçmen tanımı ülke dışında doğup İsveç'te 

yaşayan yabancı vatandaşlar ile İsveç vatandaşlığına geçen insanları kapsamaktadır. 

Terminolojik değişiklik sonrasında göçmelerin topluma entegrasyonunun sağlanması için 

çeşitli programlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu programların ilki göçmenlere ücretsiz 

İsveççe derslerinin verilmeye başlanmasıdır. İlk kez 1965/1966 yılında uygulamaya 

konulan bu dersler ilk yıldan itibaren yetişkin göçmenler arasında oldukça popüler 

olmuştur. Ayrıca bu dersler göçmen çocuklara ilkokullarda da verilmeye başlanmıştır. 

1969 yılında İsveç Göç Kurulu kurulmuş ve göç konusunda tek otorite ilan edilmiştir. 

Kurul "New in Sweden" isimli bir bilgilendirme kitapçığı çıkartarak ülkeye yeni gelen 

göçmenleri hak ve ödevleri açısından bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca İsveç 

Hükümeti'nin maddi desteği ile çıkarılan azınlık dergi ve gazeteleri yine bu programların 

içerinde sayılmaktadır (Dahlström, 2004: 300-301).   

 

 1973 yılında göçmen işçilere yönelik önemli bir karara imza atılmıştır. İşverenler 

işyerlerinde çalışan göçmen işçilere, çalışmaya devam ettikleri süre içerisinde maksimum 

240 saate kadar İsveççe öğrenme kurslarına gitmelerine izin vermiş ve bu kursların 

ücretlerini kendileri ödemişlerdir. Aynı yıl İsveç Halk Kütüphaneleri, ülkede bulunan 

göçmenlerin dillerinde kitaplar satın alamaya başlayarak bu insanlara kültürel açıdan 

destek olmaya başlamış, farklı dinlerdeki göçmenler için ibadethaneler yapılmaya 

başlanmıştır. İlk defa ülkede Finlilere ait bir üniversite kurulmasına izin verilmesi de bu 

döneme rast gelmektedir (Benito, 2005: 20).  

 

Bu gibi düzenlemelere rağmen bahsi geçen dönemde göçmenler ile İsveç halkı 

arasında derinleşen bir toplumsal adaletsizlik de görülmektedir. Göçmenler ilk etapta 

mekansal açıdan bir ayrımcılığa maruz kalmıştır. Göçmenlerin ikamet ettikleri 

mekanlardaki sosyal standartlar düşük ve suç oranları yüksektir. Düşük gelir, toplam 

istihdam içinde düşük pay, düşük işgücüne katılım oranı, yüksek işsizlik oranları, devlet 

hizmetlerine yüksek bağımlılık ve işgücü piyasasında yeni ve güvencesiz işlerde istihdam 

göçmenlerin bu dönemdeki diğer sorunlarındandır (Alund, 2004: 137).  
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1975 yılında eşitlik, işbirliği ve seçme özgürlüğü hedeflerine dayandırılan ve 

kültürel çoğulculuğu temel alan "Göçmen ve Azınlık Politikası" İsveç Parlamentosu 

tarafından kabul edilmiştir. İsveç Hükümeti, bu kanun ile İsveç toplumunun çok kültürlü 

bir toplum olduğunu kabul etmiş; kanunun amacını ise İsveç'te yaşayan göçmenlerin yerli 

halk ile eşit haklara sahip olduğunu yasal bir zemine bağlamak ve göçmenleri bekleyen 

kültürel asimilasyon tehdidini ortadan kaldırmak olarak ifade etmiştir. Göçmen ve Azınlık 

Politikası'nda belirtilen hedeflere baktığımızda, eşitlik İsveç Refah Devleti ideolojisinin 

temelini oluşturması nedeni ile en önemli yeri işgal etmektedir. Eşitlik hedefi, eğitim, 

sağlık ve konut gibi alanları kapsamaktadır. Konuya emek açısından bakıldığında ise 

eşitlik, İsveç'te kalıcı olarak yerleşmiş bulunan göçmenler ile yerel halkın emek 

piyasalarına katılım konusunda eşit haklara sahip olduğunu göstermektedir. İkinci hedef 

olan seçme özgürlüğü göçmenlere kültürel kimlikleri ile İsveç üst kimliği arasında 

istedikleri seçimi yapabilmelerini ifade etmektedir. Son hedef olan işbirliği ise 

göçmenlerin kurdukları organizasyonlar ile devlet arasında bir köprü görevi görmekte ve 

göçmenlerin sivil toplum örgütleri vasıtası ile karar alma mekanizmalarında yer almalarını 

sağlamayı amaçlamaktadır (Soinien, 1999: 687-688).       

 

1975 yılında göçmenler açısından önemli olan bir diğer gelişme oy hakkı ile ilgili 

düzenlemedir. Söz konusu yılda İsveç hükümeti tarafından radikal bir karara imza atılarak 

en az üç yıl İsveç'te ikamet etmiş olan göçmenlere yerel seçimlerde oy kullanma hakkı 

verilmiştir. Bu düzenlemeden sonra yapılan ilk yerel seçimler olan 1976 yerel seçimlerinde 

göçmenler ilk kez oy kullanmıştır. Bu seçimlerde İsveç halkının katılım oranı % 90.4 

olurken göçmenlerin katılım oranı % 60 civarında olmuş ve bu katılım oranı 1976'dan 

günümüze bir azalma eğilimine girmiştir. Göçmenlerin seçimlerdeki düşük katılım oranına 

neden olan faktörler bireysel ve sosyal faktörler olarak açıklanabilir. Oy kullanma 

prosedüründeki zorluklar, göçmenlerin bir kısmının kendini İsveç toplumuna ait 

hissetmemesi ve siyasal partiler hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaları bireysel faktörleri 

ifade ederken; genç, eğitim ve gelir düzeyi düşük ve yalnız yaşayan insanlar olmaları 

sebebi ile siyasete daha az ilgi duymaları sosyal faktörleri oluşturmaktadır (Back ve 

Soininen, 1998: 34-36).   

 

Tablo 10'da, 1976-2014 yılları arasında göçmenlerin yerel seçimlere katılım oranı 

yer almaktadır. İlk kez oy hakkının verildiği 1976 yılında göçmenlerin yerel seçimlere 
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katılma oranı % 59.9 olmuştur. Ancak bu katılım oranı sonraki hiç bir seçimde 

yakalanamamıştır.  

 

Tablo 10: İsveç'te Yıllar İtibari İle Yerel Seçimlere Katılım Oranları 

 

Yıllar 

İsveç vatandaşlarının 

katılım oranı (%) 

Göçmenlerin katılım oranı 

(%) 

1976 90.4 59.9 

1979 89.0 52.0 

1982 89.6 50.6 

1985 87.8 46.8 

1988 84.0 41.0 

1991 84.3 38.7 

1994 84.4 38.4 

1998 78.6 34.5 

2002 80.1 34.2 

2006 81,5 36.7 

2010 84.2 35.7 

2014 85.9 34.4 

Kaynak: Statistik Sweden (t.y.). 

(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0105__ME0105A/

ME0105T22/table/tableViewLayout1/?rxid=4ff9129a-213f-4cd7-8ea4-03f80151a98a) 

 

1986 yılında yapılan bir düzenleme ile 1975 yılında kabul edilen "Göçmen ve 

Azınlık Politikası" değiştirilmiş; "Göçmen Politikası" ile "Azınlık Politikası" birbirinden 

ayrılmıştır. Değişiklik sonucunda İsveç Hükümeti, göçmenlerin uluslararası azınlık 

tanımına uymadıkları için azınlık statüsüne sahip olamayacaklarını ve anayasada yer alan 

azınlık haklarından yararlanamayacaklarını hükme bağlamıştır. Bu düzenleme ile Göçmen 

ve Azınlık Politikası'nda yapılan bir diğer değişiklik 1976'da kabul edilen seçme özgürlüğü 

ile ilgilidir. Seçme özgürlüğü yeni düzenleme ile İsveç halkının sahip olduğu kanunlar 

çerçevesinde sınırlandırılmış; göçmenlerin sahip oldukları kültürel haklara sahip 

çıkabilecekleri ancak bu durumun İsveç'te yaşayan insanların birlikte yaşamalarını 

düzenleyen kanunlar dahilinde olacağı ifade edilmiştir (Borevi, 2010: 13). 

 

1997 yılında göçmen politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olan Entegrasyon 

Politikası'nın kabulü İsveç Parlamentosu tarafından ilan edilmiştir. 1969'dan bu yana 

hizmet veren İsveç Göç Kurulu, İsveç Entegrasyon Kurulu ve İsveç Göç Kurulu olmak 

üzere iki farklı organizasyona ayrılmış ve bu değişime paralel olarak 1969 yılında kurulan 
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Göçmen Bakanlığı da isim değiştirerek Entagrasyon Bakanlığı adını almıştır (Benito, 

2005: 20). Bu politika değişikliği ile göçmenlerin hem emek piyasasında hem de diğer 

toplumsal alanlarda maruz kaldıkları eşitsizliklerin üstesinden gelinmesinin 

entegrasyondan geçtiği kabul edilmiştir. İsveç'in sahip olduğu etnik ve kültürel çeşitliliğin, 

devletin bütün politikalarının odak noktası olması düşüncesine dayanan yeni Entegrasyon 

Politikasının temel hedefi " etnik ve kültürel arka plana bakılmaksızın göçmenlerin kendi 

kendilerine yeterli hale gelmelerini ve toplumsal hayata katılımlarını teşvik etmek" olarak 

ifade edilmiştir( Kalaylıoğlu, 2009: 275-276).  

 

1999 İsveç Hükümeti tarafından iş hayatında etnik ayrımcılıkla mücadele etmek 

amacı ile Çalışma Hayatında Etnik Ayrımcılıkla Mücadele Yasası yürürlüğe konulmuştur. 

1 Mart 2002 tarihinde yine amacı etnik ayrımcılıkla mücadele olan Yüksek Öğrenimdeki 

Öğrencilere eşit muamele yasası İsveç Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. İsveç 

Ayrımcılık Komitesi tarafından İsveç Parlamentosu'na ayrımcılığa karşı korumaya yönelik 

bir rapor sunulmuş ve bu rapora istinaden 2003 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girmesi 

planlanan yeni bir etnik ayrımcılıkla mücadele yasası hazırlanmıştır (Regeringskanslıet, 

2002). 

 

2008 yılı Eylül ayında Hükümet, göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için 

2010 yılına kadar sonuçlandırmak amacıyla yedi stratejik alan belirlemiştir. Bu alanlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Goverment Office of Sweden, 2009): 

 

1) Yeni gelenler için hızlı bir giriş imkanı, 

2) Daha fazla iş, daha çok girişimci, 

3) Okullarda daha çok eşitliğin sağlanması, 

4) Daha çok dil eğitimi ve yetişkinler için daha çok eğitim fırsatları, 

5) Ayrımcılığa karşı etkili önlemlerin alınması, 

6) Sosyal dışlanma ile mücadele ve kentsel bölgelerin gelişimi, 

7) Toplumsal değerlerin artan farklılıklar tarafından karakterize edilmesi.  

 

Son olarak İsveç'te göçmen işçilerin sendikalara üyelik durumlarına bakılabilir. 

İsveç'te yabancı işçi çalıştırmaya yönelik düzenlemelerin ve anlaşmaların İkinci Dünya 

Savaşı'ndan sonra yapıldığından daha önce bahsedilmiştir. Hükümet, yabancı işçi 
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çalıştırmaya yönelik yaptığı ikili anlaşmalara İsveç'e gelen işçilerin çalıştıkları işkoluna 

uygun sendikalara üye olmalarını ve ülkede kaldıkları süre boyunca üyeliklerini devam 

ettirme zorunluluğu getirmiştir. Bu düzenlemenin amacı İsveç İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (LO) tarafından, göçmen işçilerle yerli işçiler arasında ücret ve istihdam 

eşitliğinin sağlanması ve dezavatajlı bir emek sınıfının oluşumunun engellenmesi olarak 

ifade edilmiştir. 1979 yılında LO göçmen işçiler için ilk Eylem Programını kabul etmiştir. 

Bu program ile göçmenlerin sendikalar içinde daha faal rol almaları için sendikal 

faaliyetler ve işçi-işveren ilişkilerinin çeşitli dillerde anlatılmasını amaçlayan kurslar 

düzenlenmiştir. İkinci Göç Programı 1991 yılında LO tarafından kabul edilmiş ve göçmen 

konularının sendikaların olağan faaliyetleri arasında sayılması vurgulanmıştır. Bu 

gelişmeler ışığında İsveç emek piyasasının en önemli özelliği olan yüksek sendikalaşma 

oranının göçmen işçiler için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür (Kalaycıoğlu, 

2009: 285-286).    

 

2.4.2. Birleşik Krallıkta Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri 

 

Göç, Birleşik Krallık tarihinin önemli bir parçasıdır. Birleşik Krallık kuruluşundan 

günümüze kadar ekonomik ve sosyal nedenler sonucunda çok sayıda insanın yolculuğunda 

sok durak olmuştur. Birleşik Krallık'ta nüfus hareketleri ile ilgili ilk kayıtlar 1851 yılındaki 

nüfus sayımına aittir. Fakat bu nüfus sayımında sadece Birleşik Krallık doğumlular dikkate 

alınmıştır. Bu tarihten önceki göçmen sayıları tahmin etmek mümkün olmasa da tarihi 

kayıtlar göç hakkında bazı fikirler vermektedir (The History Of İmmigration To The UK, 

2016  http://www.migrationwatchuk.org/key-topics/history-of-immigration). 

 

2.4.2.1. Birleşik Krallığın Göç Tarihi 

 

Birleşik Krallığın göç tarihi, "Tarih Öncesi Dönem", Roma İşgali Sonrası Dönem", 

"İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem" ve "1977'den Günümüze Kadarki Dönem" olmak 

üzere dört döneme ayrılarak açıklanabilir: 
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Tarih Öncesi Dönem 

 

Roma İstilası öncesi Birleşik Krallık tarihi, hiçbir yazılı kayıt olmadığı için tarih 

öncesi dönem olarak bilinmektedir. Fakat şimdi Birleşik Krallık olarak bilinen bölgede 

Buz Devrinde hiçbir nüfus hareketinin olmadığı; ilk insan grubunun Buz Çağı'ndan 

yaklaşık 25,000 yıl sonra bölgeye geldiği bilim adamaları tarafından ifade edilmektedir. 

Yaklaşık 10,000 yıl önce Birleşik Krallık'ta tarım yapılmaya başlanmış, bu durum ise bazı 

teorilere göre göçün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 2000 yıl önce Roma İşgali 

başladığı zaman Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık 4-5 milyon civarında olduğu 

bilinmektedir. İşgal sırasında ise yaklaşık 125.000 Romalı göçmen bölgeye göç etmiştir.  

 

Roma İşgali Sonrası Dönem 

 

Roma işgali sona erdiğinde Birleşik Krallık nüfusu yaklaşık 1.250.000 azalmıştır. 

Bu süreçte ülke çok sayıda Germen ve Anglo-Sakson Kabilesi tarafından istilaya 

uğramıştır.  Ancak bu işgallerde hangi grubun nüfus oranının fazla olduğu tarihçiler arasın 

tartışmalara sebep olmuştur. Bazı tarihçiler Germen Kabilelerinin bölgeye daha fazla göç 

ettiğini iddia ederken bazı tarihçiler Anglo-Sakson kabilelerinin günümüzdeki Birleşik 

Krallığın atalarını oluşturduğunu ifade etmektedir. Orta Çağ'da az sayıda göç hareketi 

görünmektedir. Bu dönemde az sayıda Yahudi ve Flemenk Birleşik Krallığa göç etmiştir. 

16. Yüzyılda Birleşik Krallığın bir ticaret merkezi haline gelmesi ile bölgeye göç akımı 

başlamıştır. Ancak bu göçün çok fazla olmadığı o dönem 300.000 olan Londra nüfusunun 

yalnızca 10.000'inin başka bir ülke doğumlu olması ile kanıtlanmaktadır. Sonraki iki 

yüzyıllık periyotta küçük gruplar halinde Avrupalılar, Afrikalılar ve Asyalılar bölgeye 

gelmeye başlamıştır. Örneğin 1800lerde Birleşik Krallıkta yaklaşık 30.000 Afrikalı ve 

15.000-20.000 civarında Yahudi'nin yaşadığı tahmin edilmektedir. 19. Yüzyılın sonlarında 

Çarlık Rusya ve Doğu Avrupa'dan, 1930larda ise Nazi Almanya'sından 100.000'den fazla 

insan Birleşik Krallığa göç etmiştir.  

 

İkinci Dünya Savaşı Sonrası 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşik Krallığa göç önemli derecede artmıştır.  

Örneğin İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere için savaşan binlerce Polonyalıya 1947 
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yılında vatandaşlık verilmiştir. 1951 nüfus sayımına göre ülkede yaşayan Polonyalı sayısı 

162.339'dur. Aynı yıllarda İngiltere Avrupa'dan göçmen işçi almaya başlamış, çok sayıda 

Doğu Avrupalı göçmen işçi Birleşik Krallığa akın etmiştir. Daha sonra hükümet işçi 

talebini karşılamak için Commonwelth1 ülkelerine başvurmuş ve bu ülke vatandaşlarına 

Birleşik Krallık'ta yaşama ve çalışma izni veren İngiliz Uyruklular Yasası'nı 1948 yılında 

kabul etmiştir. 1962 yılında ülkeye giriş için sıkı kısıtlamalar getirilmiş fakat 

Commonwealth ülkesi vatandaşları bu kısıtlamalın dışında tutulmuşlardır.  

 

1997'den Günümüze  

 

1990ların sonunda göçün hızı ve boyutu tarih boyunca emsali görülmemiş şekilde 

artış göstermiştir. Bu artış sonucu Birleşik Krallık'ta 2001 yılında 4.6 milyon olan yabancı 

doğumlu nüfus 2011 yılında yaklaşık 7.5 milyona ulaşmıştır. Ülkede söz konusu dönemde 

meydana gelen göç artışının temel nedeni 1997-2010 yılları arası arasında iktidarda 

bulunan İşçi Partisi'nin göç üzerindeki kontrolleri azaltmasıdır. Avrupa Birliği'nin 

kapılarını Doğu Avrupa ülkelerine açması sonucu 2004 yılında Avrupa'da göç rekor 

seviyeye ulaşmış ve Birleşik Krallık'ta da bu durumdan nasibini almıştır.  

 

2.4.2.2. Birleşik Krallık'ta Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri 

 

Birleşik Krallık tarihinde çok sayıda göç ve göçmen yasası bulunmaktadır. Ancak 

yasaların büyük bir kısmı bir öncekinden çok az değişiklik göstermektedir. Bu yasaları 

Tablo 11'de görebiliriz. Söz konusu yasaların en önemlilerini "1971 Göç Yasası", "1999 

Göç ve Mülteci Yasası" ve "2016 Göç Yasası" oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Commonwealth: İngiliz Milletler Topluluğu 

kk2
Dikdörtgen
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Tablo 11: Birleşik Krallık Göç ve Göçmen Yasaları 

Tarih  Yasalar 

1971 Göç Yasası 

1988 Göç Yasası 

1996 Göç ve Mülteci Yasası 

1997 Özel Göçmen Temyiz Komisyonu Yasası 

1999 Göç ve Göçmen Yasası 

2002  Milliyet, Göç ve İltica Yasası 

2009  Sınırlar, Vatandaşlık ve Göç Yasası 

2016  Göç Yasası 

Kaynak: The National Archive, Legistation Of UK (t.y.), 

(http://www.legislation.gov.uk/title/immigration?page=1). 

 

1971 Göç Yasası 

 

Bu yasaya göre bir göçmen sadece Birleşik Krallık vatandaşı olduğu zaman diğer 

vatandaşlarla tamamen eşit haklara sahip olabilmektedir. Bu durum için ise göçmenin bir 

yılı kesintisiz olmak üzere en az 5 yıl Birleşik Krallıkta ikamet etmesi gerekmektedir. 

Ayrıca bu kanun bir göçmenin Birleşik Krallık vatandaşı olması için iyi bir karakter, dil 

yeterliliği ve gönül bağlılığı gibi özellikleri de şart koşmaktadır. 1971 Göç Yasası daha 

önce bahsettiğimiz Commonwealth üyesi ülke vatandaşlarına verilen ayrıcalıkları ortadan 

kaldırarak bütün göçmenlere eşit haklar tanımaktadır (Abrahamova, 2007: 52). 

 

1999 Göç ve Mülteci Yasası 

 

Göçmenlik kurallarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih olan 1996 

yılına kadar göçmenler temelde yaşama yerlerini ve çalışma alanlarını seçme özgürlüğüne 

sahip olmuşlardır. Fakat göçmen sayısının artışı ile beraber çok sayıda kısıtlama 

getirilmiştir. 1999 Göç ve Mülteci Yasası ile bütün ülkede Ulusal Mülteci Destek Programı 

adı altında çeşitli asgari hükümler getirilmiştir. Bu programın en önemli maddesi toplu 

konaklama ile ilgilidir. Program sonucunda ülkedeki mülteciler konaklamak için Londra 

etrafında toplanmıştır. Ancak bu durum mültecilerin istedikleri yerde kalmaları görüşüne 

sahip olan mülteci organizasyonları ile mülteciler arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemiştir 

(Düvell, 2005: 18).   
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2016 Göç Yasası 

 

2016 Göç Yasası ile göçmenlerin hizmetlere, kurumlara ve iş yollarına erişimlerini 

kolaylaştırmak, işgücü piyasalarına yönelik çeşitli hükümler koymak, kamuda çalışan 

göçmenlerin dil gereksinimleri ve ücretleri ile ilgili düzenlemeler yapmak gibi amaçlar 

gözetilmiştir. Yasanın ilk kısmı iş gücü piyasaları ile ilgili hükümler içermektedir. 1. 

maddede öncelikle devlet bakanlığına bağlı bir "İşgücü Piyasası İcra Direktörü" atanması 

ifade edilmektedir. 2. madde bu Direktörlüğün bir "İşgücü Piyasası Uygulama Stratejisi" 

hazırlamasını ve yürütmesini düzenlemektedir. Ayrıca bu kısımda Direktöre yıl boyunca 

işgücü piyasası ile ilgili istatistikleri tutması ve raporlaması görevi de verilmiştir. Yasanın 

çeşitli maddeleri ülkeye gelen göçmenlere yönelik ajansların kurulması ve bu ajanslarla 

işbirliği yapılmasını; ayrıca devletin bu ajanslara yatırım yapmasını düzenlemektedir. 5. 

kısım da bulunan 67. madde özellikle desteklenecek göçmen gruplarını açıklamaktadır. 67.  

madde Birleşik Krallık Hükümeti tarafından özellikle diğer Avrupa ülkelerinden gelen 

ebeveynsiz göçmen çocukların ülkeye taşınmaları ve hayatlarını idame ettirmeleri için 

destekleneceklerini hükme bağlamaktadır (İmmigration Act, 2016). 

 

2016 Göç Yasası'nda belirtilen göçmenler ile ilgili ücret düzenlemeleri 1998 Ulusal 

Asgari Ücret Yasası'na atıfta bulunmaktadır. Asgari Ücret Yasası Birleşik Krallıkta bir işte 

iş sözleşmesi ile çalışan ve okul çağını tamamlamış olmak kaydıyla en az 16 yaşında olan 

bütün çalışanları kapsamakla beraber bazı istisnaları belirtmiştir. Kendi işinde çalışanlar, 

şirket yöneticileri, gönüllü çalışanlar, ordu mensupları, aile şirketlerinde çalışanlar ve 

mahkûmlar kanunun istisnaları olarak sayılmıştır. (National Minimum Wage Act, 1998).    

 

Ülkeye göç eden insan sayısının yıldan yıla artması nedeni ile Birleşik Krallık 

Hükümeti ilk olarak 2005 yılında ilan ettiği ancak düzenleme süresi nedeni ile 2008 yılında 

hazırlanabilen "Nokta Tabanlı Sistem" yaklaşımını uygulamaya geçirmiştir. Göçmenler 

için çalışma izinlerini/vizelerini ifade eden sistem göçmenleri beş aşamaya ayırarak 

sınıflandırmaktadır (Omerville ve diğerleri, 1999). 

 

Düzey 1: Bu grupta çok yetenekli işgücü ve başarılı girişimciler bulunmaktadır. Bu 

düzeydeki göçmenler iş başvurusu sırasında yeteneklerini ve karakterlerini ölçmeye 

yönelik bir teste tabi tutulur. Testi geçen adaylara niteliklerini gösteren bir sertifika verilir.  



68 
 

Düzey 2: Bu alan göçmenler için çalışma izni siteminin ana gövdesini 

oluşturmaktadır ve göçmenlere işgücü piyasalarında işçi açığı olan sektörlerde iş imkanı 

sunmaktadır. Emek piyasalarındaki mevcut işçi açığı olan sektörler yeni kurulan Göç 

Danışma Komitesi tarafından saptanarak hükümete bildirilir. Bu grupta Birleşik Krallık ve 

Avrupa Birliği işçileri tarafından yapılamayacak seviyede olan işlerde çalışabilecek 

göçmen işçiler, şirket transferleri ve spor adamları bulunmaktadır.  

 

Düzey 3: Bu grup ülkede vasıfsız işgücünü karşılamak için oluşturulmuştur. Düzey 

3 türü çalışma izni Avrupa Birliği dışındaki göçmenler için adeta Avrupa'ya geçiş için bir 

patika olarak gösterilmektedir. Ancak Birleşik Krallık Hükümeti vasıfsız işçilerin sayısının 

artması nedeni ile Düzey 3 çalışma izni programını askıya almıştır. 

 

Düzey 4: Öğrenci vizesidir. Lisans ve lisansüstü eğitim için bu vize gereklidir. 

 

Düzey 5: Geçici, kısa süreli ve mevsimlik işler için göçmenlere verilen kısa süreli 

çalışma iznidir.  

 

Birleşik Krallık sınırları içinde bulunan vasıfsız göçmen işçiler genellikle otel, 

restoran, gıda işleme, meyve ve kabuklu deniz ürünleri toplama gibi işlerde çalışmaktadır. 

Bu işçiler emek piyasasında çeşitli haklara sahiptir. Fakat göçmen işçiler ne kadar yasal 

hakka sahip olsalar da işyerinde yaşadıkları problemleri dile getirmeleri halinde genellikle 

işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmakta; diğer işçilere gösterilen hoşgörü ve 

anlayış onlara gösterilmemektedir. Asgari ücret hakkı, maksimum haftalık çalışma süresi 

hakkı, ücretli tatil hakkı, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, işyerinde ebeveyn hakları 

ve ayrımcılıktan korunma hakkı Birleşik Krallık'ta bulunan göçmen işçilerin sahip 

oldukları haklarından bazılarıdır. Yasaya bağlı asgari ücret hakkına göre ülkede çalışan 

göçmen işçiler asgari ücretin altında ücret alamaz. Asgari ücret, çalışan işçinin yaşına göre 

farklılık göstermektedir. Birleşik Krallıkta haftalık çalışma süresi 48 saat olarak 

belirlenmiştir ve bu düzenleme göçmen işçiler içinde geçerlidir. İşveren, işçiyi yazılı izni 

olmadan haftada 48 saatten fazla çalıştıramamaktadır. Yıllık ücret izin hakkına göre 

haftada 5 gün çalışan bir işçi yılda 28 gün ücretli izin hakkına sahip olmaktadır. Yine 

göçmen işçiler sağlıklı çalışma şartları ve iş güvenliği önlemleri alınan işyerlerinde çalışma 

hakkına sahiptir. Bu hak göçmen işçilerin kayıt dışına kaymalarına engel olmaktadır. 
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İşveren, işçilerin işyerinde çalışma şartlarından sorumludur. Son olarak işyerinde ebeveyn 

haklarından bahsedebiliriz. Çalışma hayatındaki göçmen kadınlar, çocuk sahibi 

olduklarında analık iznine ayrılma hakkına sahiptir. Analık izni 52 hafta olarak 

düzenlenmiştir. Bu izinden istek dahilinde babalar da yararlanabilmektedir (Migrant 

workers-rights at work, 2014: 1-3). 

 

Sendikal açıdan bakıldığında Büyük Britanya'da göçmen işçilerin sendikal katılım 

oranlarının düşük olduğu görmektedir. 2015 yılı istatistiklerine göre Birleşik Krallık 

doğumlu işçilerin yaklaşık % 26.2'si sendikaya üye olurken bu oran göçmenlerde % 

16.6'da kalmaktadır. Sendikalara üyelik oranı erkek göçmen işçilerde % 15.1, kadın 

göçmen işçilerde ise % 18.2 olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca tam zamanlı çalışan göçmen 

işçilerin % 13.4'ü bir sendikaya üye olurken; part-time çalışan göçmen işçilerde bu oran % 

10.3 olmaktadır (Department For Business Innovation & Skils, 216: 28). 

 

Birleşik Krallıkta 2000-2015 yılları arasındaki göçmen sayısı Tablo 12'de 

gösterilmiştir. Tablo 12'den de görüldüğü üzere göçmen sayısı 632.000 ile 2014 yılında en 

yüksek seviyeye ulaşmıştır.   

 

Tablo 12: Birleşik Krallıkta Yıllara Göre Göçmen Sayıları (2000-2015) 

Yıllar Göçmen sayısı 

2000 479,000 

2001 481,000 

2002 516,000 

2003 511,000 

2004 589,000 

2005 567,000 

2006 596,000 

2007 574,000 

2008 590,000 

2009 567,000 

2010 591,000 

2011 566,000 
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Tablo 12 (Devamı) 

YILLAR GÖÇMEN SAYISI 

2012 498,000 

2013 526,000 

2014 632,000 

2015 630,000 

Kaynak: Hawkins, 2016: 7. 

 

2016'nın Mart ayında Birleşik Krallıkta göçmenlik için başvuranların sayısı % 38 

oranında artarak 34,687 olmuş ve bu rakam 2004 yılı Eylül ayından bu yana ortaya çıkan 

en yüksek rakam oluştur. Sığınma için başvuruları kabul edilen yabancı ülke vatandaşları 

Tablo 13'de gösterilmiştir. En çok başvurusu kabul edilen ülke vatandaşı 4305 kişi ile İran 

olurken, İran'ı 3321 kişi ile Eritre, 2805 kişi ile Irak, 2769 kişi ile Sudan ve 2669 kişi ile 

Pakistan takip etmektedir. Ayrıca yine Mart 2016 istatistiklerine göre 2539 Suriye 

vatandaşının sığınma talebi de Birleşik Krallık yetkili kurumları tarafından kabul edilmiştir 

(Home Office: Nation Statistics Of UK, 2016). 

 

Tablo 13: 2016 Mart Ayı Birleşik Krallıkta Ülkelere Göre Göçmenlik 

Başvuruları Kabul Edilen İnsan Sayısı (İlk Beş Ülke) 

Ülkeler Göçmen sayıları 

İran 4.305 

Eritre 3.321 

Irak 2.805 

Sudan  2.769 

Pakistan 2.669 

Kaynak: Home Office National Statistics Asylum, March 2016, The UK National 

Statistics Publication. 

 

Birleşik Krallık Hükümeti 7 Eylül 2015 tarihinde, Suriye'de ortaya çıkan olaylar 

sonucunda Birleşik Krallığa göçmeye başlayan göçmenler için bir "Suriyeli Korunmasız 

Kişiler İçin Yeniden Yerleştirme Planı" yürürlüğe koymuştur. Birleşik Krallık Hükümeti 

Başbakanı tarafından yurtlarını terk ederek göçmen durumuna düşen Suriyeli insanlara 

yerleşim yeri sağlayarak korunmaları olarak açıklanmıştır. Ayrıca planda " Birleşik Krallık 

Suriye'deki kriz sonucu ortaya çıkan olaylara yönelik kendini sorumlu hissetmektedir. 

Hükümet bu nedenle göçmenlere Suriye bölgesinde mümkün olduğunca yardım etmek 

istemektedir fakat bazı korunmaya muhtaç göçmenlere yardım etmenin tek yolu onları 
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Birleşik Krallık gibi ülkelere getirmekten geçmektedir" ifadeleri de yer almaktadır. 

Birleşik Krallık bu plan ile 2020 yılını sonunda 20.000 Suriyeli göçmeni ülkeye 

yerleştirmeyi hedeflemektedir (Home Office: Syrian Vulnerable Person Resettlement, 

2015: 2).     

 

Bu plan dâhilinde Birleşik Krallığa gelen göçmenlere sosyal yardımlar, çalışma 

hakkı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi önemli haklar tanınmaktadır. Ayrıca bu 

göçmenlerden yalnız gelenlerin geride kalan aile bireyleri ile yeniden bir araya gelmesi 

için aile birleşmesine izin verilmektedir. "Suriyeli Korunmasız Kişiler İçin Yeniden 

Yerleştirme Planı" ilan edildikten sonra ilk olarak 1854 Suriyeli göçmen ülkeye giriş 

yapmıştır. Bu ilk grup göçmenleri hava alanında yetkili kişiler karşılamış ve bir otele 

yerleştirmiştir. Ertesi sabah yine yetkililerce göçmenlere yeniden yerleşim ve Birleşik 

Krallık hakkında bilgiler içeren bir sunum yapılmıştır. Daha sonra tercüman ve rehberler 

eşliğinde göçmenler için tasarlanmış evlere geçilmiştir. Göçmenlerin ilk sağlık 

kontrollerinin yapılması için sağlık kuruluşları ziyaret edilerek bu sağlık kuruluşlarına 

Suriyelilerin kayıtları yapılmıştır. Ayrıca göçmenler hafta boyunca çeşitli iş ajanslarına 

götürülerek hayatlarını idame ettirmek için kendilerine en uygun işlerin bulunması 

konusunda girişimlerde bulunulmuştur (First Syrians Arrive İn The UK Under The 

Vulnerable Persons Relocation Scheme-VPSR (t.y) http://www.resettlement.eu/news/first-

syrians-arrive-uk-under-vulnerable-persons-relocation-scheme-vprs). 

 

23 Haziran 2016 tarihinde Birleşik Krallıkta Avrupa Birliği'nde kalma-çıkma 

yönünde bir referandum yapılmıştır.  Referanduma giden süreç, 2015 yılında yapılan 

seçimler öncesinde Muhafazakar Parti lideri Cameron tarafından öne sürülen vaat ile 

başlamıştır. Seçimlerden sonra özellikle Avrupa Birliği karşıtı gruplar tarafından yürütülen 

Brexit (Britain Exit) kampanyası başarılı olmuş; referandum % 52 oy ile ayrılıkçılar lehine 

sonuçlanmıştır. Göç ve göçmenler konusu referandum açısından önemli konuların başında 

gelmektedir. Referandumda göçmenlerin haklarının sınırlandırılması ve dört yıl boyunca 

Avrupa Birliği'nden göçmen alınmaması, ülkede bulunan göçmenlere yapılan işsizlik 

yardımlarının sınırlandırılması, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen göçmenlerin 

ailelerinin ülkeye alınmasının sınırlanması ve gelecekte Birlik üyesi ülkelerle serbest 

dolaşımın ortadan kaldırılması gibi konular yer almaktadır. Oylamadan önce yapılan son 

anketlere katılanların üçte ikisi Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen göçü kısıtlamak için 
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ayrılma yönünde oy verdiklerini ifade etmiştir. Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden fiili 

ayrılma süreci şüphesiz önümüzdeki günlerde sonuca bağlanacaktır (Katwala ve 

Somerville, 2016: 16-17).     

 

2.4.3. Almanya'da Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri 

 

Almanya, tarihi boyunca göç ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durumun nedeni 

özellikle girdiği savaşlar sonucu işgücü sıkıntısı çekmesi olarak açıklanabilmektedir. 

Ülkedeki üretimin sağlanması için çeşitli dönemlerde göçmen işçi kabul eden Almanya, 

günümüzde en çok göçmene ev sahipliği yapan Avrupa ülkesidir. 

 

2.4.3.1. Almanya'nın Göç Tarihi 

 

Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi olan Almanya tarihinin her döneminde 

önemli bir rol oynayan göç olgusunun izleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Siyasi 

karmaşalar, ardı arkası kesilmeyen savaşlar, kıtlıklar ve dini çatışmalar gibi faktörler 

asırlar boyu milyonlarca insanı Almanya'dan ayrılmaya zorlamıştır. Tahminlere göre 1820-

1920 yılları arasında büyük bir kısmı ABD'ye olmak üzere yaklaşık 6 milyon Alman 

ülkelerini terk etmiştir. 1890'dan sonra ise Almanya'nın Sanayi Devrimi'ne yönelik 

atılımları neticesinde yakalanan ekonomik başarı ülkeye çok sayıda göçmen çekmiş; bu 

noktadan sonra ülkedeki göçmen sayısı Alman sayısını geçmiştir. Gelen göçmenler, kömür 

ve çelik sektörlerinin geliştiği bölgelere yerleşmiş ve bu sektörlerde çalışmaya 

başlamışlardır (Migration History İn Germany (t.y), http://www.domid.org/en/migration-

history-germany).  

 

1933 yılında Nasyonal Sosyalist Parti iktidara gelmiş ve göçmenlerin adaletsiz bir 

şekilde zorla çalıştırılması Nazi döneminin adeta bir simgesi olmuştur. O yıllarda 

göçmenlerin kaldığı kamplar ve zorla çalıştırma yerel halk için günlük yaşamın bir parçası 

haline gelmiştir. Ayrıca bu dönemde yaklaşık 12 milyon Alman, Naziler tarafından 

ülkelerinden sürgün edilmiştir. Bu sürgünler 1940'lı yıllarda azalmaya başlamıştır. 1939 

yılında İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ile başlayan süreçte çok sayıda Polonyalı 

Alman ağır sanayisinde zorla çalıştırılmıştır. Savaşın kaybedilmesi sonucunda Almanya 

Amerika ve Avrupa güdümlü Batı Almanya ile Rusya tarafından desteklenen Doğu 
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Almanya olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Almanya'nın demokratik bir yönetime sahip 

olması ve iş olanakları ile refah seviye açısından Doğu Almanya'dan daha iyi olması 

Doğu'dan Batıya göç dalgalarına neden olmuştur. 1945 ile 1961 yılları arasında Berlin 

Duvarı'nın inşası sırasında 3.8 milyon Almanın Doğu'dan Batı'ya göç etmesi bu duruma 

gösterilebilecek en güzel örnektir. Fakat duvarın inşası da göçü engelleyememiş; 1961-

1988 yılları arasında yaklaşık 400.000 Alman yasa dışı yollardan Batı'ya göç etmiştir 

(Özcan, 2004). 

 

1950'li yılların ortasından itibaren Batı Almanya'da meydana gelen ekonomik 

toparlanma sonucu büyüme oranları en cesur tahminleri bile aşmıştır. Savaş sonucunda çok 

sayıda yetişkin Alman vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeni ile söz konusu yıllarda 

ülkede önemli ölçüde emek sıkıntısı çekilmeye başlanmıştır. Bu açığı kapatmak için kısa 

süreliğine gelişen sektörlerde çalıştırılmak üzere göçmen işçi kabul edilmeye başlanmıştır. 

Alman Hükümet işçi açığının acilen kapatmak için çeşitli ülkelere resmi talepler ile 

başvurmuştur. Bu taleplerden ilki İtalyan Hükümeti'ne yapılmış ve karşılık görmüştür. 20 

Aralık 1955 tarihinde Alman ve İtalyan Hükümet yetkilileri bir anlaşma imzalamış ve 

İtalyan işçilerin Batı Almanya'ya giriş yolu açılmıştır. Daha sonra benzer anlaşmalar 1960 

yılında İspanya ve Yunanistan; 1961 yılında Türkiye ve Portekiz; 1968 yılında ise 

Yugoslavya hükümetleri ile imzalanarak ülkeye göçmen işçi girişi devam ettirilmiştir. 

Anlaşmalar sonucu yaklaşık bir milyon göçmen "misafir işçi" olarak Batı Almanya'nın 

yolunu tutmuş ve ortaya çıkan ekonomik başarıda çok önemli rol oynamıştır. 1960 yılında 

Batı Almanya'da misafir işçilerin sayısı 686.000 civarında olmuştur. Ülke nüfusunun % 

1,2'sine denk gelen bu sayı içerisinde en çok İtalyan menşeli işçiler bulunmaktadır. 1973 

yılına gelindiğinde ise misafir işçi sayısı 4 milyona ulaşmış ve bu işçilerin Batı Almanya 

nüfusu içerisindeki payı % 6,7'ye çıkmıştır. Bahsi geçen yılda göçmen işçiler içindeki ülke 

menşei de değişmiş; İtalyanların yerini Türkler almıştır (Yüce, 2003: 67).    

 

23 Kasım 1973 tarihinde Batı Almanya hükümeti bir direktifle göçmen işçilerin işe 

alımını yasaklamış; bu durum ülkede yabancı işçi çalıştırma döneminin sona erdiğini 

göstermiştir. Direktif Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri dışında kalan ülkelerden işçi 

göçünü yasaklamıştır. 1980'li yılların başı göç açısından çok hareketli olmamıştır. 1989 

yılında Belin Duvarı'nın yıkılması sonucu Doğu Almanya hükümeti isteyen vatandaşların 

Batı'ya geçebileceğini açıklamış ve yaklaşık 400.000 bin Doğu Almanya vatandaşı Batı'ya 
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göç etmiştir. Demir Perde ülkelerinin dağılması sonucu Batı Almanya'ya yönelik seyahat 

kısıtlamaları ortadan kalkmış ve 1989-2003 yılları arası yaklaşık 3 milyon etnik Alman 

ülkelerine geri dönüş yapmıştır. Dönüş yapan Almanya vatandaşlarından 2.2 milyonu 

dağılan Sovyetler Birliği ülkelerinden, 575.000'i Polonya'dan, 220.000 ise Romanya'dan 

göç ederek anavatana ulaşmıştır. Etnik Alman vatandaşların geri dönüşü nedeni ile diğer 

ülkelerden göç Hükümet tarafından engellenmek istemiş ve bir kota sistemi kurulmuştur. 

1993-1999 yılları arsasında göçmen kotası yılda 225.000 olarak belirlenmiş bu rakam daha 

sonra 103.000 olarak güncellenmiştir. 1998-2002 yılları arasında ülkeye gelen göçmenlerin 

% 11'ini Polonyalılar, %6'sını Türkler, %6'sını Kazaklar %4'ünü İtalyanlar geri kalan % 

63'ünü ise çok sayıda ülke vatandaşı oluşturmaktadır. 2004 yılında Almanya'da bulunan 

göçmen sayısı 7,3 milyona ulaşmış ve bu rakam Alman nüfusunun % 8,9'unu 

oluşturmuştur (Cyrus, 2005: 9-10). 

 

Tablo 14, 2000-2015 yılları arasında Almanya'ya gelen göçmen sayısını 

göstermektedir. 2004 yılında Almanya'ya 780.175 göçmen girişi olmuştur. Bu rakamın 

177.993 kişisi etnik Alman vatandaşlarını oluştururken 602.182 kişisi yabancı ülke 

vatandaşlarından oluşmaktadır. 2005 yılında bu sayı 707.352 olurken etnik Alman girişleri 

yaklaşık elli bin azalarak 128.051; diğer ülkelerden 579.301 kişi Almanya'ya göç etmiştir. 

2005-2008 yılları bu rakam düşüş gösterse de yıllık ortalama 600.000'in üzerinde 

gerçekleşmiştir. 2009 yılı ile Almanya'ya göç eden insan sayısı tekrar artış göstererek 

721.014 kişi olmuştur. Göçmenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Almanya'nın bu 

durumu istatistiklerle de göz önüne serilmektedir. 2012 yılında bir milyonu aşan göçmen 

sayısı, 2015 yılında 2.136.954 olmuş ve Almanya tarihi açısından rekor seviyeye 

ulaşmıştır. Söz konusu yılda ülkeye gelenlerin iki milyondan fazlasını yabancı ülke 

vatandaşları oluşturmaktadır. Almanya günümüzde Avrupa Birliği'nin en fazla göçmen 

nüfusuna sahip ülkesidir. 

 

Tablo 14: Almanya'nın Göç İstatistikleri (2000-2015) 

Yıllar Etnik alman 

vatandaşı 

Yabancılar Toplam 

2000 191.909 649.249 841.158 

2001 193.958 685.259 879.217 

2002 184.202 658.341 842.543 
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Tablo 14 (Devamı) 

Yıllar Etnik alman 

vatandaşı 

Yabancılar Toplam 

2003 167.216    601.759    768.975 

2004 177.993    602.182    780.175 

2005 128.051    579.301    707.352 

2006 103.388    558.467    661.855 

2007 106.014    574.752    680.766 

2008 108.331    573.815    682.146 

2009 114.700    606.314    721.014 

2010 114.752    683.530    798.282 

2011 116.604    841.695    958.299 

2012 115.028    965.908 1.080.936 

2013 118.425 1.108.068 1.226.493 

2014 122.195 1.342.529 1.464.724 

2015 120.713 2.016.241 2.136.954 

Kaynak: Destatis, Statistisches Bundesamt (t.y.), 

(https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/Migration/Tables/Migra

tionTotal.html). 

 

Tablo 15, 2015 yılı itibari ile Almanya'da yaşayan göçmenlerin ülkelere ve yaşlara 

göre dağılımı göstermektedir. İlk olarak 1961 yılında ülkeye emek talebini karşılamak için 

giden Türkler günümüzde Almanya'da bulunan en büyük göçmen nüfusunu 

oluşturmaktadır. 31 Aralık 2015 yılı itibari ile Almanya'da 1.506.113 Türk bulunmaktadır 

ve bunların 704.228'i 20-45 yaş arasındadır. Türklerden sonra ikinci sırayı 740.962 kişi 

Polonyalılar oluşturmakta; Polonyalıları sırası ile 596.127 kişi ile İtalyanlar, 452.718 kişi 

ile Romanlar, 339.931 kişi ile de Yunanlar takip etmektedir. Ayrıca Almanya'da Asya 

Kıtasından 1.499.178 kişi, Afrika'dan 429.048 kişi ve Amerika'dan 251.829 kişi 

bulunmaktadır.    
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Tablo 15: 2015 Yılı İtibari İle Almanya'da Bulunan Göçmenlerin 

 Ülkelere ve Yaşlara Göre Dağılımı 

(İlk 5 Ülke)  

 

Ülkeler 

Yaş Ortalama yaş 

20 yaş altı 20-45 45-65 65 yaş üzeri 

Türkiye 152.768 704.228 412.967 236.150 43.2 

Polonya   92.537 425.719 200.507   22.199 37.0 

İtalya   62.961 256.423 195.959   80.784 43.3 

Romanya   77.992 295.487   72.968     6.271 31.9 

Yunanistan   42.267 139.094 103.778   54.792 43.6 

Kaynak: Destatis, Statisches Bundesamt, Foreign Population (t.y.) 

(https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Fo

reignPopulation/Tables/AgeGroups.html). 

 

Son yıllarda Almanya'ya Avrupa dışından yapılan sığınma başvurularında Suriye 

vatandaşları ilk sırada yer almaktadır. 2014 yılında 41.000 Suriyeli, 27.145 Sırp ve 13.255 

Eritre vatandaşı sığınma başvurusunda bulunmuştur. 2015 yılında ilk üç sırayı 158.655 ile 

Suriye, 53.805 ile Arnavutluk, 33.425 ile Kosova almıştır. 2016 yılının ilk çeyreğinde ise 

88.515 Suriye vatandaşı, 25.550 Irak vatandaşı ve 19.750 Afganistan vatandaşı 

Almanya'ya sığınma talebinde bulunmuştur (Eurostat, 2015-2016). 

 

Almanya'da vatandaşlık ile ilgili düzenlemeler, 19. Yüzyılın başlarına kadar 

gitmektedir. Ülke aslında bireylerin kendi ailelerinin ya da atalarının sahip olduğu 

vatandaşlığa geçebilmelerini ifade eden kan bağına dayanan bir vatandaşlık hukukunu 

kabul etmesine rağmen bazı bağımsız Alman devletleri ikamete dayalı bir geleneğe sahip 

olmuştur. Kan bağı sistemi ilk olarak 1818 yılında Bavyera bağımsız devleti tarafından 

uygulanmaya başlanmış, 1842 Prusya Vatandaşlık Hukuku ile yaygın şekilde kabul 

edilmiş, 1871 yılında Birleşik Alman Cumhuriyeti'nin kurulması ile pekiştirilmiş ve 

sonunda 1913 Alman Vatandaşlık Kanunu ile kalıcı hale getirilmiştir. 1913'deki kanunun 

amacı federasyonda bulunan devletlerin vatandaşlıklarının hepsini birleştirerek Alman 

vatandaşlığı çatısı altına sokmaktır. Kanunun ana prensibi ise Almanya'yı soya dayalı bir 

toplum haline getirmek olmuştur. Almanya'nın kabul ettiği bu kana bağlı vatandaşlık 

Weimar Cumhuriyeti çöktükten sonra başa gelen soykırımcı Nazi Partisi tarafından 

kolayca manipüle edilmiştir. 1935 yılında Nazi Parti Programında sadece Alman kanı 
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taşıyanların vatandaş olabileceği ilan edilmiştir.  1990 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması 

ile birlikte iki Almanya'nın birleşmesi ve Sovyet Bloğu'nun dağılması sonucunda Almanya 

ile kan bağı olan çok sayıda insan ülkeye göç etmiştir. Bu durumdan sonra Alman 

Hükümeti vatandaşlıkta kan bağı sistemini kaldırmış ve Alman vatandaşı olabilmek için 

çeşitli ön koşullar getirmiştir (Howard, 2008: 42-43).    

 

2016 yılı itibari ile Almanya vatandaşlığı için en önemli şart sürekli Almanya da 

yaşıyor olmaktır. Eğer bu şart taşınıyorsa çeşitli ön koşullar ile Alman vatandaşı 

olunabilmektedir. Bunun için şahsi başvuru gerekmektedir. 16 yaşından büyükler kendileri 

vatandaşlık başvurusu yapabilirken 16 yaşından küçüklerin başvurularının ebeveynleri 

tarafından yapılması gerekmektedir. Almanya'dan vatandaşlık hakkı alabilmek için şu ön 

koşullar gereklidir (Naturalisation İn Germany, 2016, 

http://www.bamf.de/EN/Einbuergerung/InDeutschland/indeutschland-node.html): 

 

 Vatandaşlığa kabul tarihinde Almanya'da süresiz oturma hakkına sahip 

olmak, 

 Vatandaşlığa kabul testinin geçilmesi, 

 8 yıldır yasal olarak Almanya'da ikamet ediyor olmak, 

 Sosyal yardım ve işsizlik maaşı olmadan kendi geçimini sağlayabilmek, 

 Yeterli derecede Almanya biliyor olmak, 

 Herhangi bir suç nedeni ile hüküm giymemiş olmak, 

 Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının özgürlükçü anayasal düzenine 

bağlılığın beyan edilmesi. 

 

2.4.3.2. Almanya'da Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri 

 

Almanya'da mültecilerle ilgili ilk yasal düzenleme 1949 yılında kabul edilen 

Anayasa ile yapılmıştır. Federal Almanya Anayasa'sının 16 (a) maddesi mülteciler ile ilgili 

düzenlemeleri hükme bağlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkeye büyük bir mülteci 

göçü dalgası gelmeye başlayınca bu konuda gerekli önlemlerin alınması ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması için Federal Almanya Hükümeti tarafından harekete geçilmiştir. 

Kanunun taslağı sırasında 1948 ve 1949 yıllarında Alman Parlamentosunda hararetli 

tartışmalar yaşanmış; kanunun bazı maddeleri parlamenterler tarafından reddedilerek 
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taslaktan çıkarılmıştır. Mültecilerle ilgili düzenlemeler, o dönemde çoğu ülke tarafından 

yalnızca 1951 Cenevre Sözleşmesi ile kabul edilmişken; Almanya'da bu düzenlemelerin 

hem daha önce hem de Anayasa ile yapılması muhakkak Almanya'yı bu açıdan özel 

kılmaktadır (Federal Ministry Of The İnterior Of Germany (t.y.), 156).    

 

Federal Alman Anayasa'sının "Temel Haklar" bölümünde yer alan 16(a) maddesi 5 

alt maddeden oluşmaktadır (Basic Law, 2012: 23-24): 

 

1) Siyasi nedenlerden ötürü eziyet/işkence gören kişiler sığınma hakkına sahiptir. 

 

2) Avrupa Topluluğu üyesi devletlerden veya Mültecilerin Statüsüne ilişkin Sözleşmenin ve 

Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin fiilen uygulandığı 

üçüncü bir devletten giriş yapan kimse birinci maddeden yararlanmayı ileri süremez. Bu 

maddenin ilk cümlesinin koşullarını yerine getiren Avrupa Topluluğu dışındaki devletler 

Federal Konsey tarafından onaylanmış bir yasa ile belirlenir. Birinci cümlede belirtilen 

durumlarda, oturumu sona erdiren işlemler kanun yollarına başvurulara bakılmaksızın 

uygulanabilir.  

 

3) Federal Konsey'in onayını gerektiren bir yasa ile hukuk düzenlerine, hukukların 

uygulanmasına ve genel siyasi koşullarına göre siyasi kovuşturma, insanlık dışı veya 

aşağılayıcı ceza veya işlemler olmadığı konusunda sakınca bulunmayan devletler 

belirlenebilir. Bu tür bir devletten gelen yabancı siyasi kovuşturmaya uğradığını gösteren 

kanıtlar sunmadığı sürece kendisinin siyasi kovuşturmaya tabi tutulmadığı varsayılır.   

 

4) Oturumu sona erdiren işlemlerin yürütülmesi üçüncü maddede yazılan ya da açıkça asılsız 

olan veya sayılan durumlarda, mahkeme tarafından sadece işlemin yasallığı konusunda 

ciddi kuşkuların bulunduğu takdirde durdurulabilir; incelemenin kapsamı kısıtlanabilir ve 

geciken iddia ve savunmalar göz ardı edilebilir. Bu konuda ayrıntılar yasa ile belirlenir. 

 

5) Avrupa Topluluğu üye devletlerinin kendi aralarında ve üçüncü devletler ile imzalanan ve 

sığınma istemlerinin incelenmesi ile sığınma kararlarının karşılıklı tanınması konusunda 

görev yetkileri düzenleyen sözleşmeler Mültecilerin Hakları Hakkında Antlaşmanın ve 

Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin yükümlülükleri göz 

önünde bulundurulmak ve bunların taraf devletlerde fiilen uygulanması kaydı ile 1 ve 4. 

maddeler aykırı sayılmaz. 

 

Almanya'da mültecilerle ilgili ilk kararname anayasanın 16(a) maddesi yerine 

Cenevre Sözleşmesi'ni temel alarak çıkarılmıştır. Ayrıca 1965 yılında çıkarılan Yabancılar 

Yasa'sının 28 maddesi temel olarak anayasanın 16(a) maddesine açıkça atıfta bulunmasına 

rağmen, bu yasa Cenevre Sözleşmesi'nin ciddi gerekçelerle ülkenin güvenliği için tehdit 

kabul edilenlerin mülteci statüsüne alınmaması" ifadesi ile sınırlandırılmıştır. Daha sonra 

1983 yılında Yabancılar Yasası'nın Cenevre Sözleşmesi ile çelişkilere neden olduğu iddiası 

incelenmiş ve Alman Federal İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu dönemde 
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Almanya'nın göçmen ve mülteci politikası Alman Anayasası'nın 16(a) maddesi ve yüksek 

mahkemenin kararları tarafından karakterize edilmiş; bu durum hükümet yetkilileri 

tarafından bürokratik engelleme olarak görülerek hoş karşılanmamıştır (Bosswıck, 2000: 

44-45).  

 

1 Haziran 1993 yılında yeni Mülteci Yasası yürürlüğe girmiş ve mülteciler 

konusunda önemli değişiklikler getirilmiştir. Bu değişikliklerin temel hedefi siyasi 

mülteciler ile ekonomik mülteciler arasında bir ayrım yapmak ve ekonomik mültecilere 

yönelik devlet harcamalarını azaltmak amacı ile yasal sığınma sürelerini kısaltmak olarak 

ifade edilmiştir. Bu yasada ayrıca bazı ülkeler politik açıdan güvenli olarak tanımlanmış; 

bu ülkelerden gelecek göçmenlerin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Yine bir göçmenin 

güvenli bir ülkeye giderken Almanya'dan geçmesi durumunda Almanya'da göçmen 

sayılmayacağı ve gideceği ülkenin mahkemelerine iltica için başvurması gerektiği kanunda 

vurgulanmıştır (Yüce, 2003: 75).  

 

2000 yılının Şubat ayında Alman Hükümeti tarafından çıkarılan Yeşil Kart yasası 

ile 20.000 bilişim teknolojisi uzmanına geçici vize imkanı sağlanmıştır. 2005 yılında yeni 

Göçmen Yasası yürürlüğe girmiştir. Yeni yasa ile yetişkin göçmenlerin ülkeye 

entegrasyonu için hükümet tarafından finanse edilen kurslar açılmıştır. Bu kurslar 

Almancası zayıf göçmenler için zorunlu olmakla beraber; diğer göçmenler de gönüllülük 

esasına göre katılabilmektedir. Göçmenler için verilen vizeler kalıcı ve geçici olarak ikiye 

ayrılmıştır. Yasa, oturma ve çalışma izninin aynı anda ve sadece devlet dairesi tarafından 

verileceğini hükme bağlamıştır. Serbest meslek sahibi göçmenler için düzenlemeler 

yapılmış; göçmenler tarafından on veya daha fazla çalışan istihdamı yaratmak için açılan 

işletmelere en az 1.000,000 Avro yatırım yapılacağı açıklanmış ve bunlara vize kolaylığı 

sağlanacağı ifade edilmiştir. Uluslararası öğrenciler de kanun tarafından unutulmamış; 

öğrenimini bitiren uluslararası öğrencilerin kendi alanları ile ilgili iş bulmaları için öğrenci 

vizelerinin bir yıl daha uzatılabileceği kanunda yer almıştır (Süssmuth, 2009: 2).   

 

Alman hukukunda işçi göçü 2004 yılında kabul edilen İkamet Kanunu'nun 18-21 

maddeleri ile hükme bağlanmaktadır. Kanunun 18. maddesinin giriş paragrafında 

"Almanya ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için işgücü piyasalarının durumu da göz 

önüne alınarak göçmen işçi kabul edebilir" ifadesi yer almaktadır. 18. madde göçmenlerin 
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istihdamını ve geçici ikamet izni alma durumunu düzenlemektedir. 19. madde yüksek 

nitelikli göçmenlerin emek piyasalarına erişimini ve bu göçmenlerin hangi durumlarda 

kalıcı ikamet izni hakkına sahip olabileceklerini düzenlemektedir. 20. madde resmi olarak 

tanınmış bir araştırma kurumunda bir araştırma projesi yürüten bilim adamlarının geçici 

ikamet izni alabilme koşullarını düzenlemektedir. Serbest meslek sahibi göçmenlerin 

çalışma ve ikamet koşulları ise kanunun 21. Maddesi ile hükme bağlanmıştır (Laubenthal, 

2012: 12).   

 

İnsani nedenlerle ülkeye göç edenler için son yıllarda insani koruma sistemi 

mevzuatında önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. Devletsiz mültecilere ve cinsiyet 

ayrımcılığı nedeni ile zülüm gören mültecilere talepleri dahilinde devlet özel olarak oturma 

izni verebilmektedir. Bir sosyal grupta üyelerin sırf cinsiyeti nedeni ile bir üyenin hayatını, 

bedensel bütünlüğünü ve özgürlüğünü tehdit etmesi durumunda göçmenlik başvurusu 

Alman Hükümeti tarafından özel olarak kabul edilebilmektedir. Belirtilen durumlarda bu 

göçmenlere başlangıçta Cenevre Sözleşme hükümleri gereği geçici ikamet izni; aynı 

şartların 3 yıl boyunca hala geçerli olması durumunda ise bu süre sonunda yerleşme izni 

verilmektedir (Federal Ministry Of The İnterior Of Germany, 127). 

 

2.5. Diğer Avrupa Birliği Ülkelerinde Göçmen İstatistikleri 

 

2014 yılında yaklaşık 3.8 milyon insan 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeden birine göç 

etmiştir. Aynı yıl toplamda 2.8 milyon insanın ise Avrupa Birliği üyesi ülkeleri terk 

ettikleri Avrupa Birliği tarafından rapor edilmiştir. Birlik üyesi devletlere göç eden bu 3.8 

milyon insanın 1.6 milyonu Birlik üyesi olmayan ülkelerden; 1.3 milyonu Birlik üyesi 

ülkelerden gelirken yaklaşık 870 bin kişi vatandaşı oldukları ülkelere ya da doğdukları 

ülkelere tekrar dönmüşlerdir. Almanya, Birleşik Krallık ve İsveç ayrıntılı olarak 

incelendiği için bu ülkeler dışındaki diğer ülkelerin göçmen istatistikleri Tablo 16 'da 

gösterilmiştir (Eurostat- Statistic Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Immigration_by_citizenship,_2014_(%C2%B9)_YB16.png).  
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Tablo 16: Avrupa Birliği Ülkelerinde Göçmen İstatistikleri (2014) 

Ülkeler Göçmen sayısı 

Avusturya 116.300 

Belçika 124.800 

Bulgaristan   26.600 

Çek cumhuriyeti   29.900 

Danimarka   68.400 

Estonya     3.900 

Finlandiya   31.500 

Fransa 339.900 

Hırvatistan   10.600 

Hollanda 145.300 

İrlanda   67.400 

İspanya 305.500 

İtalya 277.600 

Kıbrıs     9.200 

Letonya   10.400 

Litvanya   24.300 

Lüksemburg   22.300 

Macaristan   54.600 

Malta     8.900 

Polonya 222.300 

Portekiz   19.500 

Romanya 136.000 

Slovakya     5.400 

Slovenya   13.800 

Yunanistan   59.000 

Kaynak: Eurostat- Statistic Explained (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Immigration_by_citizenship,_2014_(%C2%B9)_YB16.png). 

 

Ülkelerde bulunan göçmenler nüfusla karşılaştırıldığında nüfus başına düşen 

göçmen sayısı en çok Lüksemburg'da (1000 kişi başına 40 göçmen) bulunmaktadır. 

Lüksemburg'u Malta (1000 kişi başına 21 göçmen) ve İrlanda (1000 kişi başına 10 

göçmen) takip etmektedir. 25 Avrupa Birliği ülkesinde bulunan toplam göçmen sayısı da 

istatistikleri anlamak açısından önem arz etmektedir. Tablo 17 ülkelerde bulunan toplam 

göçmen sayısını göstermektedir.   
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Tablo 17: Avrupa Birliği Ülkelerinde Toplam Göçmen Sayıları (2014) 

Ülkeler Göçmen sayısı Toplam nüfusa oranı 

Avusturya 1.131.164 %13.2 

Belçika 1.300.493 %11.6 

Bulgaristan      65.622   %0.9 

Çek cumhuriyeti    457.323   %4.3 

Danimarka    422.492   %7.5 

Estonya    191.317 %14.6 

Finlandiya    218.803   %4.0 

Fransa 4.355.707   %6.6 

Hırvatistan      36.679   %0.9 

Hollanda    773.288   %4.6 

İrlanda    550.555 %11.9 

İspanya 4.454.354   %9.6 

İtalya 5.014.437   %8.2 

Kıbrıs    144.599 %17.1 

Letonya    298.433 %15.0 

Litvanya      22.470   %0.8 

Lüksemburg    258.679 %45.9 

Macaristan    145.727   %1.5 

Malta     27.476   %6.4 

Polonya   108.279   %0.3 

Portekiz   395.195   %3.8 

Romanya     88.771   %0.4 

Slovakya     61.766   %1.1 

Slovenya   101.532   %4.9 

Yunanistan   821.969   %7.6 

Kaynak: Hawkins, 2016: 21. 

 

Avrupa Birliği'nde en fazla göçmen nüfusa sahip ilk iki ülkenin Almanya ve 

Birleşik Krallık olduğu ülkelerle ilgili bölümde bahsedilmiştir. Tablo 17'e göre bu 

ülkelerden sonra en fazla göçmen barındıran ülkeler sırası ile 5.014.437 ile İtalya, 

4.454.354 ile İspanya ve 4.355.707 ile Fransa olmuştur. En az göçmen bulunduran ilk üç 

ülke ise sırasıyla 22.470 göçmenle Litvanya, 27.476 göçmenle Malta ve 36.679 göçmenle 

Hırvatistan'dır.  Tablo 17 ayrıca ülkelerde bulunan göçmenlerin nüfus içindeki oranını da 

göstermektedir. Göçmenlerin ülke nüfusu içinde en fazla yere sahip olduğu ülke 

Lüksemburg'dur.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. TÜRKİYE'DE GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA 

DÜZENLEMELERİ 

 

3.1. Türkiye'de Sosyal Politikanın Gelişimi 

 

Her ülkede sosyal politikanın gelişimi o ülkenin kendine özgü ekonomik, sosyal, 

siyasal ve demografik yapılarına göre değişim göstermektedir. Bu durumdan hareketle 

Türkiye'de sosyal politikanın gelişiminde çeşitli şartların olduğu söylenebilir. Türkiye'de 

sosyal politikanın gelişim sürecini Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet dönemi 

olarak ikiye ayırarak incelemek mümkündür (Talas, 1992: 3). 

 

3.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 

  

13. yüzyılda kurulan Osmanlı İmparatorluğu, yıkıldığı tarih olan 20. Yüzyılın 

başlarına kadar tarım toplumu özelliği göstermiştir. İmparatorlukta bulunan bütün tarım 

arazileri nitelik açısından farklılık gösterse de mülkiyet açısından devlete aittir. Ayrıca 

Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak politikası olarak kullandığı tımar sistemi, toprak 

mülkiyetine bağlı bir sınıfın doğmasını geciktirmiştir. İmparatorlukta sanayinin durumuna 

bakıldığında, küçük ölçekli üretim birimlerinden oluştuğu görülmektedir. Sanayinin 

denetimi ise devletin kuruluşundan 1727 yılına kadar aynı mesleği yapan ve Müslüman 

olan esnafların oluşturduğu Ahi adı verilen örgütler tarafından yapılmaktadır. 

İmparatorluktaki gayrimüslim esnafların sayılarının artması üzerine Ahilik sistemi 

çözülmüş ve yerini yine aynı işi yapan esnafların oluşturduğu ancak din tabanlı olmayan 

Lonca teşkilatına bırakmıştır. Lonca teşkilatı, kendi üyelerine yardımlar yapmak için çeşitli 

yardım sandıkları oluşturmuş ve bu yardım sandıkları sosyal politika açısından önemli 

işlevler görmüştür (Tokol, 2014: 59-60). 

 

1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile birçok devlet kurumunda reformlar 

yapılmıştır. Bu döneme çalışma ilişkileri ile ilgili nizamnameler damga vurmuştur. 1845 

kk2
Dikdörtgen



84 
 

yılında ilan edilen Polis Nizamnamesi ile kamu düzenini bozan işçi hareketlerinin önünün 

alınması amaçlanmıştır. 1863 yılında ilan edilen Mevadd-ı Madeniyye dair nizamname 

maden işyerlerinde zorla çalıştırmayı yasaklamış ve çalışma hürriyetini tescil etmiştir. 

Tanzimat döneminin bir diğer önemli düzenlemesi de dönemin şartları bakımından oldukça 

ileri bir sosyal politika düzenlemesi olan Dilaver Paşa Nizamnamesi'dir. 1865 yılında 

düzenlenen "Ereğli Maadin-i Humayun Teamülnamesi" isimli nizamname, Dilaver Paşa 

tarafından hazırlandığı için onun ismi ile anılmıştır. Dilaver Paşa Nizamnamesi işçilerin 

çalıştırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili bir çok maddeyi içermektedir. 

İşçilerin barınma yerlerinin temini, çalışma süreleri, dinlenme sürelerinin çalışma süresinin 

dışında tutulması gibi bir çok uygulama bu nizamnamede mevcuttur. 1869 yılında 

düzenlenen Maadin Nizamnamesi ise iş güvenliği ile ilgili çeşitli zorunluluklar getirmiştir 

(Özaydın, 2013: 64-65).       

 

Yine bu dönemde ilk Türk Medeni Kanunu olarak tarihe geçen Mecelle'nin 1876 

yılında yazımı sona ermiştir. Mecelle'de işçi işveren ilişkileri de yer almıştır. Mecelle iş 

ilişkilerini "insan kirası" olarak ele almış, işçiyi de nefsini kiraya veren kişi olarak 

tanımlamıştır. Ayrıca işçi- işveren ilişkilerine liberal bir görüşle yaklaşmış, sözleşme 

serbestisini kabul etmiş ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde ilkel ve bireyci bir 

anlayışı temel almıştır. Mecelle'de ücretlerin ayni olarak ödenmesini engelleyen, günlük 

çalışma sürelerinin gün doğumundan gün batımına dek uzayabileceğini öngören hükümler 

de yer almıştır (Sakar, 2009: 62).  

 

Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyetten sonra toplu iş uyuşmazlıkları ve grevler 

artmış, bu da toplu iş ilişkileri ilgili ilk yasal düzenlemelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

İlk olarak 8 Ekim 1908 tarihinde Tatili Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun-u Muvaffakatı 

yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun demiryollarında, liman ve rıhtımlarda yükleme ve 

boşaltma işlerinde, aydınlatma, su, tramvay ve kent içi vapur ulaştırmasında çıkan iş 

uyuşmazlıkları hakkında bir takım düzenlemeler getirmiştir. Bu kanunla grevler 

yasaklanmıştır. Bu kanun 1909 yılında genişletilerek değiştirilmiş ve Tatili Eşgal ismini 

almıştır. Tatili Eşgal Kanunu'nun 8. Maddesi kamu kurumlarında sendikaların kurulmasını 

açık bir şekilde yasaklamıştır. Ayrıca sendika kuranlara ve üye olanlara hem hapis hem de 

para cezası öngörülmüştür. Tatili Eşgal Kanunu'ndan 1 hafta sonra 16 Ağustos 1909 

tarihinde Cemiyetler Yasası ilan edilmiştir. Bu kanuna göre önceden izin almaksızın 
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derneklerin kurulabileceği açıklanmıştır. Ancak siyasi derneklerin kurulması 

yasaklanmıştır. Cemiyetler Kanunu; yasaklayıcı değil düzenleyici bir nitelik taşımaktadır 

(Talas, 1992: 42-43). 

 

3.1.2. Cumhuriyet Dönemi 

 

Yeni kurulan Türk Devleti, kuruluşunun ilk günlerinden itibaren çalışma hayatına 

ve işçi sorunlarına önemle yaklaşmıştır. Şüphesiz bu durum Osmanlı Devleti'nin 

sanayileşmeye ayak uyduramaması işçilere gereken önemi göstermemesinden 

kaynaklanmaktadır. Kurtuluş Savaşı yürütülürken çalışma hayatı ile ilgili ilk adımlar 

atılmış; o dönemde çok kötü şartlar altında çalışan Ereğli kömür bölgesi için iki yasa 

çıkarılmıştır. Bu yasaların amacı o dönemde çalışma koşulları bakımından en kötü 

durumda olan bölge kömür işçilerinin durumlarının düzeltilmesidir (Dilik, 1985: 94).  

 

İlk olarak 28 Nisan 1921 tarihinde kısaca Kömür Tozları Yasası olarak bilinen 114 

Sayılı " Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele 

Menafi-i Umumiyesine Olarak Füsühtune Dair Kanun" çıkarılmıştır. Bu kanun; Zonguldak 

ve Ereğli bölgesinde kömür üretimi esnasında ortaya çıkan ve işletme tarafından 

kullanılmayan kömür tozlarının satılmasını ve gelirinin işçilerin ihtiyaçları için 

kullanılmasını amaçlamıştır. Bu kanunun yine Ereğli kömür bölgesinde çalışan işçiler için 

10 Eylül 1921'de 151 Sayılı "Ereğli Hafza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna 

Müteallik Kanun" çıkarılmıştır (Tokol, 2000: 14). 

 

151 Sayılı Kanun Ereğli kömür bölgesi ile sınırlı ilk iş kanunu olarak 

nitelendirilebilir. Bu kanunla zorla çalışma yasaklanmış; çalışma süresi, asgari ücretler, 

asgari çalışma yaşı ve işçi eğitimi ile ilgili konularda işçi lehine düzenlemeler yapılmıştır. 

Kanun çalışma sürelerine 8 saat sınırı getirmiş, fazla çalışma için ise iki kat ücret 

öngörmüştür. Madenlerde çalışma yaşı bu kanunla 18 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

işverenlere kaza halinde işçileri ücretsiz olarak tedavi ettirmeyi madenin yanına hastane 

kurmayı mecbur tutmuştur (Dilik, 1985: 95). 

 

Osmanlı Devleti'nden sanayisiz bir toplum miras alan yeni Türk Devleti, 

sanayileşmeyi sağlamak için atılımlar gerçekleştirmek istemiştir. Bunun için 17 Şubat-4 
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Mart 1923 tarihleri arasında İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiştir. Kongreye bütün 

illerden işçi, işveren ve meslek sahipleri katılmış; Türkiye'nin sanayileşmesi için izlenecek 

politikalar belirlenmiştir. Kongreden özel girişimciliği destekleyen liberal bir 

endüstrileşme politikası kararı çıkmıştır. Özel sermayeyi harekete geçirmek için 1927 

yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1929 yılında da Gümrük Tarife Kanunu çıkarılmıştır. 

Ancak bu kanunlar özel sektörü harekete geçirememiş, devletçiliğe dayalı bir kalkınma 

programı yürürlüğe girmiştir (Koray, 2012: 127).  

 

1924 yılında 394 Sayılı yasa ile Hafta Tatili Kanunu çıkarılmış ve işçilerin hafta 

sonu tatilleri resmiyete kavuşmuştur.  Kanun hafta tatilinin 24 saatten az olmamak kaydı 

ile ve Cuma günleri uygulanacağını belirtmektedir. Hafta Tatili Kanunu bütün Türkiye'de 

geçerli olmakla beraber yerleşim birimlerin nüfusu açısından bir sınırlandırmaya gidilmiş 

ve sadece nüfusu 10.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim merkezleri açısından zorunlu hale 

getirilmiştir. 1930 yılında Cumhuriyet döneminin en önemli kanunlarından biri sayılan 

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu çıkarılmıştır. Kanunun maddelerinin büyük bir 

çoğunluğu kadın ve çocuk çalışanların korunması ile ilgilidir. Kanunda kadın çalışanlara 

doğum öncesi ve sonrası üçer hafta doğum izni verilmesi hükmü yer almaktadır. Umumi 

Hıfzısıhha Kanunu çocuklarla ilgili de kapsamlı hükümler içermektedir. 12 yaşından küçük 

çocukların maden ve sanayi işyerlerinde çalıştırılmaları bu kanunla kesin olarak 

yasaklanmıştır. Ayrıca 12-16 yaşları arası çocukların gece çalıştırılmaları bu kanun ile 

yasaklanmış ve günlük çalışma sürelerinin 8 saatten fazla olamayacağı yine bu kanunla 

hükme bağlanmıştır (Makal, 2012: 123,126). 

 

Dönemin sosyal politika ilgili bir diğer önemli düzenlemesi 1936 yılında kabul 

edilen 3008 Sayılı İş Kanunu'dur. 3008 Sayılı İş Kanunu Türkiye'nin ilk iş kanunu olma 

özelliği taşımaktadır. Ayrıca devletin çalışma yaşamına ilk geniş çaplı müdahalesidir. 

Kanun 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerini kapsamış; iş uyuşmazlıklarında zorunlu 

uzlaştırmayı kabul etmiş; grev ve lokavtı yasaklamıştır. Çalışma sürelerini günlük 8 saat ile 

sınırlandırmış; işe alma ve işten çıkarmayı özel şartlara bağlamıştır. 3008 Sayılı İş Kanunu 

ile iş ve işçi bulma hizmetlerine resmi bir nitelik kazandırılmış ve kanunun hükümlerinin 

uygulanması için o dönemin adı ile İktisat Bakanlığı'na bağlı bir İş İdaresi kurulması 

öngörülmüştür (Altan, 2007: 73).  
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1946 yılında çok partili hayata geçilmiş; 1946-1950 yılları arasındaki dönemde 

liberal politikalar uygulanmıştır. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeni ile 1954 yılından 

itibaren liberal politikalardan uzaklaşılmaya başlanılmıştır. Bu dönemde sosyal politika 

açısından çeşitli gelişmeler meydana gelmiştir. 1946 yılında İşçi Sigortaları Kurumu 

kurulmuş; İş ve İşçi Bulma Kurumu ve Çalışma Bakanlığı oluşturulmuştur. Yine 1946 

yılında Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu çıkarılmış, bu meslekte çalışan vatandaşların 

çalışma koşulları düzenlenmiştir. 1951 yılında asgari ücret uygulamasına başlanılmıştır. Bu 

dönemde Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü'ne girme düşüncesi 

çalışanların örgütlenmeleri için bir dayanak oluşturmuştur. 1946 yılında Cemiyetler 

Kanunu kabul edilmiş ve sendika kurma serbest hale getirilmiştir. 1947 yılında 5018 Sayılı 

İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Fakat 

bu yasa sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkını yalnızca 3008 sayılı İş Kanunu 

kapsamında işçi ve işveren olarak kabul edilenlere tanınmıştır (Tokol, 2000: 16-17).   

 

1960 yılı Türkiye için sosyal politika açısından bir dönüm noktası olarak 

bilinmektedir. 27 Mayıs 1960 yılında bir ihtilal olmuş, ardından 1961 yılında "1961 

Anayasası" halk oylaması ile kabul edilmiştir. 1961 Anayasası'nın 2. maddesi devleti 

"ulusal, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak nitelemiştir. 1961 Anayasası ile 

sosyal politika alanında yeni bir anlayış hakim olmuştur. Yeni anayasa ile sosyal haklar 

önem kazanmış; sosyal devlet düşüncesi egemen olmuştur. Bu dönemde 1963 yılında 274 

Sayılı Sendikalar ve 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunlar çıkarıldıkları döneme göre oldukça ileri ve çağdaş kanunlardır. 1961 

Anayasa'sı işçilerin yanında kamu görevlilerine de sendika kurma hakkı tanımıştır. Bu 

duruma istinaden 1965 yılında Devlet Personeli Sendikalar Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Fakat bu kanun devlet personeline sendikalaşma hakkı tanımasına rağmen grev ve toplu 

sözleşme hakkı tanımamış; 1971 yılında kamu görevlilerinin sendika kurması 

yasaklanmıştır. Ayrıca bu dönemde 931 Sayılı İş Kanunu kabul edilmiş fakat Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Daha sonra 1971 yılında 1475 Sayılı İş Kanunu 

uygulamaya konulmuştur (Talas, 1992: 146-207).     

 

Ekonomik açıdan bakıldığında ise Türkiye 1961 Anayasası ile planlı kalkınma 

dönemine geçmiştir. 1961 Anayasası milli kalkınmanın merkezine ithal ikameci 

politikaları koymuştur. Anayasa'nın 127. maddesi ekonomik, sosyal ve kültürel 
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kalkınmanın bir plan dahilinde yerine getirilmesini emretmiştir. Bu amaçla 30 Eylül 1960 

tarihinde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen 1963 yılında Birinci Beş 

Yıllık Plan uygulamaya konulmuştur. Birinci Beş Yıllık planın hedeflerini kısaca, yıllık % 

7 bir kalkınma hızının yakalanması, hızla gelişen iş gücüne iş imkanlarının sağlanması, dış 

ödeme dengesine ulaşılması şeklinde toplanabilir (Koray, 2012: 132-133).   

 

1970'li yıllarda meydana gelen karışıklık ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle 

dönemin hükümeti tarafından 24 Ocak 1980 tarihinden itibaren yeni bir ekonomik politika 

uygulamaya koyulmuştur.  Bu politika ile 1960'lar ve 1970'ler boyunca uygulanan ithal 

ikameci sanayileşme modeli yerini dışa açık büyüme ve liberal uygulamalara bırakmıştır. 

Bu dönemde uygulanan neo-liberal politikalar ve ardından gelen 12 Eylül 1980 darbesi 

Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Darbeden sonra 1982 Anayasası kabul 

edilmiştir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'na göre daha kısıtlayıcı ve düzenleyici bir 

anayasadır.  1982 Anayasası ile 274 ve 275 sayılı yasalar yürürlükten kalkmış; yerlerine 

1983 yılında 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve  

Lokavt Kanunu getirilmiştir. Bu iki kanun ile sendikaların faaliyetleri önemli ölçüde 

sınırlandırılmıştır. 1981 Anayasası'nda kamu görevlilerin sendika kurabilmeleri ile ilgili 

hüküm yoktur. Kamu görevlilerinin sendika kurabilmeleri 1981 Anayasası'na 1995 yılında 

yapılan bir ek madde ile sağlanmış ve bu hak daha sonra 2001 yılında yürürlüğe giren 4688 

Sayılı kanun ile kazanılmıştır. 2003 yılına gelindiğinde 1475 Sayılı İş Kanunu yürürlükten 

kaldırılarak yerine 4857 Sayılı İş Kanunu yürürlüğe konulmuştur (Özaydın, 2013: 72). 

 

2011 yılında 03/06/2011 tarihli ve 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 

kurulması, Türkiye'de sosyal politika açısından önem arz etmektedir. Bakanlığın kuruluş 

amacı bakanlığın sitesinde; "Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı 

kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla adil ve arz 

odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek." olarak ifade edilmiştir. 

Ayrıca 2012 yılında kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 6356 

Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu günümüz sosyal politikası açısından 

önem arz etmektedir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014). 
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3.2. Türkiye'nin Göç Tarihi 

 

Türkiye, hem Osmanlı Devleti zamanında hem de Cumhuriyet döneminde bölgenin 

en fazla göç alan cazibe merkezlerinden birisi olmuştur. Şüphesiz, bu cazibenin en önemli 

nedeni dışarıdan gelenlerin hem devlet kademesi hem de halk tarafından hoşgörülü ve 

misafirperver bir şekilde karşılanmasıdır. Ekonomik, etnik, dini ve ya kültürel sebepler ile 

yurtlarını terk ederek Anadolu ve Rumeli'ye gelen insanlar bu toprakların toplumsal 

kültüründe önemli izler bırakarak göçmene ve misafire yönelik kabul kültürünün 

günümüze kadar devam ettirilmesini sağlamıştır. Bölgeye yapılan göçler yalnızca toplumu 

zenginleştirmekle kalmamış aynı zamanda Cumhuriyeti de şekillendirmiştir (Kaya ve 

Erdoğan, 2016: 1).     

 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve gelişme döneminde göçler adeta teşvik edilmiş; 

özellikle Anadolu dışındaki bölgelerde Türkçe konuşan toplulukların iskan edilmesi 

sağlanmıştır. Özellikle Balkan yarımadası başta olmak üzere yeni fethedilen yerlere 

Anadolu'dan konar-göçer Türkmen ve Yörük aşiretleri yerleştirilerek bu toprakların 

anayurt ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Bu iskan politikası devletin genişleme sürecinde 

devam etmiş; duraklama döneminde ise durmuştur. Duraklama döneminden itibaren 

meydana gelen toprak kayıpları sonucunda Balkanlardan Osmanlı Devleti'ne göç dalgaları 

başlamıştır. İmparatorluğun zayıflamasıyla beraber yüzyıllar önceki göç hareketi adeta 

tersine dönmüştür (Bayraklı, 2007: 45). 

 

Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan kitlesel göç hareketleri ve önem arz eden 

bireysel sığınma hareketleri kronolojik olarak şu şekilde sıralanabilir (T.C İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 9):     

 

 1492 yılında on binlerce Yahudi'nin gemilerle kurtarılarak İspanya'dan 

Osmanlı İmparatorluğu'na getirilmesi, 

 

 1672 Thököly Ayaklanması sonrasında matbaacılığın öncüsü İbrahim 

Müteferrika ve itfaiyeciliğin öncüsü Kont Ödön Seçeneyi (Seçeneyi Paşa) 

ile 1699 yılında Macar Thököly İmre ve eşinin Osmanlı Devleti'ne 

sığınması, 
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  1709 yılında yanındaki yaklaşık 2000 kişi ile İsveç Kralı Şarl'ın Osmanlı 

Devleti'ne iltica etmeleri, 

 

 1718 Pasarofça Antlaşması sonrasında Macar Kralı II. Rakoczy Ferenc 

Osmanlı Devleti'ne sığınması, 

 

 1830 Polonya Devrimi'nin önderlerinden bugünkü Polonezköy'ün kurucusu 

Prens Adam Czartorsky'nin 1841 yılında Osmanlı Devleti'ne iltica etmesi, 

 

 1848 yılındaki Macar Özgürlük Savaşı sonucunda mağlup olan Prens Lajos 

Kossuth ve beraberindeki 3000 Macar'ın 1849 yılında Osmanlı Devleti'ne 

sığınmaları, 

 

 Rus kaynaklarına göre 1858-1864 yılları arasında yaklaşık 493.000 

Müslüman Kafkas nüfussunun Osmanlı Devleti'ne sığınması, 

 

 Farklı istatistiki veriler bulunmakla beraber 1864 yılında Rus ordusundan 

kaçan yaklaşık 1.000.000 Kafkas nüfusun Osmanlı Devleti tarafından kabul 

edilerek Balkanlar ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleştirilmesi 

(Çerkez Sürgünü), 

 

 1917 Bolşevik Devrimi sonrasında Çar yanlısı General Piyoti Vrangel ve 

beraberindeki 135.000 kişinin Osmanlı Devleti'ne sığınması.     

 

29 Ekim 1923 yılında Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşları tarafından 

Osmanlı Devleti'nin mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden 

göç sorunlarını devralmak durumunda kalmıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kadroları 

tarafından zorunlu göçlerin yanında ülkeye faydalı olacak ve nüfus yoğunluğunu arttıracak 

göç hareketleri desteklenmiştir. Dönemin tek partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935 yılı 

programında yurtdışından gelecek olan Türklere her türlü yardım ve kolaylığın sağlanması 

öngörülmüştür (Ağanoğlu, 2001: 276). 
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Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren göç almaya başlamıştır. Göçün 

ana ülkeleri Osmanlı Devleti döneminde kaybedilen topraklarda yaşayan Türk ve 

Müslüman nüfus oluşturmaktadır. Bu dönemde en büyük göç dalgası Lozan Antlaşması ile 

mutabakata varılan nüfus mübadelesi sonucu Yunanistan'dan gelmiştir. Göç konusu o 

dönemde, 1934 İskan Kanunu ile düzenlenmiştir. İskan Kanunu'na göre Türk 

vatandaşlığına kabul için sadece Türk etnik soyundan ve Türk kültüründen gelmek 

gerekmektedir. Fakat Türk etnik kökenini ve Türk kültürünü tanımlayan açık kriterlerin 

bulunmaması nedeni ile vatandaşlık verilecek göçmenlerin belirlenmesi yetkisi Bakanlar 

Kurulu'na verilmiştir. Genel olarak kanunun kapsamına Balkanlar, Kafkaslar ve Asya'da 

bulunan Türkçe konuşan topluluklar dahil edilmiş ancak bazı durumlarda Türk olmayan 

Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar ve Tatarlar da kanundan yararlandırılmıştır (Kirişçi, 

1999: 112). 

 

Tablo 18: 1923-1939 Yılları Arasında Türkiye'ye Gelen Göçmenlerin Sayıları 

ve Ülkeleri 

Ülkeler Göçmen sayıları 

Yunanistan 394.000 

Bulgaristan 198.688 

Romanya 117.095 

Yugoslavya 115.427 

Topam 815.210 

Kaynak: Kirişçi, 1999: 114. 

 

Tablo 18 Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında aldığı göçleri göstermektedir. Tablodan 

anlaşılacağı üzere Cumhuriyet'in kuruluşundan 1939 yılına kadar Yunanistan ile yapılan 

nüfus mübadelesi neticesinde 384.000 Türk Yunanistan'dan anavatana göç etmiştir. Ayrıca 

198.688 Türk kökenli göçmen Bulgaristan'dan; 117.095 kişi Romanya'dan ve 115.427 kişi 

Yugoslavya'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmiştir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar gerçekleşen ve önem arz 

eden kitlesel göç hareketleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (İltica ve Göç Alanındaki Avrupa 

Müktesebatının Üstlenilmesini İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı, 2005): 

 

 1923-1939 yılları arasında Balkanlar'dan toplam 815.210 kişi, 
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 1933-1945 yılları arasında Almanya'dan 800 kişi, 

 

 1988 yılında Halepçe katliamından sonra Irak'tan kaçarak ülkemize sığınan 

51.542 kişi, 

 

 1989 yılında Bulgaristan'dan kaçarak ülkemize sığınan 345.000 kişi, 

 

 1991 yılındaki I. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'tan kaçarak ülkemize 

sığınan 467.489 kişi, 

 

 1992-1998 yılları arasında Bosna'dan yaklaşık 20.000 kişi, 

 

 1999 yılında Kosova'daki karışıklıklardan sonra ülkemize gelen 17.746 kişi, 

 

 2001 yılında Makedonya'dan 10.500 kişi, 

 

 Nisan 2011- Eylül 2016 arasında Suriye'deki iç savaştan kaçan yaklaşık 

2.733.655 kişi. 

 

Çalışmanın bu bölümünde Cumhuriyet tarihinden günümüze ülkemizin 

Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Yugoslavya'dan, Irak'tan ve Suriye'den 

almış olduğu göçler üzerinde durulacaktır. 

 

3.2.1. Türkiye'nin Yunanistan'dan Aldığı Göçler 

 

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde yaşanan 93 Harbi, Kırım ve Balkan 

Savaşları'ndan sonra Balkanlardan ve Kafkaslardan çok sayıda Müslüman-Türk nüfus 

Anadolu topraklarına göç etmiştir. Diğer taraftan Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın 

azınlıkların durumlarını Müslümanlara göre daha iyi duruma getirmesi Yunanistan ve 

Yunanistan'a bağlı adalardan önemli sayıda Rum nüfusun Batı Anadolu'ya gelmesine 

neden olmuştur. Azınlıkların Müslüman tebaa gibi askerlik yapmaması; yaptıkları 

ticaretten Müslümanlara nispeten çok daha düşük vergi alınması şüphesiz bu göçün temel 

ekonomik nedenlerini oluşturmaktadır. 1830 yılında İzmir'de 80.000 Türk, 20.000 Rum 
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olduğu tahmin edilirken 1860 yılına gelindiğinde şehirde 41.000 Müslüman ve 75.000 

Yunan nüfus olduğu düşünülmektedir. Anadolu'ya gelen Rumların büyük çoğunluğu 

şehirlerde ikamet etmekte ve ağırlıklı olarak ticaretle uğraşmaktadırlar. Ayrıca 1919 

yılında Batı Anadolu'da bulunan imalathanelerin % 73'ünün sahibinin Rum oldukları 

dönemin yetkilileri tarafından saptanmıştır (Bayraklı, 2007: 47).     

 

Yunanistan tarafından 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e asker çıkarılması ve 

ardından Yunan ordusunun Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemesi göç olgusu açısından 

yıllar sürecek bir insani trajedinin de başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Türk ordusunun 

Anadolu'daki zaferlerinin ardından İzmir'e doğru ilerleyişi Batı Anadolu'da bulunan çok 

sayıda Rum'u korkutmuş; Yunan ordusu ile işbirliği yapmayan Rumlar bile Yunan 

ordusunun yaptıklarının faturasının kendilerine çıkarılacağını düşünerek Yunan ordusu ile 

beraber Ağustos 1922 tarihinden itibaren deniz yolu ile Anadolu topraklarını terk ederek 

Yunanistan'a kaçmışlardır. Bu Rumları bir süre sonra Trakya Rumları izlemiştir. Bahsi 

geçen dönemde yaklaşık 800-900 bin Rum'un Türkiye'yi terk ettiği ifade edilmektedir  

(Macar, 2016: 175). 

 

Büyük miktardaki Rum göçü başta Amerika Birleşik Devletleri ve Milletler 

Cemiyeti olmak üzere uluslararası toplumda ilgi görmüş; konunun çözümü için Milletler 

Cemiyeti tarafından Norveçli Dr. Friedtjof Nansen yetkilendirilmiştir. Dr. Nansen 

görüşlerini belirttiği bir raporu Türk ve Yunan tarafına sunarak iki ülke arasında bir nüfus 

mübadelesinin yapılması gerektiğini ve konunun Lozan Barış Konferansı'nda ele alınması 

gerektiğini vurgulamıştır. Bu bilgiler ışığında mübadele konusu Lozan Barış 

Konferansı'nın Ülke ve Askerlik Sorunları Komisyonu'nun 1 Aralık 1922 tarihli 

oturumunda görüşülmeye başlanmıştır. Yaklaşık 2 ay süren hararetli tartışmalar 

neticesinde 30 Ocak 1923 tarihinde "Yunan ve Türk Halkalarının Mübadelesine İlişkin 

Sözleşme ve Protokol" tarafların imzası ile kabul edilmiştir (Kayam, 2013). 

 

Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol'de nüfus 

değişimine tabi tutulacak halklar ve değişim kapsamına girmeyen kişiler ilk 2 maddede 

hükme bağlanmıştır (Goularas, 2012: 130): 
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Madde 1:   

Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan 

topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının 1 Mayıs 1923 tarihinden 

başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri Türk Hükümetinin 

izni olmadıkça Türkiye'ye ya da Yunan Hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönerek 

orada yerleşemeyecektir. 

 

Madde 2: 

Birinci maddede belirtilen mübadele: 

a) İstanbul'da ikamet eden Rumları 

b) Batı Trakya'da ikamet eden Müslümanları kapsamayacaktır. 

 

Mübadele ile birlikte İstanbul, Gökçeada ve Bozcada dışındaki yaklaşık 1.200.000 

Ortodoks Rum Yunanistan'a göçerken, Batı Trakya dışında Yunanistan'da yaşayan 400.000 

Müslüman Anadolu'ya gelmiştir. Ayrıca mübadele sonucu gelen göçmenlerin vatan 

topraklarına yerleştirilmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek için 1923 yılında Mübadele, İmar 

ve İskan Vekaleti kurulmuştur. 1923 yılının Kasım ayında başlayan göçmen naklinde 

kullanılmak üzere Hükümet yetkilileri Türk vapur sahipleri ile anlaşmış; bu insanların yeni 

vapur almak istemeleri durumunda 50 bin liraya kadar avans verilebileceği açıklanmıştır. 

Bu anlaşma sonucunda 17 vapur ile göçmenlerin nakilleri başlamıştır. Türk göçmenler 

Yunanistan'ın Selanik, Kavala, Kandiye, Hanya ve Resmo limanlarından alınarak 

Türkiye'de Mersin, Samsun, İzmir, Antalya ve İstanbul limanlarına getirilmiştir. Türkiye'ye 

gelen mübadiller yoğun olarak Edirne, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, 

Kırklareli, Niğde, Manisa, Mersin ve Samsun'a buralarda Rumların bıraktıkları meskenlere 

yerleştirilmişlerdir (Emgili, 2014: 107). 

 

Tablo 19, Yunanistan'dan gelen göçmenlerin yerleştirilmesi amacı ile resmi 

makamlar tarafından hazırlanan İskan Planı'nı göstermektedir. Göçmenlerin 

Yunanistan'dan geldikleri yere göre Türkiye'de yerleşme bölgesi gösterilmiştir. Ayrıca 

gelen göçmenlerin meşgul oldukları tarım alanları da söz konusu Plan dahilinde 

düzenlenmiştir.   
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Tablo 19: Yunanistan'dan Gelen Göçmenler Hakkında İskan Planı 

Mültecilerin 

Son İkamet 

Yerleri 

Meşgul Oldukları Tarım 

Alanları  

 

Toplam  

İskan 

Edilecekleri 

yerler Tütüncü  Çitçi/bağcı Zeytinci  

Drama ve Kavala 

Ahalisi 

30.000 - - 30.000 Samsun ve 

Havalisine 

Serez Ahalisi 20.000 15.000 5.000 40.000 Adana ve 

Havalisine 

Kozana, 

Girebane, Nasliç 

ve Kesriye 

Ahalisi 

 

2.500 

 

15.000 

 

5.000 

 

22.500 

 

Malatya ve 

Havalisine 

Kayalar, 

Karaferye, 

Vodine, Katerin, 

Alasonya, 

Langaza, 

Demirhisar, 

Gevgili'nin 

Yunanistan'a A-

Kalan Köyleri, 

Yenice Vardar, 

Karacaabat 

 

 

 

 

 

3.000 

 

 

 

 

 

25.000 

 

 

 

 

 

15.000 

 

 

 

 

 

43.000 

 

 

 

 

 

Amasya, Tokat, 

Sivas 

Zeytüncü, Drama 

ve Kavala'lılarla 

Selanik ve 

Ahalisi 

 

 

4.000 

 

 

20.000 

 

 

40.000 

 

 

64.000 

 

Manisa, İzmir, 

Menteşe, Denizli 

ve Havalisine 

Kesendire 

Poliroz, 

Sarışaban, 

Avrethisar, 

Nevrekop ve 

Ahalisi 

 

 

20.000 

 

 

55.000 

 

 

15.000 

 

 

90.000 

 

Çatalca, 

Tekirdağ, 

Karaman, Niğde 

ve Havalisine 

Preveze ve 

Yanya Ahalisi 

15.000 40.000 - 55.000 Antalya, Silifke 

ve Havalisine 

Midilli, Girit ve 

Sair Adalar 

- 30.000 20.000 50.000 Ayvalık, 

Edremit, Mersin 

ve Havalisine 

Kaynak: İskan Tarihçesi, 1932: 18. 

 

Yunanistan'dan gelen göçmenler için Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti tarafından 

evler inşa edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede Samsun, Bursa, Antalya, İzmir, Adana ve 

İzmit'te 1924 yılının son aylarına kadar 14 tane "numune köy" kurulmuş; Bursa, Antalya, 

Samsun, İzmir, İzmit, Adana, Afyon, Manisa, Bafra, Çarşamba, Amasya, Çorum, Tokat ve 

Amasya'da 6903 tane "iktisadi ev" inşaatına başlanmıştır. Bu gibi gelişmeler sayesinde 
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1925 yılına gelindiğinde göçmenlerin iskan sorunu büyük ölçüde çözüme 

kavuşturulmuştur. Mesken sorununun halledilmesi ile birlikte sıra ekonomik anlamda 

göçmenlerin üretici hale getirilmesi konusuna gelmiştir. Bu amaçla yukarıda sayılan illere 

yerleştirilen göçmenlere Bakanlar Kurulu tarafından bir aile 5 kişi kabul edilerek büyük 

şehirler, tren istasyonları ve limanlara yakınlık derecesine göre 50 dönümden 140 dönüme 

kadar arazi tahsisatı yapılmıştır. Bunların dışında göçmenlere tarım aleti, büyük ve 

küçükbaş hayvanlar ve tohumluk meyve-sebze yardımı yapılmıştır. Bu dönemde tarımla 

uğraşanlara göçmenlere 7.618.000 kilo tohumluk tahıl türü, 41.253 adet çeşitli tarım aleti, 

27.501 tane pulluk, 12 tane traktör; hayvancılıkla uğraşanlara ise 22.994 tane büyükbaş 

hayvan dağıtılmıştır. Ayrıca bir kısım göçmene nakit hibe verilmiş; bazı sanatkar 

muhacirlere ise geri ödemek şartı ile sermaye yardımında bulunulmuştur (Öksüz, 1999: 

175-176).   

 

Yapılan bunca düzenleme ve çalışmaya rağmen mübadelenin iktisadi açıdan 

sonuçlarının Türkiye Cumhuriyeti için çok da olumlu olmadığı ifade edilmektedir. 

Mübadele ile giden Rum nüfus çoğunlukla ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet 

gösterirken gelen Türk-Müslüman göçmenler büyük çoğunlukla tarım sektöründe 

çalışmaktadır. Yani gelen muhacirler, giden Rumların iktisadi açıdan yerini 

dolduramamıştır. Bu nedenle iki ülke arasında yapılan nüfus mübadelesi nicelikten çok 

nitelik açısından orantılı değildir. O dönemde mevcut olan 11.000.000 nüfusun yaklaşık 

1.200.000 kişilik önemli bir bölümünün ayrılması üretimde düşüşe neden olmuş; Osmanlı 

Dönemi'nin ekonomisinde ve dış ticaretinde önemli bir yere sahip incir paketleme ve 

zeytinyağı sanayi gerilemeye başlamıştır. Ayrıca Yunanistan'a giden Rumlar ile beraber 

terzilik, kunduracılık, berberlik, ipekçilik, halıcılık gibi iktisadın önemli dallarında 

boşluklar ortaya çıkmıştır (Emgili, 2014: 108-109).      

 

3.2.2. Türkiye'nin Bulgaristan'dan Aldığı Göçler    

 

Anadolu topraklarına Bulgaristan'dan ilk göçler tarihte 93 Harbi olarak bilinen 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra meydana gelmiştir. Savaşın ardından kurulan 

Bulgar Prensliği, bütün dünyada kendini gösteren ulusçuluk akımına kayıtsız kalmamış; bir 

ulus devlet inşa etmek ve demografik yapıyı değiştirmek gibi fikirlerin hayata geçirilmek 

istenmesi Bulgaristan'dan Anadolu topraklarına göçü tetikleyen temel etken olmuştur.  Söz 
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konusu dönemde yapılan araştırmalar sonucu Bulgaristan nüfusunun % 53'ünün Türklerin 

oluşturduğunun ortaya çıkması Bulgarlar tarafından kabul edilmemiş ve durumun böyle 

olmadığını kanıtlamak isteyen Bulgarlar tarafından Türklere göç etmeleri yönünde baskılar 

yapılmıştır. Bu süreçte Türk nüfusa ait çok sayıda dini eser tahrip edilmiş ve çeşitli 

eşyalara el konulmuştur. 1877-1891 tarihleri arasında Osmanlı Devleti'nin resmi 

istatistiklerine göre Bulgaristan'dan 767.339 göçmen gelmiş ve bu göçmenler Anadolu ve 

Trakya'nın çeşitli yerlerine kalıcı yerleştirilmek üzere sevk edilmişlerdir. 1893-1902 yılları 

arasında ise Bulgaristan resmi istatistiklerine göre 70.606 kişi Osmanlı'ya göç etmiştir 

(Kayapınar, 2012: 373-374).    

 

Tablo 20, 1893-1902 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'dan almış 

olduğu göçmen sayısını göstermektedir. Söz konusu dönemde en çok göçmen 1893 yılında 

Osmanlı topraklarına göç etmiştir. Ayrıca tabloda yer alan yılların çoğunda kadın 

göçmenlerin erkeklerden çok olması dikkat çekmektedir.  

 

Tablo 20: 1893-1902 Yılları Arasında Bulgaristan'dan Osmanlı Devleti'ne 

Gelen Göçmen Sayısı 

Yıl Kadın Erkek Toplam 

1893 5.689 5.771 11.460 

1894 4.415 4.422   8.837 

1895 2.603 2.492   5.095 

1896    988    958    1946 

1897 1.413 1.388   2.801 

1898 3.068 3.572   6.640 

1899 3.536 3.818   7.354 

1900 3.713 3.704   7.417 

1901 4.775 4.564   9.399 

1902 4.985 4.729   9.717 

    70.606 

Kaynak: Bayraklı, 2007: 62. 

 

Bulgaristan'dan Anadolu'ya tarihteki ikinci göç dalgası ise Balkan Savaşları 

sonrasında olmuştur. Savaş sonrası yaklaşık 200.000 Türk-Müslüman Bulgaristan'dan 

Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır. 1914-1934 yılları arasında yılda ortalama 10.000 

kişi Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra geçen ilk 10 

yılda ise Bulgaristan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne 101.537 kişi göç etmiştir (Çolak, 2013: 

117). 
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Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde yenilen Bulgaristan Neuilly Antlaşması'nı 

imzalamak zorunda kalmıştır. Antlaşmanın azınlıkları koruyucu nitelikteki maddeleri 

sayesinde Bulgaristan'da kalan Türk nüfus kısa süre de olsa rahat nefes almıştır. Savaş 

sonrası karmaşasının sona ermesi ile birlikte Türkiye-Bulgaristan arasındaki ilişkiler 

düzelmeye başlamış ve iki devlet arasında 1925 yılında Türk-Bulgar Dostluk Anlaşması ve 

Türk-Bulgar İkamet Sözleşmesi imzalanmıştır. Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması'nın Ek 

Protokolünün A paragrafı " İki Hükümet azınlıkların korunmasına ilişkin olarak, Neuilly 

Antlaşması'nda yazılı hükümlerin tümünden Bulgaristan'da oturan Müslüman azınlıklarını 

ve Lozan Antlaşması'nın tümünden Türkiye'de oturan Bulgar azınlıklarını yararlandırmayı 

karşılıklı olarak yükümlenirler. Neuilly ve Lozan Antlaşmaları'ndan herhangi birini 

imzalayan devletlerin azınlıklar konusunda sahip oldukları tüm hakları Bulgaristan 

Türkiye'ye, Türkiye'de Bulgaristan'a karşılıklı olarak tanır" ifadesine yer vererek iki ülkede 

bulunan azınlıkların haklarını güvenceye almaktadır. İki devlet arasında aynı tarihte 

imzalanan Türk-Bulgar İkamet Sözleşmesi ise Türk vatandaşlarının Bulgaristan'da; Bulgar 

vatandaşlarının ise Türkiye'de ikamet etme ve yaşama hakları ile ilgili konuları 

düzenlemektedir (Özlem, 2010: 45-47). 

 

1930'lu yılların başından itibaren Bulgaristan'da diktatörlük eğilimlerinin ortaya 

çıkması sonucu Bulgaristan Türkleri yeniden baskılarla karşılaşmaya başlamışlardır. 1933 

yılında Razgat'ta bulunan Türklere ait mezarlığın Bulgarlar tarafından yakılması, Türk 

okullarının teker teker kapatılmaya başlanması, Türkler aleyhinde filmlerin yayınlanmaya 

başlaması ve çok sayıda Türk ileri geleninin haksız yere tutuklanması bu baskı 

politikalarına örnek olarak verilebilmektedir. 1934 yılında askeri bir darbe ile hükümet 

yıkılmış ve 1943 yılına kadar sürecek 9 yıllık bir diktatörlük dönemi başlamıştır (Öksüz, 

1999: 178). 

 

Tablo 21 1934-1939 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'dan aldığı 

göçmen sayılarını göstermektedir. Bulgaristan'dan Anadolu'ya gelen göçmen sayısı 1934-

1939 yılları arası dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu dönemde en çok göçmen 24.968 kişi ile 

1935 yılında gelmiştir. 

 

 

 



99 
 

Tablo 21: 1934-1939 Yılları Arası Bulgaristan'dan  

Türkiye'ye Gelen Göçmen Sayısı 

Yıl Gelen göçmen sayısı 

1934   8.682 

1935 24.968 

1936 11.730 

1937 13.490 

1938 20.542 

1939 17.769 

Kaynak: Ulukan, 2008: 64. 

 

1934 yılında başlayan diktatörlük 1943 yılında Komünist Parti'nin iktidarı ile son 

bulmuştur. Komünist Parti ilk iş olarak Sovyet modelini benimsemiş ve Bulgaristan 

Komünist Devleti'nin kurulması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesine başlamıştır. Rejim 

değişikliği ile birlikte Bulgar Hükümeti "Bulgar Komünist Devleti ile bütünleşmiş ve bu 

amaç ile bir araya gelmiş bir ulus yaratmak" fikrini temel hedef alarak Bulgaristan da 

bulunan bütün azınlıkları belirli bir zaman içinde çeşitli politikalarla asimile etmeyi 

amaçlamıştır. Türkler Bulgaristan'ın en büyük azınlık grubu olarak bu dönemde ari bir 

Bulgar ırkı yaratılmasının önündeki en büyük engel olarak görülmüştür. Asimilasyon 

politikaları çerçevesinde Türklerin sahip olduğu okullar devletleştirilmiş, Türk aydınları 

tevkif edilmeye başlanmış, Türk din görevlileri, öğretmenler ve hatta ilkokul çocukları 

toplanıp kurslara gönderilerek komünizm doktrini aşılanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 1944-

1949 yılları arasında Bulgar Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı ikili anlaşmaları askıya 

alması orada bulunan Türk nüfusun Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmek istemesine neden 

olmuş; bu durum 1951 yılında yaşanan büyük göç dalgasına yol açmıştır. Bulgar Hükümeti 

ilk etapta büyük miktarda işgücü kaybına yol açacağı düşüncesi ile Türklerin göçüne izin 

vermemiş ancak daha sonra 1950 yılında Türkiye'ye bir nota vererek Bulgaristan'da 

bulunan 250.000 Müslüman-Türk'ün 3 ay içerisinde Türkiye tarafından kabul edilmesini 

istemiştir. Türkiye'nin bu isteğe olumlu cevap vermesi ile göç hareketi başlamıştır (Çeçen, 

2016: 15-16). 

 

Tablo 22 1950 ve 1951 yıllarında Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerin 

aylara göre dağılımını göstermektedir. 1950 yılında en çok göçmen Aralık ayında ülkemize 

giriş yaparken, 1951 yılında Ocak ayı göçmen girişi açısından zirvede yer almaktadır. 

Ayrıca söz konusu iki yıl karşılaştırıldığında hem giriş yapan toplam aile, hem de nüfus 
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1950 yılından 1951 yılına iki katına çıkmıştır. 1950 yılının Kasım ayı ile 1951 yılının 

Aralık ayı Bulgaristan sınır kapısının kapalı olması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti'ne 

göçmen girişi olmamıştır. 

 

Tablo 22: 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gelen 

Göçmenlerin Aylara Göre Dağılımı 

Aylar 1950 1951 

Aile Nüfus Aile Nüfus 

Ocak      224    816 5.071 21.352 

Şubat      285 1.212 5.538 20.237 

Mart      463 2.186 2.240   9.553 

Nisan      588 2.387 3.812 16.250 

Mayıs      296 1.274 1.868   8.008 

Haziran      804 3.930 2.098   8.646 

Temmuz      898 3.065 1.220   5.243 

Ağustos    1.330 6.028 1.394   5.489 

Eylül    1.499 7.308    723   2.861 

Ekim      867 2.572    886   3.455 

Kasım - -    268   1.114 

Aralık   4.979 21.407 - - 

Toplam 12.333 52.185 25.118 102.208 

Kaynak: Şimşir, 2009: 227.  

 

1950-1951 yıllarındaki göçten sonra çok sayıda kalifiye eleman Türkiye'ye göç 

etmiş ve Bulgaristan'da büyük bir öğretmen açığı patlak vermiştir. Bu ve bu gibi birçok 

nedenin varlığı sonucu Bulgar Hükümeti ülkede kapatılan Türk okullarını anadilde eğitim 

verecek şekilde yeniden açarak göçün önüne geçmeye çalışmıştır. Fakat Bulgar 

Hükümetinin bu politikaları uzun sürmemiştir. 1959 -1960 eğitim-öğretim yılında Türk 

okulları Bulgar okulları ile birleştirilmiş, Türkçe yasaklanmış ve Türk nüfusu tekrar baskı 

görmeye başlamıştır. Bu baskılar sonucu Türkler Sofya, Burgaz ve Filibe'de bulunan Türk 

Konsoloslukları'na Türkiye'ye göç etmek için dilekçe vermeye başlamışlardır. Bulgar 

Hükümeti, Bulgaristan Türklerinin göç isteğine uzun bir süre kayıtsız kalmış; nihayet 1966 

yılında kısmi göçe izin verdiğini Türk Hükümetine bildirmiştir. Bu durumun üzerine uzun 

müzakereler sonucunda 22 Mart 1968 tarihinde iki ülke arasında bir göç anlaşması 

imzalanmıştır. Anlaşma 1952 yılından önce Bulgaristan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne göç 

eden kişilerin yakın akrabalarının Türkiye'ye göç edebileceklerini hükme bağlamış ve 

yakın akraba olarak karı-koca dışında baba, anne, büyük baba, büyük anne, çocuklar ve 

torunları belirtmiştir. Ayrıca anlaşmada göç etmek isteyenlerin anlaşma tarihinden itibaren 
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altı ay içerisinde Bulgar makamlarına başvurmaları ve 1 Nisan 1968-30 Kasım 1968 

tarihleri arasında haftada en çok 300 kişinin göç edebileceği yer almıştır. Anlaşma sonrası 

Türk makamları tarafından 25.000-30.000 göçmenin geleceği tahmin edilse de durum 

böyle olmamış; 1968-1978 tarihleri arasında yaklaşık 120.000 göçmen Türkiye'ye 

gelmiştir (Ulukan, 2008: 69).    

 

1984 yılına gelindiğinde Bulgaristan'ın Komünist Hükümeti ülkedeki Türklerin 

isimlerini zorla değiştirmeye çalışarak asimilasyona yönelik en somut adımı atmıştır. İsim 

değiştirme politikası ilk olarak Bulgaristan'ın Güney bölgelerinde yaşayan Türklere 

uygulanmaya başlanmış daha sona Kuzeydoğu bölgesine sıçramıştır. Bu duruma Türkler 

tarafından sert tepki gösterilmiş ve yoğun katılımlı yürüyüşler düzenlenerek protesto 

edilmiştir. Protesto gösterilerinde çıkan olaylarda silahların patlaması sonucunda çok 

sayıda insan ölmüş; protestocuların ileri gelenleri tutuklanarak hapishaneye atılmışlardır. 

Göstericilerin demokratik yollardan kültürel ve etnik haklarının iadesini istemeleri 

uluslararası kamuoyu ve Türk Hükümetinden de destek görmüş, bu destek sonrasında 

Bulgar Hükümeti Bulgaristan'da bulunan Müslüman-Türklerin istedikleri takdirde 

Türkiye'ye göç edebileceklerini açıklamıştır. Açıklama sonrasında 1989 yılının yaz 

aylarında yaklaşık 310.000 Bulgaristan Türkü anavatana göç ederken bu göç İkinci Dünya 

Savaşı'ndan sonra Avrupa'da meydana gelen en büyük kitlesel göç olmuştur (Özlem, 2008: 

352-353).   

 

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Bulgaristan'da komünizmin çökmesi 

ile Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde 

1993-1994 yıllarında Bulgaristan'dan anavatana 70.000 kişi göç etmiştir. 2007 yılında 

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği ile ülkede bulunan azınlıkların hakları 

iyileştirilmiştir. Avrupa Birliği üyeliği sonrasında Bulgaristan'da bulunan Türkler için 

Türkiye'ye göç avantajsız hale gelmiş bu durum da ülkemize Bulgaristan'dan göçün 

azalmasına neden olmuştur (Kayapınar, 2012: 389). 
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3.2.3. Türkiye'nin Romanya'dan Aldığı Göçler  

 

Romanya'daki Türklerin varlığının çok önceki yüzyıllara dayandığı bilinmektedir. 

Ülkede Türk-Müslüman nüfusun en yoğun olduğu yer ise Dobruca bölgesidir. Bölge tarım 

arazileri açısından oldukça zengin olması nedeni ile tarih boyunca çok sayıda Türk 

topluluğu tarafından göç almış ve zamanla bir Türk yurdu haline gelmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu'ndan aldığı topraklarla bağımsızlığını ilan eden Romanya, ilk etapta ulusal 

kimliğini korumak ve iktisadi açıdan bağımsızlığını elde etmek gibi politikalar 

yürütmüştür. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sonrasında Romanya'da bulunan Türk-

Müslüman nüfus diğer Balkan ülkelerine göre iyi şartlarda ve anayasal açıdan daha 

güvenceli bir hayat sürmüşlerdir. Ancak ortaya çıkan çeşitli şartlar buradaki Türklerin göç 

etmek istemelerine neden olmuştur (Arslan, 2014: 31). 

 

Romanya'da 1920'li yıllarda yaklaşık 190.000 Müslüman-Türk nüfus 

bulunmaktaydı ve bu Türkler anayasanın azınlıklara tanıdığı seçme ve seçilme hakkı 

neticesinde Romanya meclisinde yer alabilmekte, dini teşkilatlarını kurup işletebilmekte ve 

okullarda seçmeli olarak Türkçe dersini alabilmekteydiler. Fakat aynı şartlar azınlık 

sayılmadıkları için Hıristiyanlığı seçen Gagauz Türkleri için geçerli değildir. Şartların iyi 

olduğu bu dönemde meydana gelen birtakım gelişmeler Romanya'da bulunan Türklerin 

huzurunu bozmuş; onları göçe teşvik etmiştir. Bu gelişmelerden ilki Romanya Kralı 

Ferdinand'ın feodal bir tarım toplumu olan Romanya'nın bu yapısını değiştirmek isteyerek 

büyük toprak sahiplerinden desteğini çekmesidir. Söz konusu durumun fiiliyata geçirilmesi 

1924 yılında çıkarılan "Toprak Kanunu" ile olmuştur. Kanun 100 hektarın üzerinde olan 

arazilerin devlet tarafından istimlak edilerek ihtiyaç sahibi köylüler arasında 

paylaştırılmasını ve istimlak bedelinin % 35'inin devlet tarafından karşılanmasını hükme 

bağlamaktadır. Romanya Hükümeti, bu kanunu en çok Türk nüfusunun bulunduğu 

Dobruca bölgesinde değiştirerek uygulamak istemiştir. Hükümet Türklere elindeki 

arazilerinin kendilerine ait olduğunu tapu veya şahitlikle ispatlamalarını istemiş; ispatlayan 

Türklerin arazilerinin üçte ikisine kavuşabileceklerini üçte birlik kısmın ise devlete 

kalacağını ifade etmiştir. Fakat kanun uygulamada böyle işlememiş; devlet arazilerinin 

kendilerinin olduğunu ispatlayan Türklerin arazilerinin yarısına el koymuştur. Ayrıca 

arazilerin verimli kısımları istimlak edilirken; verimsiz, kumlu ve taşlık kısımları Türklere 
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bırakılmıştır. Bu gelişme sonucunda ailesine bakamayacak duruma düşen Türk köylüsü 

göç ile yüzleşmek zorunda kalmıştır (Duman, 2008: 26-27).   

 

Türkleri Romanya'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye zorlayan diğer neden 

Romanya Hükümeti'nin 1920 yılından itibaren Makedonya ve Banat'tan getirdikleri Ulah 

topluluklarını Türklerin yaşadıkları Dobruca'ya yerleştirmek istemeleridir. Hükümet 

Dobruca'da Türk nüfustan istimlak ettiği arazileri Ulahlara vermek istemiş ve yerleştirme 

planına göre Ulahlara gerekli evler yapılıncaya kadar Türklerle aynı yerde yaşayacaklarını 

bildirmiştir. Bölgeye Ulahların gelmesi ile çeşitli sıkıntılar baş göstermeye başlamıştır. 

İlerleyen zamanlarda Türklerin dini duygularına hakaret etmek ve Türk evlerinin avlularına 

domuz bırakmak gibi eylemlerle Türkler bölgeden kaçırılmak istenmiştir. Ulahlar ile 

çatışmayı göze alamayan çok sayıda Türk ailesi Romanya'yı terk etmiş ve Romanya 

Devletinin Dobruca'yı Romanlaştırma politikası kısa süre içinde olumlu sonuç vermeye 

başlamıştır (Metin, 2011: 186). 

 

Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı 1923-1933 arasındaki on yıllık dönemde 

Bulgaristan'dan 33.852 Türk Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmiştir. Göçlerin devam ettiği 

bu dönemde bir yandan Türkiye Romanya ilişkilerini geliştirmek için diğer yandan ise 

Romanya'da bulunan Türklerin konumunu güçlendirmek için 1929 yılında "Oturma, 

Ticaret ve Deniz Ulaşımı Sözleşmesi", 1930 yılında "Mezarlıkların Korunmasına İlişkin 

Antlaşma" ve 1933 yılında "Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Antlaşması" iki 

ülke arasında imzalanmıştır. Söz konusu antlaşmalar sonrasında iki ülke arasında göç 

hızlanmış; 1934 yılında 16.072 kişi, 1935 yılında 21.162 kişi Türkiye'ye göç etmiştir.  

(Öksüz, 1999: 181). 

 

İki ülke arasında göçün hız kazanması sonucu Türkiye ve Romanya arasında bir 

göç anlaşmasının eksikliği hissedilmeye başlamıştır. İhtiyaç duyulan anlaşma 4 Eylül 1936 

yılında bir mukavelename olarak imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Dobruca, Silistre, 

Pazarcık, Köstence ve Tulça bölgelerinde bulunan Tükler 5 yıl içinde aşamalı olarak 

Türkiye'ye kabul edilecektir. Belirtilen bölgelerde bulunan Türklere ait şehir dışındaki 

gayrimenkuller Romanya Hükümeti'ne devredilecek; bunların karşılığında Romanya 

Hükümeti hektar başına 6.000 Ley ödeyecektir. Romanya Hükümeti Türk göçmenlere olan 

toplam borcunun % 25'lik kısmını canlı hayvan olarak, % 25'lik kısmını kereste olarak, % 
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10'luk kısmını petrol olarak ve kalan kısmını da çeşitli eşyalar olarak ödeyecektir. Türk 

göçmenlerin şehir içinde kalan gayrimenkullerde tam tasarruf sahibi olacaktır. Ayrıca 

göçmenler küçük ve büyük baş hayvanlarını, tarım aletlerini ve 1000 ile 2000 Ley 

arasındaki dövizlerini serbestçe yanlarında götürebileceklerdir. Bu anlaşma sonrasında 

20.692 kişi Türkiye'ye göç etmiştir (Ural ve Kılınç, 2015: 186). 

 

Romanya, Güney Dobruca'yı 1939 yılında Bulgaristan'a bırakmış; bu tarihe kadar 

orayı terk etmeyen 8.000 civarındaki Türk 1952 yılında Türkiye göç etmek zorunda 

bırakılmıştır. Bu zorunlu göçün dışında 1939-1960 yılları arasında Romanya'dan Türkiye 

Cumhuriyeti'ne 3.576'sı iskanlı, 4.055'i ise serbest göçmen olmak üzere 7.631 kişi göç 

etmiştir. 1960-1970 yılları arasında 271 göçmen daha Romanya'dan ülkemize giriş 

yapmıştır. Ayrıca 1991 yılı sonrasında Romanya'dan yaklaşık 15.000 Türk'ün turist vizesi 

ile Türkiye girip yerleştiği tahmin edilmektedir (Ağanoğlu, 2001: 335).   

 

3.2.4. Türkiye'nin Yugoslavya'dan Aldığı Göçler     

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin göç almış olduğu bir diğer ülke tarihte değişik isimler 

almış ve daha sonra 1991 yılında dağılarak Avrupa'nın son yıllarda gördüğü en kanlı iç 

savaşlarından birini yaşamış olan Yugoslavya'dır. Yugoslavya'dan anayurda göçler 1877-

1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlamış, Balkan Savaşları ile devam etmiş ve Cumhuriyetin 

ilanından 1990'lı yıllara kadar aile ve fert düzeyinde devam etmiştir. İlk göçler olan 

Osmanlı-Rus Savaşı döneminde yaklaşık 100.000 Türk-Müslüman nüfus doğdukları 

toprakları terk ederek atalarının toprakları olan Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardır 

(Çavuşoğlu, 2007: 124). 

 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 

yenilgi sonrası yıkılmış ve yerine 1918 yılında Sırplar, Hırvatlar ve Slovenlerin bir araya 

gelmesi ile I. Yugoslavya Krallığı kurulmuştur. Krallığın baskın gücü olan Sırplar 1919 

yılında toprak reformuna giderek tarım işlerinde çalışan ve önemli topraklara sahip olan 

Türk nüfusu büyük bir sıkıntı içine sokmuşlardır. Ekonomik sıkıntılar Türkleri göçe 

mecbur etmiştir. Ayrıca I. Yugoslavya'nın Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamaması 
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Türkiye ile gerilime neden olmuş; bu gerilim 1925 yılında imzalanan bir Dostluk 

Antlaşması ile son bulmuştur (Kırbaç, 2013: 5). 

 

1919-1929 yılları arasındaki on yıllık dönemde I.Yugoslavya Krallığı'ndan 27.884 

Türk Anadolu'ya göç etmiştir. 1933 yılına gelindiğinde I. Yugoslavya Krallığı ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında "Dostluk, Saldırmazlık, Adli Tesviye, Uzlaşma ve Tahkim 

Antlaşması" imzalanarak ikili ilişkiler açısından önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca yine 

1933 yılında Yugoslavya'dan göç eden Türklerin geride bıraktıkları gayrimenkul 

sorununun çözülmesi için bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmaya ile Yugoslav Hükümeti 

Türklerin gayrimenkulleri için Türkiye Cumhuriyeti'ne 10.000.000 'u hazine bonosu, 

7.000.000'u ise kredi olmak üzere toplam 17.000.000 Dinar tazminat ödemeyi kabul 

etmiştir (Öksüz, 1999: 184).   

 

Tablo 23, 1923-1940 yılları arasında Türkiye'nin Yugoslavya'dan aldığı göçmen 

sayılarını göstermektedir. 1923-1933 yılları arasında gelen göçmenlerin sayısı yüksek iken 

daha sonraki yıllar nispeten daha az göçmen gelmiştir. Söz konusu 17 yılda bir plan-

program dahilinde toplan 1449 aile ve 5.894 kişi kabul edilmişken, 26.809 aile ve110.593 

kişi serbest olarak anayurda göç etmiştir. 

 

Tablo 23: 1923-1940 Yılları Arasında Türkiye'nin Yugoslavya'dan Aldığı Göç 

 İskanlı göç Serbest göç 

  Aile Nüfus Aile Nüfus 

1923-1933 - - 26.120 108.179 

1934     614 2.569      199        650 

1935     783 3.129      109        360 

1936      24      97       49        153 

1937        3      17       12          48 

1938     -    -       18           71 

1939     20      61        23           93 

1940       5      21      274     1.039 

TOPLAM 1449 5.894 26.809 110.593 

 Kaynak: Baklacıoğlu, 2016: 198. 

 

1945 yılında yapılan genel seçimlerde oyların % 90'ını alan Komünist Parti 

liderliğindeki Halk Cephesi Koalisyonu seçimi kazanmıştır. Seçim sonucunda meclis 

komünizmi ilan etmiş ve ülkenin adı Demokratik Yugoslavya Federasyonu olarak 
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değiştirilmiş; tarihte II. Yugoslavya dönemi olarak bilinen dönem başlamıştır. Bu dönemde 

Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'nın yanına Bosna-Hersek devleti de katılmıştır. 1946 

yılında ülkenin adı Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti olmuş, 1963 yılında ilan edilen 

yeni anayasa ile isim tekrar değiştirilerek Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 

olmuştur (Bayraklı, 2007: 55).  

 

Ülkede sosyalist rejime geçilmesi orada bulunan Türk-Müslüman nüfus tarafından 

benimsenmemiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemde Batı ile iyi ilişkiler 

kurması Yugoslav Hükümeti tarafından ülkede bulunan Türk nüfusa baskı uygulamasına 

neden olmuştur. Bu gibi nedenlerden dolayı iki ülke arasında siyasi ilişkilerin düzeldiği 

1950'li yıllara kadar Yugoslavya Türkiye'ye hiçbir göçe izin vermemiştir. İlişkilerin 

düzelmesinin ardından Türkiye'ye göç devam etmiş ve 1954-1960 yılları arasında geçen 

dönemde 150.659 kişi Yugoslavya'dan Türkiye'ye göç etmiştir. Ancak bu dönemde 

anavatana göç eden göçmenler arasında yalnızca Türkler yoktur. Türk İskan Kanunu'nda 

yalnızca Türk soyundan ve Türk kültüründen olanların göçmen olarak ülkeye kabul 

edilebileceği hükmü bulunduğu için Türkiye'ye göçen Arnavutlar da kendilerini Türk 

olarak tanıtmışlardır. Yugoslavya'nın ekonomik durumunun düzelmesi ile birlikte ülkede 

bulunan Türklerin Türkiye'ye göçü azalsa da devam etmiş ve 1970-1980'ler boyunca 

Yugoslavya'dan 4.500 göçmen Türkiye'ye göç etmiştir (Kirişçi, 1999: 113).  

 

1991 yılında önce Slovenya'nın ardından Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan ayrılma 

kararı alarak birlikten çıkması ülkede kanlı bir savaşın başlangıcı olmuştur. 1992 yılında 

Bosna-Hersek'in bağımsızlığını ilan etmesi milliyetçi Sırpların etnik temizlik için ülkeye 

girmelerine yol açmış ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan 1.300.000 Müslüman 

Boşnak'tan 20.000 Türkiye'ye göç etmiştir. Bu göçmenlerin büyük bir kısmı İstanbul'un 

Bayrampaşa ve Pendik ilçelerinde akrabalarının yanına sığınmış, kalan kısım ise Kırklareli 

de oluşturulan göçmen kampına yerleştirilmiştir. Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu 1996 

yılında imzalanan Dayton Antlaşması sonucu ülkelerine geri dönmüşlerdir. Günümüzde 

Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Boşnakların sayısı hakkında herhangi bir çalışma 

yapılmaması nedeni ile ne kadar Boşnak bulunduğu bilinmemektedir (Vildiç, 2013). 
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3.2.5. Türkiye'nin Irak'tan Aldığı Göçler 

 

Türkiye'nin Irak'tan almış olduğu kitlesel göçler 1988 yılındaki Halepçe Katliamı 

ile başlamaktadır. Iraktaki Kürt liderleri Barzani ve Talabani'nin Irak'ta Federal bir Kürt 

devleti kurmak istemeleri onların İran'a yanaşmalarına neden olmuştur. İki Kürt lider 1987 

yılında Saddam Hüseyin'e karşı ittifak yaparak İran Devlet Başkanı Humeyni'yi 

desteklediklerini açıklamışlardır. Bu gelişmelerden sonra İran Irak'taki Kürtlerin de 

desteğini alarak Irak'a saldırıya geçmiş ve sınıra yakın 70.000 nüfuslu Halepçe şehrini ele 

geçirmiştir. Bölgede bulunan Irak askeri güçleri geri çekilmek zorunda kalmış ve şehri terk 

etmişlerdir. Duruma sinirlenen Saddam Hüseyin 17 Mart 1988 tarihinde Halepçe'de 

bulunan halkın işgal sırasında İran'a yardım ettiklerini ileri sürerek kente bir hava saldırısı 

ile zehirli gaz bombaları attırmış ve 5.000 kişinin ölümüne neden olmuştur. Saldırıdan 

sonra devlet kaynaklarına göre 51.542 Kürt Irak'tan kaçarak Türkiye sığınmıştır (Akyol, 

2015). 

 

Irak'tan ülkemize ikinci kitlesel göç dalgası 1991 yılında I. Körfez Savaşı'ndan 

sonra gerçekleşmiştir. 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak devlet Başkanı Saddam Hüseyin 

çeşitli nedenler ileri sürerek Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'in Irak'ın 19. Vilayeti 

olduğunu açıklaması ile savaş fiili olarak başlamıştır. Kuveyt'in işgali sonrası Birleşmiş 

Milletler durumu kınamış ve Irak'a karşı ekonomik yaptırım kararı almıştır. 16 Ocak 1991 

tarihinde ABD öncülüğündeki uluslararası güçler "Çöl Fırtınası" operasyonunu ile hava 

saldırısı başlatmış ve 27 Şubat 1991 tarihinde Kuveyt Irak işgalinden kurtarılmıştır. 3 Mart 

1991'de Birleşmiş Milletler tarafından sunulan ateşkes Irak tarafından kabul edilmiştir. 

Ateşkes sonrası ülkede büyük bir kaos ortaya çıkmıştır. Saddam rejiminden hoşnut 

olmayan kesimler ayaklanma çıkartmış; güneyde Şiiler kuzeydoğuda ise Kürtler Saddam 

rejimini devirmek için harekete geçmişlerdir. Ancak kısa sürede Irak silahlı güçleri 

ayaklanmaları bastırarak söz konusu bölgeleri tekrar ele geçirmiştir. Irak güçlerinin 

kuzeydeki isyanı bastırarak tek tek şehirleri ele geçirmesi sonucu bu şehirlerde bulunan 

binlerce insan Türkiye sınırına kaçmıştır. İnsanların sınıra yığılması sonucu Türk 

Hükümeti sınır kapılarını açmış ve sığınmacıları içeri almıştır. Bu süreçte 175.000 nüfusa 

sahip Hakkari 200.000; 260.000 nüfusa sahip Şırnak ise yaklaşık kendi nüfusu kadar 

göçmene ev sahipliği yapmıştır. Devlet kayıtlarına göre savaş sonrası Türkiye 

Cumhuriyeti'ne 467.489 Irak vatandaşı göçmüştür (Kavak, 2013: 436-437). 
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3.2.6. Türkiye'nin Suriye'den Aldığı Göçler  

 

Suriye topraklarında 15 Mart 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması Beşar Esad 

yönetimindeki Baas Partisi'li askerler ile hükümeti devirip iktidarı ele geçirme niyetinde 

olan muhalifler arasındaki kanlı çatışmalar sonucu Nisan 2011'de ülke çapına yayılarak bir 

iç savaşa dönüşmüştür. 5 yıldır süren iç savaş sonucunda yüz binlerce Suriye vatandaşının 

öldüğü tahmin edilmektedir. Hayatta kalan Suriye vatandaşları ise en başta gıda olmak 

üzere yiyecek, barınma ve işsizlik gibi sorunlar nedeni ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 

Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır 

(Uzun, 2015: 108). 

 

İç savaşın başladığı dönemde 22,4 milyon nüfusa sahip olan Suriye'de savaş sonrası 

6-9 milyon insan evlerini; bunların 4-5 milyon kadarı ise ülkelerini terk etmek zorunda 

kalmıştır. 2014 yılından itibaren Irak Şam İslam Devleti'nin güç kazanmaya başlaması 

ülkede çeşitli siyasal, toplumsal ve etno-kültürel problemlerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. 2011-2014 yılları arasında Esad rejiminin baskılarından kaçan Sünni 

Müslümanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınırken bunlara 2014 yılından sonra IŞİD'den 

kaçan Kürt, Ezidi, Nusayri ve diğer gruplar sığınmaya başlamışlardır. Bu durum 

Türkiye'nin uygulamış olduğu açık kapı politikasının yalnızca Sünni Araplara yönelik bir 

politika değil ilkesel bir duruş olduğunu göstermektedir (Erdoğan, 2016: 317). 

 

Komşu ülkeler arasında en çok Suriyeli göçmeni Türkiye Cumhuriyeti almıştır. 

Suriye'den ilk göçler 29 Nisan 2011 tarihinde olmuş; yaklaşık 250 kişilik Suriyeli Hatay'ın 

Yayladağı ilçesinde barikatları aşarak Türkiye'ye sığınmışlardır. Türk Hükümeti aynı gün 

bir açıklama yaparak gelenleri misafir olarak nitelemiş; savaştan kaçan bu misafirler için 

sınırların her zaman açık olduğunu ve gelenlerin Türkiye'deki bütün ihtiyaçlarının 

karşılanarak kimsenin geri gönderilmeyeceğini belirtmiştir. Bu açıklama uluslararası 

kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. İlk gelen göçmenler için Hatay'da kamplar 

açılmış, gelenlerin sayısı arttıkça sınıra komşu illerde kamplar açılmaya başlanmıştır. 

Kamplar, ziyarete gelen yabancı kuruluş ve heyetler tarafından oldukça beğenilmiş; 

kamplar için "5 yıldızlı kamp" benzetmesi yapılmıştır. Gün geçtikçe ülkemize sığınan 

Suriyelilerin sayısı kat be kat artmıştır. Tablo 24 Türkiye ve diğer komşu ülkelerin yıllar 
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itibari ile almış olduğu Suriyeli sayısını göstermektedir (İltica ve Göç Araştırma Merkezi 

[İGAM], 2013: 4-5). 

 

Tablo 24: Türkiye ve Komşu Ülkelerde Bulunan Suriyeli Göçmenler 

 

Ülkeler 

Suriyeli nüfus 

Kasım 2014 Haziran 

2015 

Eylül 2016 

Türkiye 1.065.902 1.805.255 2.733.655 

Lübnan 1.132.601 1.172.753 1.033.513 

Ürdün 618.508 629.128 655.365 

Irak 223.923 249.726 225.455 

Mısır 140.289 132.375 117.350 

Kaynak: UNHCR, 2016 (http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#).  

 

Tablo 24 Suriyeli göçmenler ile ilgili en güncel rakamları vermektedir. Tabloda yer 

alan beş ülke arasında en fazla Suriyeli göçmen ülkemizde bulunmaktadır. 2014'te 

Suriye'den gelen göçmen sayısı yaklaşık 1.000.000 civarında iken bu rakam 2016 yılına 

gelindiğinde 1.700.000 artış göstermiştir. Türkiye'den sonra en fazla Suriyeli göçmen sırası 

ile Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da bulunmaktadır. 

 

Tablo 25 ülkemizde bulunan Suriyeli göçmenleri yaş ve cinsiyet açısından 

göstermektedir. Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlere yaş ve cinsiyet açısından 

baktığımızda hem kadınlarda hem de erkeklerde 18-59 yaş arasındakilerin ağırlığı 

oluşturduğu görülmektedir. 18-59 yaş aralığını 12-17 yaş grubu takip etmektedir.  

   

Tablo 25: Türkiye'de Bulunan Suriyeli Göçmenlerin Yaş ve Cinsiyete Göre 

Dağılımı (2016) 

Yaş grubu Erkek (%53,2) Kadın (%46,8) 

0-4   %7,1   %6,6 

5-11   %8,2   %8,0 

12-17   %8,0   %6,8 

18-59 %28,3 %23,6 

60+  %1,6   %1,7 

Kaynak: UNHCR, 2016, 

(http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224). 
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Tablo 25'e göre Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin % 53,2'sini erkekler 

oluştururken % 46,8'ini ise kadın göçmenler oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye'de bulunan 

Suriyelilerden 60 yaş üstü göçmenler tüm göçmen grupları arasında sayısı en az olan 

gruptur.  

 

24 Ekim 2016 tarihi itibari ile Türkiye'de bulunan 2.733.655 Suriyeli göçmenin 

253.748'i Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, 

Adıyaman, Adana ve Malatya'da bulunan geçici barınma merkezlerinde yaşamaktadır. Söz 

konusu kentler içinde en çok Suriyeli Şanlıurfa'da bulunan Akçakale Çadırkenti'nde 

bulunmaktadır. Yine il bazında en çok Suriyeli göçmende Şanlıurfa'daki geçici barınma 

noktalarında kalmaktadır. Tablo 26 Türkiye'de bulunan geçici barınma noktalarını ve bu 

noktalarda kalan göçmen sayılarını göstermektedir (AFAD, 2016). 

 

 

Tablo 26: Türkiye'de Bulunan Geçici Barınma 

Merkezlerinde Kalan Suriyeli Göçmenler (2016) 

İller Barınma 

merkezleri  

Barınma tipi Barınma 

merkezi 

mevcudu 

Toplam 

 

 

 

Hatay 

Altınözü 1 Bölme   1.372  

 

18.900 
Altınözü 2 Konteyner   3.179 

Yayladığı 1 Çadır   2.754 

Yayladığı 2 Konteyner   3.640 

Apaydın Konteyner   4.975 

Güveççi Çadır   2.980 

 

 

Gaziantep 

Islahiye 1 Çadır   7.364  

 

37.198 
Islahiye 2 Bölme   8.195 

Karkamış Çadır   6.882 

Nizip 1 Çadır 10.228 

Nizip 2 Konteyner   4.529 

 

 

Şanlıurfa 

Ceylanpınar Çadır 21.727  

 

109.672 
Akçakale Çadır 30.086 

Harran Konteyner 13.619 

Viranşehir Çadır 16.162 

Suruç Çadır 28.078 

Kilis Öncüpınar Konteyner 12.486 33.290 

Elbeyli Konteyner 20.804 

Mardin Midyat Çadır   3.941 3.941 

Kahramanmaraş Merkez Çadır 18.260 18.260 

Osmaniye Cevdetiye Çadır   7.574 7.574 
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Tablo 26 (Devamı) 

İller Barınma 

merkezleri  

Barınma tipi Barınma 

merkezi 

mevcudu 

Toplam 

Adıyaman Merkez Çadır 9.212 9.212 

Adana Sarıçam Çadır 7.943 7.943 

Malatya Beydağı Konteyner 7.758 7.758 

Kaynak: AFAD, 2016. 

 

Türkiye'de Suriyelilerle ilgili tartışma konularının en önemlilerinden biri bunların 

hukuki statüleri ile ilgilidir. Türkiye'nin mültecilerle ilgili hukuki mevzuatının temelini 

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi oluşturmaktadır. 

Türkiye bu sözleşmeye coğrafi sınırlama ile taraf olmayı kabul ettiği için yalnızca Avrupa 

kıtasından gelen kişilere mülteci statüsü vermektedir. Avrupa dışından gelenler ise mülteci 

değil sığınmacı statüsü alabilmektedir. Sığınmacı statüsünde olan kişilerin mültecilerin 

yararlandığı bazı haklardan yararlanamamaları Türkiye'yi Suriyeliler için bir takım 

yönetmelik ve genelgeler çıkararak uygulamaya koymaya yöneltmiştir (Kap, 2014: 32). 

 

Suriyelilerin durumuna yönelik ilk özel hukuki düzenleme, 30 Mart 2012 tarih ve 

62 Sayı ile İç İşleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe 

konan "Türkiye'ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti 

Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne 

ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge"dir. Bahsi geçen yönergenin içeriğini "kitlesel sığınma 

durumlarında ortaya çıkan acil koruma gereksinimin karşılanması amacı ile sığınılan 

ülkeye erişimin sağlanması, zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesinin gözetilmesi 

ve insan haklarına uygun temel asgari standartların sağlanması olarak nitelendirilen geçici 

koruma" oluşturmaktadır (T.C İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü, 2015). 

 

Daha sonra Suriyelilerin Türkiye'deki şartlarını iyileştirmek için 13 Ekim 2014 

tarihli ve 2014/6883 sayılı "Geçici Koruma Yönetmeliği" Bakanlar Kurulu tarafından 

kabul edilmiştir. Yönetmeliğin amacı 1. Maddede kısaca ülkelerinden ayrılmaya zorlanmış, 

ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacı ile kitlesel olarak 

sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların Türkiye'ye kabulü, Türkiye'de 

kalışı, hak ve yükümlülükleri ve Türkiye'den çıkışta yapılacak işlemleri düzenlemek olarak 

ifade edilmiştir. Geçici Koruma Yönetmeliği ülkemizde bulunan Suriyeli göçmenlerin 
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birtakım sosyal haklarını da güvence altına almaktadır. Örneğin yönetmeliğin 27. maddesi 

Suriyelilerin sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimini, 22. maddesi devlet okullarına erişimde 

ve çalışma izni başvurularında kullanabilecekleri kimlik kartlarının verilmesini, 29. 

maddesi çalışma izninin alınmasının kolaylaştırılmasını ve 30. Maddesi ücretsiz tercüme 

hizmetlerinin verilmesini hükme bağlamaktadır (Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014). 

 

Yapılan düzenlemeler sonucu Türkiye'ye gelen Suriyeliler geçici koruma altındaki 

kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu Suriyeli göçmenlerin çok sayıdaki sıkıntılarından en 

önemlisi çalışma hakkı ve istihdam ile ilgili olanıdır. 2013 yılının Mart ayında Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma yaparak Emniyetten ikamet izni alan Suriyelilere 

çalışma izni alabilmeleri olanağı sağlamıştır. İşyerinde bir Suriyeli istihdam etmek isteyen 

işverene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yaparak izin almak zorunluluğu 

getirilmiştir. Suriyelilerin istihdamı ile ilgili diğer bir düzenleme 22 Ekim 2014 yılında 

yürürlüğe giren "Geçici Koruma Yönetmeliği"dir. Yönetmeliğin "İş Piyasasına Erişim 

Hizmetleri" başlığı altındaki 29. Maddeye göre geçici koruma kimlik belgesine sahip olan 

Suriyeliler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi 

alanlarda çalışma izni alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurmak 

zorundadır. Yine yönetmelik geçici koruma altındakilere verilecek çalışma izinlerinin 

sürelerinin geçici korumanın süresinden fazla olamayacağını hükme bağlamaktadır. Geçici 

koruma kimlik belgesine sahip olanlar için durum böyle iken bu belgeye sahip olmayanlar 

ülkemiz açısından önemli sorunlar arz etmektedir. Belge sahibi olmayanlar kaçak çalışarak 

piyasaya ucuz işgücü temin etmekte; bu durum yerli işgücünü olumsuz etkilemektedir. 

Madalyonun diğer yüzünden bakıldığında ise Suriyeli göçmenlerin emek sömürüsüne 

uğradığı ve zaten kötü olan durumlarının daha da kötüye gittiği görülmektedir (Erdoğan, 

2016: 323).   

 

Ülkemizde bulunan Suriyelilerin bir diğer sorunu sağlık konusudur. Türkiye, daha 

önce yalnızca sınır illerinde yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik sağlık hizmetlerine 

ücretsiz erişim hakkını 9 Eylül 2013 tarihinde genişleterek ülkemize gelen bütün 

Suriyelilere tanımıştır. Bu hak Geçici Koruma Yönetmeliği'nde de devam ettirilmiştir. 

Türkiye'ye sığınan tüm Suriye vatandaşlarının ülkede bulunan bütün kamu hastanelerinde 

ücretsiz muayene ve tedavi hakları vardır. Fakat bu hak kronik hastalıkları ve sürekli 

tedaviyi gerektiren hastalıkları kapsamamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık 
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hizmetlerine erişimi kayıt esasına göre vermektedir ama ülkede bulunan Suriyelilerin 

büyük bir kısmı hala kayıtlı değildir. Türkiye'de hizmet veren bir sivil toplum örgütü, 

Uluslararası Af Örgütü'ne, devlet tarafından kayıtlı olmayan Suriyelilere sağlık hizmetleri 

vermemelerini; aksi takdirde çalışma izinlerinin iptal edileceği uyarısında bulunulduğunu 

söylemiştir. Bazı Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamamalarının 

nedenleri Türk Tabipler Birliği tarafından dil sorunu, ilaçların maliyeti ve Suriyelilerin 

sağlık hizmeti sağlayan kuruluşları ve bu kuruluşlara nasıl ulaşacaklarını bilmemeleri 

olarak açıklanmaktadır (Uluslararası Af Örgütü, 2014: 33-34). 

 

Son olarak ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin eğitim sorunundan 

bahsedebiliriz. Eğitim konusu birçok Suriyeli ailenin temel endişelerinden biri olmakla 

beraber çok az sayıda aile çocuklarını Türkiye'deki devlet okullarına ya da mülteci 

çocuklar için açılan okullara gönderebilmektedir. Geçici Koruma Yönetmeliği, Suriyeli 

çocukların devlet okullarına erişimi için ailelerinden istenen ikamet izni engelini 

kaldırmaktadır. Yönetmeliğin 28. maddesi Suriyelilerin eğitim hizmetleri ile ilgili 

düzenlemeleri hükme bağlamaktadır. Söz konusu maddeye göre, Suriyelilerin eğitim 

faaliyetleri ister geçici barınma noktalarında ister bu noktaların dışında olsun Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülecektir. 54-66 aylık çocuklar 

öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim 36-66 aylık çocuklara okul öncesi hizmetleri 

verilebilecek; ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların eğitim faaliyetleri ise Milli 

Eğitim Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir. Ayrıca geçici koruma 

altında bulunan yabancıların ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri ile ilgili usul ve 

esasların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirleneceği yine yönetmelikte yer 

almaktadır (Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014). 

 

Suriyeli mültecilere yapılan yardımların ekonomik boyutuna baktığımızda oldukça 

ciddi rakamlar ortaya çıkmaktadır. Ülkemize ilk Suriyeli mülteci grubunun girdiği 2011 

yılından 2014 yılı sonuna kadar Suriyelilerin devlet bütçesine maliyetinin yaklaşık 4,5 

Milyar Dolar olduğu ifade edilmektedir. Suriyeliler için harcanan bu miktar Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2014 yılı bütçelerinin çok çok üstündedir. 

T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Suriyelilerin iç savaşın 
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başladığından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne toplam maliyetinin 12 Milyar Dolar 

civarında olduğunu belirtmektedir (Uzun, 2015: 115).    

  

3.3.Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri                

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş tarihinden itibaren göç olgusu ile karşı 

karşıya kalmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal 

göç mevzuatına katığı ilk düzenleme temelleri 1926 yılında atılan ancak kanunlaştırılması 

1934 yılını bulan 2510 Sayılı İskan Kanunu'dur. 2510 Sayılı İskan Kanunu yasalaştığı 

tarihten 2006 yılına kadar yürürlükte kalmış; 2006 yılında ise günümüzün şartlarına çözüm 

üretmediği kanısı üzerine değiştirilerek son halini almıştır.  İskan Kanunu'nun kabulünden 

günümüze kadar birçok düzenleme yapılarak çok sayıda kanun ve yönetmelik çıkarılmıştır 

(Çeçen, 2016: 40).  

 

Tablo 27, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi süresince göçmenlerle ilgili yapılan 

düzenlemeleri göstermektedir. 

 

Tablo 27: Türkiye'de Cumhuriyet Tarihi Boyunca Göçmenler ile İlgili Yapılan 

Düzenlemeler 

Tarih Düzenleme 

1934 2510 Sayılı İskan Kanunu 

1950 5682 Sayılı Pasaport Kanunu 

1950 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet 

ve Seyahatleri Hakkında Kanun 

1986  3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmanın Teşvikine İlişkin Kanun 

2003  4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanun 

2006 5543 Sayılı İskan Kanunu 

2009 8237 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarafından 

Çıkarılan Genelge 

2013 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu 

2014 6883 Sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği 

2016 8375 Sayılı Geçici Koruma Sağlanan 

Yabacıların Çalışma İzinlerine Dair 

Yönetmelik 

Kaynak: İçduygu ve Aksel, 2013: 169-170. 
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3.3.1. 2510 Sayılı İskan Kanunu 

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin göçmenlerle ilgili ilk düzenlemesi olan İskan Kanunu 16 

Haziran 1934 tarih ve 2510 sayı ile 2733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Kanun 9 fasıl ve 52 maddeden oluşmaktadır. Kanun maddeleri dönemin 

şartlarına göre hazırlanmış olup bu bölümde önemli maddeler üzerinde durulacaktır 

(Kirişçi, 1999: 112). 

 

Kanunun amacı 1. maddede muhacirlerin, mültecilerin ve gezici Çingenelerin yurt 

içine Türk kültürüne bağlı bir şekilde yerleştirilmesi olarak açıklanmış ve bu görevin 

Bakanlar Kurulu tarafından İçişleri, Sosyal Yardım ve Sağlık Bakanlıklarına verildiği ifade 

edilmiştir. 3. maddede muhacirin kim olduğu sorusuna, dışarıdan Türkiye'ye yerleşmek 

amacı ile gelmek isteyen Türk soyundan göçebe bireyler veya aşiretler cevap olarak 

verilmiş ve bu muhacirlerin kabulünün Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak İçişleri 

Bakanlığı tarafından yapılacağı açıklanmıştır. Hangi ülkelerin yurttaşlarının ve kimlerin 

Türk kültürü ve Türk Soyundan kabul edileceğinin tespiti ise Bakanlar Kurulu'na 

bırakılmıştır. Türk soyu ve Türk kültürüne kimlerin dahil edileceğine Bakanlar Kurulu 

yetkilendirilirken, kimlerin muhacir sayılmayacağı 4. maddede hükme bağlanmıştır. Türk 

kültürüne bağlı olmayanlar, casuslar, anarşistler göçebe Çingeneler ve Türkiye dışına 

çıkarılmış olanlar, 4. maddede sayılan ve muhacir olarak kabul görmeyen gruplardır. 

Kanunun 6. maddesi Türk vatandaşlığına kabul sırasında şart koşulan "Muhacir Kağıdı"nı 

açıklamaktadır. Türkiye'ye giriş yapan muhacirlerin ülkeye giriş yaptıkları sınır ya da nakil 

araçlarından çıktıkları yerdeki en büyük mülki amirine kendileri ve ailelerinin isimlerini 

yazdırarak bir "Muhacir Kâğıdı" almaları ve vatandaşlığa girme beyannamesi imzalamaları 

6. maddede düzenlenmiştir. Ayrıca aynı madde yurtdışından muhacir olarak gelen kimsesiz 

çocukların yaşlarına bakılmaksızın Türk vatandaşlığına alınacağını da açıkça ifade 

etmektedir (İskan Kanunu [İK], 1934: madde 1-6).   

 

Kanunun 9. maddesi dışarıdan gelen muhacir ve göçmenlerin İçişleri Bakanlığı'nın 

görüşü alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca uygun görülen yerlere 

yerleştirilmeleri karara bağlanmaktadır. Türk Hükümeti 10. madde ile sosyal adalet 

açısından çok önemli kararlara imza atmıştır. 10. maddede hiçbir aşirete hükmi şahsiyet 

tanınmayacağı; kanundan önce aşiretlerin şeyh, bey ve reislerine ait olan 



116 
 

gayrimenkullerinin tamamının devletin mülkiyetine geçtiği ve bu gayrimenkullerin 

muhacirlere, göçmenlere ve topraksız veya az toprağı olan yerli çiftçilere tapu karşılığı 

olarak dağıtılacağı yer almaktadır. Madde 16 gelen muhacirlerin Türkiye'deki iskanı ile 

ilgilidir. Karı-kocanın aile olarak birlikte iskan edileceği; annesi ve babası olmayıp büyük 

anne ve babası ile gelenlerin bunlar ile birlikte iskan edileceği; hiçbir yakını olmadan 

gelenlerin tek başlarına iskan edileceği bu madde ile karara bağlanmıştır. Ayrıca aynı 

madde ile Türkiye'de akrabası bulunan göçmen ve mültecilerin bun akrabalarının ikamet 

ettikleri yere iskan edileceği açıklaması da bulunmaktadır. Madde 17'de göçmen ve 

muhacirlerin barınma ve çalışma ile ilgili gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili hükümler 

yer almaktadır. İskan edilen aileye nüfus ve gereksinimlerine istinaden bir ev ya da evin 

yeri, tüccarlar ve sanatkarlara dükkan ve sermaye, çiftçilere ise samanlık, tarım hayvanı ve 

tarım aletlerinin verilmesi hükümet tarafından garanti altına alınmıştır. Muhacirlerin 

yerleştirildikleri köylere ortak kullanım gereçlerinin (çeşme, okul odası, kuyu, sulama 

sistemi) hükümet tarafından yapılacağı 19. maddede, gelen muhacirlerin evlerinin 

yapılıncaya kadar yerleştirileceği yerlerin hükümet tarafından sağlanacağı ise 24. maddede 

yer almaktadır (İK, 1934: madde 9-24). 

 

İskan Kanunu'nun 31. Maddesi muhacirlerin çiftçi olanlardan getirdiği hayvanların, 

yiyeceklerin ve tarım aletlerinin; sanatkar olanlardan her çeşit sanat ve meslek aletleri ile 

makinelerinden; tüccarlardan ise ticari mallarından bir defaya mahsus olmak üzere gümrük 

harç ve vergilerinden muaf tutulduklarını hükme bağlamaktadır. 37. madde muhacirlerle 

ilgili vergi muafiyetine yer vermekte, kanuni yollardan ülkeye giriş yapan muhacirlerden 

beş yıl boyunca kazanç, bina, muvazene, hava kuvvetlerine yardım ve yol vergilerinden 

alınmayacağını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca yine aynı maddede muhacirlerin yaptıkları 

bütün binaların ve aldıkları toprakların tapu vergisinden de muaf sayılacakları yer 

almaktadır. Göçmen ve muhacirlerin askerlikleri ile ilgili düzenleme 38. maddede hükme 

bağlanmış; geldikleri yıl 22 yaşını bitirmiş olanların askerliğe alınmayacağı, 22 yaşından 

küçük olanların ise zorunlu askerlik hizmetini yapmaya mecbur oldukları ifade edilmiştir. 

Bu kanunda muhacir ve göçmen olarak tanınmayanlar ise Türk vatandaşlığına geçtikleri 

tarihte hangi yaştaysalar o yaştaki yerli nüfustakiler gibi askerlik hizmetlerini yerine 

getirecekleri aynı maddede açıklanmıştır (İK, 1934: madde 31-34). 
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3.3.2. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu        

 

Türk tarihinde yurt dışına çıkış özgürlüğü ile ilgili ilk düzenleme 1867 tarihindeki 

Osmanlı Pasaport Nizamnamesi'dir. Bu nizamname ile ülke dışına çıkış pasaport sahibi 

olma şartına bağlanmıştır. Bu şart bir ilke olarak kabul edilerek daha sonraki 

düzenlemelerde tekrarlanarak Cumhuriyet dönemine kadar aktarılmıştır. Osmanlı Pasaport 

Nizamnamesi'nin kabul tarihi olan 1867 tarihinden günümüze kadar zorunlu pasaport 

uygulamasından yalnızca 4 sene vazgeçilmiştir. Bu 4 yıllık istisnai durum II. Meşrutiyet 

Dönemi'nde kabul edilen 1911 tarihli Pasaport Kanunu neticesinde yaratılmıştır (Aybay, 

1974: 11). 

 

5682 Sayılı Pasaport Kanunu 15 Temmuz 1950 tarihinde 7564 Sayılı Resmi Gazete 

ile yürürlüğe girmiştir. 39 maddeden oluşan bu kanun Türkiye'ye giriş-çıkış koşullarını 

düzenlemektedir. Kanunun 4. maddesi Türk sınırlarına gelen yabancılardan pasaportlarını 

gösteremeyenlerin yurda alınmayacağını ifade etmektedir. Pasaportları olsa bile serseri ve 

dilencilerin, bulaşıcı hastalığa sahip olanların, Türkiye'den sınır dışı edilenlerin ve 

kaçakların ülkeye giriş yapması 8. madde ile yasaklanmıştır. Madde 34 yurda pasaportsuz 

giren yabancıların sınır dışı edileceğini, madde 36 ise kara, deniz ve hava yollarını 

kullanarak insan kaçakçılığı yapan kişilere verilecek cezaları hükme bağlamaktadır 

(Pasaport Kanunu [PK], 1950).  

 

3.3.3. 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında 

Kanun 

 

5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 15 

Temmuz 1950 tarihinde 7564 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun Türkiye'de ikamet eden yabancıların çalışma ve ikamet izinleri ile hak ve ödevlerini 

düzenlemektedir. Ayrıca kanun sığınmacılarla ilgili bir takım kuralları da içermektedir 

(İçduygu ve Aksel, 2012: 42). 

 

Kanunun 1. maddesi, Türkiye'ye giriş yasağı bulunmayan ve Pasaport Kanunu 

hükümlerini sağlayan yabancıların çeşitli kayıt ve şartlar dahilinde Türkiye'de ikamet ve 

seyahat hakkına sahip oldukları ifade edilmektedir. 2. maddede, yabancıların girmelerinin 
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yasak olduğu alanlar dışında Türkiye'nin herhangi bir bölgesine seyahat veya ikametlerinin 

yalnızca Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanabileceği ibaresi yer almaktadır. 3. madde 

göçmenlerin ülkemizde kalmaları için gerekli bir şekil şartı olan "İkamet Beyannamesi"ni 

tanımlamaktadır. Söz konusu maddeye göre ülkeye gelen yabancılardan 1 aydan fazla 

kalacak olanlar, bu süre sona ermeden bir ikamet beyannamesi doldurmak ve bu 

beyannameyi emniyet mercilerine vermekle yükümlüdürler. Bu beyannamenin her türlü 

harç ve resimden muaf olduğu yine aynı maddede yer almaktadır. 7. madde ikamet 

beyannamesinin kabul edilmeyip, ret edileceği halleri açıklamaktadır. Buna göre yalnızca 

Türk vatandaşlarının yapma izni olduğu işleri yapmak için gelecek sanat ve meslek 

erbabının, Türk kanunlarına, örf ve adetlerine örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunanların, 

Türkiye'de kalmak istediği süre içerisinde yaşamını idame ettirmeye yetecek maddi 

imkanları sağlayamayacağı sabit olanların, Türkiye'ye girmesi yasak olmasına rağmen bir 

şekilde girenlerin ve Türkiye'de bulunduğu süre zarfında huzur ve asayişi bozanların 

ikamet beyannamesi talepleri reddedilecektir.  İkamet beyannamelerinin süresi 9. maddede 

5 yıl olarak açıklanmış; bu beyannamelerin sürelerinin en fazla 4 defa uzatılabileceği ifade 

edilmiştir. 15. ve 17. maddeler konumuz açısından önemlidir. 15. maddede yabancıların, 

Türkiye'de sadece kanunun kendilerine izin verdiği işleri yapabilecekleri, 17. maddede ise 

siyasi nedenler ile Türkiye'ye sığınan yabancıların sadece İçişleri Bakanlığı'nın müsaade 

ettikleri yerlerde ikamet edebilecekleri hükme bağlanmaktadır (Yabancıların Türkiye'de 

İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun [YTİSK], 1950).   

 

3.3.4. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Teşvikine İlişkin 

Kanun  

 

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Teşvikine İlişkin Kanun 29 

Mayıs 1986 tarihinde ve 19134 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Kanunun 

amacı 1. maddede fakirlik ve çaresizlik içinde bulunan ya da muhtaç durumda olan 

yurttaşlar ile her ne şartla olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kabul edilmiş ve ya 

sığınmış kişilere yardım etmek, sosyal adaleti temin etmek için önlemler almak, gelir 

dağılımında adaleti tesis etmek ve sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmek 

olarak açıklanmıştır. Kanunun 1. maddesinde açıkça barınma, sağlık, gıda ve eğitim gibi 

sosyal hizmetlerden yalnızca Türk vatandaşlarının değil, Türkiye sınırları içerisinde 
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yaşayan göçmenlerinde faydalanabileceğini göstermektedir (Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmanın Teşviki Kanunu [SYDTK], 1986: madde 1). 

 

2005 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı göçmenler de dahil olmak 

üzere bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı bulunmayan ihtiyaç sahibi kişilerin sağlık 

giderlerinin karşılanması amacı ile "Sağlık Yardımları Programının Uygulanmasına İlişkin 

İlkeleri" kabul etmiştir. Bu ilkelere göre Türkiye'de bulunan bütün yabancılar ödeme 

güçlerinin üzerindeki sağlık masrafları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 

başvuru yapabilmektedirler. Sağlık için SYDV tarafından verilen ödenek düzensiz 

göçmenler ve sığınmacılar dahil bütün yabancılar için geçerlidir (İçduygu ve Aksel, 2012: 

46). 

 

3.3.5. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  

 

Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca yabancıların çalışma izinleri ile ilgili 

doğrudan ve dolaylı çok sayıda düzenleme yürürlüğe konmuştur. 1926 yılında kabul edilen 

815 Sayılı "Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde 

İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun" yabancıların Türkiye'de çeşitli meslek 

gruplarında çalışmalarını yasaklayarak bu alandaki ilk düzenlemeyi oluşturmaktadır. 1932 

yılında yürürlüğe giren 2007 Sayılı "Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat 

ve Hizmetler Hakkında Kanun" yine yabancıların çalışma izinleri ile doğrudan ilgilidir. Bu 

kanunla Türkiye'de bulunan yabancıların yapamayacağı işler açıkça belirtilmektedir. Bu 

düzenlemeler ile yabancıların çalışmaları kısıtlanmasına rağmen Anayasa'nın 48. 

maddesinde yer alan "Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir" 

ifadesi yabancıların çalışma haklarını garantiye almaktadır (Gözüküçük, 2014: 16). 

 

Söz konusu alanda yeni bir düzenleme yapılması ve kaçak göçmen işçilerin 

çalıştırılmasının engellenmesi gibi nedenler ile 27 Şubat 2003 tarihinde 4817 Sayılı 

"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu" 25040 Sayılı Resmi Gazete'de ilan 

edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun 7 bölüm ve 37 maddeden oluşmaktadır. Kanunu amacı 

1. maddede yabancıların Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışmalarını bir izne bağlamak ve 

bunlara verilecek çalışma izinleri ile alakalı esasları belirlemek olarak ifade edilmektedir. 

Kanununun Türkiye'de yabancı işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri, Türkiye'de bağımlı 
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ya da bağımsız çalışan yabancıları ve bir işverenin yanında mesleki eğitim gören yabancı 

işçileri kapsamına aldığı 2. maddede hükme bağlanmıştır. Kanunun 4. maddesi çalışma 

izninin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilebileceği açıklanmaktadır 

(Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun [YÇİHK], 2003: madde 1-4). 

 

Kanunun üçüncü bölümünde yer alan 5, 6 ve 7. maddeler çalışma izinlerinin 

sürelerini hükme bağlamaktadır. "Süreli Çalışma İzni"nin açıklandığı 5. madde de 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda aksi öngörülmedikçe bir yabancıya 

belirli bir meslekte çalışabilmesi için en çok 1 yıl izin verilebileceği; bir yıllık sürenin 

bitiminden itibaren aynı meslekte olmak şartı ile çalışma izninin süresinin 3 yıla kadar  

daha uzatılabileceği; 3 yıllık kanuni sürenin dolması sonucunda ise 6 yıla kadar yine 

uzatılabileceği ifade edilmektedir. 6. maddede "Süresiz Çalışma İzni" anlatılarak ülkemizin 

taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda aksine hüküm bulunmadıkça, Türkiye'de kesintisiz 

olarak 8 yıl kalmış veya en az 8 yıl yasal çalışma süresi olan yabancılara süresiz çalışma 

izni verilebileceği yer almaktadır. 7. madde de ise "Bağımsız Çalışma İzni" açıklanarak 

Türkiye'de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olan yabancılara Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bağımsız çalışma izni verilebileceği hükmü 

bulunmaktadır. Çalışma izninin istisnaları 8. maddede yer almaktadır. Buna göre, bir Türk 

vatandaşı ile en az 3 yıl evli bulunan yabancılara, 2510 Sayılı İskan Kanunu'na göre 

muhacir, göçmen ve mülteci sayılanlara, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan 

büyükelçiliklerinde ve konsolosluklarında çalışan diplomat, idari ve teknik personeller ile 

bunların eş ve çocuklarına bu kanundaki sürelere bakılmaksızın çalışma izni 

verilebilmektedir (YÇİHK, 2003: madde 5-6-7). 

 

3.3.6. 5543 Sayılı İskan Kanunu 

 

Türkiye'de göç konusu ilk olarak göçmenler ile ilgili konuların düzenlendiği 2510 

Sayılı İskan Kanunu'nda yer almaktadır. Bu kanunda Türk vatandaşlığına geçmek için 

gerekli olan bir takım hükümler de bulunmaktadır. 1934 yılında kabul edilen 2510 Sayılı 

İskan Kanunu uzun yıllar yürürlükte kalmıştır. Ancak 2000'li yılların başından itibaren söz 

konusu kanunun günümüz ihtiyaçlarına karşılık veremediği düşünülerek yeni bir kanun 

hazırlığını girişilmiştir. Netice olarak yeni İskan Kanunu olan 5543 Sayılı İskan Kanunu 19 

Eylül 2006 tarihinde kabul edilmiş ve 26 Eylül 2006 tarihinde Resmi Gazete'de 
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yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 50 maddeden oluşan kanunun amacı 1. maddede 

açıklanmıştır. 1. maddeye göre yeni İskan Kanunu, "göçmenlerin, göçebelerin ve yerleri 

kamulaştırılanlar ile milli güvenlik nedeni ile yapılacak iskan çalışmalarını, köylerde 

fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, 

iskan edileceklerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemeyi" amaçlamaktadır. 2. maddeden 

ise kanunun kapsamı göçmen ve göçebelerin, devlet tarafından yerleri kamulaştırılanların 

ve milli güvenlik gerekçesi ile yerleri değiştirilenlerin iskanı olarak açıklanmaktadır 

(Yılmaz, 2007: 248). 

 

Kanunun "Tanımlar" başlığı altında yer alan 3. maddesi göçmen, serbest göçmen ve 

iskanlı göçmen kavramlarının tanımlarına yer vermektedir. Söz konusu maddede göçmen 

"Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacı ile tek başına ya da toplu 

olarak Türkiye'ye gelenler"; serbest göçmen "Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı 

olarak yerleşmek amacı ile tek başına ya da toplu halde Türkiye'ye gelen ve Devlet 

tarafından iskan edilmelerini istememek koşulu ile yurda kabul edilenler"; iskanlı göçmen 

ise "Türk soyundan ve Türk kültüründen olup, özel kanunlar ile yurt dışından getirilerek bu 

kanuna göre taşınmaz mal verilerek iskan edilenler" olarak tanımlanmaktadır. 4. madde, 

göçmen olarak kabul edilmeyecek kişi/grupları sayarak, Türk soyu ve Türk kültüründen 

olmayanların, Türkiye'den sınır dışı edilenlerin ve güvenlik açısından Türkiye'ye 

gelmelerinde sakınca bulunanların Türk yetkili makamlarınca göçmen olarak 

sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca kanun 7. maddede Türk soyu ve Türk 

kültüründen olmayanların tespitini Bakanlar Kuruluna bırakmaktadır (İskan Kanunu [İK], 

2006: madde 3-7). 

 

İskan Kanunu'nun üçüncü bölümü "İskan Esasları" başlığını taşımaktadır. Bu 

bölüm altında kalan 9. maddede iskan yardımları düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye 

göre göçmen ve göçebelerin iskanı için Türk kamu yetkilileri bir plan hazırlamak 

durumundadır. Bu plan dahilinde göçmen ve göçebelere önce konut ve arsa olmak üzere, 

esnaf, tüccar ve sanatkarlara geçimlerini sağlamaları için bir işyeri veya arsası ile işletme 

kredisi, çiftçilere ise tarımsal araziler ile ayni ve nakdi krediler bu kanuna göre 

borçlandırılarak verilmektedir. Aynı maddede ayrıca bu kanuna dayanarak yurda kabul 

edilen göçmenlere yurda giriş yaptıkları tarihten itibaren barındırma, gıda, yakacak, tedavi 
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yardımları ile bu göçmenlerden muhtaç durumda olanlara bir defaya mahsus giyecek 

yardımları yapılması hükmü bulunmaktadır (İK, 2006: madde 9). 

 

3.3.7. 8237 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

Tarafından Çıkarılan Genelge 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2009 tarihinde 

göçmenlere yönelik yardımları açıklayan bir genelge yayınlamıştır. Genelgede 1986 

yılında yürürlüğe giren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu'nun 1. 

Maddesinde yer alan "Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile 

gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere 

yardım etmek sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde 

tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek" ifadesine 

atıfta bulunulmuştur. Ülkemize yalnızca genel sağlık sigortası uygulamasından faydalanan 

yurttaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım talep edebilmektedir. 

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu, vatansızları ve sığınmacıları da Genel Sağlık Sigortası kapsamına almış, bu 

durum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün söz konusu genelgeyi 

düzenlemeye teşvik etmiştir. Genelge ile genel sağlık sigortası kapsamında bulunan 

sığınmacıların SYDV'dan giyecek, gıda ve kömür gibi yardımları talep edebilmeleri 

sağlanmıştır (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma genel Müdürlüğü 8237 Sayılı Genelge, 

2009). 

 

3.3.8. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu    

 

6453 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4 Nisan 2013 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 11 Nisan 2013 tarihinde çıkarılan 

28615 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 

beraber 1950 tarih ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında 

Kanun ve yine 1950 tarihli 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun bazı maddeleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. Kanunun amacı 1. maddede "Yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de 

kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak 

korumanın kapsamına ve uygulamasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığı'na 
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bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını 

düzenlemek" olarak açıklanmıştır (Arap ve Çerçi, 2014: 121-122). 

 

Kanunun 4. maddesinde ülkemize gelen göçmenler için oldukça önemli olan geri 

gönderme yasağı yer almaktadır. Geri gönderme yasağı 4. Maddede "Hiç kimse, işkenceye, 

insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ve ya muameleye tabi tutulacağı ve ya ırkı dini tabiiyeti, 

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti ve ya siyasi fikirleri dolaysı ile hayatının ve ya 

hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez" şeklinde açıklanmaktadır. 9. 

madde Türkiye'ye giriş yasağı ile ilgilidir. Bu maddeye göre Göç İşleri Genel Müdürlüğü 

bazı kişilerin Türkiye'ye girmesini yasaklayabilir ancak bu yasak en fazla 5 yıl 

olabilmektedir. Kanunun 19. maddesinde "İkamet İzni" düzenlenmiştir. Buna göre 

Türkiye'de 90 günden daha fazla kalmak isteyen yabancıların ikamet izni almaları 

gerekmektedir. 90 günden az kalacak olan yabancılar, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi'ne 

sahip olanlar, Türkiye'de görevli konsolosluk memurları ve ailelerinin ikamet izninden 

muaf tutulduğu ise 20. maddede yer almaktadır (Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu [YUKK], 2013: madde 4, 19, 20). 

 

Kanunun 50. maddesi vatansız kişiler ile ilgilidir. 50. maddeden vatansızlığın 

tespitinin Göç İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği ve saptanan kişilere 

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi temin edileceği anlaşılmaktadır. Bu kişiler Türkiye'de ikamet 

başvurusu yapabilirler ve kamu ve toplum açısından ciddi bir tehlike arz etmedikleri sürece 

sınır dışı edilmezler. Kanunun üçüncü bölümü uluslararası koruma ilgili hak ve 

yükümlülükleri içermektedir. Bu başlık altında bulunan 89. maddede uluslararası korum 

statüsüne sahip olan kişilerin Türkiye'deki ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden 

yararlanabileceği, ihtiyaç sahibi olanların sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanabileceği 

hükme bağlanmıştır. Ayrıca yine aynı maddede uluslararası koruma statüsünde bulunan 

yabancıların iş piyasalarına erişim ile ilgili olarak, çalışma izni almak için 

başvurabilecekleri ve bağımlı ve ya bağımsız olarak çalışabilecekleri ifadeleri yer 

almaktadır. Ancak bu statüdeki yabancıların çalışma alanlarının Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından bir meslek, işkolu ya da bölge olarak sınırlandırılabileceği 

hükmü de kanun koyucu tarafından maddeye eklenmiştir (YUKK, 2013: madde 50,89). 



124 
 

3.3.9. 6883 Sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği   

 

Geçici Koruma, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91. 

Maddesine atıfta bulunularak 22 Ekim 2014 tarih ve 6883 sayı ile Resmi Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe giren "Geçici Koruma Yönetmeliği" ile düzenlenen koruma 

rejiminin adıdır. Yönetmeliğin amacı 1. maddede "ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, 

ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacı ile kitlesel olarak 

sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan uluslararası koruma talebi 

bireysel olarak değerlendirmeye alınmayanlara sağlanabilecek geçici koruma usul ve 

esaslarını düzenlemek" olarak açıklanmıştır (Mülteci Hakları Merkezi, 2014: 2). 

 

Yönetmeliğin 7. maddesi geçici koruma sağlanacak yabancılar başlığını 

taşımaktadır. 7. maddeye göre ülkelerinden ayrılmaya zorlanan, ayrıldığı ülkeye tekrar 

dönemeyen, korunmak amacı ile kitlesel göç sürecinde bireysel olarak sınırımıza gelen ve 

uluslararası koruma statüsüne alınma işlemi yapılmayan yabancılar geçici korumanın 

kapsamına girmektedir. Yönetmeliğin 8. maddesi ise geçici koruma kapsamında 

sayılmayacak yabancıları sıralamaktadır. Buna göre Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 

1967 Protokolünde ve 1951 tarihli Sözleşmesinde yer alan fiillerden suç işlediğine dair 

ciddi kanaat bulunanlar, Türkiye sınırları dışında zalimce eylemler yaptığı düşünülenler, 

ülkelerinde silahlı eylemlere katılmış olanlardan bu faaliyetlerini kalıcı olarak 

sonlandırmayanlar, Türkiye'nin kamu düzeni ve güvenliğine tehlike oluşturduğu 

düşünülenler, terör eylemleri planlayanlar ve bu eylemlere katıldığı tespit edilenler ve 

uluslararası mahkemeler tarafından haklarında insanlık suçu işlediğine dair hüküm verilmiş 

kişiler geçici koruma kapsamının dışında bırakılmıştır. Ayrıca yönetmeliğin 9 ve 11. 

maddeleri geçici koruma kararının alınması ve sona erdirilmesi yetkisini Bakanlar 

Kurulu'na vermiştir (Geçici Koruma Yönetmeliği [GKY], 2014: madde 7-11). 

 

Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 6. bölümü geçici koruma altındaki yabacılara 

sağlanacak hizmetler başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında bulunan yönetmeliğin 27. 

maddesi geçici korunanlara verilecek sağlık hizmetlerini açıklamaktadır. Söz konusu 

maddeye göre yabancılara sağlanacak sağlık hizmetleri şu şekildedir (GKY, 2014: madde 

27): 
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 Yabancıların bulunduğu barınma noktalarında sağlık hizmetlerini yürütmek amacı 

ile sağlık merkezleri kurulabilir ve bu merkezlerde yeterli miktarda ambulans ve 

sağlık personeli bulundurulabilir. 

 

 Temel ve acil sağlık hizmetlerinden ve bu kapsamdaki ilaç ve tedavilerden hasta 

katılım payı alınmaz. 

 

 Sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde ve Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş bedeli 

geçmeyecek şekilde AFAD tarafından karşılanır. 

 

 Geçici koruma altındaki yabancılar acil ve zorunlu durumlar dışında özel sağlık 

kuruluşlarına başvuramazlar. 

 

 Sağlık Bakanlığı tarafından her türlü bulaşıcı hastalığa karşı gerekli tarama ve 

aşılar yapılarak gerekli önlemler alınır. 

 

 Kişisel ve toplu kullanım alanlarının sağlığa uygunluğu kontrol edilerek tespit 

edilen aksaklıkların giderilmesi sağlanır. 

 

 Geçici korunanlar arasında madde bağımlılığı ya da psikolojik problemleri olduğu 

saptananlar gerekli sağlık kurumuna nakledilir. 

 

 Geçici barınma merkezlerinde bulunan çocuklara gerekli aşıların yapılması için 

tedbirler alınır. 

 

Yönetmeliğin 28. maddesinde geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak eğitim 

hizmetleri yer almaktadır. 28. maddede 54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul 

öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti verilebileceği, 

bütün yaş gruplarına dil eğitimi, meslek edindirme ve beceri kursları düzenlenebileceği 

ifadeleri yer almaktadır. Aynı madde ayrıca ilk-ortaöğretim çağındaki yabancıların eğitim 

öğretimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına, ön lisans, lisans ve lisansüstü 

eğitiminin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı usul ve esaslarına bağlı olacağı yer 

almaktadır (GKY, 2014: madde 28).   

 

Yönetmeliğin 29. maddesinde yabancıların iş piyasalarına erişimi hakkında bilgi 

verilerek, geçici koruma kimlik belgesine sahip olan yabancıların Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenecek iş kollarında ve sektörlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı'ndan çalışma izni alarak çalışabileceği ifade edilmiştir. 30. madde söz konusu 

yabancıların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda yer alan Sosyal 
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Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen sosyal 

yardımlardan yararlanabileceği yer almaktadır. Son olarak yönetmeliğin 31. maddesinde 

yabancılara ücretsiz ve sınırsız tercüman hizmetlerinin sağlanacağı hükmü bulunmaktadır 

(GKY, 2014: madde 29-30-31). 

 

3.3.10. 8375 Sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine 

Dair Yönetmelik  

 

8375 Sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair 

Yönetmelik 2013 yılında yürürlüğe giren Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu'nu 91. maddesi uyarınca 11 Ocak 2016 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe 

girmiştir. Kanunu amacı yönetmelikte "geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi" olarak açıklanmıştır. Geçici koruma altına alınan 

yabancıların çalışma izni almadan Türkiye'de çalışamayacakları yönetmeliğin 4. 

maddesinde belirtilmiştir. Çalışmak isteyen geçici koruma altındaki yabancıların çalışma 

izni almak için kayıt işleminden itibaren 6 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Yönetmeliğin 8. maddesi, söz konusu 

yabancılara verilebilecek çalışma izinlerinin yalnızca yabancıların ikamet etmesine izin 

verilen iller için verileceği ifadesine yer vermektedir. Geçici koruma altındaki yabancılara 

çalışma izni verilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir "istihdam 

kotası" uygulanmaktadır. Çalışma izni için başvurulan işyerinde istihdam edilecek geçici 

koruma altındaki yabancı işçilerin sayısının, işyerinde çalışan Türk işçilerin sayısının % 

10'undan fazla olamayacağı yönetmeliğin 8. maddesinde hükme bağlanmaktadır. 

Yönetmeliğin 10. maddesinde ise bu yabancı işçilerin ücretlerinin asgari ücretin altında 

olamayacağı ifade edilerek emek sömürüsünün önüne geçilmek istenmiştir (Geçici 

Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, 2016). 

 

3.4. Türkiye'nin Göçmenlerle İlgili İmzalamış Olduğu Uluslararası 

Düzenlemeler 

 

Türkiye'nin göçmenlerle ilgili imzalamış olduğu ilk düzenleme Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu tarafından 28 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilerek imzalanan ve 22 

Temmuz 1954 tarihinde yürürlüğe giren "Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre 
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Sözleşmesi"dir. Türkiye bu sözleşmeyi 29 Ağustos 1961'de 359 Sayılı Kanun ile 

onaylamıştır. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi'nin 1. maddesi 

mülteci için yaptığı tanımda coğrafi bir sınırlamaya giderek "1951 yılından önce ve 

Avrupa'da meydan gelen olaylar" sonucu ülkelerini terk edenleri mülteci olarak saymıştır. 

1967 yılına gelindiğinde 1951 yılı sonrası süreçte meydana gelen olaylar sonucu zor 

duruma düşen ve ülkelerinden olan mültecilere de koruma sağlanması gerektiği düşüncesi 

tartışılmaya başlanmıştır. Bu durum sonucu "Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1967 

Protokolü" imzalanarak 1967 Protokolünü kabul eden ülkeler için Cenevre Sözleşmesi'nin 

tarih sınırlaması kaldırılmıştır. Türkiye 1967 Protokolü'nü 1 Temmuz 1968 tarihinde 

onaylamış fakat Cenevre Sözleşmesi'nin "coğrafi sınırlama" şartını devam ettirmeyi 

seçmiştir. Türkiye dışında "coğrafi sınırlama" ilkesini Monako, Kongo ve Madagaskar 

sürdürmektedir. Ancak Kongo ve Madagaskar bölgesel bir mülteci sözleşmesine taraf 

olduğu için Cenevre Sözleşmesi'nin söz konusu ilkesini sürdüren ve etkin bir şekilde 

uygulayan sadece Türkiye kalmıştır (Uluslararası Af Örgütü, 2009: 5). 

 

Türkiye günümüzde sadece Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin vatandaşlarına 

mülteci statüsü verebilmekte, Konsey üyesi olmayan ülkelerden Türkiye'ye sığınanlara ise 

"geçici koruma" statüsü imkanı tanımaktadır. Türkiye, "coğrafi sınırlama" ilkesini 

kaldırmayı düşünmemekle beraber 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu da bu ilke etrafında şekillendirilmiştir. Söz konusu kanunla 

Suriyeliler başta olmak üzere ülkemize gelen Avrupa Konseyi üye ülkeleri dışındaki ülke 

vatandaşlarının durumlarında iyileştirme yapılmıştır (Öztürk, 2016: 394-395). 

 

Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası düzenlemelerin yanında imzalamadıklarına 

bakmamız konumuz açısından önemlidir. Türkiye göçmenler ile ilgili iki Uluslararası 

Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ni imzalamamıştır. Söz konusu sözleşmeler Uluslararası 

Çalışma Örgütü tarafından 1 Temmuz 1949 tarihinde kabul edilen "İstihdam Amacıyla 

Göç Hakkında 97 Sayılı Sözleşme" ile 27 Haziran 1975 tarihinde kabul edilen "Göçmen 

İşçiler Hakkında 143 Sayılı Sözleşme"lerdir. Türkiye bu sözleşmeleri henüz 

imzalamamıştır fakat sözleşmelerin ikisini de onaylanması amacı ile TBMM'ye sevk 

etmiştir. 97 Sayılı Sözleşme 11 maddeden oluşmaktadır. Bu sözleşme göçmen işçilerin iş 

arama süreçlerinde yardım almasını ve bunlara her türlü alanda eşit muamele sağlanmasını 

öngörmektedir. Ayrıca sözleşme göçmen işçilerin istihdam amacı ile gideceği ülkedeki 
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koşulları düzenlemek ve farklı açılardan fırsat ve muamele eşitliği sağlamak için 

uluslararası standartlar getirmektedir. 143 Sayılı sözleşme 16 maddeden oluşmaktadır. 143 

Sayılı Sözleşme, göçmen işçilerin için göçün olumsuz koşullarını ortadan kaldırmak ve bu 

işçiler için fırsat ve muamele eşitliğini sağlamak ile ilgili hükümler yer almaktadır. Ayrıca 

bu sözleşme hükümetlere göçmenlerin istihdam, sosyal güvenlik ve sendikal hakları 

açısından ulusal bir politika izlemelerini önermektedir (Alpar, 2000: 1, 3, 5). 

 

Göçmenler ile ilgili özellikle son günlerde Türk kamuoyunu işgal eden önemli konu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan "Geri Kabul Anlaşması"dır. 

"Geri Kabul Anlaşması" Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 16 Aralık 2013 tarihinde 

imzalanmış olmasına rağmen anlaşma müzakereleri yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Nitekim 

anlaşma, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak 25 Haziran 2014 tarihinde kabul edilmiştir. 

Söz konusu anlaşma, Türkiye'yi transit ülke olarak kullanarak yasadışı şekilde Avrupa 

Birliği üye devletlerine geçen mültecilerin en az 3 yıl sonra Türkiye'ye geri gönderilmesini 

ifade etmektedir. Ayrıca bu anlaşma ile Türkiye Avrupa Birliği arasında vize serbestisi 

konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir (İktisadi Kalkınma Vakfı, t.y: 1).   

 

2015 yılında patlak veren mülteci krizi sonucu Avrupa Birliği Türkiye'den "Geri 

Kabul Anlaşması"nı uygulaması talebinde bulunmuştur. Ancak Türkiye yetkilileri 

tarafından bu talebe karşılık Türk vatandaşlarına yönelik verilen vize serbestisi sözü 

hatırlatılmıştır. Bu durum altında müzakereler durma aşamasına gelmiş ve anlaşmalar 

ortada kalmıştır. 2016 yılı Mart ayında Avrupa Birliği liderleri ile Türk heyeti mülteci 

konusunu görüşmek için bir araya gelmiş ve müzakereler sonunda bir metin üzerinde 

mutabakat sağlanmıştır. Mutabakata göre Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan ve 

sığınma başvuruları reddedilen mültecileri geri kabul edecektir. Bunun karşılığında 

Türkiye'ye 3 Milyar Euro finansal destek verilecek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik 

müzakereleri hızlandırılacaktır. Ancak mutabakata varılan maddeler 2016 yılı Kasım ayı 

itibari ile henüz uygulanmamıştır (AB mülteci zirvesi: Türkiye-AB anlaşmaya vardı 

(2016), http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160318_ab_turkiye_anlasma_sonuc). 
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3.5. Türkiye'nin Göç İstatistikleri   

 

Türkiye dünyanın en çok mülteci nüfusuna sahip olan ülkedir. Bu durumun en 

önemli sebebi ülkemizin sınırlarında meydana gelen karışıklıklardır. Son olarak 2011 

yılında patlak veren iç savaş sonucu çok sayıda Suriye vatandaşı ülkemize sığınmıştır. 

2016 Kasım ayı istatistiklerine Türkiye'de 2.733.655 Suriyeli bulunmaktadır. Ancak 

Suriyeliler ülkemizde "Geçici Koruma" statüsünde oldukları için bunların sayıları 

uluslararası kuruluşlar tarafından mülteci/göçmen istatistiklerine yansıtılmamaktadır 

(UNHCR, 2016).  

 

Tablo 28, 30 Ekim 2016 tarihi itibari ile Türkiye'de bulunan sığınmacıları 

göstermektedir. Ülkemizde Suriyelilerden sonra en fazla göçmen Afganistan 

vatandaşlarıdır. Ülkemizde 113.144 Afgan bulunmaktadır. Afganları 99.140 kişi ile 

Iraklılar, 22.808 kişi ile İranlılar ve 1.703 kişi ile Somalililer takip etmektedir. 

 

Tablo 28: 30 Ekim 2016 Tarihi İtibari ile Türkiye'de Bulunan Sığınmacılar 

Ülke 0-4 5-11 12-17 18-59 60+ Toplam 

Afganistan   9.067  15.485 11.041   76.136 1.415 113.144 

İran   1.052    1.851   1.220   18.446    239   22.808 

Irak 10.020  17.621 11.272   57.148 3.079   99.140 

Somali        63      136      118     1.350      36     1.703 

Diğerleri      298      430      255     5.057    106     6.146 

Genel toplam 20.500 35.523 23.906 158.137 4.875 242.941 

Kaynak: Türkiye'de UNHCR: Gerçekler ve Rakamlar, 2016 

(http://www.unhcr.org/turkey/uploads/root/tr(55).pdf).       

 

İkamet izni, yabancılara ülkemizde kalabilmeleri için verilen izindir. Bu izin yetkili 

makamlar tarafından verilmektedir ve ülkemizde 90 günden fazla kalacak yabancıların 

ikamet izni almaları zorunludur. Türkiye'de 2015 yılında 422.895 yabancı ülke vatandaşına 

ikamet izni verilmiştir. Tablo 30 ülkemizde ikamet izni verilen yabancıların ülkelere göre 

ayrımını göstermektedir (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016: 44). 

 

Tablo 29, Türkiye'de 2015 yılında ikamet izni verilen yabancıları göstermektedir. 

Tabloya 29'a göre ülkemizde en çok ikamet izni verilen yabancı ülke vatandaşları 

Iraklılardır. Iraklıları sırası ile Suriyeliler ve Azeriler takip etmektedir.  
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Tablo 29: 2015 Yılı İtibari İle İkamet İzni Verilen Yabancılar (İlk 10 Ülke) 

Ülkeler İkamet izni verilen yabancı sayısı 

Irak   33.302 

Suriye   32.578 

Azerbaycan   32.476 

Türkmenistan   22.891 

Rusya   22.377 

Gürcistan   19.242 

Ukrayna   16.951 

Öbekistan   14.927 

Libya   14.421 

İran   14.276 

Diğer ülkeler 199.554 

Genel toplam 422.895 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016: 45. 

 

Son olarak ülkemizde yabancılara verilen çalışma izinlerinin istatistiklerine 

bakabiliriz. 2015 yılında ülkemizde bulunan yabancılardan toplam 62.756 kişiye çalışma 

izni verilmiştir. Ülkemizde çalışma izni verilen en çok kişi Gürcistan vatandaşlarıdır. 9.398 

2015 yılında 9.398 Gürcistan vatandaşı Türkiye'de çalışmak için çalışma izni almıştır. 

Gürcüleri 4.838 kişi ile Ukraynalılar, 3.822 kişi ile Suriyeliler, 3.761 kişi ile Türkmenler ve 

3.082 kişi ile Çinliler takip etmektedir (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016: 54).  
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 SONUÇ VE ÖNERİLER          

 

Literatürde göç ve göçmen ile ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Ancak bu 

çalışmalar Dünya'da yeterince ilgi görememektedir. Göç konusu yıllardır yazılmakta ama 

maalesef ne göçlerin nedenleri önlenebilmekte, ne göç sırasında insanların dertlerine çare 

bulunabilmekte ne de göçün olumsuz sonuçları engellenebilmektedir. Göçmenler, her 

dönemde sosyal dışlanma ile karşılaşmakta, gittikleri her yerde kötü muamele görmekte ve 

adeta göçmenlerin toplumun bir parçası oldukları unutulmaktadır. Göçmenlerin 

sorunlarının ele alınıp çözülmesi bütün ülkelerin ortak sorumluluğudur. Ancak Avrupa 

ülkeleri başta olmak üzere bütün Dünya ülkeleri çeşitli sebepler göstererek sınırlarından 

göçmenlerin girmelerine olumlu bakmamaktadır. İşte tam burada 1945-1975 döneminin 

altın kelimelerinden biri "Sosyal Politika"; bir çatı kavram olarak devreye girmektedir. 

 

Sosyal Politikanın varlığı çok eski tarihlere dayanmakla beraber bir bilim olarak 

ortaya çıkması Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Devrimin "Vahşi Kapitalizm" olarak 

tanımlanan ilk yıllarında Sosyal Politika bilimi yoksul işçilerin sorunlarına bir çare olmayı 

amaçlamıştır. İkinci Dünya Savaşı ile Avrupa'da birlik olma adına önemli adımlar atılırken 

Sosyal Politika'da evirilmiş ve adından daha çok bahsedilmeye başlanmıştır. Avrupa 

Birliği'nin meydana gelmesi ile beraber oluşturulan hukuki mevzuat ekonomik temelli 

olmuş, birliğin sosyal konularla ilgilenmesi daha sonraki tarihleri bulmuştur. Avrupa 

Birliği günümüzde 28 üyeye ulaşmıştır. Ancak Birliğin Sosyal Politika ile ilgili 

düzenlemelerinin yeterliliği konusu hala tartışılmaktadır. 

 

Avrupa, birlik olmasına rağmen bütün üye ülkeler iç hukuk ve politikalarında 

farklılık göstermektedir. Bu durum ülkelerin sosyal, kültürel ve siyasal geçmişlerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada İsveç, Birleşik Krallık ve Almanya ülkeleri seçilmiştir. 

Göçmenlere yönelik adil uygulamaları ile tanınması ve Kuzey Refah Ülkeleri arasında 

sayılması İsveç'in seçilmesinin önemli nedenlerindendir. Almanya, sınırları içinde en fazla 

göçmen nüfus barındırması nedeni ile, Birleşik Krallık ise tarihi boyunca çok sayıda göç 

alması ve AB'ye liderlik etmesi nedeni ile seçilmiştir.   

kk2
Dikdörtgen
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Kuzey Refah Ülkeleri olarak tanınan ülkelerden biri olarak da bilinen İsveç, 

dünyadaki en eşitlikçi ülkelerden biridir. İsveçliler de kendilerini dünyanın en özgür ve 

eşitlikçi toplumlarından biri olarak açıklamaktadırlar. İsveç göçmenler tarafından da 

yerleşmek için rağbet gören ülkelerin başında gelmektedir. İsveç'in göçmenlerle ilgili 

politikaları 1960'lı yıllarda başlamaktadır. İsveç Hükümeti ülkede göçmenler ile ilgili 

olumsuz fikirleri değiştirmek için terminolojik bir değişikliğe giderek o döneme kadar 

kullanılan yabancı kavramının yerine göçmen kavramını kullanmaya başlamıştır. Daha 

sonra göçmenlerle ilgili çeşitli programlar uygulamaya konulmuştur. İlk olarak yetişkin 

göçmenlere İsveççe öğretmek için kurslar açılmış ve ülkeye yeni gelen göçmenlere yönelik 

bir bilgilendirme kitapçığı basılmıştır. 1973 yılına gelindiğinde işverenler, işyerlerinde 

çalışan göçmenlerin sendikalara üye olmalarını zorunlu kılmıştır. Ayrıca göçmen işçiler 

için çalıştıkları süre boyunca toplam 240 saati geçmemek koşulu ile İsveççe kurslarına 

gitme zorunluluğu getirmişlerdir. Aynı yıl İsveç Halk Kütüphaneleri ülkede bulunan 

göçmenlerin dillerinde kitaplar almaya başlamıştır. 1975 yılında İsveç Hükümeti ülkenin 

çok kültürlü olduğunu kabul ederek göçmenler ile yerli halkın eşit olduğu vurgusu 

yapmıştır. 1975 yılında İsveç Hükümeti radikal bir karar alarak en az 3 yıl İsveç'te ikamet 

etmiş olan göçmenlere oy hakkı tanımıştır. Günümüzde İsveç göçmenlerin en iyi 

koşullarda yaşadığı ülkelerin başında gelmektedir.  

 

Birleşik Krallık günümüzde göçmelere karşı tutumu en sert olan ülkelerin başında 

gelmektedir. Ülkede, göçmenlere yönelik düzenlemeler 1971 yılına dayanmaktadır. 1971 

tarihli Göç yasası bir göçmenin ancak Birleşik Krallık vatandaşı olduğu zaman diğer 

vatandaşlar ile eşit haklara sahip olacağını ve Birleşik Krallık vatandaşı olmak için en az 5 

yıl ülkede ikamet etmek gerektiği ifade etmektedir. 1999 yılında bir Göç ve Mülteci 

Yasa'sı yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasa göçmenlerin toplu şekilde konaklamalarını 

hükme bağlamış ve bütün göçmenleri Londra etrafında toplamıştır. Birleşik Krallık'ta 

göçmenlerle ilgili yürürlüğe giren son yasa 2016 Göç Yasası'dır. Söz konusu Göç Yasası 

hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Bu yasa göçmenlere Asgari 

Ücretten az ücret verilemeyeceğini de ayrıca vurgulamaktadır. Göçmenlerin haftada 48 

saatten fazla çalışmalarını yasaklayan bu yasa haftada 5 gün çalışan göçmenlerin yılda 28 

gün izin kullanabileceğini garanti altına almaktadır. Birleşik Krallık Hükümeti Suriyeli 

mülteciler sorununa da kayıtsız kalmamış ve "Suriyeli Korunmasız Kişiler İçin Yeniden 

Yerleşim Planı" adı altında bir program ilan ederek 2015 yılında 1854 kişi olan Suriyeli 
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göçmen sayısını 2020 yılına kadar 20.000 kişiye çıkarmayı ve bu göçmenleri ülkeye 

yerleştirmeyi hedeflemektedir. 

 

Almanya günümüzde Avrupa'da en fazla göçmen bulunduran ülke konumundadır. 

Almanya'nın göçmenler ile ilgili ilk düzenleme 1949 yılında Federal Alman Anayasası ile 

yapılmıştır. Anayasanın 16. maddesi göçmenlerle ilgili düzenlemelere yer vermektedir. 

1993 yılında bir Mülteci Yasası yürürlüğe girmiştir. Yeni yasa ile göçmenler siyasi ve 

ekonomik olarak ikiye ayrılmış; Alman Hükümeti tarafından ekonomik göçmenlere 

yönelik harcamaların azaltılması gerektiği açıklanmıştır. 2000 yılında Yeşil Kart Yasası 

yürürlüğe girmiştir. 2004 yılına gelindiğinde ise İkamet Yasası onaylanarak kabul 

edilmiştir. Söz konusu yasa ile gerektiğinde ülkeye göçmen işçi alınabileceği açıklanmıştır.  

 

Türkiye, bulunduğu bölge itibari ile çok sayıda göçmene ev sahipliği yapmaktadır. 

Özellikle 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı sonrasında Dünyada en fazla mülteciye kucak 

açan ülke konumuna gelmiştir. Türkiye, aslında göçmenlerle Cumhuriyetin ilan edildiği 

yıllarda tanışmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması sonrası bölgede dengeler değişmiş 

Türkiye avantajlı hale gelmiştir. Fakat Osmanlı Devleti'nin bize emaneti olan ve soy ve 

kültür bağımızın bulunduğu Balkanlar'da bulunan göçmenler konusu devam etmiştir. 

Balkanlardan ilk göç nüfus mübadelesi ile Yunanistan'dan gelmiştir. Daha sonra 

Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya'dan ülkemize kitlesel göçler olmuştur. Türkiye'nin 

ilk göç düzenlemesi 1934 tarihli İskan Kanunu'dur. İskan Kanunu ile ülkemize gelen 

göçmenlere plan dahilinde barınma, gıda ve üretim araç-gereçleri verilmiştir. İskan 

Kanunu'ndan günümüze çok sayıda düzenleme yer almaktadır. Söz konusu düzenlemelerin 

en önemlisi ise 2014 yılındaki "Geçici Koruma Yönetmeliği"dir. Geçici Koruma 

Yönetmeliği ile Suriyeli göçmenler başta olmak üzere ülkemizde bulunan yabancılara 

çeşitli haklar tanınmıştır. Söz konusu yönetmelik, göçmenlere eğitim, sağlık, barınma ve iş 

piyasalarına erişim ile ilgili haklar tanımaktadır.  

 

Türkiye, son dönemde göçmenler için bir başkent niteliği taşımaktadır. Özellikle 

uyguladığı açık kapı politikası ve son düzenlemeler ülkemize Dünya çapında bir saygı 

duyulmasını sağlamaktadır. En son yürürlüğe giren Geçici Koruma Kanunu, göçmenlere 

azımsanamayacak ve birçok ülkede bulunmayan haklar vermektedir. Göçmenler açısından 

önemli olan bu haklar maliyet açısından ise ülkeye hatırı sayılır bir maddi yük 
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yüklemektedir. Her gün artan maliyeti karşılamak gittikçe zorlaşmaktadır. Ülkemizde 

bulunan Suriyelilerin birtakım suç olaylarına karışması, emek piyasasında ucuza çalışması 

ve kaldıkları yerlerde problemlere yol açması yerli nüfusun tepkisini çekmektedir. Emek 

piyasasında oluşan dengesizlik sonucu ise yerli emek zarar görmekte ve emek piyasasında 

arz-talep dengesi bozulmaktadır. 

 

Seçilmiş ülkelerin göçmenlere yönelik sosyal politika uygulamalarına bakıldığında, 

bu ülkelerde önemli adımlar atıldığı görülmektedir. İsveç'te göçmenler için dil kurslarının 

açılması ve özellikle göçmen işçilerin çalıştıkları işyerlerinde dil eğitimi verilmesi ülkemiz 

açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. İsveç Halk Kütüphaneleri'nin ülkede bulunan 

göçmenlerin dillerinde kitaplar alması göçmenlerin eğitimi ve kültürel gereksinimleri 

açısından önemlidir. Göçmenlerin işe girdikleri tarihten itibaren sendikalara üye olma 

zorunluluğu bu insanların iş yerinde haklarının korunmasını sağlamaktadır. İsveç 

Hükümeti tarafından göçmenlere tanınan oy hakkı ise sadece ülkemiz tarafından değil 

bütün ülkeler tarafından örnek alınması gereken bir düzenlemedir. Ülkemizde, 

göçmenlerin sendikal hakları ve oy hakkı bulunmamaktadır. Dil eğitimi konusunda ise 

2014 tarihinde çıkan "Geçici Koruma Yönetmeliği"nde çeşitli düzenlemeler 

bulunmaktadır.   

 

Birleşik Krallık, göçmenlerle ilgili yasal düzenlemelere sahip olmasına karşın, 

göçmenlerin ülkeye kabulüne hoş bakmamaktadır. 1971 yılından bu yana çıkarılan 

yasalara Birleşik Krallık'ın bu tutumu yansımıştır. 2016 yılında çıkarılan göç yasasında bu 

tutum az da olsa yumuşamış; göçmenlerin haklarında çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır. 

Birleşik Krallık, 2015 yılında açıkladığı "Suriyeli Korunmasız Kişiler İçin Yerleşme Planı" 

ile ülkeye belirli sayıda Suriyeli göçmen alınacağını belirtmiştir. Söz konusu plan ülkeye 

gelen Suriyeli göçmenlere sosyal yardımlar, çalışma hakkı, eğitim ve sağlık hizmetlerine 

erişim imkanı sağlamaktadır. Bu plan ülkemizde düzenlenen "Geçici Koruma 

Yönetmeliği"ne benzemekle beraber daha dar kapsamlı bir düzenlemedir. Birleşik Krallık 

ile Türkiye karşılaştırıldığında, Türkiye'nin göçmenlere yönelik sosyal politikalar açısından 

daha zengin düzenlemelere sahip olduğu açıkça görülmektedir.    

 

Almanya, çok sayıda göçmene ev sahipliği yaptığı için göç açısından önemli bir 

konumdadır. Almanya'da göçmenlerin korunmasına yönelik ilk düzenlemelerin 1949 
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Anayasa'sı ile yapılması konumuz açısından önemlidir. Çünkü o dönemde göçmenler için 

çok önemli olan Cenevre Sözleşmesi bile çoğu ülke tarafından kabul edilmemiştir. Daha 

sonra çıkarılan Göç Yasaları ile göçmenlerin haklarında iyileştirmeler yapılmıştır. 2000 

yılında çıkarılan yasa ile göçmenlere Almanca kursları verilmeye başlanmış ve 

göçmenlerin iş kurmaları için gerekli yatırımların yapılacağı ifade edilmiştir. Ülkemizde 

göçmenlerle ilgili ilk düzenlemeler Anayasa ile yapılmasa da tarih açısından Almanya'dan 

önce yapılmıştır.   

 

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde bir ülke olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, üyelik durumunda AB'nin göçmenler ile ilgili mevzuatına uyum 

sağlama durumu akıllara gelmektedir. AB mevzuatında bulunan önemli Antlaşmalarda 

göçmenler ile ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır. Ancak bu hükümleri mevcut üye 

ülkelerin bazıları bile hala onaylamamıştır. Bu ülkelere en önemli örnek Birleşik 

Krallık'tır. 23 Haziran 2016 tarihinde Birleşik Krallık'ın AB'deki durumunu karara 

bağlamak için yapılan "Brexit" referandumunun önemli sebeplerinden birsini göçmenler 

sorunu oluşturmaktadır. Nitekim referandum sonucunda AB'den ayrılalım kararı çıkmıştır.   

 

Sonuç olarak göç ülkelerin kendi başlarına çözemeyecekleri uluslararası bir 

sorundur. Fakat 28 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu AB bile henüz bu sorunu 

çözmede başarılı olamamıştır. Türkiye, sınır komşularında meydana gelen olaylara kayıtsız 

kalamamış ve göç sınavında geçer not almıştır. Günümüzde Türkiye'de 2.5 milyondan 

fazla mülteci bulunmaktadır. Bu mültecilere yönelik sosyal ve ekonomik yardımlar 

uluslararası kamuoyundan takdir toplamaktadır.                               
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