
ÖZET

Uluslararas› Göç ve Kalk›nma Tart›flmalar›nda Yeni Yaklafl›mlar ve Türkiye

‹çinde bulundu¤umuz ça¤, dünyan›n çeflitli co¤rafyalar›nda göç hareketlili¤inin artt›¤› ça¤d›r. Asl›n-

da göçler insanl›k tarihi kadar eskidir. Küresel iletiflim ve ulafl›m olanaklar›n›n geliflmesi, dünyan›n

yoksul bölgelerinde yaflayan insanlar› daha güvenli yaflayacaklar› ve uygun maddi olanaklara kavu-

flacaklar› ülkelere çekmektedir. Bu ülkelerin ço¤unlukla demografik nedenlerle yabanc› göçmenlere

ihtiyac›n›n olmas› göçmenler için teflvik edici niteliktedir. Bu geliflmeler ›fl›¤›nda son dönemde göç

ve ekonomik kalk›nma, geçmiflte öncelikle ele al›nan göç ve güvenlik kavram›yla birlikte göç tart›fl-

malar›n›n gündeminde üst s›ralara tafl›nm›flt›r. Bunda, küresel ekonomik geliflmelerin önemli bir ro-

lü bulunmaktad›r. Göç ve ekonomi ba¤lam›nda yeni tart›flmalar genellikle iflçi dövizlerinin önemini

göz ard› etmeden dönüflümlü göç, göçmenlerin mesleki niteliklerinin ekonomik kalk›nmaya katk›

sa¤lamas› ve diasporalar›n kaynak ülkelerle ekonomik iliflki içerisine girmelerini öngörmektedir.

Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda yurtd›fl›nda 5 milyon dolay›nda yurttafl› ve Türkiye ç›k›fll› soydafl› bulu-

nan, ayn› zamanda da yabanc› göçmenler için bir çekim alan› haline gelmifl olan Türkiye’nin göç ve

ekonomik kalk›nma ba¤lam›nda yeni yaklafl›mlara ve yap›lanmalara ihtiyac› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
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ABSTRACT

International Migration and Development 

Our age is the era of growing migration mobilities in various parts of the globus. In fact migration

movements are as ancient as the human history. Improvements in the global communication and

transportation facilities attract the migration of individuals from the poorer regions to the wealthy

parts of the world, where they can achieve secure and convenient living conditions. In the light of

these recent developments, migration and development nexus together with security concerns of mig-

ration has been carried to the top of the agenda of migration discussions. Global economic changes

play a significant part thereby. New discussions within the context of migration and development ge-

nerally stress upon circulary migration, contribution of professional qualifications of migrants to eco-

nomic developments and the economic interaction of the Diasporas with the countries of origin, ne-

vertheless without neglecting the significance of the migrants’ remittances. In this context, it became

obvious that Turkey with its nearly 5 million migrants of Turkish origin out of its boarders and as a

country, which simultaneously attract foreign migrants, is in need of new approaches and structural

measures with respect to migration and development.  
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Uluslararas› Göç ve Kalk›nma
Tart›flmalar›nda Yeni Yaklafl›mlar ve
Türkiye

‹R‹fi

Yaklafl›k son otuz y›ld›r yurtd›-
fl›ndaki vatandafllar› ba¤lam›nda

Türkiye’nin gündemine giren uluslararas›
göç ve göçmen konular›, kalk›nma, güven-
lik ve kültürel farkl›l›k boyutlar›yla siyase-
tin ve akademik dünyan›n ilgisini her geçen
gün daha çok çekmektedir. Asl›nda 1961
y›l›nda konuk iflçi olarak Bat› Avrupa ülke-
lerine gönderilen Türk iflçileri ile bafllayan
süreç, bu iflçilerimizin ve ailelerinin gittik-
leri ülkelerde özellikle seksenli y›llar›n ba-
fl›ndan itibaren geçici ikametten yerleflikli-
¤e geçmeleri ile “göç” olgusu Türkiye gün-
demine farkl› bir flekilde oturmufltur. Türki-
ye, yurtd›fl›nda yerleflik bir göçmen toplulu-

¤u ve diasporas› olan bir ülke konumuna
gelmifl, bu ba¤lamda sözü edilen olguya ve
yurttafllar›n›n konumuna iliflkin yeni politi-
kalar üretmek zorunlu¤u içine girmifltir.
Ayr›ca, özellikle doksanl› y›llar›n bafl›ndan
itibaren uygulad›¤› liberal vize politikalar›
ile yak›n co¤rafyas›ndan göçmen ak›m›na
u¤rayan, ayn› zamanda da transit göç yolla-
r› üzerinde bulunmas› nedeniyle ciddi bir
insan kaçakç›l›¤› ve yasad›fl› göç sorunuyla
karfl›laflan Türkiye’nin bu sorunlarla bafle-
debilmesi için güncel hukuk düzenlemele-
rine ve etkin bir göç yönetimine ihtiyac›
bulunmaktad›r.

Göçmenlerin yerlefltikleri ülkelerin gü-
venli¤ine karfl› bir tehdit oluflturduklar›na
iliflkin tart›flmalar baflta olmak üzere, göçün
üzerinde en çok durulan konular›ndan biri
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hiç kuflkusuz kalk›nma ile olan iliflkisidir.
Göçmenleri göç etmeye iten nedenlerin ba-
fl›nda say›lan ekonomik refaha ulaflma dür-
tüsü geride b›rak›lan yurdun göç sürecinden
ne ölçüde ekonomik yarar sa¤layaca¤›,
göçmen konumuna giren bireylerin kalk›n-
ma süreçlerindeki konumu ve nihayet yer-
leflilen ülkenin ekonomik ç›karlar› göç ve
kalk›nma alan›n›n ana konular› olarak orta-
ya ç›km›fl bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda bir
yandan göçmen kayna¤› konumundaki yok-
sul ülkelerin göçle yitirdikleri befleri serma-
ye nedeniyle karfl›laflt›klar› zorluklar, öte
yandan da de¤iflen istihdam yap›lar› nede-
niyle kabul eden ülkelerdeki yeni darbo¤az-
lar önemle ele al›nan konular aras›ndad›r. 

Göçün taraf olan tüm aktörler aç›s›ndan
kalk›nmaya katk›s› bulundu¤u noktas›ndan
hareketle ulusal, bölgesel ve giderek küre-
sel “göç yönetimi” mekanizmalar›n›n olufl-
turulmas› gere¤i günümüzde s›kça dile ge-
tirilen bir gereklilik olmufltur. Türkiye, gö-
çün kalk›nmaya katk›s› konusuna ilk iflçile-
rimizin Almanya’ya gönderildi¤i tarihten
itibaren önem vermifl, ancak ekonomik ya-
rar d›fl ödemeler dengemizde son y›llara ka-
dar a¤›rl›¤› büyük olan  iflçi dövizleri  girdi-
lerinin dar alan›ndan d›fl›nda yeterince ele
al›nmam›flt›r. Günümüzde de yurtd›fl›ndaki
yurttafllar›n›n katk›s›yla oluflan s›n›r-afl›r›
sosyal ve ekonomik alanlarla ilgili kalk›n-
ma odakl› herhangi bir siyasal yaklafl›m ve
buna ba¤l› olarak uygun bir yönetim/yöne-
tiflim ortam›n›n bulunmad›¤› görülmekte-
dir.

Bu çal›flman›n dar kapsam›nda dünyada-
ki güncel göç ve kalk›nma tart›flmalar›nda
dile getirilen konulara de¤inilmifl, ancak
göçün kalk›nma ile neden-sonuç iliflkisi ve
göç-kalk›nma ba¤lam›nda karfl›laflt›rmaya
olanak verecek baflka ülkelerin deneyimle-
rine yer verilmemifltir. Türkiye’de bu alan-
daki araflt›rmalar›n da yetersiz veriler nede-
niyle tatmin edicilikten uzak oldu¤u görül-
mektedir. Çal›flmam›z›n mütevaz› amac›,
göçle kalk›nma sorunsal›n›n güncel tart›fl-
malar ›fl›¤›nda ülkemizin siyasi ve akade-
mik gündemine girmesi gereklili¤ini vurgu-
lamakt›r. 

1. GÖÇLER ÇA⁄INDA DÜNYA,

TÜRK‹YE VE GÖÇMENLER 

Bireylerin ve insan topluluklar›n›n çeflit-
li nedenlerle do¤duklar› ve yaflad›klar› yer-
lerden geçici veya sürekli ikamet amac›yla
göç etmeleri olgusu insan›n tarihte yer al›fl›
kadar eskidir. Daha iyi ekonomik koflullara
kavuflma, savafllardan ve siyasi çalkant›lar-
dan kaç›fl, do¤al afetlerin yaflam çevresini
yok etmesi ve toplumlar›n içinde bulundu-
¤u olumsuz sosyal ve psikolojik ortamlar›n
itici faktörler oluflturmas›, insanlar› yerleri-
ni yurtlar›n› terk etmeye götürmüfltür. Göç
edilen yerdeki güvenli ve olumlu koflullar›n
varl›¤›, orada yabanc› birey ve topluluklar›
kabul etmeye haz›r bir ortam›n oluflmas› ve
kabul eden ülkenin göçmen ak›m›ndan baz›
yararlar elde edece¤ine kani olmas›, göçle
ilgili bilimsel literatürde s›kça dile getirilen
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göçü özendirici faktörler olarak say›lmakta-
d›r. S›n›r afl›r› göç hareketlerinin, özellikle
‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndaki Avrupa
içi göç ak›mlar›n›n yo¤unlaflmas› üzerine
daha çok 19. yüzy›lda gelifltirilen göç teori-
lerinin yerini yeni kavramsal çözümlemeler
alm›flt›r. Bu yaklafl›mlar›n ortak paydas›,
göçün ekonomik kalk›nma ile var olan ya-
k›n ilintisini di¤er ve farkl›l›k gösteren ne-
densel belirlemelerin yan›nda öne ç›karma-
lar›d›r.1

Uluslararas› göç, dünyan›n hemen her
yöresinde toplumlar›n ve devletlerin siyaset
gündeminde üst s›ralara t›rmanm›fl bulun-
maktad›r. Genellikle yoksul bölgelerden
vars›l bölgelere do¤ru olan göç hareketleri
günümüzde farkl› boyutlar almaktad›r. Var-
s›l ülkeler hem göç alan hem de göç veren
ülkeler haline gelmifl, dünyadaki bu nüfus
hareketlerinin al›fl›lan yaklafl›mlardan çok,
güncel koflullara uygun çözümlemelere ge-
reksinme duydu¤u anlafl›lm›flt›r. Örne¤in,
istihdam piyasas› aç›s›ndan demografik
kayba u¤ramamas› gereken ve nüfusu gide-
rek yafllanan Avrupa ülkelerinin her y›l yüz
binlerce yabanc› iflgücünü ülkelerine kabul
etmesi gerekti¤i bildirilmekte, ancak bu ül-
kelerden de neredeyse ayn› say›da göçme-
nin Amerika Birleflik Devletleri’ne Kana-
da’ya, Avustralya’ya ve ›l›man iklimli co¤-
rafyalara göç ettikleri bilinmektedir.2 Yine
Büyük Sahra’n›n güneyindeki Afrika ülke-
leri aras›nda artan bir göç hareketlili¤i iz-
lenmektedir.  Küresel ulafl›m ve iletiflimin
içinde bulundu¤umuz dönemde gitgide ar-

tan h›z› ve yayg›nlaflm›fl olmas›, çeflitli co¤-
rafyalarda göçe e¤ilimi olan bireylerin ve
insan topluluklar›n›n üzerinde cesaretlendi-
rici ve özendirici etki yaratmaktad›r. Birlefl-
mifl Milletler verilerine göre s›n›r ötesi göç
hareketlerine kat›lanlar›n say›s›n›n 200 mil-
yonu geçti¤i anlafl›lmaktad›r. Bu say›, dün-
ya nüfusunun yaklafl›k % 3,6’s›n› olufltur-
maktad›r.3

Türkiye’nin yurtd›fl›nda yaflayan vatan-
dafllar›n›n say›s›na bak›ld›¤›nda, ülkemizin
genellikle göçmen kayna¤› bir ülke konu-
munda oldu¤u de¤erlendirilmektedir. Bu-
nunla birlikte, Türkiye’den baflka co¤rafya-
lara kitlesel göç ak›m› asl›nda mevzi ve bel-
li bir süreyle s›n›rl› kalm›flt›r. Günümüzde
Türkiye’den mevcut a¤lar nedeniyle devam
eden aile bireylerinin göçü ve ö¤renim
amac›yla yurtd›fl›na gidenlerin d›fl›nda cid-
di bir d›fl göçe yönelimin olmad›¤› bilin-
mektedir.  Bu durumun sadece Türk göç-
menleri için hedef olabilecek ülkelerin vize
ve benzeri engellemeleri ile aç›klanmas› da
yeterli olmamaktad›r. 

Kitlesel göçün kayna¤› olmaktan ç›kt›¤›
anlafl›lan Türkiye, son y›llarda geliflen eko-
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1 Abadan-Unat, Nermin (2002), Bitmeyen Göç. Konuk ‹fl-
çilikten Ulus ötesi Yurttafll›¤a, Bilgi Üniversitesi Yay›n›,
‹stanbul   

2 OECD (2008) International Migration Outlook: SOPE-
MI 2008 Edition. Paris

3 Global Commission on International Migration (GCIM)
(2005), Migration in einer interdependenten Welt: Neue
Handlungsprinzipien. Bericht der Weltkommission für in-
ternationale Migration, Berlin , S. 8
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nomisine karfl›n ciddi iflsizlik sorunlar› ile
karfl›laflm›fl ve artan genç nüfusuna yeterin-
ce istihdam yaratamam›flt›r. Bu gerçe¤e
karfl›n yurtd›fl›na göç e¤ilimi Türk toplu-
munda yayg›nlaflm›fl de¤ildir. Bu arada
Türkiye, özellikle Sovyetler Birli¤i’nin da-
¤›lmas›ndan sonraki süreçte birinci kuflak
komflu ülkelerden bafllamak üzere daha
uzak co¤rafyalardan da göçmen ak›m›na
u¤rayan bir ülke konumuna gelmifltir. Ül-
kemiz ayr›ca son dönemde Asya ve Afrika
ç›k›fll› kaçak göçmenlerin gelip geçmeye
çal›flt›¤› bir transit ülke ve ayn› zamanda da
yabanc› iflgücünün belli sektörlerde yasal
veya kay›t d›fl› istihdam edildi¤i bir göç ül-
kesi konumundad›r. Son y›llarda Filipin-
ler’den, Bangladefl’den, Moldova’dan, Ro-
manya’dan, Bulgaristan’dan ve Karade-
niz’in kuzeyindeki ülkelerle Asya’daki
Türk Cumhuriyetleri’nden ülkemize çal›fl-
maya gelenlerin say›s› artmaktad›r. Bunun
d›fl›nda ülkesindeki olumsuz koflullardan
kaçarak ülkemize gelen ve her y›l say›s› ar-
tan yabanc› uyruklu s›¤›nmac›lar Türki-
ye’nin kal›c› konseptlerle güçlendirilmeyen
mevcut göç politikalar›nda önemli yer edin-
meye bafllam›flt›r.4 K›saca Türkiye, göç ha-
reketlerinin hemen her biçiminden etkile-
nen bir co¤rafyada bulunman›n sonuçlar›
ile karfl› karfl›yad›r.

Göç tart›flmalar›n›n öteden beri önde ge-
len hususlar›ndan biri olan kalk›nma boyutu,
artan göçmen dolafl›m› veya hareketlili¤i ne-
deniyle güvenlik konular› ile birlikte küresel
gündemin en üst s›ralar›na yerleflmifl bulun-

maktad›r. Göçmenler aç›s›ndan onlar› hare-
kete geçiren en önemli dürtünün daha gü-
venli ve gönençli bir yaflam olmas›n›n yan›-
s›ra, göçmenlerin yurtlar› bak›m›ndan da ül-
ke kalk›nmas›nda önemli yer tutacak bir
ekonomik de¤erin oluflmas› fikri bu tart›fl-
malar›n arka plan›n› oluflturmaktad›r. Göç
ve kalk›nma konusunda akademik nitelikli
araflt›rmalar›n say›s› her geçen gün artmakta
ve göçmen kabul eden ülkelerin göç politi-
kalar› ve göç yönetimi tart›flmalar›nda konu-
nun bu boyutuna özel önem verilmektedir.5

Sözü edilen tart›flmalarda, iflçi dövizlerinin
ekonomik de¤eri, beyin göçü, ulus afl›r› eko-
nomik faaliyetler ve diasporan›n menfle ül-
kesindeki kalk›nmaya katk› sa¤layacak alt-
yap›lar›n haz›rlanmas› ve geri dönenlerin
ekonomik faaliyetleri öncelikle ele al›nan
konulard›r.6 Kalk›nma ekonomisi aç›s›ndan
yabanc› göçmen kabul eden ülkelerin duru-
mu da özel olarak ilgi çekmekte, kalk›nm›fl
ülkelerdeki güncel ve gelecekteki demogra-
fik geliflmeye ba¤l› olarak istihdam piyasa-
s›nda oluflabilecek darbo¤azlar ve nitelikli
ve yar› nitelikli iflgücü olas› aç›¤› düflünüle-

4 IOM International Organization for Migration (2007),
Republic of Turkey. Migration Profile:  Ankara,  S. 28

5 Rindoks, Aimee, Rinus Penninx and Jan Rath (2006),
IMISCOE Working Paper. Gaining from migration: What
works in networks? Examining economically related bene-
fits accrued from greater economic linkages, migration
processes, and diasporas. 10 January 2006 (Report pre-
sented to OECD)

6 IOM International Organization for Migration (2006a) ,
Migration for Development: within and Beyond Frontiers.
Geneva 2006, S.386
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rek göçmen ak›m›n›n bu ülkeler için de ka-
zand›¤› öneme iflaret edilmektedir.

Güncel göç tart›flmalar›nda bu konulara
koflut olarak göç yönetimi ve göçün yeni bi-
çimleri ile bunun kalk›nma politikalar› üze-
rindeki kesin ve olas› etkileri ele al›nmakta-
d›r. Konuk iflçi sisteminin ilk uyguland›¤›
y›llarda da esas olarak göçmen iflgücünün
neden olaca¤› sosyal maliyeti düflürece¤i
noktas›ndan hareketle s›kça talep edilen
“rotasyon” sistemi günümüzde “dönüflümlü
göç” (temporary veya circular migration)
kavram› alt›nda yeniden ortaya at›lm›fl bu-
lunmaktad›r. Güncel tart›flmalar›n a¤›rl›kl›
olarak göçmen kabul eden ülkelerin ekono-
mik gereksinimleri noktas›nda odakland›¤›,
ancak göç olgusuna iliflkin tart›flmalar›n tek
boyutlu bir eksende yürütülmesinin olanak-
s›zl›¤› nedeniyle olguya do¤rudan taraf
olan göçmenler ve kaynak ülkelerin de kal-
k›nma bak›m›ndan ele al›nmas› kaç›n›lmaz
görülmektedir.

Türkiye bu tart›flmalar›n neresindedir?
Tarih boyunca süren göç yollar›n›n üzerin-
de bulunan ülkemiz, geleneksel göçmen
kayna¤› bir ülke de¤ildir. Geçmiflte, özel-
likle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküfl dö-
neminden itibaren Balkanlardan, 19. yüz-
y›lda Kafkasya’dan ve Kurtulufl Savafl› son-
ras›nda Lozan Antlaflmas› gere¤i “mübade-
le” ile Türkiye’ye Müslüman veya Türk
soylu göçmen gelmifltir. Cumhuriyet döne-
minin ilk y›llar›nda So¤uk Savafl dönemin-
de de Bulgaristan baflta olmak üzere eski
Osmanl› topraklar›ndan devre devre göç

dalgalar› yaflanm›fl, bu dalgalar›n sonuncu-
su ve en dramatik olan› 1989 y›l›ndaki zo-
runlu göç s›ras›nda yaflanm›flt›r. Tüm bu ha-
reketler yak›n tarihimizde Türkiye’yi göç-
lere hedef ülke haline getirmifltir.  Ancak,
19. yüzy›lda Anadolu’dan Amerika Birle-
flik Devletleri’ne göç eden az say›daki gay-
ri Müslim Osmanl› tebaas›n›n d›fl›nda çal›fl-
ma ve yerleflme amac›yla yurtd›fl›na göç et-
mek gelene¤imizde yoktur.

Ne var ki, 30 Ekim 1961 tarihinden iti-
baren ise ülkemiz kendisini daha farkl› bir
sürecin içinde bulmufltur. Bu tarihte Al-
manya Federal Cumhuriyeti ile nota teatisi
yoluyla yap›lan, ancak geçmiflten bafllat›la-
rak ayn› y›l›n Temmuz ay›ndan itibaren ge-
çerli k›l›nan ‹flgücü Sözleflmesi ile yurtd›fl›-
na devlet denetimi ve gözetiminde iflgücü
gönderilmesi sürecine girilmifltir. Sonraki
y›llarda aralar›nda baz› Arap ülkeleri ile
Avustralya’n›n da bulundu¤u on ülke ile
daha benzeri iflgücü sözleflmeleri yap›lm›fl
ve böylece ülkemizin de göçmen gönderen
ülke kimli¤i ortaya ç›km›flt›r.7 1973 y›l›n›n
Kas›m ay›nda petrol krizi gerekçe gösterile-
rek Almanya’n›n yabanc› iflçi al›m›n› dur-
durmas› ve di¤er Avrupa ülkelerinin de ay-
n› yolu izlemesi sonucunda Avrupa’ya ifl-
gücü göçü durmufl, daha do¤rusu nitelik de-
¤ifltirmifltir. Bu tarihten sonra Avrupa’ya
Türkiye kaynakl› göç aile birlefltirmesi çer-
çevesinde geliflmifltir. Günümüzde de sözü

7 IOM International Organization for Migration (2007)
S.24 
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edilen göç hareketi  - Almanya’n›n son ya-
sal de¤ifliklikleri ile zorlaflt›r›lm›fl olsa da  -
devam etmektedir.8 Bunun d›fl›nda Türk
müteahhitlerinin seksenli y›llardan itibaren
yurtd›fl›nda yüklendikleri ifller nedeniyle
geçici olarak ve iflin ikmal edildi¤i ülkeye
yerleflme içermeyecek flekilde Türk iflçileri-
ni istihdam etmeleri olgusunu, çal›flmam›-
z›n konusunu oluflturan göç olgusu ile ka-
r›flt›rmamak gerekmektedir. 

Göç ve kalk›nma iliflkisi ba¤lam›nda
Türkiye’nin konumu ele al›nd›¤›nda, alt-
m›fll› y›llarda bafllayan iflgücü göçü ile yurt-
d›fl›na giden iflçilerimizin havale ettikleri ifl-
çi dövizlerinin Türk ekonomisi üzerinde çe-
flitli etkileri oldu¤u bilinmektedir. Bu etki-
lerin olumlu ve olumsuz yanlar› ile ilgili çe-
flitli araflt›rmalar bulunmakla birlikte, yarat-
t›klar› enflasyonist bask› ve “do¤ru” kulla-
n›lmamalar› bir tarafa b›rak›lacak olursa,
bunlar›n d›fl ödemeler dengesindeki olumlu
etkisinin öne ç›kar›ld›¤› görülmektedir.9 ‹fl-
gücü göçünün ilk bafllad›¤› y›llarda Alman-
ya Federal Cumhuriyeti ‹ktisadi ‹flbirli¤i
Bakanl›¤›’n›n öncülü¤ünde deneme niteli-
¤inde gelifltirilen “iflçi flirketleri” giriflimi,
ifl yönetimi, haz›rl›ks›zl›k ve altyap› eksik-
li¤i gibi nedenlerle baflar›s›zl›kla sonuçlan-
m›flt›r. Türkiye’nin iflçi dövizlerinden gör-
dü¤ü göreceli yarar d›fl›nda, iflgücü göçü
nedeniyle kalk›nmas›na önemli katk› ka-
zand›¤›n› söylemek do¤ru olmayacakt›r.
Bafllang›çtan bu yana siyasal hatalarla dolu
olan göç tarihimizde kalk›nma boyutunun
yeterince ve gereken özenle ele al›nd›¤›n›

ileri sürmek de mümkün de¤ildir. Bu politi-
kas›zl›k günümüzde de sürmekte olup, de-
¤iflen koflullar›n ortaya ç›kard›¤› ve yeni
oluflan ulus afl›r› sosyal ve ekonomik alan-
lar›n getirdi¤i olanaklar›n fark›na var›ld›¤›-
n› söylemek fazla iyimserlik olacakt›r. 

Asl›nda Türkiye, dünyada giderek h›z
kazanan bu tart›flmalar› siyaset kurumu,
akademisi, sosyal taraflar› ve sivil toplum
örgütleriyle yak›ndan izlemeli, hatta konu-
mu itibariyle bu tart›flmalar› yönlendirici
bir konuma gelmelidir. Bu çal›flman›n dar
çerçevesinde öncelikle ekonomik kalk›nma
ba¤lam›nda uluslararas› göç tart›flmalar›n-
daki yeni yaklafl›mlar irdelenmifl, yeni ge-
liflmeler ›fl›¤›nda göç tart›flmalar›n›n oda-
¤›ndaki Türkiye’nin alaca¤› yap›sal ve ku-
rumsal önlemlerle karfl›laflt›¤› sorunlar› na-
s›l çözece¤i ve bu geliflmelerden hangi ya-
rarlar› sa¤layabilece¤i ele al›nm›flt›r. Konu-
nun sahip oldu¤u önem ve güncelli¤i itiba-
riyle hiç kuflkusuz daha genifl ve derinlikli
çal›flmalarla incelenmesi ve akademik arafl-
t›rmac›lar›n gündemine al›nmas› her geçen
gün daha gerekli hale gelmektedir. 

8 a.g.e.,S.32

9 Köksal Elif and Thomas Liebig (2004), Remittances to
Turkey: Principal Channels, Cost and Impact on Economic
Development, In: OECD Organization for Economic Co-
Operation and Development, Migration, Remittances and
the Economic Development of Turkey. Workshop Jointly
Organised by the OECD and Koç University (MiReKoç),
Koç University, ‹stanbul, 21 December 2004
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2. GÜNCEL GÖÇ VE KALKINMA

TARTIfiMALARI

Bafllang›çta da belirtildi¤i üzere, göçün
kalk›nma politikalar› boyutuyla tart›fl›lma-
s›nda son y›llarda büyük bir canl›l›k yaflan-
makta, göçün olumsuz yanlar›ndan çok,
kaynak ve hedef ülkeler aç›s›ndan yarataca-
¤› ekonomik yararlar vurgulan›r olmufltur.
Bu geliflmenin çeflitli nedenleri bulunmak-
tad›r. Öncelikle küresel iletiflim ve ulafl›m›n
dünyan›n geri kalm›fl yörelerinde yaflayan-
lar için de eriflilebilir olmas› daha iyi yaflam
koflullar›na ulaflmak isteyen bireylerin ve
topluluklar›n göç etme arzusunu kamç›la-
m›fl görünmektedir. Geliflmifl yörelerle yok-
sul bölgeler aras›ndaki gelir düzeyindeki
farkl›l›klar›n eskiden oldu¤u gibi bugün de
göç için önde gelen bir neden oldu¤u, buna
ek olarak siyasal çalkant›lar›n ve çat›flmala-
r›n oldu¤u co¤rafyalarda yaflayanlar›n daha
güvenli ülkelere göç etmek için yeterli ne-
denleri oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca, eko-
nomik geliflmiflli¤i yüksek olan ülkelerin is-
tihdam piyasalar›nda yabanc› iflgücüne olan
talep, göçmenler için özendirici bir etken-
dir.10 Yoksul toplumlardaki do¤urganl›¤a
karfl›l›k, geliflmifl ülkelerde yaflanan tersine
demografik geliflme, göç dalgalar›n›n önce-
likle “güneyden kuzeye” veya yoksuldan
vars›la do¤ru geliflece¤ine iliflkin en önem-
li ipuçlar›ndan biridir. Küresel iklim de¤i-
fliklikleri ile ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kma-
s› beklenen beslenme sorunlar›n›n önümüz-
deki elli y›l içinde daha büyük bir göç hare-
ketlili¤ine neden olaca¤›na iliflkin öngörü-

ler mevcuttur. K›sacas›, göç hareketleri sa-
dece günümüzde de¤il, gelecekte de artan
ölçüde gönderen ve kabul eden ülkeleri, gö-
çenleri ve onlar›n göçtükleri toplumlar› si-
yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel etkile-
riyle yak›ndan ilgilendirmeye devam ede-
cektir. 

Göç ve kalk›nma konusu makro düzeyde
ele al›nd›¤›nda, konunun olumlu ve olum-
suz olmak üzere iki ayr› noktadan incelen-
mesi mümkündür. Göç olgusu ile geliflme-
miflli¤in neden sonuç iliflkisi düflünülürse,
geliflmemiflli¤in etkisinin göçle hafifletildi-
¤i kadar a¤›rlaflt›r›ld›¤› da görülecektir. Bu
noktadan hareketle, göçün peflin hükümler-
le kalk›nman›n önünde bir engel veya kal-
k›nmaya götüren bir yöntem olarak görül-
mesi do¤ru olmayacakt›r. Göçün ülkeler ve
toplumlar üzerindeki etkilerinin niteli¤i bu
ba¤lamda üretilecek ve uygulanacak politi-
kalar›n niteli¤i ile do¤ru orant›l›d›r. Baflka
bir deyiflle, örne¤in iflgücü göçü ile ülke
ekonomisine gönderilen iflçi dövizlerinin
kullan›l›fl›, iflgücü göçü olgusunun bu en
önemli ekonomik getirisinin olumlu katk›
yarat›p yaratmamas› sonucunu do¤uracak-
t›r. Kaynak ülkelerin uygulayaca¤› makro
düzeydeki politikalar ve oluflturulacak uy-
gun ortamlar sayesinde bu girdilerin kalk›n-
ma amaçl› kullan›lmas› mümkün olacakt›r. 

Göçmen kabul eden ülkelerin bar›nd›r-
d›klar› ve giderek toplumlar›n›n bir parças›
haline gelen göçmen kitlelerinin tüketici ve

10 Abadan-Unat, Nermin, a.g.e.
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üretici olarak bu ülke ekonomilerine kazan-
d›rd›klar› ekonomik katk›n›n, güncel tart›fl-
malarda yeniden s›kça vurgulan›r olmas›n›n
bu ülkelerdeki “kabul kültürünün” son y›l-
lardaki olumlu geliflmesi ile do¤ru orant›l›
oldu¤u düflünülmektedir. Ayr›ca, yine ayn›
ülkelerde öteden beri olumsuz bir etken
olarak öne ç›kar›lan göçmenlerin iflsizli¤e
neden olduklar› veya yerli iflçilerin istihda-
m›n› engelleyip ücretlerin düflmesi maksa-
d›yla araçsallaflt›r›ld›klar› görüflü de gide-
rek daha az yandafl bulmaktad›r.11 Bu yakla-
fl›m de¤iflikli¤inin de baz› pragmatik sonuç-
lar getirmesi ve göçe karfl› ulusal bariyerle-
rin yerine daha ulus afl›r› yaklafl›mlara aç›k
politikalar›n uygulanmas›n›n do¤ru olaca¤›
düflünülmektedir.12 Ancak, bunun da zama-
na yay›lan bir süreç olarak geliflece¤i genel-
likle üzerinde mutab›k kal›nan bir husustur.

Bu düflünceler ›fl›¤›nda, daha çok gelifl-
mifl ülkelerin akademik dünyas›n› meflgul
eden göç olgusu ve kalk›nmaya iliflkin arafl-
t›rmalar, öteden beri a¤›rl›kl› olarak kaynak
ülkeye sa¤lanan yarar aç›s›ndan döviz ha-
valelerini, göç edilen ülkede kazan›lan
mesleki bilgi ve becerilerin döndükten son-
ra ülke kalk›nmas›na katk›da bulunabilece-
¤ini ve yine döndükten sonra parasal biri-
kimlerle oluflan sermayenin yat›r›ma dö-
nüflmesi halinde ekonomik aç›dan sa¤laya-
ca¤› katk›y› öne ç›karmaktad›r. Göç ve kal-
k›nma ba¤lant›s›na iliflkin bu klasik çözüm-
lemenin asl›nda barda¤›n dolu taraf›n› gör-
me anlam›na gelebilecek bir yaklafl›m oldu-
¤u ortadad›r. Zira kaynak ülkenin yitirdi¤i

insan sermayesinin, özellikle de ülke eko-
nomisi için büyük önem tafl›yan ve ciddi
maliyetlerle yetiflen nitelikli iflgücünün, ha-
vale edilen iflçi dövizlerinin enflasyonist
bask›s›n›n olumsuz etkilerinin ve geri dö-
nen göçmenlerin ekonomik etkinliklerinin
beklendi¤i kadar yüksek olmad›¤› keyfiye-
tinin bu yaklafl›mlarda göz ard› edildi¤i dü-
flünülmektedir. Yine, ülkeleri d›fl›nda mes-
leki bilgi ve beceri kazanan göçmenlerin
genellikle göç ettikleri ülkenin sosyal ve
profesyonel yaflam›na sa¤lad›klar› uyum
nedeniyle geri dönme arzusunu ilerlemifl
yafllarda, meslek yaflamlar› sona erdikten
sonra duymalar›, onlar›n bu yeteneklerin-
den kendi ülkelerinin yararlanmas› olana¤›-
n› da büyük ölçüde ortadan kald›rmaktad›r. 

Günümüzün koflullar›nda ortaya ç›kan
ve serbest dolafl›m› zorlayan de¤iflik göç
sistemleri ve farkl› ülkeler aç›s›ndan yeni
aç›l›mlarla bu alanda al›fl›lm›fl›n d›fl›nda
söylemlerin egemen olaca¤› düflünülmekte-
dir. Klasik göç incelemelerindeki model,
genellikle az geliflmifl bir ülkeden geliflmifl
ülkeye yönelik ve göçmenlerle kaynak ül-
kenin olumsuz koflullar› ile ilgilidir. Bu mo-
delin, dünyada halen bilinen ve olas› yeni

11 Martin, Philip, The Economics of Migration. Managing
the Flow of International Labor, http://hir.harvard.edu/ar-
ticles/print.php?article=1444

12 IOM International Organization for Migration (2006b),
International Migration and Development. Perspectives
and Experience of the International Organization for Mig-
ration, April 2006



s›n›r afl›r› alan oluflumlar›n› dikkate almad›-
¤› görülmektedir. Baflka bir deyiflle, göç sü-
recine giren bireylerin küresel dolafl›m›n
serbestleflmesi ve yo¤unlaflmas› ile sadece
ulus-devletlerin d›flar›ya karfl› özenle koru-
nan co¤rafyalar›na daha kolay girebilecek-
leri, ülkeleri ile olan kültürel, sosyal ve
ekonomik iliflkilerin flimdi oldu¤undan da-
ha büyük bir etkileflimle gerçekleflece¤i dü-
flünülebilir.13 Günümüzde bu etkileflimin
fark›na var›lmas› ile de göç ve ekonomik
kalk›nma konular› klasik modelin d›fl›nda
irdelenmeye bafllam›flt›r.

Asl›nda yeni yaklafl›mlar derken, bir ön-
celik s›ralamas› de¤ifliminden söz etmek
mümkündür. E¤er göç ile bu olgunun tüm
taraflar› için dinamik ve kendisini sürekli
olarak yeniden üreten fayda süreçleri kaste-
diliyorsa, bu s›ralamada pek çok ülke için
iflçi dövizlerinden önde gelecek yeni kal-
k›nma katk›lar› düflünülmelidir. Örne¤in,
son dönemde s›kça vurguland›¤› gibi dias-
poran›n ç›kt›¤› ülke ile sosyal, kültürel ve
ekonomik iliflkilerinin pekifltirilmesi ile salt
tüketim ve yaflam idamesi amac›yla havale
edilen dövizlerin ötesinde istihdam yarat›c›
oluflumlara öncelik verilebilece¤i düflünül-
mektedir. Diasporan›n yerleflik oldu¤u ül-
kedeki sermaye birikiminin kaynak ülkede
yat›r›ma dönüflmesi günümüzde göçle kal-
k›nma iliflkisinde en çok irdelenebilecek
alanlardan birini oluflturmaktad›r. 

Göç ve kalk›nma tart›flmalar›n›n son y›l-
lardaki en önemli konular›ndan birini de
“beyin göçü” (brain drain) olarak bilinen ve

geliflmemifl ülkelerin nitelikli iflgücünü ge-
liflmifl ülkelere kayb› olarak nitelenebilecek
olgunun yeniden de¤erlendirilmesidir. Yine
arka plan›nda geliflmifl göçmen kabul eden
ülkelerin gereksinmelerinin gözetildi¤i bu
yaklafl›mlarda, asl›nda beyin göçünün yeri-
ni “beyin dolafl›m›n›n” (brain circulation)
ald›¤› ve göç eden beyinlerin sonuçta kendi
ülkelerine yarar sa¤layacak bir konuma gel-
dikleri ileri sürülmektedir.14 Nitelikli iflgü-
cünü yetifltirmek için yüksek maliyetlere
katlanan geliflmekte olan ülke ekonomileri-
nin yap›sal nedenler sonunda bu iflgücün-
den yararlanamad›¤› düflünülecek olursa,
nitelikli iflgücünün göçü ve oluflturulacak
yeni altyap›lar ve al›nacak önlemlerle yeni
ulus afl›r› alanlar arac›l›¤›yla kendi ülkeleri-
nin kalk›nmas›na katk› sa¤lamalar› müm-
kün görülmektedir. Ne var ki, bu altyap›la-
r›n sa¤lanmas› yine geliflmifl ülkelerle göç-
men gönderen ülkeler aras›nda oluflacak et-
kin iflbirli¤i ile gerçekleflebilecek durumda-
d›r. Devlet müdahalesi gerektiren bu türden
önlemlerin küresel piyasa ekonomisi koflul-
lar›nda yap›labilirli¤i konusunda ciddi kufl-
kular bulunmaktad›r.

Yine geliflmifl ülkelerin kendi iç dina-
miklerini göz önüne alarak istihdam piyasa-
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13 IMISCOE (2008), Ties Across Borders: The Growing
Salience of Transnationalism and Diaspora Politics. Po-
licy Brief, No.13, October 2008

14 Abella, Manolo I. (2004), “Migration of the Highly Skil-
led: The Global Dimensions”, GTZ Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (Hrsg.) (2004), Brain
Drain or Brain Gain. The Migration of Elites. Berlin, S.8-
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lar›ndaki en önemli sorun olarak görülen
düflük maliyetli yabanc› iflgücü ile dar bo-
¤azlar›n afl›lmas› meselesi dönüflümlü göç
sistemi ile afl›lmak istenirken, bunun kay-
nak ülkelerin somut iflsizlik sorunlar› ve
ödemeler dengesi aç›¤›na bir panzehir ola-
rak takdim edilmektedir.15 Sözü edilen dö-
nüflümlü göç sisteminde yabanc› iflçi belli
bir süre çal›flt›ktan sonra ülkesine dönecek,
ancak yurdunda geçirdi¤i süre sonunda ye-
niden ayn› ülkede çal›flmaya gelecektir. Bu
çerçevedeki göçü kalk›nma aç›s›ndan ya-
rarl› bulanlar›n, ekonomisi çok ciddi sorun-
lar yaflayan ülkelere böylece bir katk› sa¤la-
naca¤›na iliflkin savlar› do¤ru olmakla bir-
likte, as›l amac›n kendi istihdam piyasala-
r›nda ortaya ç›kan ve ç›kabilecek iflgücü
aç›¤›n› en düflük maliyetle aflma amac›n›n
oldu¤u düflünülmektedir. Bu ba¤lamda dö-
nüflümlü göç, geliflmifl ülkeler için de ciddi
bir kalk›nma katk›s› anlam›na gelmektedir. 

Tüm bu yaklafl›mlarda asl›nda yeni olan
veya yeni geliflmeler için ufuk aç›c› nitelik
tafl›d›¤› düflünülen husus, diaspora oluflum-
lar›n›n içinden ç›kt›¤› topluma belli bir top-
lumsal sorumluluk eseri de olarak, ancak
öncelikle ekonomik verimlilik mülahazala-
r›yla yat›r›mlar ve yeni ortakl›klar çerçeve-
sinde yak›nlaflmas›n›n sa¤lanmas› yaklafl›-
m›d›r. Bu yaklafl›m›n, oluflan ve oluflmakta
olan yeni ulus afl›r› ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlarda gelecekte yeni olanaklar
sunaca¤› noktas›ndan hareket etmesi, ulusal
s›n›rlar aras›nda de¤erlendirilen göç ve kal-
k›nma konusunun asl›nda ulus duvarlar›n›n

ötesinde düflünülmesi gere¤ini de ortaya
koymaktad›r. Yine göç ve kalk›nma tart›fl-
malar›nda yeni bir boyut ise, göçmen kay-
na¤› ülkelerin kalk›nma politikalar› ba¤la-
m›nda sadece kabul eden ülkelerle de¤il,
kendi aralar›nda da diyalo¤a girme iradesi
göstermeleridir. Bu diyalog devlet kurum-
lar›, örgütleri arac›l›¤›yla göçmenler, sosyal
taraflar ve akademi olacakt›r. Böylece fark-
l› bir aç›l›ma daha gidilmesi söz konusudur.

3.  TÜRK‹YE’DE GÖÇÜN YÖNET‹M‹

VE KALKINMA 

Uluslararas› göç süreçlerinde çok eskiye
dayanan deneyimi oldu¤u söylenemeyen
Türkiye’nin siyaset kurumu, göçün yöneti-
mi konusunda gerekli önlemleri almakta
daima a¤›r davranm›fl, göç ve kalk›nma ala-
n›nda ise genellikle k›sa vadeli ve günün
gereksinmelerine yan›t verecek önlemlerle
yetinmifltir. Göçün ulusal yönetiminin tabi-
at›yla kamu kurum ve kurulufllar›n›n eflgü-
dümlü ve yasal dayanaklara ba¤l› olarak
yap›lanmalar›yla gerçekleflmesi gerekmek-
tedir. Türkiye yurtd›fl›nda say›s› yaklafl›k
olarak 5 milyona eriflen yurttafllar› ve Tür-
kiye kökenli soydafllar› ile ülkeye çeflitli ne-
denlerle gelen veya ülkeden transit geçen
yabanc› uyruklulara iliflkin politika ve hiz-
metlerini eflgüdüm içinde haz›rlay›p sun-
maktan henüz uzakt›r. Türk kamuoyu göç
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ve göçmenlerle ilgili konular› Almanya’da
konutlar›nda yak›l›p katledilen Türkler ile
kamyon kasalar›nda veya Ege Denizi’nde
bo¤ularak ölen yoksul kaçak göçmenlere
iliflkin medya haberlerinden ö¤renmektedir.
Yurtd›fl›na düzenli iflçi gönderilmesinin du-
raksad›¤› yetmiflli y›llardan bu yana Türk
toplumunu göçe haz›r ve niyetli bir toplum
olarak da nitelendirmek do¤ru görülme-
mektedir.16 Konuya iliflkin gözleme dayal›
veriler yeterli olmamakla birlikte, gözlem-
lerimize dayanarak flu sav› ileri sürmek
mümkündür: Göç konusunda ilgi düzeyi
düflük olan Türk kamuoyu yurtd›fl›nda yer-
leflik Türk toplumunu “sorunlar›n› çözmüfl”
gözüyle de¤erlendirmekte, “Türk diaspora-
s›n›” kalk›nmaya katk› ba¤lam›nda önemli
görmemektedir.  Di¤er göçmen kayna¤› ül-
kelerden farkl› olarak göç, ülkemiz toplu-
munun en önde gelen ekonomik kalk›nma
seçene¤i de¤ildir. Bu konularda kesin kan›-
lara var›lmas›n› temin edici araflt›rma ek-
sikli¤i, göç olgusuyla ilgili di¤er alanlarda
oldu¤u gibi bu noktada da hissedilmektedir.

Türkiye, tabiat›yla göç ve kalk›nma ko-
nular›na tümüyle yabanc› veya ilgisiz kal-
m›fl de¤ildir. Özellikle a¤›r ekonomik kriz-
lerin yafland›¤› dönemlerde yurtd›fl›ndan
gelen iflçi dövizlerine endeksli k›sa vadeli
bir göç ve ekonomik yarar odaklanmas›
gündemde yerini alm›flt›r. Bunun d›fl›nda
Almanya’da kurulan iflçi flirketlerinin kur-
tar›lmas› amac›yla oluflturulan “DES‹-
YAB” (Devlet Sanayi ‹flçi Yat›r›m Banka-
s›) baflar›l› olamam›fl, ülkemize geri dönen

göçmenlerin ekonomik faaliyete yönlendi-
rilmesi ise k›sa soluklu baz› önlemler d›fl›n-
da beklenen sonucu vermemifltir. Türki-
ye’ye ekonomik yarar sa¤lad›¤› söylenebi-
lecek en uzun soluklu önlem ise Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas›’nda yurtd›fl›n-
da yaflayan vatandafllar taraf›ndan aç›lan ve
nispeten yüksek faiz getirisi olan döviz tev-
diat hesaplar›d›r. Geleneksel merkez ban-
kac›l›¤›na uymayacak flekildeki toplanan bu
mevduat, yaklafl›k 13 milyar ABD Dolarl›k
tutar› ile Türk ekonomisinin döviz rezervle-
ri aras›nda say›lmaktad›r.17 Ancak bu rezer-
vin yat›r›ma dönüfltürülmesine yönelik ön-
lemler al›nmas› yoluna bugüne kadar gidil-
memifl, düflen faiz oranlar› ile de yurtd›fl›n-
daki vatandafllar aç›s›ndan da döviz tevdiat
hesaplar›n›n çekicili¤i azalm›flt›r. 

Türkiye, içinde bulundu¤u göç süreçle-
rinden nas›l yarar sa¤layabilecektir? Bu so-
ruya öncelikle verilecek yan›t siyasi ve ida-
ri önlemlerle ilgilidir. Tüm boyutlar›yla
uluslararas› göçün Türkiye’ye sa¤layaca¤›
ekonomik katk›n›n öncelikle al›nacak yap›-
sal ve idari önlemlerle mümkün olaca¤› dü-
flünülmektedir. Günümüzde art›k iyice aza-
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lan iflçi dövizlerine endeksli olmayan bir
“göç ve kalk›nma yönetimine” gereksinme
vard›r. Bu türden bir yap›lanman›n temel
tafllar›n› belirtmeden önce, ülkemizin ya-
banc› göçmenler için bir “cazibe merkezi”
olmaya devam edece¤ini ve bu gerçe¤in sa-
dece siyasi irade taraf›ndan de¤il, ayn› za-
manda da istihdam piyasas›n›n tüm aktörle-
ri taraf›ndan kabul edilmesi gereken bir hu-
sus oldu¤u vurgulanmal›d›r. Türkiye, eko-
nomisinin gerektirdi¤i, ancak iç piyasadan
karfl›lamakta güçlük çekti¤i nitelikli iflgü-
cünün bir bölümünü yurtd›fl›ndan karfl›la-
mak durumunda kalaca¤›n› düflünmeli ve
önlemler bu gereklili¤i içerecek flekilde bü-
tüncül bir yaklafl›mla düflünülmelidir. Ge-
liflmifl ülkelerde son dönemde s›kça tart›fl›l-
maya bafllayan dönüflümlü göç sisteminin
esasen Türkiye’ye gelecek yabanc› iflgücü
için de söz konusu olabilece¤i akla gelmek-
tedir.

Belli kesimlere göre al›nacak önlemlerin
bafl›nda, yurtd›fl›ndaki Türk diasporas› ile
olan iliflkiler öne ç›kmak durumundad›r.
Türkiye’nin yurtd›fl›nda en yo¤un Türk top-
lumunun yaflad›¤› Almanya ile hemen her
alanda çok yak›n iliflkileri vard›r. Bu ülke-
de do¤up büyüyen ve mesleki nitelik kaza-
nan, hukuki statü bak›m›ndan da ço¤unluk-
la iki ülke vatandafll›¤›na sahip olan Türkle-
rin son y›llarda çal›flmak amac›yla Türki-
ye’yi tercih ettikleri ve Türk iflletmelerinin
de bu yüksek mesleki nitelik kazanm›fl
“Avrupa Türklerini” istihdamdan memnun
olduklar› belirtilmektedir.18 Bir anlamda

“tersine beyin göçü” olarak adland›r›labile-
cek bu yeni olgu karfl›s›nda göç yönetimi-
nin belli teflvik tedbirleri almas› herhalde
Türkiye’nin istihdam piyasas›na yarar sa¤-
lanaca¤› düflünülmektedir.  

Bu ba¤lamda ülkemize s›¤›nmac› olarak
gelen yabanc› göçmenlerin aras›nda Türk
istihdam piyasas›n›n gereksindi¤i nitelikle-
ri haiz olanlar için istihdama girifl kolayl›k-
lar›n›n getirilmesinin uygun önlemler ara-
s›nda yer alaca¤› düflünülmekte, Türkiye is-
tihdam piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusun-
da gerekli yasal ve idari düzenlemeler ya-
p›lmal›d›r. Yabanc› iflgücünün yerli istih-
dam piyasas›nda iflsizli¤e neden oldu¤una
iliflkin görüfller zaman içinde geçerli¤ini yi-
tirmifl görünmektedir. O nedenle ülkemize
gelecek yabanc› iflgücüne yaklafl›mda bu
görüfllerden çok, piyasan›n gerçek ihtiyaç-
lar›ndan yola ç›k›lmal›, yabanc› iflgücünün
de istismar›n› önleyici ad›mlar at›lmal›d›r.
Baflka bir deyiflle, nitelikli yabanc› iflgücü-
nün istihdam›na daha liberal ve ekonomik
gerçekliklerden yola ç›k›lan bir tutumla ba-
k›lmas› günümüzün gere¤idir. 

Ancak, yurtiçine yönelik göç hareketle-
rinin ekonomik getirisinin d›fl›nda Türki-
ye’nin dünyan›n çeflitli co¤rafyalar›nda ya-
flayan “Türk diasporas›” ile meselenin eko-
nomik kalk›nma penceresinden bakarak il-
gilenmesi güncel ödevlerden biri olarak or-
taya ç›km›flt›r. Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler-
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de ekonomik faaliyetini sürdüren Türk ifl-
letmelerinin say›s› 2006 y›l› itibariyle
101,000’i aflm›flt›r. Bu iflletmelerin 2006 y›-
l›ndaki toplam 10,8 milyar Avroluk yat›r›m
hacmi vard›r ve iflletme bafl›na ortalama ci-
rolar› 4,345,000 Avro’dur. Toplam y›ll›k
cirolar› ise 43,9 milyar Avro’ya varm›flt›r.
Türk iflletmelerinde istihdam edilenlerin sa-
y›s› 474,000 dolay›ndad›r.19 Ço¤unlukla kü-
çük ölçekli iflletmelerden oluflan Türk giri-
flimcilerinin güvenli yasal ve finansal altya-
p›lar›n sa¤lanmas› ile Türk ekonomisine
girmelerinin mümkün olabilece¤i düflünül-
mektedir. Böylesine yeni bir oluflum için
“göç yönetiminin” siyasi iradesi do¤rultu-
sunda bir model çal›flmas› gereklidir. Bu
modelde yurtd›fl›ndaki Türk iflletmeleri ile
ortakl›klarda birleflebilecek Türkiye’deki
KOB‹’ler, finans kurumlar› ve hatta meslek
kurulufllar›n›n etkin aktörler olarak yer ala-
bilece¤i düflünülmektedir. Sözü edilen bo-
yuttaki bir yap›lanma göç olgusuna taraf
olan baflka co¤rafyalarda bu flekliyle henüz
gerçeklefltirilmemifl olup, diasporalar›n
“hemfleri dernekleri” arac›l›¤›yla bölgesel
yard›m niteli¤inde katk›lar sa¤lad›¤›, eko-
nomik de¤er yarat›c› giriflimler için diaspo-
ra giriflimcilerine ihtiyaç duyuldu¤u bilin-
mektedir. Böylesine bir yap›lanma için ön-
celikle yasal ve idari önlemleri belirleye-
cek, bunlar›n yaflama geçirilmesinde etkin
olacak ve gerekli altyap›lar› haz›rlayacak
bir göç yönetiminin yaflama geçirilmesi bu
noktada da en önemli ihtiyaç olarak ortaya
ç›kmaktad›r.

4. SONUÇ

Göçün kalk›nma boyutu ile ele al›nmas›
küreselleflmenin geliflti¤i günümüzde önem
kazanm›fl ve bu öneme uygun yaklafl›msal
ve yap›sal bir de¤iflim gereklili¤i vurgulan›r
olmufltur. Bu arada geleneksel “brain-dra-
in” sorununa, diasporan›n kalk›nmaya kat-
k›s› boyutuna ve iflçi dövizlerinin etkili kul-
lan›m›na iliflkin yeni öneriler tart›flmalar›n
oda¤›nda yer almaktad›r. Özellikle de yok-
sul ülkelerden gelecek göçmenlerin sanayi-
leflmifl göç ülkelerinde zamanla s›n›rl› ola-
rak istihdam› gibi asl›nda geçmiflte de ele
al›nan konular, günümüzde yeniden gün-
cellefltirilmifltir. Tüm bu tart›flmalar kapsa-
m›nda öncelikle ortaya ç›kan ve göç olgu-
suna bir sorundan çok bir f›rsat yaklafl›m›y-
la bakmay› mümkün k›lan s›n›r-afl›r› alan
oluflumlar›n›n gelecekte göçün sadece kal-
k›nma boyutuyla de¤il, güvenlik, kültürel
farkl›l›k ve entegrasyon yönleriyle irdelen-
mesinde özel bir altyap› sa¤layaca¤› düflü-
nülmektedir. 

Bu çerçevede tüm flekilleri ve boyutla-
r›yla uluslararas› göçün Türkiye için de bir
sorun olmaktan çok, bir ekonomik canl›l›k
ve f›rsat arac› olarak görülmesi gerekti¤i
düflünülmektedir. Türkiye, yurtd›fl›nda yer-
leflik hale gelen Türk toplumunun içinde fa-
aliyet gösteren giriflimcileri,  büyükbabala-
r›n›n göç etti¤i ülkede do¤up büyüyen ve
mesleki nitelik kazand›ktan sonra Türki-
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ye’de çal›flmak isteyen vatandafl ve soydafl-
lar›, ülkemize s›¤›nan veya güvenli bir ça-
l›flma ortam› bulmak için gelen yabanc› uy-
ruklular› ve Türkiye’den farkl› ülkelere e¤i-
tim veya çal›flma amac›yla gidenleri ile göç
süreçlerindeki her kesim için ufuk aç›c› ve
yeni olanaklar sa¤lay›c› politikalara ihtiya-
c› olan bir ülkedir. Türkiye, siyasi karar ve-
ricileri, sosyal taraflar›, akademisyenleri ve
sivil toplumuyla bu konularda karar verici-
lere destek sa¤lay›c› bir yap›lanmay› gecik-
meden gerçeklefltirmek durumundad›r. Ak-
si halde göç yollar›n›n üzerinde yer alan,
gelecekte de yabanc› göç dalgalar›n›n hede-
fi olmas› beklenen ve dünyada befl milyon
yurttafl› ve soydafl› bulunan bir ülkenin,
güncel geliflmelerin gerisinde kalmas› gibi
bir sonuçla karfl›laflmas› kaç›n›lmazd›r.

Ulusal önlemler gerekli olmakla birlikte,
sonuç olarak uluslararas› göçün niteli¤i ge-
re¤i s›n›r afl›r› iflbirlikleri ile gerçek anlam-
da yönetilebilece¤i unutulmamal›d›r. Gü-

nümüzün küresel göç hareketleri meseleye
küresel çözümlemelerle yaklafl›lmas›n› ge-
rekli k›lmaktad›r. Devletlerin tek bafllar›na
düzenleyecekleri politikalar›n günümüz ko-
flullar›nda yeterli olmayaca¤›, göç süreçle-
rine girenlerin tümünün ç›karlar›n›n göze-
tilmesinin ancak bütüncül politikalarla ger-
çekleflebilece¤i telakki edilmektedir. Bu
politikalar›n oluflmas› için ayn› zamanda
uluslararas› iflbirlikleri, uluslararas› örgüt-
lerin katk›lar› ve uluslararas› hukukun ihti-
yaçlara göre aç›l›mlar› gereklidir. Bu aç›-
l›mlar her fleyden önce göçler ça¤›nda “ulus
afl›r› alanlar” gerçe¤ini yads›mayacak flekil-
de olmal›, göçmenlerin haklar› korunurken
göç olgusuna taraf olan di¤er tüm aktörlerin
ç›karlar› gözetilmelidir. Türkiye’nin yuka-
r›da da iflaret edildi¤i gibi, göç veren ve
alan bir ülke olarak konumu gere¤i ulusla-
raras› göç yönetimi tart›flmalar›nda daha
belirleyici bir rol üstlenmesi ise hem gerek-
li hem de mümkün görülmektedir. 
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