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ÖNSÖZ

2009 yılı Eylül ayında başlayan yüksek lisans sürecim bu tez çalışması ile 

sonlanmaktadır. Bu süreç içinde, yoğun bir emek ve vakit harcanmıştır. Bu yoğun tempo, 

günlük hayatta yer alan birçok aktiviteden uzak kalınmasına da neden olmuştur. Ancak 

çalışma ile ortaya konulan eser ve çalışmanın yapıldığı alandaki Türkçe kaynak sıkıntısı 

dikkate alındığında, harcanan emeğin karşılığını bulacağı düşünülmektedir. 

Zorlu ve yoğun bir süreç içinde hazırlanmış olan bu çalışma, çok değerli kişilerin 

katkı ve destekleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda öncelikle, çalışmamın 

başından sonuna kadar her türlü desteği gösteren, çalışmayı disiplin içinde yürütmemi 

ve sonuçlandırmamı sağlayan sayın Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR’e teşekkürlerimi sunarım. 

Tez yazım sürecinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vermiş olduğu tavsiyelerle birçok 

konuya daha farklı bakmamı sağlaması nedeniyle de kendisine şükranlarımı sunarım.

Ayrıca, lise sıralarından bugüne kadar dostluğumuzun devam ettiği değerli arkadaşım 

Özgün Anıl ERÖZ’e tez konusunun belirlenmesinden tezin sonlandırılmasına kadar geçen 

süreçte bulunmuş olduğu türlü katkılardan ötürü teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bunun 

yanı sıra, tez sürecinde desteklerini esirgemeyen kıymetli arkadaşlarım Seven ERDOĞAN 

ve Burcu SAĞLAM’a da teşekkür ederim.

Son olarak, geçen iki yıl boyunca gerek ders gerekse tez döneminde motivasyonumu 

üst düzeyde tutma konusunda elinden gelen çabayı gösteren ve süreci yakından takip 

eden aileme teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.

Çalışmanın bu alanda çalışmak isteyenlere katkı sağlaması dileğiyle… 
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GİRİŞ

 Göç konusu son on yıllarda dünya gündemini meşgul eden en önemli konulardan 

biridir. Bu durum Avrupa Birliği (AB) için de benzer bir nitelik göstermekte, göç konusu 

özellikle yakın dönemde Birlik gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmektedir. İkinci 

Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen işgücü göçleri ile giderek göçmen ülkesi haline 

gelmeye başlayan Avrupa Birliği ülkeleri, yakın dönemde yaşlı nüfusun artması ve işgücü 

piyasalarında açıkların ortaya çıkması üzerine tekrar göç konusu üzerinde tartışmalara 

başlamıştır. Bu durum, Birliğin tüm üye ülkeleri kapsayacak ortak bir göç politikası 

oluşturma çabası içine girmesi ile sonuçlanmıştır. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği 1999 

yılında gerçekleştirilen bir zirve sonrasında Birlik düzeyinde geçerli olacak ortak bir göç 

politikası oluşturma hedefini kabul etmiş ve bu yönde çalışmalara başlamıştır.

 Ortak göç politikası hedefinin ortaya atıldığı tarihin üzerinden 10 yılı aşkın bir süre 

geçmesine ve AB’ye ait stratejik belgelerde söz konusu hedefin sürekli tekrarlanmasına 

rağmen, göç politikası konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Söz konusu 

politika kapsamında gerek yasal göçe gerekse yasadışı göçe ilişkin politikaların 

uyumlaştırılması gereği, üye ülkelerin ortak bir politika üzerinde uzlaşmalarını 

güçleştirmektedir. AB ortak göç politikası hedefini, üye ülkelerde mevcut ulusal farklılıklar 

ışığında değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma öncesinde, göç konusunda birtakım 

temel bilgilerin verilmesinde fayda vardır.

 Göç kavramı en temel düzeyde gönüllü ve zorunlu göç olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Gönüllü göç kavramı, bireylerin kendi tercih ettikleri ülkelere gönüllü olarak, 

uzun süreliğine veya sürekli yerleşmek amacıyla hareket etmelerini ifade etmektedir. Doğal 

afet, kıtlık veya din, dil, ırk gibi nedenlerden ötürü ayrımcılığa tabi tutulmaları nedeniyle 

başka bir ülkeye kaçmak zorunda kalarak kendi ülkesini terk eden kişilerin hareketleri 

ise zorunlu göç kavramı ile ifade edilmektedir.1 Zorunlu göç kavramı genel olarak farklı 

terimlerle (sığınma, iltica) ifade edilmekte ve gönüllü göçten ayrılmaktadır. Çalışmanın 

ilgilendiği ve yoğunlaştığı temel göç tipinin gönüllü göç olması nedeniyle çalışmada aksi 

belirtilmedikçe göç ifadesi ile yasal/gönüllü göç ifade edilecektir.

1  The Institute of Economic Affairs, Economic Issues in Immigration: An Exploration 
of the Liberal Approach to Public Policy on Immigration, Unwin Brothers Limited, London, 
1970, s. 19-20.



 Göç olgusu göç eden bireyi, göç alan ülkeyi ve göç veren ülkeyi ilgilendiren üçlü 

bir yapıya sahiptir. Söz konusu üçlü sistemde göç edecek olan birey diğer iki aktör 

arasında mevcut olan ve “itme ve çekme etkisi” (push and pull effects) olarak adlandırılan 

birtakım unsurları gözeterek göç etme kararı almaktadır. Göç etmeyi düşünen kişinin 

yaşadığı ülkede mevcut ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıklar “itme” etkisi olarak 

nitelendirilirken, göç alacak olan ülkede mevcut ekonomik, sosyal, politik istikrar ve refah 

seviyesi yüksekliği gibi unsurlar ise “çekme” etkisi olarak nitelendirilmektedir.2 Bireylerin 

bir ülkeden diğer ülkeye göç etmelerinin ardında yatan temel nedenler ise daha iyi bir iş 

bulma, daha yüksek gelir seviyesine ulaşma, çocukları için daha iyi bir gelecek kurma, 

yeni bir başlangıç yapma ve daha iyi işleyen bir ekonomide daha iyi ekonomik fırsatlar 

yakalama arzusu gibi nedenler etrafında farklılaşabilmektedir.3

 Bireylerin göç etmelerinin arkasında yatan nedenler çeşitlilik gösterse de 

ekonomik kaygıların ağır bastığı bir gerçektir. Ancak göç sadece bireylerin tercihlerine 

bağlı da değildir. Bu doğrultuda, yasal göçün gerçekleşebilmesi için asıl belirleyici 

olan unsur göç alacak ülkenin uyguladığı göç politikası ve sahip olduğu göç mevzuatı 

olmaktadır. Göç konusunun iç ekonomik ve politik gelişmelerle yakından ilgili olması 

nedeniyle, ülkeler gerekli görmeleri durumunda çeşitli şekillerde göçü sınırlamakta 

veya yasaklayabilmektedirler. Göç alan ülkeler tarafından göç hareketlerinin kısıtlanma 

nedenleri ise genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:4

•	 Göç alan ülke ve bölgelerde yaşayan toplulukların geçim kaynaklarını ve 

kazançlarını kaybetmek istememeleri ve rekabetten kaçınmak istemeleri,

•	 Toplum içinde sosyal uyumsuzlukların ortaya çıkmasından endişe edilmesi,

•	 “İstenmeyen kişilerin” dışarıda tutulmaya çalışılması veya “yabancı düşmanlığı,

•	 Göç ettikleri ülkede elde ettikleri kazanç ve birikimlerini geldikleri ülkede 

harcayan veya emekli olunca ekonomik birikimleri ile birlikte ülkelerine geri 

dönme eğilimi olan kişilerin ülkeye girişlerinin önüne geçilmek istenmesi.

 

2  European Commission, Push and Pull Factors of International Migration: A Comperative Report,  
Lüksemburg, 2000, (Erişim)  http://www.knaw.nl/Content/NIDI/output/2000/eurostat-2000-theme1-
pushpull.pdf, 11 Ağustos 2011, s. 3. 
3  G. BEIJER, “Modernt Patterns of International Migratory Movements”, Migration, Social 
Studies II, Editör: J. A. JACKSON, Cambridge University Press, 1969, s. 48.
4  The Institute of Economic Affairs, a.g.e,  s. 28-29.



 Göç olgusunun göç alan ülke ile yakın ilişki içinde olduğu ve farklı birçok ulusal 

etkenden etkilenmesi hususu bu çalışmanın da hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu 

durum, oluşturulmak istenilen AB ortak göç politikasında üye ülkelerin ne derece önemli 

olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu tez çalışmasında, üye ülkeler arasında mevcut ulusal 

farklılıklar ışığında, oluşturulmak istenilen AB ortak göç politikasının ne derece mümkün 

olduğu sorusunun cevabı aranmaktadır.

 Çalışmanın ilk bölümünde seçilen üye ülkelerin (Fransa, İngiltere, İtalya ve 

Almanya) ulusal göç politikaları kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Belirtilen ülkelerin 

seçiminde, özellikle son dönemlerde göç politikaları ile gündeme gelmeleri ve Birlik içinde 

en fazla göçmen nüfusuna sahip olan ülkeler arasında yer almaları gibi unsurlar etkili 

olmuştur. Çalışma kapsamında söz konusu ülkelerin göç politikalarının tam anlamıyla 

anlaşılabilmesi amacıyla, ülkelerin göç politikaları tarihsel ve yasal arka planları dâhilinde 

incelenmektedir. Bu sayede, söz konusu ülkelerin göç politikalarını belirlerken dikkate 

aldığı unsurlar ortaya konulacaktır. Ayrıca, üye ülkelerin göç politikalarını belirlerken 

dikkate aldığı unsurların ortaya konulması ile Birlik düzeyinde oluşturulmak istenilen ortak 

göç politikasının değerlendirilmesi kolaylaşacaktır.

 Çalışmanın ikinci bölümünde ise göç politikasının Avrupa Birliği düzeyine geçişi 

ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında karşılaştığı 

göçler ve söz konusu göçlere karşı Birliğin takındığı tutum incelenmektedir. Bu bölümde 

ayrıca, göç politikasının Birlik düzeyinde hangi aşamalardan geçerek ortak göç politikası 

oluşturulması sürecine ulaştığı da ele alınmaktadır. İkinci bölüm, yakın dönemde, özellikle 

Amsterdam Antlaşması sonrasında, AB ortak göç politikasına yön veren programlar ve 

söz konusu programlar kapsamında Birlik tarafından yasal göçe ilişkin gerçekleştirilen 

düzenlemelerin ele alınması ile sonlanmaktadır.

 Çalışmanın son bölümünde ise oluşturulmak istenilen Avrupa Birliği ortak göç 

politikası, üye ülkelerde mevcut ulusal farklılıklar ışığında değerlendirilmektedir. Bu 

kapsamda öncelikle Avrupa Birliği içinde yaşayan göçmenlere ilişkin sayısal bilgilere yer 

verilerek göçmenlerin üye ülkelerdeki dağılımlarına ilişkin farklılıklara vurgu yapılmaktadır. 

Rakamsal farklılıkların ardından, üye ülkelerin 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz 

sonrasında ortaya koyduğu ulusal göç politikalarına ve göçün ülke ekonomileri üzerinde 

yaratabileceği farklı etkilere yer verilmektedir. Çalışmanın sonuç kısmında ise genel bir 

değerlendirme yapılarak çalışma ile elde edilen sonuçlara yer verilmektedir.



BİRİNCİ BÖLÜM
1. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE UYGULANAN ULUSAL GÖÇ 

POLİTİKALARI  VE MEVCUT FARKLILIKLAR

1.1. FRANSIZ GÖÇ POLİTİKASI

1.1.1. 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Gerçekleşen Göç

 Fransa, imparatorluk geçmişine sahip olması nedeniyle Avrupa’daki en eski 

göçmen ülkelerinden biridir. Ancak, göç konusunda köklü bir geçmişe sahip olmasına 

rağmen Fransa kendisini bir göçmen ülkesi olarak kabul etmemekte, bu durum sosyolog 

Dominique Schnapper tarafından “göçmen ülkesi olduğunu kabul etmeyen bir göçmen 

ülkesi” ifadesiyle eleştirilmektedir.5

 Fransız göç politikası 19. yüzyılın ortalarından itibaren ülkenin demografik ve 

ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda göçe karşı açık, hatta göçü teşvik eden bir yapıya sahip 

olmuştur. Bu dönemde, Fransız cumhuriyetçi anlayışında hâkim olan millet tanımında, 

etnik kökenin belirleyici unsur olarak kabul edilmemesinden hareketle, ülkeye kabul 

edilen göçmenlerden “Fransız” oluşturulması yönünde bir politika takip edilmiştir.6 Söz 

konusu anlayış, bölgesel ve etnik farklılıkların Fransız vatandaşlığı altında uyumlaştırılması 

ile toplumsal ve sosyal bir birliğin sağlanmasını öngörmektedir.7

 Fransa’nın yoğun miktarda göçmene ihtiyaç duyması ise 3. Cumhuriyet döneminde 

(1870-1940) başta gelen sanayi ülkelerinden biri haline gelmesi ile başlamıştır. Bu dönemde 

işgücü piyasasında açığın ortaya çıkması sonucunda göçmenlere karşı açık bir politika 

izlenilmiş, 1851’de 381.000 olan yabancı sayısı 1881’de 1 milyon seviyelerine ulaşmıştır.8 

Fransa’nın göçe ilişkin ilk düzenlemeleri de bu dönemde çıkartılan vatandaşlık yasaları ile 

gerçekleştirilmiştir. 19. yy ’da çıkartılan vatandaşlık yasaları ile Fransa’da yaşayan ancak 

Fransa doğumlu olmayan yabancılara9 doğrudan Fransız vatandaşlığı hakkı tanınması 

5  Dominique SCHNAPPER, “La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990”, Politique 
étrangère, 1991, Sayı. 56,  s. 1009-1011. (İngilizce ifadeye ulaşılan kaynak: Irene HELMES, “Migration to 
the European Union: an Analysis of National and Common Policies”, IEHEI, 2010, (Erişim) http://www.iehei.
org/bibliotheque/memoires2010/Helmes.pdf, 5 Ocak 2011, s.16.
6  Cathrine Wihtol de WENDEN, “Immigration Policies in the European Union: The Case of France”,  
Foreign Policy in Dialogue - National Perspectives on EU Immigration Policy, Sayı: 8, 3 
Mayıs 2007, (Erişim) http://www.deutsche-aussenpolitik.de/newsletter/issue22.pdf, 7 Ocak 2011, s. 33-37.
7  Tony MCNEILL, “Immigration in Postwar France”, University of Sunderland, 19 Şubat 1998, (Erişim) 
http://seacoast.sunderland.ac.uk/~os0tmc/contemp1/immig1.htm, 4 Şubat 2011.
8  Bernard DINH ve Emmanuel Ma MUNG, “French Migratory Policy and Immigrant Entrepreneurship”, 
Editör: Catarina Reis OLIVIERA ve Jan RATH, Migraçoes Journal - Special Issiue on Immigrant 
Entrepreneurship, Ekim 2008, No:3, ss:85-97 Lizbon, (Erişim) http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/
Revista_3_EN/Migr3_Sec1_Art5_EN.pdf, 28 Aralık 2010, s. 87.
9  Fransa göç politikası incelenirken karşılaşılan problemlerden biri göçmenlere ilişkin verilerden 
kaynaklanmaktadır. Nüfusa ilişkin Fransız resmi verilerinde kişilerin etnik yapısı dikkate alınmamakta bu 



öngörülürken, yabancı ailelerin Fransa’da doğan çocuklarına reşit olmaları durumunda 

vatandaşlık hakkı tanınması öngörülmüştür.10

 Demografik ihtiyaçlar ve işgücü piyasasında mevcut açık doğrultusunda göçmen 

işçilerin istihdam edilmesi uygulamasına Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında 

da devam edilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında gerçekleşen göç 

ağırlıklı olarak İtalya, İspanya ve Portekiz gibi refah seviyesi görece daha düşük ve 

kırsal nüfus yoğunluğu yüksek olan komşu ve çevre ülkelerden gerçekleşmiştir.11 1870-

71 (Fransız –Alman Savaşı) ve 1914-18 (Birinci Dünya Savaşı) yılları arasında yaşanan 

savaşlar sonucunda ülke nüfusunun azalması nedeniyle işgücü ihtiyacı komşu ve çevre 

ülkelerden karşılanmaya çalışılmış, bu kapsamda 1904 yılında İtalya, 1906 yılında Belçika, 

1919 yılında Polonya ve 1920 yılında Çekoslovakya ile çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. 

1900’lü yılların başlarından 1930’lara kadar gerçekleşen göçün bir sonucu olarak 

Fransa Avrupa’daki en büyük göç ülkesi olmuş, dünya genelinde ise Amerika Birleşik 

Devletleri’nden sonra en önemli göç ülkesi haline gelmiştir.12 

 Birinci Dünya Savaşı sonrasında uygulanan açık göç politikası 1930’larda baş 

gösteren ekonomik durgunluk nedeniyle kesintiye uğramıştır. Söz konusu ekonomik 

kriz sonrası halk arasında başlayan yabancı düşmanlığı, göç konusunda bugüne kadar 

izlenilen açık politikanın terk edilmesine ve birçok göçmen işçinin ülkesine gönderilmesine 

neden olmuş, 1932 yılı itibarıyla sınır kontrolü zorunlu hale getirilerek belirli sektörler için 

kotalar oluşturulmuştur.13 Özetle, 1930 Ekonomik Krizi sonrasında baş gösteren yabancı 

düşmanlığı, Fransa’nın daha sıkı göç politikalarını öngören bir eğilimi benimsemesi ile 

sonuçlanmış, ülke içi ekonomik gelişmelere paralel olarak açık göç politikası izlenen dönem 

ekonomik darboğaza girilmesi ile kesintiye uğramıştır. Açık göç politikası uygulamasında 

yaşanan bu kesinti İkinci Dünya Savaşı sonrasında tekrar işgücü açığının ortaya çıkması 

ile sona ermiştir. 

kapsamda ilgili veriler “göçmen” ve “yabancı” olmak üzere iki kategori altında sunulmaktadır. Göçmen 
terimi ile Fransa sınırları dışında farklı bir ülke vatandaşı olarak doğan kişiler ifade edilirken, yabancı terimi 
ile Fransız vatandaşı olmayan kişiler ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Fransa dışında doğan bir birey 
Fransız vatandaşı olduktan sonra bile göçmen olarak nitelendirilmeye devam edilmekte, belirleyici unsur 
doğum yeri ve ilk vatandaşlık olmaktadır. 2007 yılı verilerine göre Fransa’da 5.147.723 göçmen ve 3.571.259 
yabancı bulunmaktadır. Ancak yerleşik göçmenlerin yeni nesillerinin Fransa’da doğması nedeniyle göçmen 
olarak kabul edilmemeleri ve verilerin hazırlanış yöntemi nedeniyle göçmenlerin etnik kökenine ilişkin sağlıklı 
verilere ulaşmak pek mümkün olmamaktadır.
10  Andrew GEDDES(a), The Politics of Migration and Immigration in Europe, Sage 
Publications, 2003, s. 57.
11  Tony MCNEILL, a.g.m.
12  Marcus ENGLER, “Country Profile: France, Focus Migration”, Mart 2007, (Erişim) http://focus-
migration.hwwi.de/uploads/tx_wilpubdb/CP02_France_v2.pdf, 11 Şubat 2011, s. 1.
13  Cathrine Wihtol de WENDEN, a.g.m., s. 34.



1.1.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Göç

19. yüzyıl boyunca ağırlıklı olarak Avrupalı göçmenleri kabul eden Fransa 20. yüzyılda, 

özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında, daha çok Asya, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika 

kökenli göçmenleri kabul etmeye başlamıştır.14 1950 ve 1960’lı yıllarda yüksek miktarda 

göçmen ülkeye giriş yapmış, ancak 1970’lerde başlayan ekonomik kriz nedeniyle göç 

politikasında ciddi kısıtlamalar ortaya çıkmıştır. 

Fransa’nın yoğun miktarda göçmen almaya başlaması 2. Dünya Savaşı sonrasında 

olmuştur. 1945 yılında, ülkenin yeniden yapılandırılması için gerekli işgücü ihtiyacının 

karşılanması amacıyla özel bir yasa çıkartılmış, yasa ile çalışma ve oturma izinleri 

birbirinden ayrılarak Fransa’da oturma izni çalışma iznine bağlı olmaktan çıkarılmıştır. 

Yasa ile ayrıca dış göçün yönetilmesi ve teşviki için Ulusal Göç Ofisi adıyla yeni bir 

kurum da kurulmuştur.15 Söz konusu yasa ile Fransız devletinin, bugüne kadar ciddi bir 

düzenlemede bulunmadığı göç politikası alanında yasal bir zemin oluşturmak istediği 

ve göç yönetiminde söz sahibi olmaya çalıştığı söylenebilir. Ancak, savaş sonrasında 

devletin göç yönetimi konusunda etkili olmak ve işgücü açığını kapatmak için hazırlamış 

olduğu yasa ve planlar yeterli olmamış, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan emek talebinin 

tam anlamıyla karşılanamaması nedeniyle işverenler ağırlıklı olarak kolonilerden yasadışı 

göçmen işçi getirme yoluna gitmişlerdir.16  

Bu dönemde Fransa’da mevcut işgücü açığı, toplumla entegrasyonlarının daha 

kolay olduğu düşünülen Avrupalı göçmenlerle kapatılmak istenmiştir. Ancak, Avrupa’da 

refah seviyesinin artmaya başlaması ve 1950-1960’lı yıllarda yaşanan dekolonizasyon 

hareketi nedeniyle, ihtiyaç duyulan işgücü daha çok Mağrip17 ülkelerinden karşılanmıştır.18 

Savaş sonrası göç oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşmiş Fransa’da yaşayan göçmenler 

arasında Mağrip kökenli göçmenlerin oranı oldukça artmıştır. Fransa sınırları içinde 

yaşayan göçmenlerin sayısının hızla artması ise göçmenlerin konut sıkıntısı yaşanmasına 

neden olmuş, söz konusu konut problemi 1957 yılında kısa adı “SONACOTRA” olan 

ve göçmenler için konut inşa etmekle sorumlu bir kurumun kurulması ile çözülmeye 

çalışılmıştır.19 Ayrıca, göçmenlerin ağırlıklı olarak Cezayir kökenli olması nedeniyle 1958 

14  Gilles PISON, “The Number and Proportion of Immigrants in the Population:  International 
Comparison”, Population & Socities,  Institut National D’études Démographiques, No: 472, Kasım 
2010, (Erişim) http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/30884/telechargement_fichier_en_publi_pdf2_
pesa472.pdf, 17 Ocak 2011, s. 3.
15  Andrew GEDDES(a), a.g.e.,  s. 53.
16  Eleonore KOFMAN, Madalina ROGOZ ve Florence LÉV, “Family Migration Policies in France”, 
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), Ocak 2010, (Erişim) http://ec.europa.eu/
ewsi/UDRW/images/items/docl_14977_276188113.pdf, 9 Ocak 2011, s. 4.
17  Tunus, Fas, Cezayir
18  Mark SEDGWICK, “Different Yet Same: Immigration in Germany and France 1945-2004”,  (Erişim) 
http://al.odu.edu/gpis/ITJ/Different_Yet_Same_Mark_Sedgwick_Final_7_.pdf, 3 Ocak 2011,  s. 4.
19  Roland LOVATT, Christine WHITEHEAD, Claire Levy VROELANT, “Foyers in the UK and France: 



yılında FAS adı verilen bir sosyal eylem fonu oluşturularak Cezayirli göçmenlerin istihdam, 

konut ve entegrasyonlarına ilişkin faaliyetler düzenlenmeye çalışılmıştır.20 1962 yılına 

kadar sadece Cezayirli göçmenler için hizmet sunan FAS’ın yetkisi 1962 sonrasında tüm 

göçmenleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.21

Fransa, İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1975 yılına kadar devam eden 

dönem arasında “30 Görkemli Yıl (Les Tentre Glorieuses)” adıyla bilenen uzun süreli bir 

refah dönemi yaşamıştır. 30 Görkemli Yıl boyunca, göçün de yaptığı katkıyla ekonomik 

refahta sürekli bir artış gerçekleşmiştir. Bu dönemde gayri safi yurtiçi hâsıladaki artış 

ortalaması Batı Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ortalamasının üstünde 

gerçekleşmiş ve beşte üçünü eski kolonilerinden gelen göçmenlerin oluşturduğu 1,5 

milyon yabancı ülkeye giriş yapmıştır.22

İşgücü ihtiyacının yüksek olduğu 30 Görkemli Yıl boyunca, yaşanan ekonomik 

büyüme nedeniyle Fransız işgücü piyasasındaki açığın özel sektör tarafından yasadışı 

göçmenlerle doldurulmasına göz yumulmuştur. Bu dönemde ülkeye gelen ve gerekli 

yasal belgelere sahip olmadan çalışan göçmen işçiler, ancak uzun süreler sonunda 

düzenlenen çeşitli yasallaştırma programları sayesinde yasal statü elde edebilmişlerdir. 

Başka bir deyişle, bu dönemde Fransız devletinin göç politikası özel sektörün ihtiyaçları 

doğrultusunda tanımlanmış ve uygulanmıştır.

1.1.3. Göç Politikasında Kısıtlamalara Başlanması

İkinci Dünya Savaşı sonrasında artan göçmen sayısı, göç konusunun politikleşerek, 

toplumsal tartışmalara konu olmasına yol açmıştır. 1968 yılında Ekonomik ve Sosyal 

Konsey tarafından çıkartılan bir raporda çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu, Avrupalı 

olmayan göçmenler “asimile edilemez/asimile edilmeleri güç” olarak nitelendirilirken, 

Avrupalı ve özellikle Katolik göçmenler daha asimile edilebilir olarak nitelendirilmektedir.23 

Toplumsal alanda yaşanan gelişmeleri 1970’lerde gerçekleşen ekonomik krizin takip 

etmesi ile 30 Görkemli Yıl’ın sonuna gelinmiş ve göç politikasında günümüze kadar 

devam edecek olan kısıtlamaların önü açılmıştır.

Comparisons and Contrasts”, (Erişim) http://www.cchpr.landecon.cam.ac.uk/Downloads/UK-France-large.
pdf, 7 Ocak 2011, s. 8. 
20  Emmanuel PEIGNARD, “Immigration in France”, Haziran 2001, (Erişim) http://www.ideels.uni-
bremen.de/immigration_in_france.html, 11 Ocak 2011.
21  Angéline Escafré DUBLET, “France, Immigration and the Policies of Culture: Understanding the 
French Integration Model”, University of Chicago, 2007, (Erişim) http://aei.pitt.edu/7800/01/dublet-a-03i.
pdf, 8 Ocak 2011, s. 4.
22   “France in Turmoil”, Stratfor, Ekim 2010, (Erişim) http://www.stratfor.com/memberships/174260/
analysis/20101021_france_turmoil, 1 Şubat 2011.
23   Andrew GEDDES(a), a.g.e.,  s. 55.



1973 yılında yaşanan Petrol Krizi sonrasında ortaya çıkan iktisadi durgunluk diğer 

devletlerde olduğu gibi Fransa’da da göç politikasını doğrudan etkilemiştir. Fransa 1974 

yılında gerçekleştirdiği düzenlemeler24 ile işgücü ve aile göçünü askıya almış, ancak 

aile birleşiminin yasaklanmasının anayasal haklarla çelişmesi nedeniyle aile göçüne 

getirilen askıya alma kararı 1978 yılında geri çekilmiştir.25 Petrol Krizi’nin bir diğer etkisi 

ülke vatandaşlarının göçmenlere karşı tutumlarında olmuş, kriz sonrasında oluşan yüksek 

işsizlik göçmenlere karşı olumsuz bir tutum içine girilmesi ile sonuçlanmıştır. Fransız halkı 

tarafından işsizliğin temel sorumlusu olarak göçmenlerin görülmesi nedeniyle göç konusu 

politikacılar tarafından sıkça kullanılan bir alan haline gelmeye başlamıştır. 

1974 yılı düzenlemeleri ile “kapalı kapı” politikasına geçilmesi ilerleyen dönemde 

ülkeye girişlerin ağırlıklı olarak aile birleşimi ve sığınma başvurusu ile gerçekleşmesine yol 

açmış, uzun bir dönem boyunca göçün ana kaynağını aile birleşimi göçü oluşturmuştur.26 

Düzenleme ile ekonomik göçün yasaklanması ve yasa dışı olarak ülkede bulunan göçmen 

işçilerin yasal statü elde etmelerine ilişkin koşulların katılaştırılması, istenilenin aksine yasa 

dışı göçün artması yönünde etki yapmıştır. Öyle ki göçün teşvik edildiği 1950-1970 arası 

dönemde ülkede 1.330.000 göçmen bulunmaktayken kapalı kapı politikasının uygulandığı 

1975-1998 arasındaki dönemde ülkedeki göçmen sayısı 1.760.000’e ulaşmıştır.27 1974 

yılında yasal göçe kapılarını kapayan Fransa bununla yetinmeyerek 1970’lerin ortalarından 

itibaren mevcut göçmenlerin ülkelerine geri dönmeleri için birtakım devlet teşvikleri getirmiş 

ancak asıl hedef kitlesi Mağrip kökenli göçmenler olan teşvikler, Franco ve Salazar’ın 

yönetimden ayrıldığı İspanya ve Portekiz kökenli göçmenler tarafından kullanılmıştır.28 

1980’li yıllar ise göç konusuna ilişkin farklı düzenlemelere sahne olmuştur. 1980 

yılında yasadışı göçün engellenmesine ilişkin olarak çıkartılan Bonnet Yasası ile giriş ve 

ikamet koşulları katılaştırılarak yasa dışı durumda olan göçmenlerin sınır dışı edilmesi 

mümkün hale getirilmiştir.29 1981 yılında göç konusunda daha ılımlı olan Sosyalist François 

Mitterrand’ın göreve gelmesiyle önceki dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerde birtakım 

yumuşamalara gidilmiş ve ülkede yaşayan ancak gerekli yasal belgelere sahip olmayan 

göçmenler için bir yasallaştırma programı uygulanmıştır.30 Gerçekleştirilen düzenleme ile 

24  1974 yılı düzenlemeleri, AB üyesi ülke vatandaşlarını, farklı yasalarla düzenlenmiş olan sığınmacıları 
ve yüksek vasıflı işçileri kapsam dışında bırakmış, yasa ile getirilen düzenlemeler AB üyesi olmayan üçüncü 
ülke vatandaşlarını etkilemiştir.
25   Andrew GEDDES(a), a.g.e.,  s. 54.
26   Mark SEDGWICK, a.g.m, s. 5.
27  Emmanuel MA MUNG, “French Imigration Policy During the Last Twenty Years”, Immigration in 
Europe: Issiues, Policies and Case Studies, Editör: David TURTON ve Julia GONZALES, University 
of Deusto, Bilbao, 2003, (Erişim) http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_
PDF/13%20Immigration%20in%20Europe.pdf, 20 Aralık 2010, s. 115.
28  Tony MCNEILL, a.g.m.
29  “Immigration and Social Security in France: History: 1974-1980”, L’ELAN, (Erişim)  http://www.
impatriation-au-quotidien.com/index.php/en/ressources/history/165, 6 Ocak 2010. 
30  Margo DELEY, “French Immigration Policy since May 1985”, International Migration 
Review, 1983, (Erişim) http://www.jstor.org/pss/2545975, 15 Aralık 2010.



yasa dışı durumdaki göçmenlerin durumlarının düzeltilmesi hedeflenmiş, bu kapsamda 

üç aylık başvuru süresi içinde gerekli belgeleri doldurarak başvuruda bulunan 150.000 

göçmenden 132.000’i yasal statüye kavuşmuştur.31 

Bu dönem göçmenlerin entegrasyonlarının da teşvik edildiği bir dönem olmuştur. 

1981 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile 1939 yılında çıkartılan ve göçmen işçilerin 

sendikalaşarak Fransız politikasında söz sahibi olmasına engel olan düzenleme 

kaldırılarak, göçmenlere Fransız vatandaşları ile aynı şartlarda sendikalaşma hakkı 

tanınmıştır.32 Entegrasyona ilişkin yaşanan bir diğer gelişme ise 1982 yılında “Eğitim 

Öncelikli Alanlar” uygulamasına geçilerek ülke içinde dezavantajlı grupların yoğun olarak 

yaşadığı bölgelerde ortaöğretim eğitimine ayrılan kaynakların arttırılmasıdır.33 Söz konusu 

bölgeler göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı yerleri kapsamakta ve uygulama ile yeni 

nesil göçmenlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflenmektedir.

1983 yılında çıkartılan Badinter Yasası ise dönem uygulamalarına ters düşecek bir 

şekilde polis memurlarına kimlik kontrolü yaparken kişileri ten rengine göre durdurma 

hakkı vermiştir.34 1986 yılında yapılan seçimler sonucunda sağ kesim parlamentoda 

çoğunluğu elde etmiş ve sınır güvenliği yeni bir politik slogan olarak ortaya çıkmıştır.35 

Sosyalistlerin önceki vaatleri doğrultusunda nispi temsil sistemi ile gerçekleştirilen 1986 

seçimlerini sağ kanat temsilcisi Jacques Chirac kazanmıştır. Chirac hükümeti vatandaşlık 

yasasında birtakım değişiklikler yapılmasını savunmuş ve bu kapsamda değişiklik önerileri 

hazırlamaları için 1987 yılında bir akil adamlar komisyonu oluşturmuştur. 

1980’li yıllar göç ve vatandaşlık konularının Fransız toplumunda en yoğun şekilde 

tartışılmaya36 başlandığı dönemler olmuştur. Bu dönemde Avrupalı olmayan göçmenlerin 

artık Fransa’da kalıcı olduğunun anlaşılması, artan işsizlik ve ekonomik durgunluk 

göçmenler üzerinde yoğunlaşılmasına neden olmuş, göç konusu başında Jean Marie 

Le Pen’in bulunduğu Ulusal Cephe Partisi tarafından politik bir söylem haline getirilmiştir. 

31   Andrew GEDDES(a), a.g.e., s.65.
32  Ulrike SCHUERKENS, “Active Civic Participation of Immigrants in France, Oldenburg 2005”, 
(Erişim) http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de/download/France.pdf , 3 Ocak 2011, s.4.
33  Roland BÉNABOU, Francis KRAMARZ ve Corinne PROST, “The French Zones D’éducation 
Prioritaire: Much Ado About Nothing?”, Economics of Education Review, No:28, 2009, (Erişim) 
http://www.princeton.edu/~rbenabou/papers/EcEdRev%20article%202009.pdf, 17 Şubat 2011, s. 345-
346.
34  Heather MAIN, “France and the Netherlands: Immigration, Assimilation and Conflict”, University of 
Washington, 2006, (Erişim) https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/2586, 13 Ocak 
2011, s. 26.
35  Cathrine Wihtol de WENDEN, a.g.m., s. 35.
36  Çoğulculuk alanındaki tartışmalar bu dönemde artmıştır. 1981 yılı seçimlerinde Mitterrand seçim 
sloganı olarak Farklı Olma Hakkı ifadesini kullanmış, bu ifade Ulusal Cephe tarafından Fransa’nın Fransız 
kimliğini kaybetmesine sebep olacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu dönemde medya da göç konusunun 
siyasileşmesinde aktif rol oynamıştır. Figaro dergisinin 1985 yılında “30 yıl sonra Fransız olacak mıyız?” adlı 
özel bir sayı yayınlaması halk tarafından duyulan kaygıların artmasına neden olmuştur.



1981 yılı yazında meydana gelen ve “Sıcak Yaz” olarak adlandırılan, göçmenleri 

ilgilendiren birtakım yerel karışıklıklar Ulusal Cephe’nin bu alanda daha radikal söylemler 

benimsemesine neden olmuştur.37 Göçmenlere ilişkin tartışmalar aşırı sağcı Ulusal Cephe 

tarafından yerel boyuttan ulusal boyuta taşınmış, Ulusal Cephe radikal düşüncelerin odak 

noktası haline gelmiştir.38 Ancak, Ulusal Cephe’nin göç ve milliyet kavramlarını ulusal bir 

tartışma haline mi getirdiği, yoksa bu tartışmaların bir sonucu olarak mı ortaya çıkmış 

olduğu ise ayrı bir tartışma konusu olarak kabul edilebilir.

1988 yılında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sol kanatın galip gelmesi 

ile ulusal kimlik tartışmaları ertelenmiş, sosyalist hükümetin yeni göç politikası işgücü 

piyasası düzenlemeleri, yasadışı göçün azaltılması ve yerleşik göçmenlerin entegresyonu 

olmak üzere üç temel unsura dayandırılmıştır. Ancak, bu dönemin ardından 1993 yılında 

yapılan seçimleri sağ kanatın kazanması sonucunda göçe ilişkin düzenlemelerde daha 

katı bir tutum izlenmiş ve sıfır göç politikası uygulanmaya çalışılmıştır. 1990’lı yıllar, içinde 

göç kelimesi geçen birçok tartışmaya sahne olmuş, söz konusu tartışmalar medya 

tarafından da ilgi görmüştür.39 Göreve gelen hükümet sıfır göç politikasını uygulayabilmek 

için gereken yasal çerçeveyi Pasqua Yasaları adı verilen düzenlemeler ile oluşturmaya 

çalışmıştır.

Pasqua Yasaları, Fransız göç politikasına ilişkin en kısıtlayıcı düzenlemeler arasında 

gösterilebilir. Söz konusu yasa ile “sıfır göç politikası” yasal olarak düzenlenmiş ve 

Fransa göç politikasının yeni yönü belirginleşmeye başlamıştır. Yapılan düzenleme ile 

yabancı üniversite mezunlarının Fransız işverenlerden iş kabul etmeleri yasaklanmakta, 

aile birleşimi için gereken bir yılık bekleme süresi iki yıla çıkarılmakta ve evlilik öncesinde 

ülkede yasadışı olarak yaşayan yabancıların oturma iznini hak edemeyecekleri kabul 

edilmektedir.40 Bunun yanı sıra, düzenlemeler ile polis memurlarına herhangi bir şüpheli 

davranışa gerek olmaksızın kimlik kontrolü yapma hakkı verilmekte ve yabancı ailelerden 

doğan çocuklarının vatandaşlık kazanmasına ilişkin mevcut sistem değiştirilerek söz 

konusu çocukların 16 yaşına geldiğinde Fransız olma yönünde irade ortaya koymaları 

gerekliliği getirilmektedir.41 Pasqua yasaları ile ayrıca yerel yetkililere şüpheli gördükleri 

evlilikleri iptal etme yetkisi tanınmakta, Fransa’dan sınır dışı edilen bir kimsenin bir yıl 

boyunca Fransa topraklarına girmesi yasaklanmakta ve yasa dışı göçmenlerin zorunlu 

37  Martin A. SCHAIN(a), “The National Front and Agenda Formation in France”, 1995, (Erişim) http://
aei.pitt.edu/7010/01/schain_martin_a.pdf, 1 Ocak 2011,  s. 3.
38  Mark SEDGWICK, a.g.m.,  s. 6. 
39  Mireille ROSELLO, “Fortress Europe and its Metaphors: Immigration and the Law”, University of 
Wisconsin, 1999, (Erişim) http://uw-madison-ces.org/files/rosello.pdf,  19 Şubat 2011, s. 2.
40  Virginie GUIRAUDON, “Immigration Policy in France”, National Center for Scientific Research, 
2001, (Erişim) http://www.brookings.edu/articles/2002/0101france_guiraudon.aspx, 30 Ocak 2011.
41  Roya HAJBANDEH, “France, Love it or Leave it: New French Law Restricts Family Reunification”, 
University of Wisconsin Law School, 2009, (Erişim) http://hosted.law.wisc.edu/wilj/issues/27/2/hajbandeh.
pdf,  1 Şubat 2011, s. 338.



eğitim ve acil sağlık hizmetleri dışında kalan, geçim yardımları gibi kamu imkânlarından 

faydalanma hakları kaldırılmaktadır.42

1990’larda başlayan sınırlayıcı düzenlemeler 1996 Debre Yasası ile devam etmiştir. 

Göçe ilişkin ciddi kısıtlamalar getiren ilk taslak43 muhalefet ve göçmenler tarafından tepki 

görmüş, Avrupa Parlamentosu tarafından Nazi Almanyası’na atıf yapılarak kınanmıştır. 

Ancak söz konusu eleştirilere rağmen, yasanın nihai hali Afrika kökenli göçmenlerin ülkeye 

giriş yapabilmeleri için yeterli mali kaynağa sahip olmaları gerekliliği ve vizelerinin dolması 

durumunda ülkeyi terk etmelerinin zorunlu kılınması gibi birtakım kısıtlayıcı hükümlerle 

kabul edilmiştir.44 

1997 yılında gerçekleştirilen seçimler sonucunda Başbakan olan Lionel Jospin 

sosyalist hükümetin göç, ulusal kimlik ve milliyet alanındaki politikasının temel unsurlarını; 

yasadışı göçün önüne geçilmesi, göçmenlerin geldikleri ülkelerle yakın işbirliğine girilmesi, 

göç ve vatandaşlık yasalarının gözden geçirilmesi ve yasal belgelere sahip olmayan 

göçmenler için çözüm aranması olarak açıklamıştır. Bu kapsamda, 1997 yılında yasal 

belgelere sahip olmayan göçmenlerin durumlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 

çıkartılan Chevenement yasaları kapsamında düzenlenen yasallaştırma programı ile 

1998 yılında başvuru yapan 150.000 kişiden 87.000’i yasal statüye kavuşmuştur.45 

Chevenement Yasaları olarak adlandırılan düzenlemeler ile önceki hükümet dönemi 

icraatları yumuşatılmaya ve yüksek vasıflı göçmenler teşvik edilmeye çalışılmıştır.46 Yasa 

ile ayrıca “bölgesel ve anayasal sığınma47” türleri kabul edilerek, sığınma başvurularının 

insan hakları çerçevesinde değil göç politikaları çerçevesinde ele alınmasına çalışılmıştır.48 

42  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 62-63.
43  Taslak yasanın, Fransa vatandaşlarının AB üyesi ülke vatandaşı olmayan bir yabancıyı misafir 
etmeleri durmunda otoriteleri bilgilendirmeleri şartını ve yetkili kişilerin yabancının ülkeyi terk ettiğinden 
emin olmaları gerekliliğini öngörmesi halk tarafından da olumsuz karşılanmış, yasa nihai hale geldiğinde bu 
yükümlülük AB vatandaşı olmayan kişilerin hareketlerini bildirmesi gerektiği şeklinde düzenlenmiştir.
44  Michael SAMERS, “Invisible Capitalism: Political Economy and the Regulation of Undocumented 
Immigration in France”, Economy and Society, Sayı: 32, 2004,  (Erişim) http://connection.ebscohost.
com/c/articles/11426226,, 14 Ocak 2011, s. 567.
45  Amanda LEVINSON(a), “Regularisation Programmes in France”, Centre on Migration, Policy and 
Society, University of Oxford, 2005, (Erişim) http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/Non_WP_
pdfs/Reports_and_Other_Publications/Country%20Case%20France.pdf,  4 Şubat 2011, s. 2.
46  Mark SEDGWICK, a.g.m., s. 9.
47  Bölgesel sığınma, hayatı veya özgürlüğü tehlikede olan veya insancıl olmayan muamelelere maruz 
kalan kişilere tanınırken; anayasal sığınma özgürlükçü tutumları nedeniyle kötü muamele gören kişilere 
tanınmaktadır.
48  Mark THOMSON, “Images of Sangatte: Political Representations of Asylum Seeking in France 
and the UK”, Sussex Centre for Migration Research, Kasım 2003, No: 18,  (Erişim) http://www.sussex.
ac.uk/migration/documents/mwp18.pdf, 5 Şubat 2011, s. 7.



1.1.4. Fransız Göç Politikasında Yakın Dönem

Son on yılda yaşanan gelişmeler göçmen ihtiyacının tekrar ortaya çıkmaya 

başladığını göstermektedir. 2000 yılında Paris Ticaret ve Sanayi Odası inşaat, katering ve 

tekstil sektöründe 200.000 kişilik bir işgücü açığı olduğunu belirterek söz konusu açığın 

göç yoluyla kapatılmasını önermiştir. Bu önerinin, Avrupa Birliği düzeyinde yüksek vasıflı 

işçilerin teminine yönelik tartışmalarla aynı döneme denk geldiği dikkate alındığında sıfır 

göç politikasının terk edileceğine ilişkin bir sinyal olarak kabul edilmesi mümkündür.49 

2002 yılında yapılan seçimler sonrasında Jacques Chirac’ın tekrar başa gelmesi ile sağ 

kanat tekrar göreve gelmiştir. Ancak yapılan seçimlerde aşırı sağ Ulusal Cephe’nin lideri 

Le Pen’in ikinci tura yükselmesi ve yaklaşık olarak % 15 oy alması, göç ve ulusal kimlik 

tartışmalarının toplum içinde derinleştiğini ortaya koymaktadır. Bu dönem aynı zamanda, 

Fransa’nın son on yıla ilişkin göç politikasının temel yön vericisi olan Nicolas Sarkozy’nin 

İçişleri Bakanı olarak göç politikasında etkili olmaya başladığı dönemdir. İçişleri Bakanı 

olduğu dönem içinde ilk önce 2003 yılında, ardından 2006 yılında çıkartılmasını sağladığı 

bir dizi yasa ile Fransa göç politikasını seçiciliğe doğru yönlendirmiştir.

Sarkozy’nin desteklediği 2003 yasası ile 1945 yılında kurulan Fransa Ulusal Göç 

Ofisi ve 1926 yılında kurulan Göçmen Sosyal Yardım Ofisi, Fransa Göç ve Entegrasyon 

Ofisi adlı kurum altında birleştirilmiş ve söz konusu kurum göçmenlerin karşılanması 

ve entegrasyonları konularında asıl sorumlu kurum haline getirilmiştir.50 Fransa Göç ve 

Entegrasyon Ofisi ayrıca 2005 yılında uygulanmaya başlanan Karşılama ve Entegrasyon 

Sözleşmesi’nin51 uygulanmasından sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. 2003 

düzenlemeleri ile aile birleşimi ve evlilik nedeniyle girişlere ilişkin koşullar katılaştırılmakta 

ve yasa dışı göçle mücadele yoğunlaştırılmaktadır. Sığınma başvurularına ilişkin yapılan 

düzenleme ile mülteci statüsü elde edilmesine ilişkin şartlar katılaştırılmış, başvuruların 

redd oranı % 80 seviyelerine ulaşmıştır.52 2003 yılında yaşanan bir diğer gelişme ise Fransa 

İslam Dini Konseyi53 adında bir ara kurum kurularak ülkedeki Müslüman topluluğun temsil 

edilmesinin amaçlanmasıdır.

49  Emmanuel MA MUNG, a.g.m., s. 121.
50  L’OFII, http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/background_167.html, 10 Şubat 2011.
51  2007 yılından itibaren zorunlu hale getirilen Karşılama ve Entegrasyon Sözleşmesi ile Fransa 
devleti ve ülkeye yerleşmek isteyen göçmenler arasında karşılıklı güven ve sorumluluk ilişkisinin kurulması 
amaçlanmaktadır. Sözleşmenin gereği olarak göçmenler, Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi binalarında 
yarım günlük bir eğitim almakta ve Fransız cumhuriyetçi değerleri, kültürü ve dili hakkında 16 dakikalık bir 
film izlemektedirler.
52  Cathrine Wihtol de WENDEN, a.g.m., s. 35.
53  1905 yılında çıkartılan bir yasa ile din ve devlet bir birinden ayrılmaya çalışılmış devletin herhangi 
bir dini desteklemesi yasaklanmış, Hristiyanlık (Katolik, Protestan) ve Yahudilik tanınan dinler olmuş, söz 
konusu dinleri takip eden kişilerin ibadetlerini gerçekleştiriecekleri yerlerin ayarlanması ve resmi tatillerine 
ilişkin düzenlemlerin yapılması için ara temsilci birimler oluşturulmuştur. Benzer bir birimin müslümanlar için 
oluşturulması ise ancak yaklaşık 100 yıl sonra 2003 yılında gerçekleştirilmiştir. 



2005 yılında Fransa, göçmenlere ilişkin en büyük ve en çok ses getiren krizini 

yaşamıştır. Yaşanan olaylar sonucu Sarkozy karışıklıklardan Kuzey Afrika kökenli göçmen 

gençleri sorumlu tutarak söz konusu gençler için “pislik” (scum) ifadesini kullanmıştır.54 

2005 yılında yaşanan olayların da etkisiyle, 2006 yılında İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy, 

diğer tüm dünya demokrasilerinde olduğu gibi Fransa’nın da ülkenin refah ve büyümesine 

katkıda bulunacak göçmenleri seçme hakkının olduğunu ifade etmiş ve göçe ilişkin 

reform sürecinin ikinci kısmını oluşturması düşünülen yasa önerisini ortaya koymuştur.55 

Sarkozy, göçe ilişkin olarak yazdığı makalesinde Pasqua tarafından başlatılan sıfır göç 

politikasına, ülke ekonomisinin ihtiyaçlarını dikkate almaması nedeniyle başından beri 

karşı olduğunu belirtmekte ve seçici göç politikasının Fransa’nın bağımsızlığına vurgu 

yapacağını savunmaktadır.56 Sorkozy’nin gerçekleştirmek istediği göç politikası için gerekli 

yasal çerçeveyi oluşturmak amacıyla 2006’da çıkartılan yasa, vasıflı göçmen işçilerin 

istihdam edilmesini teşvik etmek, yabancı öğrencilerin ülkede kalmalarını kolaylaştırmak, 

aile birleşimine ilişkin hükümleri ağırlaştırmak, oturma izni ve vatandaşlık edinimine erişimi 

güçleştirmek olmak üzere dört temel unsura odaklanmaktadır.57 Yasa ile “yetenek ve 

tecrübe izni” adı altında üç yıl geçerliliğe sahip yeni bir oturma izni türü oluşturulmakta, 

işgücü piyasasında açığın bulunduğu alanlarda aranan niteliklere sahip göçmen işçilere 

ilişkin birtakım esneklikler getirilmektedir.58 

Hükümet ülkede gerekli yasal belgelere sahip olmayan kişilerin durumlarının 

yasallaştırılması amacıyla 2006 yılında bir yasallaştırma programı daha uygulamıştır. 

Program, bir veya daha fazla çocuğu okula devam eden ve en az iki yıldır ülkede 

yaşayan göçmen ailelere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak önceki yasallaştırma 

programlarından farklı olarak yasallaştırmadan faydalanmak için başvuru öncesinde geri 

dönüş yardımı hakkından feragat edilmesi gerekli kılınmış ve söz konusu yardım oranı 

önceki miktarların iki katına çıkarılmıştır. Yasallaştırma programı ile çocukları okula devam 

eden yasadışı durumdaki göçmenler yasal statüye sokulmaya çalışılmış 30.000 başvuru 

sonucunda 7.000’e yakın başvuru sahibi oturma izni elde etmiştir.59

54  Christopher DICKEY, “Sarkozy’s Right-Wing Rubicon”, 17 Ağustos 2010, (Erişim) http://www.
newsweek.com/2010/08/17/nicolas-sarkozy-is-courting-right-wing-extremists.html, 27 Şubat 2011.
55  Mouna VIPREY, “Proposal for New Law on Immigration Adopted”, European Industrial Relations 
Observatory Online, 2006, (Erişim) http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/fr0605039i.htm, 
9 Ocak 2011. 
56  Nicolas SARKOZY, “Immigration: A Crucial Challenge for the Twenty-First Century”, Centre for 
European Studies, 2007, (Erişim) http://www.thinkingeurope.eu/images/upload/SARKO.pdf, 11 Ocak 2011, 
s. 102-103.
57  Kara MURPHY, “France’s New Law: Control Immigration Flows, Court the Highly Skilled”, Migration 
Policy Institute, Kasım 2006, (Erişim) http://www.migrationpolicy.org/pubs/Backgrounder2_France.php, 1 
Şubat 2011.
58  “Skills and Talents” (Erişim) http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/en/new-provisions/
sheet/skills-and-talents, 24 Mart 2011. 
59  Christophe BERTOSSI, “France: State Strives to Shape “Chosen” Immigration”, CESPI, Luglio 
2008, (Erişim) http://www.cespi.it/WPMIG/Contry%20mig-FRANCIA.pdf, 16 Ocak 2011, s. 6.



2007 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini göç ve kalkınma arasındaki 

bağa vurgu yapan merkez sol adayı Segolene Royal kaybetmiş ve seçim sonucunda 

merkez-sağ adayı ve eski İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy Cumhurbaşkanı olmuştur. 

Sarkozy, Cumhurbaşkanı olmasının ardından göçe ilişkin altı temel unsurunu; Göç ve 

Ulusal Kimlik Bakanlığı oluşturulması, Fransız cumhuriyetçi ve laik değerlerin savunulması, 

dezavantajlı bölgelere fon tahsis edilmesi, üçüncü ülkelerden düzenli olarak yüksek vasıflı 

işçi kabul edilmesi, devlet yardımı gerektiren aile birleşimlerinden kaçınılması ve sınır dışı 

edilen kişilerin 5 yıl boyunca ülkeye girişlerinin yasaklanması olarak açıklamıştır.60

Fransa’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüttüğü 2008 yılının ikinci yarısında, 

AB düzeyinde ortak göç politikası oluşturma yolunda önemli bir adım olan Avrupa Göç 

ve İltica Paktı imzalanmıştır. Pakt ile Avrupa Birliği düzeyinde göçün özellikle yüksek vasıflı 

kişileri çekecek şekilde teşvik edilmesi öngörülmektedir.61 Ayrıca, Pakt ile yaşlanan nüfus 

nedeniyle ileride yaşanması muhtemel olan işgücü açığına karşı şimdiden önlem alınması 

ve yaşa dışı göçle mücadele edilirken göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştıracak bir 

göç yönetimi oluşturulması amaçlanmaktadır.

 2010 yılı Fransa’nın uyguladığı göç politikası ile gerek Avrupa gerekse dünya 

gündemini meşgul ettiği bir yıl olmuştur. 2010 yılında Fransa sınırları içinde yaşayan Roman 

toplumunun (Çingeneler) dâhil olduğu birtakım olaylar62 sonucunda hükümet ülkede yer 

alan 300’e yakın yasadışı kampı kaldırma kararı almış ve söz konusu kararı uygulamaya 

geçmiştir. Ülkede yaşayan Romanların büyük ölçüde Romanya ve Bulgaristan’dan geliyor 

olması nedeniyle Fransa’nın kampları kaldırma ve söz konusu kişileri sınır dışı etme 

kararı büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Fransa, Romanları sınır dışı etmesinin arkasında 

yatan gerekçe olarak, Romanların da diğer AB vatandaşları gibi üç aydan uzun bir süre 

Fransa’da kalmak istemeleri durumunda geçerli bir iş veya oturma iznine sahip olmaları 

gerekliliğini öne sürmüş ve uygulamasının yasal olduğunu savunmuştur.63

 Söz konusu gelişmeleri takip eden süreçte, Fransa’ya karşı gösterilen tepkiler 

üzerine Fransa göç politikasına ilişkin yeni düzenlemelere gideceğini ve bu düzenlemeler 

sırasında AB düzenlemelerini de dikkate alacağını duyurmuştur.64 Bu kapsamda, 2010 

60   Irene HELMES, a.g.e., s. 22.
61   European Pact on Immigration and Asylum, 2008, (Erişim) http://register.consilium.europa.eu/
pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf,  3 Ocak 2011,  s. 5.
62  2010 yılı Haziran ayında Fransız polisi tarafından 22 yaşında bir Roman vurularak hayatını kaybetmiş, 
bir sonraki gün Fransa’da yaşayan Romanlar bölgedeki bir polis karakolunu basarak civardaki araçları 
ateşe vermiştir. Yaşanan olaylar üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ülkede bulunan yasadışı kampların 
kötü yaşam koşulları ve çocuk istismarına neden olduğu gerekçesiyle birkaç ay içinde kaldırılacağını 
duyurmuştur.
63  “Roma in France: Frequently Asked Questions”, FRANCE 24, 15 Eylül 2010, (Erişim)  http://www.
france24.com/en/20100914-roma-france-frequently-asked-questions-travelling-people-romania-bulgaria-
immigraiton-policy, 1 Mart 2011. 
64  “Minister Says New Immigration Policies will Reflect EU Law”, FRANCE 24, 13 Ekim 2010, (Erişim) 
http://www.france24.com/en/20101013-new-immigration-policy-incorporate-eu-law-migration-besson-
roma-france, 1 Mart 2011.  



yılının ikinci yarısında taslak Göç, Entegrasyon ve Milliyet Yasası’na ilişkin çalışmalar 

başlamıştır. Çalışmalarına başlanılan taslak göç yasası ile vatandaşlığın geri alınacağı 

durumların kapsamı genişletilmektedir. Mevcut düzenlemelere göre “Fransa’nın temel 

çıkarlarına” aykırı suçlar işleyen kişilerin vatandaşlığının iptal edilmesi mümkünken yeni 

düzenleme ile AB vatandaşları da dâhil olmak üzere yabancıların tekrarlanan hırsızlık, 

saldırgan dilencilik ve haksız yer işgali gibi suç işlemeleri durumunda sınır dışı edilmesinin 

mümkün kılınması planlanmaktadır.65

Taslak yasa ile Karşılama ve Entegrasyon Sözleşmesi imzalayan göçmenlerin uzun 

vadede yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kontrol edecek bir sistem kurulması 

ve entegrasyonda daha hızlı ilerleme gösteren göçmenlerin vatandaşlık elde etmesini 

kolaylaştıracak bir sistem kurulması da düşünülmektedir. Yasa ile ayrıca 2008/115 sayılı 

yasadışı göçmenlerin iadesine ilişkin AB direktifi, 2009/50 sayılı AB ”mavi kart” direktifi ve 

2009/52 sayılı yasadışı göçmenleri istihdam eden işverenlere karşı uygulanacak tedbirlere 

ilişkin AB direktifinin ulusal mevzuata aktarılacağı belirtilmektedir.66

1.2. İNGİLİZ GÖÇ POLİTİKASI

1.2.1. İkinci Dünya Savaşı Öncesi Göç

İngiltere AB üyesi ülkeler arasında göçten en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasına 

rağmen AB ortak göç politikası oluşturma çabalarının dışında kalmakta67 ve Birliğin 

bu alandaki düzenlemelerine karşı mesafeli yaklaşmaktadır. Fransa gibi köklü bir göç 

geçmişine sahip olan İngiltere’nin göç politikasında yer alan keskin kırılma noktaları, göç 

politikasının gerek iç gerekse dış ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler ışığında ne derece 

yön değiştirebildiğini ortaya koyması açısından da önem arz etmektedir. İngiltere’nin 

AB’de yer alan en önemli ülkelerden biri olması ve en çok göç alan ülkeler arasında 

yer almasına rağmen ortak göç politikası oluşturma çabalarının dışında kalması Birlik 

düzeyinde oluşturulmak istenilen ortak göç politikası için de bir risk oluşturmaktadır.

İngiltere’nin göç politikası 20. yüzyılın ortalarına kadar genel hatlarıyla açık bir yapı 

sergilemektedir. Öyle ki, 20. yüzyıla gelene kadar sadece iki temel olayda yabancıların 

ülkeye girişlerine ilişkin birtakım kısıtlamalara gidilmiştir. Söz konusu kısıtlamalardan ilki, 

65  Jade BARKER, “Parliament Debates Contentious Immigration Bill”, FRANCE 24, 28 Eylül 2010, 
(Erişim) http://www.france24.com/en/20100928-controversial-immigration-bill-debate-begins-france-
national-assembly-roma-contoversy-besson-ec, 1 Mart 2011. 
66   “France: Draft Law on Immigration, Integration, and Nationality”, Library of Congress, Kasım 
2010, (Erişim) http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402255_text, 21 Şubat 2011. 
67  İngiltere Amsterdam Anlaşması’nın göç politikasına ilişkin konuların yer aldığı dördüncü bölümü ile 
bağlı değildir. Bu kapsamda bu alana ilişkin Birlik düzeyinde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 



1792 Yabancılar Yasası ile yabancıları taşıyan gemilerin ülkeye girişleri sırasında gümrük 

memurlarını yabancı taşıdıklarına dair bilgilendirme zorunluluğu getirilmesiyken, ikinci 

kısıtlama Avrupa’da politik istikrarsızlıkların yaşandığı 1848 yılında Yabancıların Sınırdışı 

Edilmesi Yasası ile hakkında resmi suçlama bulunan yabancıların sınırdışı edilmesi kararı 

olmuştur.68 Yabancıların ülkeye girişlerine ilişkin ilk sınırlamanın Fransız ihtilalinin hemen 

sonrasında, ikinci sınırlamanın ise yine Avrupa’da bir düzensizliğin olduğu dönemde 

ortaya çıkması, İngiltere’nin bu dönemde göç politikasını belirlerken ülke dışı gelişmeleri 

dikkate aldığına işaret etmektedir. 

İngiltere’nin göç konusuna ilişkin kısıtlayıcı düzenlemeleri yirminci yüzyıldan 

itibaren artarak devam etme eğilimi göstermektedir. 1900’lü yılların başlarında Doğu 

Avrupa ve Rusya’daki Yahudilerin toplu bir şekilde İngiltere’ye göç etmesi ve bu kişilerin 

büyük çoğunlukla fakir, okuma yazma bilmeyen ve meslek sahibi olmayan kişilerden 

oluşması, İngiltere’nin göç konusunda kısıtlamalara gitmesine neden olmuştur. Bu 

kapsamda, 1905 yılında hazırlanan Yabancılar Göç Yasası ile kendi ve kendine bağımlı 

olan kişilere bakamayacak durumda olan yabancılar ile belirli türdeki suçluların ülkeye 

girişleri yasaklanmıştır.69 Düzenleme ile İngiltere’nin uzun bir süredir uygulamakta olduğu 

denizaşırı göçe yönelik açıklık politikasında ilk gedik açılmıştır.70 Dikkat edilmesi gereken 

önemli bir husus ise yabancıların kabulünde hem kendilerine hem de kendilerine bağımlı 

olan kişilere bakabilecek durumda olduklarından emin olunmak istenmesi yoluyla göç 

politikasında ekonomik unsurun ön plana çıkmaya başlamış olmasıdır. İngiltere tarafından 

gerçekleştirilen bu uygulama günümüzde birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından dile 

getirilen ülke ekonomisine yük getirmeyen göçmenlerin kabulü uygulamasının ilk örnekleri 

arasında da görülebilir.

İngiltere’nin göç kısıtlamasına gittiği bir sonraki olay ise 1. Dünya Savaşı olmuştur. 

1914 yılında çıkarılan Yabancılar Sınırlama Yasası  (Aliens Restriction Act) ile İçişleri Bakanına 

göçmenlerin girişini yasaklama ve göçmenleri sınır dışı etme yetkisi verilmekte, bunun 

yanı sıra ilk defa yabancıların ülkeye girişlerinde polise kaydolma şartı getirilmektedir.71 

1919 yılında yasa yenilenmiş ve yapılan değişiklik ile yeterli mali kaynağa sahip olmayan 

yabancıların, Çalışma Bakanlığı tarafından verilecek olan çalışma iznine sahip olmamaları 

durumunda ancak kısa süreliğine ülkede kalabilmelerine imkân verilmiştir.72 

68  Eytan MEYERS, International Immigration Policy: A Theoretical and Comparative 
Analysis, 2004, Palgrave McMillan, s. 63.
69  Migrant Health a Baseline Report, Health Protection Agency, (Erişim) http://www.hpa.org.uk/web/
HPAwebFile/HPAweb_C/1202115607106,  5 Şubat 2011, s. 116.
70  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 64.

71  David PANNICK, “A Century Ago Immigration Control was an Alien Concept: How it Has Changed”, 

The Times, 28 Haziran 2005, (Erişim) http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article537244.ece, 

6 Mart 2011.
72  Flora Macivor LAMOUREUX, “The Setting Sun: Immigration Policy, Race Relations and 
Multiculturalism in Post-Colonial Great Britain”,  Unıversite Du Sud Toulon-Var, 2010, (Erişim) http://dumas.
ccsd.cnrs.fr/docs/00/53/45/79/PDF/Lamoureux-MacIvor.pdf, 11 Ocak 2011, s. 14.



1930’larda dünya genelinde yaşanan ekonomik depresyon sonucu göç alan 

birçok ülkenin göç konusunda kısıtlamalara gitmesine rağmen İngiltere, gerçekleşecek 

olan göçün İngiltere’den kolonilere doğru olacağı ve bu sayede kolonilerle olan bağın 

güçleneceği düşüncesiyle, bu dönemde yeni kısıtlamalara gitmemiş, İngiliz Milletler 

Topluluğu (İMT) içinde serbest göçe olan bağlılığını tekrarlamıştır.73 İngiltere’nin bu 

dönemdeki göç politikasına ilişkin bir diğer değerlendirmeye göre ise İngiltere iki savaş 

arası dönemde, Asya kökenli ve siyahi göçmenlerin ülkeye yerleşmelerini engellemek için 

resmi olmayan, de facto bir göç politikası uygulamış ve ülkede mevcut “siyahî” göçmen 

sayısının artmasının önüne geçmeye çalışmıştır.74 

1.2.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Göç

İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi ile İngiltere’de geleneksel göçün 

yönünde değişiklik meydana gelmiştir. Savaşa girilmesi ile başlayan ve savaş sonrasında 

da devam eden süreçte geleneksel olarak İngiltere’den kolonilere doğru gerçekleşen göç, 

kolonilerden İngiltere’ye doğru gerçekleşmeye başlamıştır. Savaş sonrasında çeşitli bölge 

ve sektörlerde işgücü ihtiyacının ülke içinden karşılanamaması nedeniyle kolonilerden 

işgücü istihdam edilmesinin önü açılmış, çok sayıda kişi istihdam ve yerleşim amacıyla 

kolonilerden İngiltere’ye gelmiştir.75 Bu dönemde gerçekleşen toplu göçler, uzun dönem 

boyunca İngiltere göç politikasının temel belirleyicileri arasında yer almış ve savaş sonrası 

dönemde İngiltere’nin yeni göç politikasının sınırlama ve entegrasyon olmak üzere iki 

temel sütun üzerinde şekillenmesine neden olmuştur.76 İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiliz 

göç politikasında hâkim olan bir diğer ayrımın yabancılar ve İngiliz tebaası arasında 

olduğu söylenebilir. Yabancılar göç kontrollerine tabi iken İngiltere ile bir şekilde bağlı 

olan, koloni veya İMT vatandaşı kişileri içeren ikinci grup İngiltere’ye girme konusunda 

serbestliğe sahip olmuşlardır.77 Başka bir deyişle getirilen sınırlamalar üçüncü ülke 

vatandaşı göçmenlere yönelik olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkan diğer devletler gibi İngiltere de savaş sonrasında 

işgücü açığı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu kapsamda, 1947 ve 1949 yılları arasında 

gerçekleştirilen çeşitli çalışma programları altında Avrupa’dan yaklaşık 180.000 işçi 

getirilmiş bunun yanı sıra potansiyel işgücü kapasitesi nedeniyle kolonilere yönelinmesi 

73  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 66.
74  Ian R.G SPENCER, British Immigration Policy since 1939, Routledge, 1997, s. 8.
75    Flora Macivor LAMOUREUX, a.g.m.,  s. 15.
76  Will SOMERVILLE, “United Kingdom: A Reluctant Country of Immigration”, Haziran 2009, Migration 
Policy Institute, (Erişim)  http://www.migrationinformation.org/feature/print.cfm?ID=736, 10 Ocak 2011. 
77  Comparative Study of the Laws in the 27 EU Member States for Legal Immigration, IOM, Şubat 
2008, (Erişim) http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/law/legal_immigration_en.pdf, 11 
Mart 2011, s. 454.



için uygun ortam oluşmuştur.78 1947 yılında Avrupa Gönüllü İşçi Programının uygulanması 

ile Ukrayna, Polonya, Letonya, Litvanya ve Yugoslavyalı işçiler kısa süreli çalışma izni 

kapsamındaki işlerde çalıştırılsa da, bu dönemde işgücü göçünün ana kaynağını İMT 

vatandaşları79 oluşturmuştur. 

Savaş sonrası ihtiyaç duyulan işgücünün oldukça yüksek olması nedeniyle, 1948 

yılında kabul edilen İngiliz Vatandaşlık Yasası ile İMT vatandaşlarına İngiliz vatandaşlığı 

tanınmış ve İMT içinde göç serbestîsine olan bağlılık yinelenmiştir. İngiltere’nin bu tür bir 

uygulamaya gitmesinin arkasında yatan nedenlerden bir diğeri ise milletler topluluğu 

liderliğini koruyarak dünya politikasındaki yerini korumak istemesi olabilir. Bunun yanı 

sıra, İngiltere’nin bu dönemde İMT vatandaşlarına yönelik bir göç sınırlamasına gitmesi, 

söz konusu ülkelerle olan bağlarını koparmasına ve Sterlin’ in küresel rezerv para birimi 

olmasını sağlayan temel unsurun ortadan kalkmasına da neden olabilirdi.80 1948 İngiliz 

Vatandaşlık Yasası ilerleyen dönemde İngiltere’ye toplu göçlerin gerçekleşmesinin önünü 

açan ve İngiltere’nin toplum yapısında değişikliğe sebep olan en önemli unsurlar arasında 

gösterilebilir. Yasanın çıkarıldığı dönemde büyük miktarda Asyalı ve siyahî göçmenin yasa 

kapsamında İngiltere’de çalışmak/yaşamak isteyeceğini öngörmek mümkün olmamış, 

ancak yasayı hazırlayan kişiler çok değil iki yıl sonra farklı ten rengine sahip kişilerin göç 

hakkının yasal yollardan nasıl engellenebileceğini tartışmak durumunda kalmışlardır.81

Savaş sonrası uygulanan kontrolsüz/serbest göç politikası nedeniyle 1955–1962 

yılları arasında yaklaşık 500.000 İMT vatandaşı İngiltere’ye yerleşmiştir. Bu dönemde 

çok sayıda kişinin ülkeye giriş yapması İngiltere göç politikasına ilişkin sosyal ve politik 

tartışmalarda “ırk” ve “renk82” kelimelerinin yaygın olarak kullanılır hale gelmesine sebep 

olmuş, ırk kavramının gerçekten var olduğuna dair yeterli kanıt olmamasına rağmen bu 

kavram göçmenlere ilişkin tartışmalarda sürekli kullanılır hale gelmiştir.83

1958 yılında Nottingham ve Notting Hill yerleşkelerinde gerçekleştirilen ırkçı 

ayaklanmaların bölgesel bir mesele olan göç konusunu ulusal bir mesele haline getirmesi, 

1962 yılında İngiliz Milletler Topluluğu Göç Yasası’nın çıkarılması ile sonuçlanmıştır. Yasa ile 

İngiltere, koloniler ve bağımlı İMT vatandaşları arasında ayrıma gidilmiş, İMT vatandaşlarının 

İngiltere’ye göç edebilmeleri istihdam belgesi almalarına bağlı hale getirilmiştir. Söz konusu 

yasa ile 1962’den itibaren, İngiltere’ye yerleşmek isteyen İMT ve koloni vatandaşları için 

78  Ian R.G SPENCER, a.g.e., s. 38.
79  Bu dönemde özellikle Bengladeş, Hindistan ve Pakistan kökenli göçmenlerin sayısında artış 
yaşanmıştır.
80  Stuart TENDLER, “Immigration and the Commonwealth, 1948-1962”, 2007, British Scholar 
Conference, (Erişim)  http://www.britishscholar.org/files/Stuarttendlerpaper.pdf, 20 Aralık 2010, s. 13.
81  Ian R.G SPENCER, a.g.e., s. 55.
82  2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden İngiltere’ye 
gerçekleşen göç “colored immigration” olarak adlandırılmaktadır.
83  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 30.



birtakım koşullar getirilmiştir. Bu kapsamda, bu kişiler için çalışabilecekleri bir işe sahip 

olduklarını, işgücü arzı sıkıntısı yaşanan bir alanda özel yeteneğe sahip olduklarını veya 

İngiltere ekonomisinin işgücü ihtiyaçlarına göre belirlenen bir grubun parçası olduklarını 

kanıtlayan üç farklı türde istihdam belgesinden birini alma zorunluluğu getirilmiştir.84

Yasanın dikkat çekici tarafı ise İngiltere pasaportu taşıyan kişilerin kapsam dışında 

bırakılarak bu kişiler için herhangi bir kısıtlama getirilmemesidir. İngiliz pasaportu taşıyan 

kişilerin ağırlıklı olarak beyazlardan oluşması, yasa ile getirilen düzenlemelerin daha çok 

beyaz olmayan İMT ve koloni vatandaşlarını etkilemesine neden olmuştur. Artan göçmen 

sayısı nedeniyle toplumda başlayan göçmen karşıtlığı 1960’lı yıllarda göç konusunun 

siyasi partilerce kullanılarak politik85 bir mesele haline gelmesine sebep olmuştur.86

1962 İngiliz Milletler Topluluğu Göç Yasası, göçü yasal yollardan engellemek 

amacıyla çıkartılmış ancak ilk yıllarda istenilenin tersi yönde bir etki yapmıştır. Yasanın 

İngiltere’ye göç etmek isteyen kişiler ve ailelerini getirmek isteyen mevcut göçmenler 

tarafından son fırsat olarak görülmesi göçmen girişi sayısında ciddi bir artışın meydana 

gelmesi ile sonuçlanmıştır. İMT ülkelerinden 1960 yılında 57.700, 1961 yılında 136.000 

kişinin ülkeye giriş yapmasına rağmen, 1962 yasasının kabulü öncesi Ocak ve Haziran 

ayları arasında giriş yapan kişi sayısı 94.000 olarak gerçekleşmiştir.87 

1962 yasası İngiltere göç politikasına ilişkin önemli dönüm noktalarından biri 

olarak kabul edilebilir. Zira düzenleme ile göç politikası göçmenlerin kökenlerini ve ülke 

ekonomisine yapacakları katkıyı dikkate alan bir yapıya kavuşmaktadır. Aynı zamanda, 

yasa ile kurulmak istenilen sistemin bir tür seçici göç politikası olması nedeniyle İngiltere’nin 

seçici göç politikası konusunda da Avrupa’nın ilk örneklerinden birini gerçekleştirdiği 

söylenebilir.

1962 düzenlemesi göç politikasında gerçekleşecek kısıtlamaların öncüsü olmuş, 

İngiliz göç politikasındaki kısıtlamalar 1971 Göç Yasası88 ile devam etmiştir. Yasa ile ailesi 

veya büyük ailesi doğum, soy, evlat edinilme veya evlenme gibi temel sebeplerle İngiltere’ye 

bağlı olanlar ve olmayanlar arasında ayrıma gidilmektedir. İngiliz aileden gelme kuralı 

84  Ian R.G SPENCER, a.g.e., s. 129.
85  1962 yasası İşçi partisi sözcüsü Patrick Gordon Walker tarafından “açık bir şekilde ırkçı ayrımcılık” 
olarak tanımlanmış ancak bu muhalefeti kendisinin 1964 seçimlerinde koltuğunu “Siyah komşu istiyorsan 
oyunu Liberal veya İşçi Parti için kullan!” sloganını kullanan Peter Griffiths’e kaptırmasına neden olmuştur. 
Cümlenin orjinalinde (If you want a nigger neighbour vote for Liberal or Labor.) kullanılan “Nigger” kelimesi 
bu dönemde açık bir şekilde ırkçılık yapıldığını ortaya koymaktadır.
86  Randall HANSEN, “Migration to Europe since 1945: Its History and its Lessons”, The Political 
Quarterly Publishing Co. Ltd, 2003, (Erişim) http://homes.chass.utoronto.ca/~rhansen/Articles_files/20031.
pdf, 9 Mart 2011, s. 29.
87  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 34.
88  1971 Göç Yasası’nın yürürlüğe girmiş olduğu 1973 yılı aynı zamanda İngiltere’nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na üye olduğu tarihtir.



(patriality) uyarınca, aile bağı bulunan kişiler göçe ilişkin kontrol ve kısıtlamalardan muaf 

tutulurken, söz konusu bağa sahip olmayan kişiler için çeşitli sınırlamalar getirilmektedir.89 

İngiltere’ye anılan yollardan bağlı olan kişilerin ağırlıklı olarak beyazlardan oluştuğu dikkate 

alındığında, bu tür bir bağa sahip olmayan kişilerin (ağırlıklı olarak beyaz olmayan kişiler) 

göçünün dolaylı olarak engellenmeye çalışıldığı da söylenebilir.

1962 ve 1972 yılları arasında İMT kaynaklı göçü sınırlamak amacıyla çıkarılan yasalar 

ancak on yıl sonra etkisini göstermeye başlamış, 1961–62 yıllarında 136.000-111.000 olan 

göçmen sayısı 1975–76 yıllarında 44.300-20.900 seviyelerine düşmüştür.90 İngiltere’nin 

kendi öncelikleri doğrultusunda belirtilen dönemde büyük çaplı göçlere karşı kapılarını 

kapatmasına rağmen, diğer Avrupa ülkelerinin göç kısıtlamalarına gitmesi 1973 yılında 

yaşanan petrol krizi ertesinde gerçekleşmiştir.91 1970’li yıllar aynı zamanda göç konusunun 

politikacılar tarafından dile getirilmeye başlanması nedeniyle tekrar politikleşmeye92 

başladığı bir dönem olmuştur. 93 

1950’lerden başlayarak 1970’lere kadar devam eden süreçte çok sayıda 

göçmenin ülkeye giriş yapması ve göç politikasının giderek katılaşması, göçmenlerin 

entegrasyonlarına ilişkin birtakım düzenlemeleri gerekli kılmıştır. Bu kapsamda, 1965, 

1968 ve 1976 yıllarında üç farklı “Etnik Eşitlik Yasası” (Race Relations) çıkarılmıştır. 1965 

yılında çıkartılan yasa ile kamusal alanlarda ırk, etnisite ve ulusal kökenleri94 nedeniyle 

ayrımcılık yapılması yasa dışı kabul edilmiştir.95 1968 yılında çıkartılan yasa ise eğitim, 

istihdam ve konut alanlarını da kapsam içine almıştır.96 1965 ve 1968 yıllarında çıkartılan 

yasaların ortak özelliği sadece doğrudan ayrımcılığı konu alıyor olmalarıdır. 1976 yılında 

çıkartılan üçüncü düzenleme ile ise ilk defa dolaylı ayrımcılık kavramı getirilerek yasalar 

önünde eşitlik olmasına rağmen uygulamada belirli bir kesimin ayrımcılığa tabi tutulması 

da yasa dışı kabul edilmiştir.97 1976 yılı düzenlemesi ile ayrıca Etnik Eşitlik Konseyi 

89  Commonwealth Immigrant Act 1971, (Erişim) http://www.britishcitizen.info/IA1971.pdf , 26 Aralık 
2010, s. 4.
90  Eytan MEYERS, a.g.m., s.  69.
91  Stephen CASTLES ve Simona VEZZOLI, “The Global Economic Crisis and Migration: Temporary 
Interruption or Structural Change?”, Paradigmes, No: 2, Haziran 2009, (Erişim)  http://www.gencat.cat/
diue/doc/doc_86200114_3.pdf, 28 Aralık 2010, s. 70.
92  Margaret Thatcher yaptığı bir televizyon konuşmasında “ülke halkı farklı kültürlere sahip olan kişiler 
tarafından istila edilmekten kormaktadır ancak göçe son verme ümidi yitirilmemelidir” ifadesini kullanmıştır.
93  Margareth Thatcher Foundation, TV Interview for Granada World in Action, Ocak 1978, (Erişim) 
http://www.margaretthatcher.org/document/103485, 5 Şubat 2011.
94  Ulusal Kökene (national origin) dayalı ayrımcılık, kişilere herhangi bir ülkeden gelmeleri, belirli bir 
aksana sahip olmaları veya belirli bir ülkeden bir kişiyle evli olmaları nedeniyle diğer kişilerden daha farklı 
davranılmasını ifade etmektedir.
95  Race Relations Act 1968, (Erişim) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/71/pdfs/
ukpga_19680071_en.pdf, 7 Şubat 2011, s. 2.
96  Race Relations Act 1976, (Erişim) http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/race_
relations_act_1976.pdf, 7 Şubat 2011, s. 47.
97  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 46.



kurularak uygulamanın gözlemlenmesi amaçlamıştır.98 2000 yılında gerçekleştirilen ve 

2001 yılında uygulamaya konulan son düzenleme ile Etnik Eşitlik Yasalarının kapsamı 

polis ve gümrük memurlarının yerine getirdikleri işlerde ırka dayalı ayrımcılık yapmaları 

durumunda yargılanmaları yönünde genişletilmiştir.99

Göçe ilişkin düzenlemeler 1980’li yıllarda da devam etmiştir. 1981 ve 1983 yılları 

arasında çıkartılan İngiliz Vatandaşlık Yasası ile İngiltere vatandaşı, denizaşırı İngiliz 

vatandaşı ve İngiltere’ye bağlı bölgeler vatandaşlığı olmak üzere üç tür vatandaşlık 

oluşturulmuş, oluşturulan vatandaşlık türlerinden sadece ilk tür vatandaşlar için serbest 

yerleşim hakkı tanımıştır.100 

İngiltere göç politikasına bu dönemden sonra, farklı bir göç türü damgasını vurmuştur. 

1980’lerin ortalarından itibaren kaynağını üçüncü dünya ülkelerinin oluşturduğu yasa dışı 

göç kavramı ortaya çıkmış ve İngiltere’nin göç politikasında farklı bir alana odaklanmasına 

neden olmuştur. 1985 ve 1997 yılları arasında İngiliz göç politikasının temel odak noktasını 

yasa dışı göçün kontrolü ve iltica başvurularının yönetilmesi oluşturmuştur. Bu durum 

İngiltere’nin göç ve iltica konularına ilişkin uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çalışmaları 

desteklemesine de katkıda bulunmuştur.

1990’lı yıllar boyunca yabancıların sığınmacı statüsü altında ekonomik göç 

gerçekleştirmeye çalışmaları, konuyu ülke gündeminde ön sıralara taşımıştır. Sovyetler 

Birliği ve Yugoslavya’nın dağılması gibi gelişmelerin bir sonucu olarak 1988 ve 1991 yılları 

arasında sığınma başvurusu sayısının 11 kat artması üzerine söz konusu artışın önüne 

geçmek amacıyla 1993 yılında İltica ve Göç Başvuru Yasası çıkartılmıştır.101 Yasa resmi 

yetkililere daha fazla yetki tanımakta, gerektiğinde parmak izi almalarına ve tartışmalı 

hak iddiası durumunda girişe engel olabilmelerine imkân vermektedir.102 1993 İltica ve 

Göç Başvuru Yasası’nın kabulünden altı ay önce % 14 olan başvuru reddi oranı, yasanın 

kabulü sonrasındaki ilk dokuz ayda % 76’ya çıkmıştır.103 1990’ların başında İngiltere’ye 

yapılan sığınma başvuruları Avrupa genelinin % 5’ini oluştururken, bu oran 1994 ve 1997 

yılları arasında % 13 ve % 20 seviyelerine ulaşmıştır.104 

98  Race Relations Act 2000, Lancashire Grid for Learning, (Erişim) http://www.lancsngfl.ac.uk/
projects/ema/index.php?category_id=12&s=!B121cf29d70ec8a3d54a33343010cc2, 9 Şubat 2011.
99  1981 British Nationality Act, (Erişim) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/contents, 9 
Şubat 2011.
100   Eytan MEYERS, a.g.e., s. 74.
101  Jane FIDDICK, “Immigration and Asylum”, Research Paper 99/16, House of Commons, Şubat 
1999, (Erişim) http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp99/rp99-016.pdf,  10 Şubat 
2011, s. 15.
102 
103   Eytan MEYERS, a.g.e., s. 75.
104  Hertie School of Governance, “The Communitarization of Asylum and Immigration Policy at 
Amsterdam: A Liberal Intergovernmentalist Account”, 2008, (Erişim) http://www.hertie-school.org/binaries/
addon/539_hsog_wp_no._31.pdf, 11 Şubat 2011,  s. 3.



1.2.3. İngiltere Göç Politikasında Yeni Dönem

1997 yılında İşçi Partisi’nin göreve gelmesi bundan sonraki dönemde göç 

politikasında “seçici açıklık” uygulamasına geçilmesini de beraberinde getirmiştir.105 

Önceki dönemlerde üstü kapalı bir seçicilik uygulanmasına rağmen, bu dönemde seçici 

göç politikası somut bir şekilde ifade edilerek uygulanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde 

göç politikasına seçici bir nitelik kazandırılmaya çalışılmasının yanı sıra, yasa dışı göçün 

engellenmesi106, sahte iltica ve sığınma taleplerinin önüne geçilmesi ve sınır dışı etme 

sürecinin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.

İngiltere, 1940’lı yıllarda gerçekleştirdiği Avrupa Gönüllü İşçi Programı’nın ardından 

uzun süre işgücü programı uygulamamış işgücü ihtiyacını İMT ve Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerden gelen göçmenlerden temin etmiştir. Ancak 1990 sonrasında ve özellikle 2000 

yılından itibaren devlet kontrolünde AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerden işgücü temin 

edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 1996 yılında Sezonluk Tarım İşçisi Programı altında 

İngiliz çiftçilere 10.000 Doğu Avrupalıyı istihdam etme imkânı tanınmış, bu rakam 2001 

yılında 15.200’e çıkarılmıştır.107

İngiltere göç politikasının seçiciliğe yönelişinin en net şekilde ortaya konuşu 2000 

yılında olmuştur. İçişleri Bakanı Barbara Roche, İngiltere’nin küresel ekonomiyi ayakta tutan 

ve ilerleten bilim adamları ile yetenekli genç girişimciler için rekabet içinde olduğunu, bu 

nedenle vasıflı yabancıların ülkeye giriş ve ülkede istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması 

gerektiğini ifade etmiştir.108 Göç politikasının seçiciliğe yönelen yapısı özellikle son on yılda 

daha da belirginleşmeye başlamıştır. 2002 yılında gerçekleştirilen Yüksek Vasıflı Göçmen 

Programı ile vasıflı yabancıların, 30 yıldır ilk defa, ülkeye girişleri öncesi bir işe sahip olma 

zorunluluğu kaldırılmış, iş arayan statüsünde ülkeye girmelerine imkân tanınmıştır.109 Bu tür 

bir programın uygulanmasının temel nedeni ise işgücü piyasasının sağlık ve bilgi iletişim 

teknolojileri gibi sektörlerinde ciddi anlamda işgücü yetersizliği yaşanmasıdır.110 

105  Will SOMMERVILLE, a.g.m.
106  Paris ve Londra arası yolcu taşıyan Eurostar trenlerinde herhangi bir pasaport kontrolü olmaması 
nedeniyle 188 Somali, 42 Türk vatandaşının İngiltere’ye ulaşmaları ve sığınma talebinde bulunmaları, 
1997 yılında Fransa’dan İngiltere’ye yolcu taşıyan Eurostar trenlerinde pasaport ve kimlik kontrolünün 
başlamasına neden olmuştur.
107  Eytan MEYERS, a.g.e.,  s. 77.
108  HOUSE OF LORDS(a), “Trends in International Migration”, European Union-Thirteen Report, 2001, 
(Erişim) http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldselect/ldeucom/64/6409.htm, 28 
Ocak 2011. 
109  HSMP Services UK, When HSMP UK Started and How It Has Changed Over Time, (Erişim) http://
www.hsmp-services.co.uk/uk_immigration_hsmp_history.php,  5 Ocak 2011.
110  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 44.



Yüksek Vasıflı Göçmen Programı kapsamında başvuru yapan göçmenler eğitim 

düzeylerine, mesleki yeteneklerine ve geçmiş kazanımlarına göre puanlandırılmaktadır. 

Üçüncü ülke vatandaşı göçmenlere karşı sınırlı da olsa kapıların tekrar açıldığı bu 

dönemin işsizlik oranlarında genel anlamda düşüşün gerçekleştiği bir dönem olduğu ise 

dikkat çekicidir. 2000 yılının Nisan ayında işsizlik oranı 1970’lerden beri en düşük seviyeye 

düşerek % 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin yasal çalışma 

programları oluşturulmasının arkasında yatan nedenler arasında yasa dışı yollardan 

ülkeye girişlerin azalacağı düşüncesi de yer almaktadır.

Yüksek Vasıflı Göçmen Programı ile öngörülen kriterlere sahip göçmenlere bir 

yıllık deneme süresi tanınmakta, bu süre içinde ekonomik olarak aktif olma yönünde 

çaba sarf etmeleri durumunda ülkede kalmaları için üç yıllık bir ek süre tanınması 

öngörülmekte, söz konusu ek sürenin sonunda dört yıl boyunca ekonomik olarak aktif 

olduğunu ispatlayan göçmenlere ise süresiz oturma hakkı verilmektedir.111 2006 yılında 

gerçekleştirilen düzenleme ile mevcut uygulamada iki değişikliğe gidilerek, sürekli oturma 

hakkı elde etmek için gereken dört yıllık hak ediş süresi beş yıla (2+3) çıkartılmış ve 

ek süre tanınması için gerekli olan ekonomik aktif olma koşuluna elde edilen kazanç, 

nitelikler ve dil yeterliliği gibi unsurlar eklenmiştir.112

Bu dönemde ayrıca düşük vasıflı işler için Sezonluk Tarım İşçisi Programı 

oluşturularak kişilerin daha önceden belirlenmiş olan kotalar çerçevesinde altı aya 

kadar İngiltere’de çalışmalarına imkân tanınmıştır. 2008 yılında puan temelli sistemin 

uygulamaya geçirilmesinin ardından Sezonluk Tarım İşçileri Programı sadece Romanya 

ve Bulgaristan vatandaşları için geçerli hale gelmiş ve 2010-2011 yılları için kota 21,250 

kişi olarak belirlenmiştir.113

İngiltere’nin üçüncü ülke vatandaşı göçmenlere ilişkin düzenlemelere devam ettiği 

sırada Avrupa Birliği büyük bir genişleme sürecine girmiş ve 2004 yılında 10 yeni ülkeyi 

üye olarak kabul etmiştir. Bu dönemde kabul edilen ülkelere Avrupa Birliği üyesi ülkeler 

tarafından serbest dolaşıma ilişkin geçiş dönemleri öngörülmesine rağmen İngiltere, İrlanda 

ve İsveç tarafından A8114 ülkelerine serbest dolaşıma ilişkin geçiş dönemi uygulanmamıştır. 

2004 ve 2009 yılları arasında A8 ülkelerinden İngiltere’ye 1,3 milyon kişi gelmiş, 2008 yılı 

verilerine göre bu kişilerin ancak %12’si yüksek vasıflı işlerde çalışabilmiştir.115 

111  HOUSE OF LORDS(b), “Highly Skilled Migrants: Changes to the Immigration Rules”, 2007, (Erişim) 
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200607/jtselect/jtrights/173/173.pdf,  15 Ocak 2011, s. 6.
112  HOUSE OF LORDS(b), a.g.e., s. 9.
113  UK Border Agency(a), “Seasonal Agricultural Workers Scheme”,  (Erişim) http://www.ukba.
homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/saws, 13 Mart 2011.
114  Çek Cumhuriyeti, Polonya, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Slovakya.
115  Will SOMERVILLE. a.g.m.



İngiltere’nin 2004 yılında üye olan A8 ülkelerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu en 

önemli düzenleme ise İşçi Kayıt Programı’dır. İşçi Kayıt Programı AB’nin 2004 yılı genişlemesi 

sonrasında İngiltere’nin serbest dolaşım sınırlaması koymadığı ülkelerin vatandaşlarının 

İngiltere işgücü piyasası içindeki hareketlerini takip ederek İngiltere işgücü piyasası 

üzerinde gerçekleştirdikleri etkiyi ölçebilmek amacıyla oluşturulan bir programdır.116 

Program ile A8 ülkelerinin vatandaşlarının İngiltere’de işe yerleşmeleri durumunda bir 

ay içinde kayıt olmaları gerekli kılınmaktadır. Kişinin aynı veya farklı işlerde kesintisiz 12 

ay çalışma elde etmesinin ardından ise programa kayıt yaptırma zorunluluğu ortadan 

kalkmaktadır. Program kapsamında kişilerin sadece işe giriş kayıtları tutulmakta, işten 

ayrılan kişilere veya serbest meslek sahibi kişilere ilişkin bilgiler dikkate alınmamaktadır.117 

Söz konusu ülkelere uygulanan geçiş döneminin 2011 Nisan ayı itibarıyla sona eriyor 

olması nedeniyle İşçi Kayıt Programı’nın Nisan 2011 sonrasında uygulanması mümkün 

değildir.118

2000’li yıllar göç politikasında güvenlik kaygılarının da ortaya çıktığı bir dönem 

olmuştur. 11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta ve 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra’da 

gerçekleştirilen terör saldırıları İngiltere’nin göç politikasını güvenlik alanında etkin bir araç 

olarak görmesine neden olmuş, istenmeyen/tehlikeli kişilerin ülke dışında tutulmasını 

sağlamak amacıyla göç politikası bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır.119 Bu 

kapsamda gerçekleştirilen en temel düzenlemelerden biri AB vatandaşı olmayan üçüncü 

ülke vatandaşları için biyometrik kimlik kartı uygulamasının getirilmesi olmuştur. 2008 

yılında hayata geçirilen uygulama ile ilk olarak yabancı öğrencilerin ve evlilik vizesi ile giriş 

yapanların biyometrik kimlik kartı sahibi olmaları zorunlu kılınmış, üç yıl içinde tüm yabancı 

kategorileri için biyometrik kimlik kartı sistemine geçilmesi hedeflenmiştir.120

Yakın dönemde göçe ilişkin kurumsal yapıda da değişikliğe gidilmiştir. 1793 Yabancılar 

Yasası’ndan beri göçe ilişkin yetkili birim olan İçişleri Bakanlığı, Göç ve Vatandaşlık Dairesi 

yapılan düzenlemeler sonucunda yerini İngiltere Sınır Ajansına bırakmıştır.121 İngiltere Sınır 

Ajansı’nın 2009 yılında göreve başlaması ile sınırların gümrük ve göçe ilişkin denetimi 

tek bir kurumun çatısı altında toplanmıştır. Ajansın ana görevleri; suçluların ve yasadışı 
116  The Association of Labour Providers, “The Workers Registration Scheme-Time for Abolition”,  
Kasım 2005, (Erişim) http://www.labourproviders.org.uk/files/P+R%20papers/The_Workers_Registration_
Scheme.pdf, 7 Şubat 2011. 
117  Cathryn-Ann CANSDALE, “Worker Registration Scheme Data Audit Commission”, 2007, (Erişim) 
www.colchester.gov.uk/doclib/Worker_Registration_Scheme_Data.pdf , 15 Mart 2011, s. 2.
118 UK Border Agency(b), “Workers Registration Scheme”, (Erişim) http://www.ukba.homeoffice.gov.
uk/workingintheuk/eea/wrs/, 13 Mart 2011.
119  Sandra MANTU, “Not So Ideal British Citizens: Deprevation of Cizitenship in the United Kingdom”, 
2010, (Erişim) http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/4/1/4/7/8/p414782_index.
html, 11 Ocak 2010, s. 11.
120  Corporate Watch, “Identity Politics: New Biometric Cards For Foreign Nationals”, 13 Ekim 2008, 
(Erişim)  http://www.corporatewatch.org/?lid=3147, 9 Şubat 2011.
121  Cristina BOSWELL, “UK Labour Migration Policy: Permanent Revolution?”,  CESPI, Luglio, 2008, 
(Erişim) www.cespi.it/WPMIG/Country%20mig-UK.pdf, 6 Şubat 2011, s. 11.



göçmenlerin ülkeye girişlerini engellenmek, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele 

etmek ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yasal ticaret ve seyahatleri kolaylaştırmak olarak 

özetlenebilir.122 

Seçici göç politikası yönünde başlayan çalışmalar 2008 yılında Puan Temelli Sistemin 

hayata geçirilmesi ile sonuçlanmıştır. Sistem ile istihdam ve eğitim amacıyla ülkeye göç 

etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşı yabancılar için beş kademe oluşturulmaktadır.123 

Puan Temelli Sistem ile İngiltere’de bugüne kadar uygulanan farklı türdeki programlar tek 

bir program altında ancak farklı kademelerde bir araya getirilmektedir. Sistem altında yer 

alan kademeler sırasıyla yüksek vasıflı kişileri, belirli bir iş teklifi bulunan vasıflı kişileri, düşük 

vasıflı kişileri, öğrenci ve genç/geçici işlerde çalışanları içermektedir.124 2004 sonrasında 

AB içi göçün artış göstermesi nedeniyle düşük vasıflı işçileri kapsayan üçüncü kademe 

süresiz olarak askıya alınmıştır. 

Program, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerin her kademe altında yaş, 

yetenek, kazanç, dil ve önceki maddi kazanımları gibi kriterlere göre puanlandırılmasına 

dayanmaktadır.125 Üçüncü ve beşinci kademeler göçmenlerin daha sonra başka 

kademelere geçmelerine imkân tanımamaktayken, birinci, ikinci ve dördüncü kademeler 

ise göçmenlerin ilerleyen dönemlerde gerekli koşulları karşılamaları durumunda diğer 

kademelere geçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Puan Temelli Sistem’in en önemli 

unsurlarından biri ise sponsorluk sistemidir. Uygulamada birinci kademe dışındaki tüm 

kademelerde göçmenlerin bir sponsora sahip olmaları gerekli kılınmaktadır.126 Sponsor 

olmak isteyen bireylerin veya kurumların İngiltere Sınır Ajansı’na sponsor lisansı kaydı 

yaptırmış olmaları gerekmektedir. Sponsorluk lisansı 4 yıl geçerli olmakta ve her kademe 

için farklı başvuru yapılması gerekmektedir.127

122  UK Border Agency(c), “Annual Report and Accounts: 2009-2010”, (Erişim) http://www.
ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/annual-reports-accounts/annual-report-09-
10?view=Binary, 10 Şubat 2011. 
123  NHS Employers, “The Points-Based System How the Immigration Overhaul Affects NHS 
Recruitment”, 2008, (Erişim) http://www.nhsemployers.org/Aboutus/Publications/Documents/The%20
points-based%20system.pdf, 3 Şubat 2011.
124  “What is the Points Based System?”, The University of Sheffield, http://www.shef.ac.uk/ssd/
international/pbs-tier4, 7 Şubat 2011. 
125  “An Overview of Gaining Permission to Live and Work in the UK”, (Erişim) http://www.hr.bham.
ac.uk/jobs/documents/pbs_overview.pdf, 4 Şubat 2010. 
126  “UK-Sponsorship Under the New Point Based System”, 29 Ocak 2008, (Erişim) http://www.
workpermit.com/news/2008-01-29/uk/sponsorship-under-new-points-based-system.htm, 20 Ocak 2011.
127  House of Commons Home Affairs Committee, “Managing Migration: Point Based System”, 2009, 
(Erişim) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/217/217i.pdf, 15 Ocak 
2010. s. 21.



İngiltere 1992 yılından 2007 yılına kadar yıllık ortalama 2,8 büyüme sağlayarak 

uzun dönemli bir sürekli büyüme tecrübesi yaşamıştır. Ekonomik refah sürecinde 

dikkat çekmeyen göçmenler, 2008 yılında gerçekleşen ekonomik kriz sonrasında 

işsizlik oranlarının artması ile ülke gündemine oturmuştur. İngiltere Başbakanı Gordon 

Brown 2008 yılında “İngiliz işler için İngiliz işçiler” vaadinde bulunmuştur.128 2009 yılında 

işsizliğin iki milyona yaklaşması ve toplumdan gelen baskılar sonucu İngiliz hükümeti, 

AB vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenlere 

yönelik birtakım kısıtlayıcı düzenlemeler getirmiştir. Üçüncü ülke vatandaşlarının istihdam 

edilmesi sürecinde yerel işgücüne yeterli ölçüde başvurmadığı yönündeki tepkiler üzerine 

2009’dan itibaren AB vatandaşı olmayan kişileri istihdam etmek isteyen işverenlerin 

yabancı ülkelerde ilana çıkmadan önce İngiltere İşgücü İstihdam Ajansı’nda ilan vermeleri 

zorunlu kılınmıştır. 2007 yılında 140.000, 2008 yılının ilk 8 ayında ise 151.000 çalışma izni 

AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına verilmiştir. 129

İngiltere’de göç konusunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında, 2008 yılında 

gerçekleşen ekonomik krizin etkilerinin henüz tam olarak silinmemesi nedeniyle göç 

konusunun en önemli tartışma alanlarından birini oluşturduğu ve yaşanan işsizlik sorunu 

nedeniyle vatandaşlar tarafından göçe ilişkin kısıtlamaların talep edildiği dikkat çekmektedir. 

2007 yılında göreve gelen Gordon Brown’un 2010 yılı Mayıs ayında yerini Muhafazakâr 

Parti lideri David Cameron’a bırakması göç konusunda daha katı bir yaklaşımı130 olan 

muhafazakârların yeni düzenlemeler için çalışmalara başlaması ile sonuçlanmıştır. Yeni 

İngiliz hükümeti göçe ilişkin üst sınır uygulaması getirmeyi planlamakta ve özellikle AB 

vatandaşı olmayan vasıflı ve yüksek vasıflı işçilerin girişlerini kontrol ederek göç rakamlarını 

azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu uygulama işverenler tarafından vasıflı göçmenlerin 

istihdam edilmesi hususunda olumsuz etki yapacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir.131

Yakın dönemde yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenleme ile puan temelli sistemin 

ilk kademesini oluşturan yüksek vasıflı işçiler için geçerli olan kademenin “istisnai 

yetenekler” vizesi ile değiştirilmesi ve her yıl sadece 1000 kişiye bu tür bir vize verilmesi 

planlanmaktadır. Puan temelli sistemin ikinci kademesi için ise yıllık üst sınır 20.700 olarak 

128  Justin PARKINSON, “What Does British Jobs Pledge Mean?”, 2007, (Erişim) http://news.bbc.
co.uk/2/hi/uk_news/politics/7097837.stm, 20 Şubat 2010, 
129  Lucie CERNA, “International Migration Programme:  Policies and Practices of Highly Skilled 
Migration in Times of the Economic Crisis”, International Migration Papers, 2010, (Erişim) http://
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp99.pdf, 19 Şubat 2011, s. 12.
130  David Cameron’un başında olduğu Muhafazakâr Parti, Liberal Demokratların ülke sınırları içinde 
10 yıldır yasadışı olarak ikamet eden göçmenlerin yasallaştırılmasını yönündeki söylemlerini göçmen 
sayısının artmasına neden olacağı gerekçesiyle eleştirmiştir. London School of Economics tarafından 
yapılan araştırma ülke sınırları içinde 618.000 yasadışı göçmen olduğunu belirtmektedir. 
131  “Study Finds UK Immigration Cap will be Harmful to Business”, 6 Mart 2011, (Erişim) http://www.
ukimmigration.com/news/2011-03-06/uk/study-finds-uk-immigration-cap-will-be-harmful-to-business.htm, 
10 Mart 2011. 



belirtilmektedir.132 Gerçekleşecek olan düzenleme ile ayrıca AB vatandaşı olmayan üçüncü 

ülke vatandaşlarının kabul edilmeleri için en az yüksek lisans düzeyinde bir işe sahip 

olmaları, orta düzeyde İngilizce bilmeleri ve belirli bir gelir düzeyine sahip olmaları şartı 

getirilmektedir.133 Getirilecek olan üst sınır uygulaması ile göçün azaltılmaya çalışılmasına 

rağmen AB ticaret anlaşmaları kapsamında yıllık 20.000 Hindistan kökenli vasıflı işçinin 

ülkeye giriş yapması da beklenmektedir.134 

2011 yılı yaz aylarında Londra’da yaşanan ve göçmenlerin birtakım yağmalama 

olayları ile sonuçlanan gelişmeler, İngiltere’nin göç konusunda önceliği işsizlik ile 

mücadeleye ve göçmenlerin entegrasyonuna vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

İşsizlik oranlarının göçmenler arasında oldukça yüksek olduğu dikkate alındığında, söz 

konusu olayların temel sebebinin işsizlik olduğu ve göçmenlerin istihdamının arttırılmaya 

çalışılması gerektiği açıktır.

1.3. İTALYAN GÖÇ POLİTİKASI

1.3.1. Göç Veren Ülke İtalya
 

Göç politikası incelenecek son ülke olan İtalya, yakın dönemde büyük miktarda göç 

almasına rağmen, göç alan bir ülke olarak köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip değildir. 

Uzun dönem dış göç veren bir ülke olan İtalya, 1970’lerden itibaren artan göçmen sayısı 

nedeniyle en çok göç alan AB üyesi ülkeleri arasında yerini almış, İspanya’nın ardından 

son 20 yılda en fazla göç alan AB ülkesi olmuştur.135 İtalya, sahip olduğu uzun ve kontrolü 

güç sahilleri nedeniyle AB göç politikasında yasadışı göçün engellenmesi konusunda 

önemli bir yer tutmaktadır.

İtalya’nın, özellikle yakın dönemde yasadışı yollardan ülkeye giriş yapmak isteyen 

göçmenlerle dünya gündemine gelmesine rağmen, İtalya uzun dönem dış göç veren bir 

ülke olmuştur. İtalya vatandaşlarının başka ülkelere toplu olarak göç etmesi 18. yüzyıl 

ortalarına kadar dayanmaktadır. İtalyanların diğer ülkelere göç etmesi 1861 yılında siyasi 

birliğin tamamlanması ile başlamış ve yüz yılı aşkın bir süre devam etmiştir. 1861 yılında 

132  “Public Sector Could Suffer from the Immigration Cap”, 28 Şubat 2011, (Erişim)  http://www.
workpermit.com/news/2011-02-28/uk/public-sector-could-suffer-from-uk-immigration-cap.htm, 15 Mart 
2011. 
133  “UK Government Clarifies Upcoming Immigration Changes”, 22 Şubat 2011, (Erişim) http://www.
workpermit.com/news/2011-02-22/uk/uk-government-clarifies-upcoming-immigration-changes.htm, 12 
Mart 2011. 
134  “Thousands of Indian Skilled Workers to be Permitted to Enter to UK”, 22 Şubat 2011, (Erişim) 
http://www.migrationexpert.co.uk/visa/uk_immigration_news/2011/feb/0/346/thousands_of_indian_
skilled_workers_to_be_permitted_to_enter_uk, 13 Mart 2011.
135  Emilio REYNERI, “Immigratıon in Italy: Trends and Perspectives”, IOM, 2007,  (Erişim) http://www.
portalecnel.it/Portale/indlavdocumenti.nsf/0/466486C57FF3FF42C125737F0050A9EC/$FILE/Reyneri-%20
Immigration%20in%20Italy.pdf, 3 Ocak 2011,  s. 1.



siyasi birliğin kurulmasını takip eden süreçte başlayan toplu göçler sonucunda 26 milyon 

İtalyan ülkeden göç etmiştir. Toplu göçler 1875-1928 yılları arasında 17 milyonu bularak 

zirve yapmış, 1928-1985 yılları arasında göçler 9 milyon kişinin daha ülkeyi terk etmesi ile 

devam etmiştir.136 

 İtalya’nın uzun bir süre göç veren ülke olmasının arkasında yatan nedenlere 

bakıldığında durumun gerek iç gerekse dış etkenlere bağlı olarak geliştiği söylenebilir. 

İtalya’nın siyasi birliğini sağlamasına rağmen beklenilen hızda ekonomik büyüme 

yaşayamaması, diğer ülkelerin hızlı bir ekonomik büyüme içine girmeleri ve gerçekleşen 

savaşlar sonrasında diğer ülkeler tarafından yabancı işgücüne ihtiyaç duyulması İtalyan 

vatandaşlarının göç etmelerinin arkasında yatan temel nedenler arasında gösterilebilir. 

Belirtilen unsurların yanı sıra siyasi birliğin kazanılması sonrasında ortaya çıkan büyük 

kamu borcunu kapamak amacıyla çıkartılan mısır unu vergisinin birçok çiftçinin göç 

etmesine neden olduğu da savunulmaktadır.137

 İtalya’nın kuzeyi ve güneyi arasında ciddi bir gelişmişlik farkı söz konusudur. Ülke içi 

ekonomik gelişmişlik farkı, tarım sektörünün hâkim olduğu güney bölgelerinden, sanayi 

sektörünün hâkim olduğu kuzey bölgelerine doğru bir iç göçü de teşvik etmiştir. Ülke 

içinde güneyden kuzeye doğru gerçekleşen göç, uluslararası göçü de etkilemiş kuzeyden 

gerçekleşen göç daha çok Avrupa’ya doğru olurken, güneyden gerçekleşen göç daha 

çok okyanus ötesi bir şekilde Amerika, Latin Amerika ülkeleri ve Avustralya’ya yönelik 

olmuştur. Okyanus ötesi göçmenler gittikleri ülkede kalma yönünde daha kararlı iken 

Avrupa’ya giden göçmenlerin ülkeye dönüş oranı ise daha yüksek olmuştur. 138

 İtalyanların toplu olarak göç etmeye başlaması devletin göç konusu ile ilgilenmesine 

neden olmuştur. 1873 ve 1876 yılında gerçekleştirilen iki düzenleme ile vatandaşların göç 

etmesinin önüne geçilmeye çalışılmış ancak düzenlemeler etkili olamamış ve istenilenin 

aksine gizli göçü teşvik etmiştir.139 İtalya’nın dış göç vermesine ilişkin bir sonraki düzenleme 

farklı bir yaklaşım ışığında 1901 hazırlanmıştır. Düzenlenme ile başka ülkelere göç 

eden İtalyanların uluslararası alanda korunması ve istismar edilmelerinin engellenmesi 

amaçlamakta, ayrıca göç eden İtalyanlara ilişkin konular Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 

kurulan Dış Göç Ofisi’nin yetkisi altına alınmaktadır.140

136  Danialle del BOCA ve Alessandra VENTURI, “Italian Immigration”, 2003, IZA, (Erişim) http://ftp.iza.
org/dp938.pdf, 7 Şubat 2011,  s. 1.
137  Silvia RUSCONI, “Italy’s Immigration Experiences”, Network migration in Europe,  2010, (Erişim) 
http://www.migrationeducation.org/fileadmin/uploads/Italy.pdf, 1 Mart 2011, s. 1.
138   Danialle del BOCA ve Alessandra VENTURI, a.g.e., s. 5.
139  Mark I. CHOATE, “Sending States’ Transnational Interventions in Politics, Culture, and Economics: 
The Historical Example of Italy”, (Erişim) http://ldei.ugr.es/cddi/uploads/articulos/Choate2007.pdf, 28 Şubat 
2011, s. 733.
140   Mark I. CHOATE, a.g.m., s. 734.



 1920’lerde İtalya’da Mussolini’nin başa gelmesi ile yaklaşık 20 yıl sürecek olan 

faşist rejim başlamıştır. Bu dönemde İtalyan vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerinin önüne 

geçilmesi amacıyla çeşitli sınırlamalar getirilerek, dış göç kontrol altında tutulmaya 

çalışılmış aynı zamanda göç eden İtalyan vatandaşlarının ülkeye dönmeleri de teşvik 

edilmeye çalışılmıştır.141 İtalya tarafından dış göçe ilişkin getirilen sınırlamalara Amerika’nın 

ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlere ilişkin kota uygulaması getirmesi142 de eklenince, 

göç eden İtalyanların profili farklılaşmış, çalışma yaşında olmayan göçmenler ve kadınlar 

aile birleşimi yoluyla ülkeyi terk etmeye başlamıştır.143 

 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde yurtdışında yaşayan İtalyanların korunması 

amacıyla devlet tarafından çalışmalara devam edilmiştir. Özellikle, göç eden İtalyanların, 

kimliklerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla gittikleri ülkelerin vatandaşlığı ile İtalya 

vatandaşlığını birlikte taşıyabilmelerine imkân verilmiştir.144 Çifte vatandaşlık uygulamasına 

izin verilmesi çok sayıda İtalyan’ın ülkeyi terk etmesi nedeniyle demografik ihtiyaçların 

dikkate alındığı şeklinde de yorumlanabilir.

 1970 ve 1980’li yılara gelindiğinde dış göç miktarlarında keskin düşüşler yaşanmaya 

başlamış, işsizlik oranlarının yüksek olmasına rağmen gelir seviyesinin görece yükselmiş 

olması daha uzun süreli işsizliklere katlanma imkânı sağlamıştır. Yine bu dönemde, İtalya 

artık göç veren ülke olmaktan çıkarak göç alan bir ülke olmaya başlamıştır. Söz konusu 

değişim çeşitli iç ve dış nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği süreci ile 

yaşanan ekonomik gelişim, ülke içi dengelerin oluşmaya başlaması ve vatandaşların ülke 

içinde istihdam edilme oranlarının artması gibi unsurlar iç nedenler; ulaşım masraflarının 

azalması, İngiltere ve Fransa gibi diğer büyük göçmen ülkelerinin 1970’lerin başından 

itibaren göçe kapılarını kapaması ise dış nedenler olarak gösterilebilir.

1.3.2. Göçmen Ülkesi İtalya

İtalya’nın dış göç veren bir konumdan, göç alan ülke konumuna gelmesi ise 

ancak 1970’li yıllara gelindiğinde gerçekleşebilmiştir. 1973 yılında ilk defa ülkeye giriş 

yapan göçmenlerinin sayısı ülkeyi terk eden İtalyan vatandaşlarının sayısından fazla 

gerçekleşmiştir.145 1970 yılında İtalya’da 143.000 göçmen bulunmaktayken bu rakam 

141  “Italian Emigration and Immigration”, (Erişim) http://turnleft.us/italian-emigration-and-immigration/, 
15 Şubat 2011. 
142  Amerika 1917 yılında okuryazar olmayan kişilerin göçmen olarak kabul edilmeyeceğini açıklamış 
bu durum özellikle güneyli İtalyan göçmenlerin sayısında düşüşe sebep olmuştur.
143  “Italian Diaspora”, (Erişim) http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Italian_diaspora, 11 Şubat 
2011.
144  Mark I. CHOATE, a.g.m., s. 739.
145  Mariangele VEIKOU ve Anna TRIANDAFYLLIDOU, “Immıgration Policy and its Implementation in 
Italy: A Report on the State of the Art”, European University Institute, 2000, (Erişim) http://www.mmo.gr/pdf/



1980 yılında 300.000’e, 1990 yılında 1 milyona, 2000 yılında 2 milyona, 2010 yılında ise 4 

milyona ulaşmış, ülke nüfusunun yaklaşık % 7’sini göçmenler oluşturmaya başlamıştır.146 

İtalya’nın 1970’lerden itibaren göç alan bir ülke haline gelmesinin arkasında yatan 

temel nedenler arasında, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin 1973 Petrol Krizi nedeniyle 

sınırlarını kapaması ve bu nedenle İtalya’nın göç etmek isteyen yabancılar için alternatif 

haline gelmesi de önemli yer tutmaktadır.147 İtalya, Almanya ve Fransa gibi aktif olarak 

göçmen işçileri davet etmemesine ve işsizlik oranının %10’larda olmasına rağmen sürekli 

göç almaya başlamış, göçmenleri kısa süreli olarak görmesi nedeniyle de uzun süre bu 

konuda bir yasal düzenlemeye gitme gereği hissetmemiştir.148 

1980 ve 1990’lar boyunca devam eden göç sonucu Avrupa Birliği üyesi ülke 

vatandaşı göçmenlerin sayısında giderek düşüş yaşanırken üçüncü ülke vatandaşı 

göçmenlerin sayısı artmaya başlamıştır. 80’li yıllarda Afrika ve Asya kökenli göçmenler 

ağırlıkta iken 1990’lardan itibaren Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya vatandaşı göçmen 

sayısı artış göstermiştir.149

Göç alan diğer AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında İtalya’ya gerçekleşen göçün 

farklı bir yanı dikkat çekmektedir. İngiltere ve Fransa gibi ülkeler koloni geçmişine sahip 

olmaları nedeniyle 2. Dünya Savaşı sonrası daha çok eski kolonilerden göç alırken köklü bir 

koloni geçmişine sahip olmayan İtalya birbirinden çok farklı ülkelerden göç almıştır. Farklı 

kesimlerden göçmenlerin sayısının artmasındaki sebeplerden birisi de İtalyan sanayi ve 

hizmet sektörünün yasal düzenlemelerin daha esnek olduğu küçük şirketlerden oluşması 

nedeniyle yasadışı göçmenlerin rahatça iş bulmasına imkân tanımasıdır. İtalya’da mevcut 

kayıt dışı istihdam sorununun göç üzerindeki etkisi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kayıt 

dışı istihdamın yaygın olması yasadışı göçmenlerin istihdam edilmelerini kolaylaştırmakta 

ve İtalya’yı söz konusu göçmenler için çekici adreslerden biri kılmaktadır.

Göçmenlerin ilk olarak toplu bir şekilde İtalya’ya giriş yaptığı 1970’lerde göçe ilişkin 

herhangi bir mevzuatın olmaması bu kişilerin ne yasallaştırılabilmelerine ne de sınır 

dışı edilebilmelerine imkân vermiştir.150 Göçmenlere ilişkin ilk düzenlemeler 1980’lerde 

yapılmış, kapsamlı bir düzenlemeye gidilebilmesi ise ancak 1990’larda mümkün olmuştur.

library/Italy/triandaf.pdf, 5 Mart 2011, s. 3.
146    Silvia RUSCONI, a.g.m., s. 2.
147  Asher COLOMBO ve Giuseppe SCIORTINO, “Italian Immigration: The Origins, Nature and Evolution 
of Italy’s Migratory Systems,” Journal of Modern Italian Studies, Routledge, 2004, (Erişim) http://
www2.scedu.unibo.it/colombo/ricerca/articoli/col%20sci.pdf, 6 Ocak 2011. s. 53.
148   Irene HELMES, a.g.e.,  s. 36.
149   Danialle del BOCA ve Alessandra VENTURI, a.g.e.,  s. 19.
150  Giovanna CAMPANI, “Migration and Integration in Italy: A Complex and Moving Landscape”, 
2007, (Erişim) http://www.migrationeducation.org/fileadmin/uploads/IntegrationinItaly.pdf, 22 Şubat 2011, 
s. 1.



İtalya’da göçmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen ilk düzenleme 1986 yılında, 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 143/1975 sayılı “Göçmen İşçilerin Korunması ve İnsan 

Trafiğinin Engellemesine Yönelik Sözleşme”nin ulusal mevzuata yansıtılmasıdır.151 Söz 

konusu sözleşmeyi ulusal mevzuata aktaran 943/1986 sayılı yasa, AB vatandaşı olmayan 

göçmenlerin istihdam ve çalışma koşullarına ve yasadışı göçle mücadeleye ilişkin hükümler 

içermektedir. Düzenlemenin göçmenlerin çalışma koşuları ve geri dönüşlerine ilişkin 

birtakım hükümler152 öngörmüş olmasına rağmen söz konusu hükümler uygulanamamış, 

bu alana ilişkin işlevsel bir yasa ancak 1990 yılında gerçekleştirilebilmiştir. 1986 yasasının 

en önemli özelliği yasal ve kurumsal altyapıların yetersizliği nedeniyle yasadışı durumda 

olan göçmenlere yönelik ilk büyük çaplı yasallaştırma programını uygulamasıdır. Programın 

gerekli kıldığı koşulların ağır olduğu gerekçesiyle eleştirilmesine rağmen, program ile 

118.000 kişi yasal statüye kavuşturulmuştur.153

Göçmenlerin ülkeye girişleri ve ülkede ikamet etmelerine ilişkin herhangi bir yasal 

düzenlemenin bulunmayışı sorunu, 1990 yılında göçmenlere ilişkin giriş, ikamet, çalışma ve 

konut gibi alanları düzenleyen 59/1990 sayılı yasa ile çözümlenmeye çalışılmıştır. 59/1990 

sayılı yasanın en önemli özelliği İtalya’nın sığınma başvurusu için öngördüğü coğrafi 

bölge şartının154 kaldırılarak Avrupalı olmayan kişilerin de sığınma talebinde bulunmasına 

imkân vermesidir.155 1990 yasası da bir önceki düzenleme gibi bir yasallaştırma programı 

öngörmektedir. Kayıt dışı ekonomide çalışan göçmenlerin yasal statüye kavuşturulmasını 

amaçlayan program ile 235.000 göçmen yasal statüye kavuşturulmuş, aynı amaç 

doğrultusunda 1995 yılında gerçekleştirilen bir diğer düzenleme ile de 238.000 göçmen 

daha yasal statü elde etmiştir.156

1998’e gelindiğinde İtalya 1.240,721 göçmenle Almanya, Fransa ve İngiltere’nin 

ardından Avrupa’nın en büyük dördüncü göçmen ülkesi haline gelmiş, göç konusunun 

yüksek seviyede planlanması gereken bir olgu olduğunu artık kabul etmeye başlamıştır.157 

1998 yılında, AB ülkelerinden gelen baskılar ve Schengen Anlaşması’nın gerekliliklerini 

yerine getirmek amacıyla yasadışı göçle mücadele ve sınır kontrollerine ilişkin hükümler 

151  Down M. CIANO, “The Impact of Immigration on Italy’s Society”, Aralık 2004, (Erişim) http://www.
emn.at/immigration/docs/b06.pdf, 23 Şubat 2011, s. 11-12.
152  Yabancıların istihdam edilmeleri ancak o iş için bir İtalyanın bulunmaması durumunda mümkün 
kılınmış ve ülkeye göç eden yabancıların geri dönebilmeleri için bir Geri Dönüş Fonu kurulması öngörülmüştür.
153  Amanda LEVINSON(b), “Regularisation Programmes in Italy”, Centre on Migration, Policy and 
Society (COMPAS), University of Oxford, 2005, (Erişim) http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/
Non_WP_pdfs/Reports_and_Other_Publications/Country%20Case%20Italy.pdf, 19 Şubat 2011, s. 2.
154  İtalya 1954 yılında Sığınmacıların Statüsüne ilişkin Cenova Konvansiyonu’nu imzalamış ancak 
koyduğu çekince ile sadece Avrupa’dan yapılacak olan başvuruları kabul edeceğini belirtmiştir.
155  Silvia RUSCONI, a.g.e., s. 4.
156  Amanda LEVINSON(b), a.g.m., s. 2.
157  Ugo MELCHIONDA, “IOM Labour Migration Strategy and Experiences in the Framework of Italian 
Legislation”, 2009,  (Erişim) http://www.migrantservicecentres.org/userfile/U_Melchionda_IOM_Rome.pdf, 
24 Şubat 2011, s. 5.



içeren bir yasa çıkarılmıştır.158 Bu kapsamda çıkartılan yasalardan biri olan 40/1998 sayılı 

yasa ile göç politikasının üçer yıllık dönemler halinde planlanması ancak yıllık yasal 

düzenlemeler halinde uygulanması öngörülmektedir.

1998 yılında çıkartılan yasalardan bir diğeri olan Turco-Napolitani Yasası ise temel 

olarak işgücü göçünü kolaylaştırmayı, yasadışı göçle mücadele etmeyi ve göçmenlerin 

entegrasyonunu sağlamayı hedeflemektedir. Yasa ile getirilen en yenilikçi düzenleme ise 

göçmenlerin herhangi bir iş sahibi olmadan iş aramak için ülkeye giriş yapmalarına izin 

verilmesidir. Yasa ile belirlenecek olan kotalar altında hem iş arayan konumunda hem de 

iş teklifine sahip olunması durumunda göçmen kabulü mümkün kılınmıştır.159 Göçmenlerin 

işveren tarafından bir iş teklifine sahip olmaları durumunda kabullerini öngören “sponsorluk 

sistemi” 2002 yılı düzenlemesiyle iptal edilmiştir.160

Yasa ile ülkede işçi, serbest meslek sahibi veya sezonluk işçi olarak çalışmak 

isteyen göçmenler için yıllık kota uygulaması getirilmektedir. Düzenleme ile ayrıca 

yabancıların ülkede kalmalarına ilişkin iki farklı tema geliştirilerek belirli süreli göçmenlerin 

oturma izni ile ülkede kalmalarına izin verilirken, uzun-dönem göçmenlerin ise kendilerine 

İtalyan vatandaşlarına yakın haklar tanıyan oturma kartı161 ile ülkede kalmalarına izin 

verilmektedir.162 Yasa ile aile birleşimi konusunda geniş bir alan bırakılmış gerekli koşulları 

karşılaması halinde eş ve çocuklar dışındaki yakınlara da izin verilmiştir. Yasa ile ayrıca 

gerek yasal gerekse yasadışı göçmenlerin çocukları için eğitim hakkı da tanınmıştır.

268/98 sayılı Turco-Napolitani yasası ile yasadışı göçle mücadele yoğunlaştırılmış 

bu kapsamda sınır dışı edilecek göçmenlerin işlemlerinin tamamlanması süresince 

bekletilmeleri amacıyla “Geçici Bekleme Merkezleri” kurulmuştur.163 Yasadışı durumda 

olan göçmenlerin sınır dışı edilmeden önce söz konusu merkezlerde 30 gün bekletilmeleri 

öngörülmüş ancak bu süre daha sonraki yıllarda çıkartılan yasalarla daha da uzatılmıştır. 

Düzenleme ile oluşturulan bir diğer yapı ise Bölgesel Göç Konseyleri’dir. Kurulan konseyler 

ile göçmenlere ilişkin hareketlerin yerinde incelenebilmesi, göç akımlarına karşı mevcut 

hazmetme kapasitesinin hesaplanabilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması 

amaçlanmaktadır.164 Yasanın o döneme kadar göç konusunda gerçekleştirilen en kapsamlı 

ve detaylı yasa olduğu söylenebilir.

158  Emilio REYNERI, a.g.m., s. 22.
159  Jonathon CHALOFF, “Albania and Italy Migration Policies and their Development Relevance: 
A Survey of Innovative and “Development-Friendly” Practices in Albania and Italy”, CESPI, Aralık 2008, 
(Erişim) http://www.cespi.it/WP/WP%2051-Albania%20and%20Italy-Chaloff.pdf, 25 Şubat 2011,  s. 2.
160  Jonathon CHALOFF , a.g.e., s. 10.
161  En az altı yıldır yasal olarak ülkede bulunan, sürekli oturma iznine sahip ve yeterli geliri olduğunu 
kanıtlayabilen tüm yabancılara verilebilmektedir. Sürekli oturma izni ise en az 5 yıldır yasal olarak ülkede 
ikamet eden yabancılara verilmektedir.
162   Irene HELMES, a.g.e.,  s. 38.
163  “Over The Wall: A Tour of Italy’s Migrant Centres”,  Medecins Sans Frontieres, Ocak 2010, (Erişim) 
http://www.statewatch.org/news/2010/feb/italy-msf.pdf, 28 Şubat 2011. 
164  Ministero Dell’Interno(a), “Territorial Councils for Immigration”, (Erişim) http://www.interno.it/
mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/english_version/Territorial_councils_for_immigration.
html, 29 Şubat 2011. 



Turco-Napolitani yasası da diğer göç yasalarına benzer şekilde bir yasallaştırma 

programı öngörmektedir. Gerçekleştirilen program ile 308.323 başvuru sahibinden 

193.000’i yasal statü elde etmiştir.165 1999 yılında göçmenlerin ülkeye girişleri, barınmaları, 

çalışmaları ve entegrasyonlarına ilişkin mevcut tüm yasalar tek bir metinde birleştirilerek 

“Tek Yasa” (Testo Unico) adını almıştır.166 

Merkez-sol hükümet döneminde göç politikasına ilişkin öneride bulunması için bir 

uzmanlar komisyonu oluşturulmuş, komisyonun 2000 yılında hazırlamış olduğu raporda 

asimilasyondan çok kültürlülüğe yönelimi öngören bir entegrasyon modeli önerilmiştir.167 

2001 yılında yapılan bir anket toplumun yaklaşık % 30’luk bir kısmının göçmenlerin 

toplumsal kimlik, kamu düzeni ve işsizlik konusunda bir tehdit unsuru oluşturduğu 

düşüncesine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Göç ve göçmenlere karşı toplumda 

hâkim olan olumsuz kanaat 2001 yılı seçimlerinde politikacılar168 tarafından kullanılmaya 

çalışılmıştır. 

1.3.3. İtalya Göç Politikasında Yakın Dönem

Silvio Berlusconi’nin başında bulunduğu merkez-sağ koalisyonu döneminde göç 

konusunda kısıtlayıcı düzenlemeler getiren yeni bir yasa çıkartılmıştır. Bosso-Fini Yasası 

adı verilen 189/2002 sayılı yasa ile iş arayanlara yönelik oturma izni kaldırılarak istihdam ve 

oturma izni tek bir izin altında birleştirilmiş, bu durum sadece iş sözleşmesi olan kişilerin 

ülkeye kabul edilmesine ve sözleşme süresince ülkede kalabilmelerine imkân vermiştir.169 

Bosso-Fini yasasının uygulamaya koyduğu “ikamet sözleşmesi” ile ülkeye giriş ve ülkede 

kalma doğrudan çalışma ile ilişkilendirilmiştir.170 Oturma izni süresi iki yıldan bir yıla, işsiz 

göçmenlere tanınan süre ise bir yıldan altı aya indirilirken, sürekli oturma izni elde etmek 

için gereken süre ise beş yıldan altı yıla çıkartılmıştır.171 Geçici Bekleme Merkezlerinde 

bekletilme süresi ise 30 günden 60 güne çıkartılmıştır. Belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, 

oturma izni çıkartılırken göçmenlerden parmak izi alınması zorunluluğu ve işverenin işçinin 

barınmak ve ülkeyi terk etmek için gerekli mali kaynaklara sahip olduğunu garanti etmesi 

yükümlülüğü de getirilmiştir. Bosso-Fini yasasının Turco-Napolitano yasasında yaptığı 

değişiklik ile göçmeler için her bölgede Tek Adım Ofisleri oluşturularak göçmenlerin ilk 

165  Amanda LEVINSON(b), a.g.m, s. 3.
166  Mariangele VEIKOU, Anna TRIANDAFYLLIDOU, a.g.m., s. 6.
167  Irene HELMES, a.g.e., s. 38.
168  Silvio Berlusconi tarafından sadece gerçekten iş bulma şansı olan kişilerin ülkeye girebilmelerine 
izin verilmesi yönünde propaganda yapılırken aşırı sağcı parti Lego Nord’un lideri, farklı renkten insanların 
sayısının artmasının İtalyanların kendilerini evlerinde hissetmelerinin önüne geçeceğini dile getirmiştir.
169  Giovanna CAMPANI, a.g.m., s. 7. 
170  International Organization for Migration, Comperative Study on the Laws in the 27 Member States, 
OIM, Şubat 2008, (Erişim) http://jcp.ge/info/Italy.pdf, 26 Şubat 2011,  s. 304.
171  “New Legislation Regulates Immigration”, EurOnline, Eylül 2002, (Erişim) http://www.eurofound.
europa.eu/eiro/2002/09/feature/it0209103f.htm, 17 Mart 2011.



kabullerine ve aile birleşimine ilişkin işlemlerinin tek elden yürütülmesi amaçlanmıştır.172 

Bosso-Fini yasası, Turco-Napolitani yasası ile oluşturulan göç ve entegrasyon 

fonunda birtakım kısıntılara giderek, fonun yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde 

ve yeni geçici bekleme merkezlerinin oluşturulmasında kullanılmasını öngörmektedir. 

Getirilen bir diğer değişiklik ise aile birleşiminin sadece eş ve çocuklarla sınırlı hale 

getirilmesidir. Yasal kanalların kısıtlanması diğer örneklerde olduğu gibi İtalya’da da 

yasadışı göçün artması yönünde etki yapmıştır. Diğer yasalar gibi Bosso-Fini yasası da 

bir yasallaştırma programı öngörmüş, gerçekleştirilen yasallaştırma programı ile 700.000 

başvuru sahibinden 634.728’inin yasal statü elde etmesi sonucu söz konusu program en 

kapsamlı yasallaştırma programı olmuştur.173

 İtalya göç politikasına ilişkin son gelişmeler 2009 yılında yapılan seçimler 

sonucunda Berlusconi hükümetinin başa gelmesi sonrasında ortaya çıkmıştır. 2009 

yılında Berlusconi’nin başa gelmesi ülkedeki göçmenlere karşı olumsuz tutumlarda artış 

meydana gelmesi ile sonuçlanmıştır.174 İlk olarak aşırı sağcı gruplar tarafından Romanyalı 

bir göçmen dövülerek hayatını kaybetmiş, ardından Milan ve Napoli şehirlerinde Roman 

göçmenlerin yaşadığı kamplar ateşe verilmiştir. Halkın büyük çoğunluğunun Roman 

ve diğer istenmeyen göçmenlerin sınır dışı edilmesi yönündeki talepleri doğrultusunda 

Berlusconi hükümetince “Güvenlik Paketi” adı verilen bir yasa paketi çıkarılmıştır.

Berlusconi hükümeti tarafından çıkarılan Güvenlik/Acil Önlem Paketi İtalyan göç 

politikasındaki en güncel gelişmelerden biridir. Paket kapsamında daha önce ciddi bir 

yaptırımı olmayan yasa dışı göç artık 4 yıla kadar hapis cezası verilebilen bir suç haline 

getirilmekte, 2 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmiş olan göçmenlerin sınır dışı 

edilmesi öngörülmekte ve muhafaza merkezlerinde bekletilme süresi 60 günden 180 

güne çıkarılmaktadır.175

Yasa ile sadece yasadışı göçmenlere değil, bu kişilere yardım eden kişilere de birtakım 

cezalar öngörülmektedir.176 İtalyan vatandaşlarının yasa dışı göçmenlere ev kiralamaları 

ve yardım etmeleri durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları ve 

evlerinin mühürlenmesi mümkün kılınmaktadır.177 Güvenlik paketi ile 2004/38, 2003/86 
172 Ministero dell’Interno(b), “Single Desk for Migration”, (Erişim) http://www.interno.it/mininterno/
export/sites/default/it/temi/immigrazione/english_version/Single_desk_for_immigration.html, 20 Mart 2011.
173  Amanda LEVINSON(b), a.g.m., s. 3.
174 Barbie NADEU, “Italy’s Unwanted”, 27 Mayıs 2008, (Erişim) http://www.thedailybeast.com/
newsweek/2008/05/27/italy-s-unwanted.html, 2 Mart 2011.
175  “Italy Detention Profile”, Global Detention Project, Eylül 2009, (Erişim) http://www.
globaldetentionproject.org/countries/europe/italy/introduction.html,  13 Şubat 2011.  
176  Annamaria RACOTA, “Italy’s Immigration Policy Faces New Criticism”, The Human Rights Brief, 
(Erişim) http://hrbrief.org/2009/10/italy%E2%80%99s-immigration-policy-faces-new-criticism/, 14 Mart 
2011. 
177  Massimo MERLINO, “The Italian (In)Security Package: Security vs. Rule of Law and Fundamental 



ve 2005/85 sayılı AB direktifleri de ulusal mevzuata aktarılmıştır.178 Güvenlik Paketi ile 

göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için entegrasyon sözleşmesi uygulamasına 

gidilmiş, sözleşme ile göçmenlerin temel İtalyanca, İtalyan anayasal değerleri ve İtalyan 

sosyal hayatına ilişkin bilgilere sahip olması amaçlanmıştır.179 Uzun dönem oturma izni 

almak isteyen kişilerin öncelikle İtalyanca dil testinden geçme zorunluluğu getirilmiştir.

İtalya’da göç konusuna ilişkin son tartışmalar belirli bir gelir seviyesine sahip 

olmayan AB vatandaşlarının, özellikle Roman kamplarında yaşayan göçmenlerin, sınır dışı 

edilebilmesini sağlayabilmek için bir düzenleme yapılması yönünde gerçekleşmektedir.180 

Bunun yanı sıra üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik göçmen işçi kotasını belirleyen 

kararname İtalyan resmi gazetesinde yayınlanmış 2010 yılı için 100.000 üçüncü ülke 

vatandaşının İtalya’ya kabul edilmesi mümkün kılınmıştır.181 

1.4. ALMAN GÖÇ POLİTİKASI

1.4.1. İkinci Dünya Savaşı Öncesi Göç

Almanya, AB ülkeleri arasında en fazla göçmeni barındıran ülke olması nedeniyle 

oluşturulması planlanan ortak göç politikası konusunda büyük önem arz etmektedir. Öyle 

ki, 81 milyonluk nüfusa sahip olan Almanya’da, 2,5 milyonu AB vatandaşı 4,5 milyonu 

ise üçüncü ülke vatandaşı olmak üzere yaklaşık 7 milyon yabancı yaşamaktır.182 Bunun 

yanı sıra günümüzde Almanya’da yaşayan göçmen kökenli kişilerin sayısı 15 milyonu 

geçmiştir.  Gerek söz konusu yabancıların gerekse göçmen kökenli kişilerin büyük 

çoğunluğunun Türklerden oluşuyor olması Alman göç politikasının Türkiye için ayrı bir 

öneme sahip olmasına da neden olmaktadır. Bu kapsamda, çalışmanın bu bölümünde 

Alman göç politikası tarihi ve yasal arka planı bağlamında, Türk göçmenlerin sahip olduğu 

önem de dikkate alınarak incelenmeye çalışılacaktır.

Rights in the EU”, CEPS, Liberty and Security, Research Paper No:19,  Mart 2009,  http://aei.pitt.
edu/10764/1/1809.pdf,  20 Şubat 2011, s.6.
178   Massimo MERLINO, a.g.m., s. 7-8.
179  Ministero dell’interno(d), “Italian Initiatives: Security, Immigration and Asylum”, (Erişim) http://www.
governo.it/GovernoInforma/Dossier/modello_italiano_sicurezza_immigrazione/modello_italiano_en.pdf, 
20 Mart 2011, s. 25.
180   Massimo MERLINO, a.g.m., s. 9.
181  Ministry of Interior, “2010 Immigration Quota Decree Published in the Official Gazette”, 4 Ocak 
2011, (Erişim) http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/en/sezioni/sala_stampa/notizie/
news/09945_2011_01_04_immigration_quota_decree.html, 3 Mart 2011. 
182  Katya VASİLEVA, “6.5% of the EU Population are Foreigners and 9.4% are Born Abroad”, Eurostat 
Statistics in Focus, 34/2011, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF, 8 Nisan 2012, s. 2.



Günümüzde bünyesinde barındırdığı göçmenler ile sık sık gündeme gelen Almanya, 

aslında 19. yy sonlarına kadar göç veren bir ülke konumunda olmuştur.183 Almanya’nın 

yabancı işgücüne ihtiyaç duyması 1871 yılında siyasi birliğini sağlamasına kadar 

dayanmaktadır. 1871 yılından itibaren ilk olarak doğu bölgelerinde tarım sektörü için, daha 

sonra ise batı bölgelerinde sanayi sektörü için işgücüne ihtiyaç duymuştur. 1800’lü yılların 

sonunda ihtiyaç duyulan işgücü daha çok Polonya, Rusya ve Avusturya gibi ülkelerden 

karşılanmıştır. Söz konusu işgücü ihtiyacı nedeniyle 1871 yılında 206.000 olan yabancı 

sayısı 1910 yılında 1.26 milyona çıkmış ve yabancı işgücünün toplam Alman nüfusuna 

oranı % 1,9 seviyelerine ulaşmıştır. 1910 yılında yapılan bir sayımda göçmenlerin büyük 

kısmının Avusturya-Macaristan kökenli olduğu görülmüştür.184

Siyasi birliğin kurulmasının ardından, 1872 yılında ilhak edilen topraklarda yaşayan 

Polonyalılara karşı “Almanlaştırma185” politikası uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 

1885 yılında, işgücü ihtiyacının Polonyalı göçmenler ile karşılanmasının söz konusu 

politikayı tehlikeye sokacağı düşünülerek, 40.000’e yakın Polonyalı göçmen sınır dışı 

edilmiş ve Polonyalı göçmenlerin ülkeye göç etmesi yasaklanmıştır. Gerçekleştirilen 

düzenlemenin toprak sahipleri tarafından olumsuz karşılanması nedeniyle hükümet ve 

işverenler, 1890 yılında uzlaşmaya gitmiş ve Polonyalı göçmenlerin sadece doğu illerinde 

ve sadece tarım sektöründe çalışması koşuluyla ülkeye gelebilecekleri kabul edilmiştir. 

Düzenleme bir sonraki yıl merkez ve batı illerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.186

1907-1908 yıllarında, Alman hükümeti, göç kontrolünü sağlayacak ve ülke içinde 

bulunan göçmenlerin çalışma ve oturma koşullarını düzenleyecek bir bir yasa çıkartmıştır. 

Yasa ile Alman Tarım Çalışanları Ajansı adlı yeni bir kurum oluşturulmuş, bu kurum 

işgücü temini konusunda tek yetkili kurum yapılmıştır. Ancak, bu dönemde göçün hangi 

yoğunlukta gerçekleştirileceğine ilişkin bir sınırlama getirilmemesi 1914 yılında işsizliğin 

artması nedeniyle yabancı işçilerin büyük kısmının sınır dışı edilmesi ile sonuçlanmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı döneminde silah sanayiinin gelişmesi nedeniyle ortaya çıkan 

işgücü ihtiyacı, yaklaşık 2 milyon göçmen işçinin hiçbir sosyal ve politik hak olmadan 

çalıştırılması ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, söz konusu savaş döneminde, ülkede yaşayan 

yabancı sayısının artması, savaş sonrası dönemde göçün kontrol edilmesi amacıyla 

pasaport ve vize gereklilikleri getirilmesine neden olmuştur.187 

183  Veysel ÖZCAN, “Country Profile Germany”, Focus Migration, No: 1, Mayıs 2007, (Erişim) http://
focus-migration.hwwi.de/Germany.1509.0.html?&L=1, 14 Nisan 2012, s. 1.
184  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 121.
185  Almanlaştırrma politikası 1872 yılında başlamış, Polonyalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi ise 1885 
yılında olmuştur. Bunun yanı sıra, 1899 yılı ve 1908 yılları arasında Almanya sınırları içinde Polonya dilinin 
(Lehçe) kullanılması da yasaklanmıştır. Almanlaştırma politikası ilerleyen dönemlerde Nazi Almanyası 
tarafından daha sert bir şekilde uygulanacak ve “zorla Almanlaştırma” politikası adını alacaktır.
186  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 122.
187  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 123.



Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı arasında geçen dönem Eytan Meyers 

tarafından, göç açısından kendi içinde üç farklı döneme ayrılmaktadır. Söz konusu 

dönemler, savaşın hemen sonrasında başlayan ve 1933 yılına kadar süren Weimar 

Cumhuriyeti dönemi, 1933-39 yılları arasında yaşanan Nazi Almanyası dönemi ve İkinci 

Dünya Savaşı boyunca süren dönemdir. Weimar Cumhuriyeti boyunca yaşanan ekonomik 

sıkıntılar göçün kontrol altında tutulmasına neden olmuştur. Savaş sonrasında 2 milyon 

civarında olan yabancı işçi sayısı bu dönemde 174.000’e gerilemiş, yabancı işgücünün 

Alman nüfusuna oranı ise % 0,4 düşmüştür. 1933 yılında Nazi döneminin başlaması ile 

sanayi sektöründe büyük bir gelişme yaşanmış, 1933 yılında % 26,3 olan işsizlik oranı, 

1936 yılında önce % 8,3’e, ardından 1937 yılında % 4,6’ya düşmüştür. İşsizliğin düşmesi 

ve işgücü ihtiyacının artması nedeniyle Alman hükümeti Polonya ve İtalya başta olmak 

üzere çeşitli ülkelerle işgücü antlaşmaları imzalamıştır. Almanya’nın yabancı işgününden 

faydalanması İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması ile zirve yapmış, bu dönemde savaş esirleri 

ve işgal edilen topraklarda yaşayan yabancılar zorla çalıştırılarak toplamda 12 milyona 

yakın yabancının işgücünden yararlanılmıştır. Bu rakam, o günkü Alman işgücünün % 

40’ına yakındır.188

1.4.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Göç ve Türk Göçü

Almanya’nın göç ile anılmasında etkili olan asıl göç dalgaları savaş sonrasında 

gerçeklemiş, bu dönemde işgücü temini amacıyla düzenlenen geçici/misafir işgücü 

programları, ülkenin sosyal ve toplumsal yapısında değişikliğe neden olarak günümüze 

kadar devam eden göçmen ve entegrasyon konulu tartışmalara kaynaklık etmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’ya gerçekleşen göçün dört farklı kaynağı 

olduğu söylenebilir. Bu kaynaklardan ilki, çevre ülkelerden ülkeye giriş yapan ve 

“Aussiedler” olarak adlandırılan etnik Almanlar, ikincisi “gastarbeiter” olarak adlandırılan 

ve büyük kısmını Türklerin oluşturduğu göçmen işçiler, üçüncüsü ülkeye daha önceden 

giriş yapmış olan göçmenlerin aile üyeleri ve sonuncusu ise Sovyetler Birliği’nin yıkılması 

ve Yugoslavya’nın dağılması sonrası artış gösteren sığınma başvurularıdır.189

Savaşın hemen sonrasında, çevre ülkelerden çok sayıda etnik Alman sınır dışı edilmiş, 

sınır dışı edilen etnik Almanlar190 Batı Almanya’ya giriş yapmak istemiştir. Mülteci olarak 
188  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 123-125.
189  Andrew GEDDES, a.g.e., s. 80-82.
190  Etnik Almanların Almanya’ya giriş yapmak istemesi savaşın hemen sonrasında ve 1990’ların 
başlarındaki dalgalar olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Batı Almanya, 1950 sonrasında söz 
konusu Almanların ülkeye giriş yapması için bazı kolaylıklar tanımış, bu kapsamda 1937 yılında mevcut 
Alman sınırları içinde yaşayanlara vatandaşlık vermiş ve bu kişilerin entegrasyonu için mali yardım ve 
eğitim hizmeti sağlamıştır. Bu dönemde çok sayıda etnik Alman’ın ülkeye giriş yapmasına rağmen,  ülkede 
yaşanan işgücü ihtiyacını karşılamaya yeterli olmamış, ilerleyen dönemlerde işgücü açığını kapatmak 



Batı Almanya’ya başvuran etnik Almanların büyük bir kısmı da ülkeye kabul edilmiştir. Öyle 

ki, bu dönemde 12 milyon civarında etnik Alman’ın Batı Almanya tarafından kabul edildiği 

belirtilmektedir.191 Savaş sonrası bu ilk dalga 1961 yılında Berlin Duvarı’nın oluşturulması 

ile sona ermiştir. Alman kökenli kişilerin sığınmacı olarak Almanya’ya başvurmasındaki 

ikinci dalga ise 1989‘da Berlin Duvarı’nın yıkılması ile ortaya çıkmış, ancak Almanya ikinci 

dalga sırasında ilk dalgada izlediği kadar açık bir politika izlememiştir.192 

Almanya, her ne kadar 19. yy sonlarında ve 20. yy başlarında göçmen ihtiyacı 

duymuş ve yurtdışından işgücü temin etmiş olsa da, göçmenlerin sistemli bir şekilde 

kabul edilmesi ancak 1950’li yıllardan sonra gerçekleşebilmiştir. Savaş sonrası yeniden 

yapılanması gereken Almanya, sahip olduğu nüfus ve işgücünün yeterli olmaması nedeniyle 

yeniden yabancı işgücüne ihtiyaç duymuştur. 1954 yılında % 7,6 olan işsizlik oranının 

1959 yılında % 2,6’ya düşmesi yabancı işgücü temini için gereken zemini hazırlamıştır.193 

Ancak, Almanya’nın İngiltere ve Fransa gibi köklü bir koloni geçmişine sahip olmaması 

nedeniyle, ihtiyaç duyulan işgücü çeşitli ülkelerle gerçekleştirilen işgücü antlaşmaları ile 

temin edilmiştir. Alman ekonomisinin 1950’lerin sonlarına doğru ciddi miktarda işgücüne 

ihtiyaç duyması, Almanya’nın ilk olarak gayri resmi yollardan daha sonra ise resmi yollar 

aracılığı ile diğer ülkelerden işgücü araması ile sonuçlanmıştır.194

Almanya’nın ihtiyaç duyduğu işgücünü yabancılarla karşılama kararı almasını 

müteakip ilk olarak İtalya ile 1955 yılında bir işgücü antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayı 

1960 yılında İspanya ve Yunanistan ile yapılan anlaşmalar takip etmiştir. Ancak yeterli 

işgücü sağlanamaması nedeniyle 1960 sonrası da söz konusu antlaşmalara devam 

edilmiş ve bu kapsamda 1961 yılında Türkiye, 1963 yılında Fas, 1964 yılında Portekiz, 

1965 yılında Tunus ve 1968 yılında Yugoslavya ile işgücü antlaşmaları imzalanmıştır.195 

İşgücü antlaşmalarının söz konusu ülkelerle gerçekleştirilmesi ise birtakım nedenlere 

bağlanmaktadır. Bu kapsamda, Almanya’nın 1955’te NATO üyesi olması nedeniyle 

NATO’ya daha önce üye olan Yunanistan, Türkiye ve Portekiz ile anlaşmayı tercih ettiği 

savunulmakta, Yugoslavya’nın Bağlantısızların öncüsü olması nedeniyle tercih edilmiş 

olabileceği vurgulanmakta ve Kuzey Afrika’da bağımsızlığını kazanan Fas ve Tunus’un 

Almanya’nın nüfuz politikası açısından önem taşıdığı ifade edilmektedir.196 İşgücü 

antlaşmaları ile başlayan göç, oldukça büyük oranlarda gerçekleşmiş ve uzun vadede 

amacıyla çeşitli işgücü antlaşmaları imzalanmıştır. 
191  Götz NORDBRUCH, “Migration, Islam and National Identity”, Syddansk Universitet, Center For 
Mellemoststudier, Eylül 2011, (Erişim)http://static.sdu.dk/mediafiles/E/C/4/%7BEC494903-F28A-4260-
862D-C718526E80AB%7D1109GN.pdf ,14 Nisan 2012, s. 3.
192  Mark SEDGWICK, a.g.m., s, 2-3.
193  Eytan MEYERS, a.g.e.,  s. 126.
194  Kadir TURAN, Almanya’da Türk Olmak, Bilim Serisi 103, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma 
Kurumu Başkanlığı, Ankara, 1997, s. 13.
195  Milazim KOÇTÜRK, “Almanya’ya Göçün Tarihi”, Die Gaste, Sayı: 2, Temmuz-Ağustos 2008, 
(Erişim) http://www.diegaste.de/gaste/diegaste-sayi210.html, 10 Nisan 2012.
196  Uğur TEKİN, “Almanya’da Göçmene Yaklaşımlar”, Die Gaste, Sayı: 3 / Eylül-Ekim 2008, (Erişim) 
http://www.diegaste.de/gaste/diegaste-sayi305.html, 10 Nisan 2012.



Alman toplum yapısını etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. 1954 yılında ülkedeki toplam 

yabancı işçi sayısı 73.000 iken bu rakam 1973 yılında 2,6 milyona çıkmış, ilk dönemlerde 

göçmenlerin büyük çoğunluğu İtalyanlardan oluşurken 1960 sonrası bu durum Türk 

göçmenlerin lehine değişmiştir.197

Almanya ve Türkiye arasında gerçekleştirilen işgücü antlaşması, diğer ülkelerde 

olduğu gibi Türkiye’nin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu süreçte Almanya ve 

Türkiye arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 31 Ekim 1961198 tarihinde Türk-

Alman İşçi Mübadele Antlaşması imzalanmış ve Alman İrtibat Bürosu’nun Türkiye’deki 

faaliyetleri de resmi nitelik kazanmıştır. Bu dönemde, Alman yetkililer göç etmek isteyen 

Türk vatandaşlarını, ilgili izinlerin verilmesi öncesinde sağlık kontrolüne tabi tutmuş, bu 

kontrollerde göçmen işçi adaylarını dişlerine kadar detaylı muayenelerden geçirmiştir.199 

Türk vatandaşlarının Almanya’ya göçmen işçi olarak gitmesi, Almanya’nın 1973 yılında 

göçe kapılarını kapamasına kadar sürmüş, bu süreç boyunca Türk göçmenlerin 

Almanya’ya gönderimi Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu kontrolünde gerçekleştirilmiştir. 

Türk işçilerin Almanya’ya göçü oldukça yoğun olmuş, 1961’de Almanya’da sadece 

7.000 Türk işçi bulunurken, bu rakam 1962’de 18.000’e, 1967’de 204.000’e ve 1972’de 

500.000’e çıkmıştır.200 İlk işgücü antlaşmasının imzalanmasından günümüze kadar geçen 

süre boyunca Türk göçmenlerin Almanya’da sayısı giderek artırmış ve günümüzde 

Almanya’da yaşayan en büyük göçmen grup haline gelmişlerdir. Türk göçmenlerin sayısı 

1970 yılında 469.000 iken, 1991’de 1,8 milyona ulaşmış ve 2005 yılında ise 2,5 milyonu 

aşmıştır.201

İşgücü ihtiyacının göçmenlerle karşılandığı 1950’li ve 1960’lı yıllar sonrasında göç 

konusunda yaşanan süreç diğer göç alan ülkelerle benzerlik göstermektedir. Yabancı 

işgücü temin edilen dönem boyunca, işgücü antlaşması yapılan ülkelerden gelen kişilerin 

Almanya’da belirli sürelerle çalışacağı ve ardından ülkelerine geri döneceği düşünülmüş 

bu nedenle göçü durdurmaya veya göçmenlerin entegrasyonuna yönelik ciddi bir girişim 

olmamıştır. Yoğun göç alınan bu dönem boyunca 1965, 1969 ve 1971202 yılında göç ve 

vatandaşlık konusunda çeşitli yasal düzenlemeler gerçekleştirilse de alınacak göç miktarına 

197  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 127.
198  Türkiye ve Almanya arasında 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanan sosyal güvenlik anlaşması ile 
Türk işçiler sağlık sigortası, iş kazası, malullük ve ölüm hallerinde sosyal sigorta kapsamına alınmış ve 
doğum, çocuk yardımı, işsizlik ve emeklilik hakları elde etmişlerdir.
199  NTVMSNBC, “Almanya’ya Göçün 40. Yılı”, (Erişim) http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/115944.asp, 
10 Nisan 2012.
200  Kadir TURAN, a.g.e., s. 13-14.
201  Götz NORDBRUCH, a.g.e., s. 4.
202  1960’ların sonunda göçmen işçilere yönelik olarak uygulanan rotasyon sistemi hem göçmenler 
tarafından yeterli birikim yapılamaması hem de işverenler tarafından tecrübeli işçilerin ayrılması ve yeni 
işçilerin sürekli mesleki eğitim gerektirmesi nedeniyle eleştirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle 1971 yılından 
itibaren Almanya daha önceden 5 yıl ülkede çalışmış olan tüm göçmenler için beşer yıllık yeni çalışma 
izinleri çıkartma yoluna gitmiştir. Ancak iki yıl sonra yaşanan petrol krizi nedeniyle yasal yollardan ülkeye 
giriş için tek yöntem aile birleşimi yolu olmuştur.



ilişkin bir hüküm getirilmemiş, bu konuda ilk resmi kısıtlama 1973 yılında gerçekleşmiştir.203 

Söz konusu göçmenlerin, özellikle Türklerin, Almanya’da kalıcı oldukları da ancak 1973 

yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında anlaşılabilmiştir. Kriz sonrasında göçmen alımı 

durdurulmuş ve göçmenlerin ülkelerine geri döneceği düşünülmüştür. Ancak, gelişmeler 

bu şekilde olmamış, tekrar Almanya’ya kabul edilmeyecekleri düşüncesiyle göçmenlerin 

büyük kısmı Almanya’da kalmaya devam etmişlerdir.204 Yapılan araştırmalarda, 1961-1976 

yılları arası arasında Almanya’ya giriş yapan göçmen işçilerin üçte ikisinin ülkeyi terk ettiği 

belirtilmekte geri dönüş yapan göçmenlerin ise daha çok AB üyesi ülke vatandaşları olduğu 

ifade edilmektedir. Öyle ki bu dönemde, her 10 İtalyan’dan 9’u, her 10 İspanyol’dan 8’i ve 

her 10 Yunan’dan 7’si Almanya’yı terk ederken, bu oran Yugoslav göçmenlerde 5’e, Türk 

göçmenlerde ise her 10 göçmenden 3’üne kadar düşmüştür.205

Almanya, savaş sonrası gerçekleştirilen işgücü programları ile çok sayıda göçmeni 

barındırır hale gelmesine rağmen, başa gelen hükümetler sürekli Almanya’nın bir göç/

göçmen ülkesi olmadığını vurgulamıştır. Almanya’nın bir göçmen ülkesi olmadığı 

yönündeki söylemler ancak 1998 yılında Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyonunun başa 

gelmesi ile son bulmuş, ülkedeki göç gerçeği kabul edilmiştir.206 1973 yılında yaşanan 

ekonomik kriz sonrası göçe karşı kapılarını kapatan Almanya, bu tarihten sonra çeşitli 

dönemlerde ülkede bulunan göçmen sayısını azaltmak amacıyla maddi teşvikleri içeren 

geri dönüş programlarını hayata geçirmiştir.

Almanya’nın göçmenleri geçici/misafir olarak görmesi, vatandaşlık tanımasına ilişkin 

sistemini de etkilemiştir. Almanya, Fransa’dan farklı olarak vatandaşlık edinimi konusunda 

doğum yeri esasını değil kan bağı esasını kabul etmiş, bu durum göçmenlerin vatandaşlık 

elde etmelerini de zorlaştırmıştır. Vatandaşlık tanınmasında bu yöntemin uygulanması 

ise göç alan diğer ülkelerde sıkça gerçekleştirilen vatandaşlık tanıma işlemlerinin 

Almanya’da oldukça nadir görülmesine neden olmuştur. Öyle ki, söz konusu politikanın 

1990’larda değişmesine kadar, 1972-1994 yılları arasında toplamda sadece 311.000 

kişiye vatandaşlık tanınmıştır.207 

1990’lı yılara gelindiğinde ise işgücü göçü gündemdeki yerini sığınmacılara bırakıştır. 

Bu dönemde, gerek Sovyetler Birliği’nin dağılması gerek eski Yugoslavya topraklarında 

baş gösteren savaş, sığınma başvurularında patlama yaşanmasına neden olmuştur. 

Sığınma başvurusu 1970 yılında toplam girişlerin % 1’ini oluştururken 1990’ların ortalarında 

203  Eytan MEYERS, a.g.e., s. 127.
204  Mark SEDGWICK, a.g.m., s. 3-4
205  Amelie CONSTANT ve Douglas S. MASSEY, “Self-Selection, Earnings, and Out-Migration: A 
Longitudinal Study of Immigrants to Germany”, Journal of Population Economics, Volume 16, 
Number 4, 631-653 (Erişim) http://www.springerlink.com/content/3fbb7ghmtca70jd0, 16.04.2012, s. 3.
206  Götz NORDBRUCH, a.g.e., s. 2.
207  Mark SEDGWICK, a.g.m., s. 3.



bu oran % 30’a kadar yükselmiştir.208 Sığınma başvuruları 1985 yılında 74.000 iken 1990 

yılında 193.000’e çıkmış, ardından 1992 yılında 438.000’e ulaşarak zirve yapmıştır. Bu 

dönem başvuranların % 20’den fazlasını eski Yugoslavya kökenli kişiler oluşturmuştur.209 

Sadece 1992 yılında neredeyse yarım milyonu bulan başvuru sayısı, göç ve iltica alanında 

yasal düzenleme tartışmalarının doğmasına neden olmuştur. 1994 yılında gerçekleştirilen 

düzenleme ile AB ülkelerinden veya güvenli ülkelerden giriş yapan sığınmacıların sınır 

dışı edilmesi kabul edilmiş ve sığınmacının mülteci statüsüne uygun olup olmadığının 

anlaşılmasını hızlandıracak yeni bir prosedür hayata geçirilmiştir. Ayrıca diğer göç türleri 

için (ağırlıklı olarak etnik Almanlar için) yıllık 225.000 kişilik bir kota getirilmiştir. 1990’larda 

yaşanan bu gelişme, ülkede göç politikasını daha kapsamlı bir şekilde gözden geçirme 

ihtiyacını ortaya çıkarmış, sağ ve sol partiler arasında yapılan görüşmeler sonunda 

sığınma koşulları katılaştırılırken vatandaşlık elde edilmesi konusunda daha açık bir 

politika izlenmesi kararı alınmıştır. 210 

1.4.3. Yakın Dönem Göç Politikası

1990’lı yıllardan itibaren göç konusunda artan tartışmalar ışığında Almanya, göç 

politikasında birtakım değişikliklere gitme ihtiyacı hissetmiş, bu kapsamda hem vatandaşlık 

yasası hem de göç yasası konusunda yeni düzenlemelere gitmiştir. Yakın dönem göç 

politikasına ilişkin ilk gelişme 2000 yılında vatandaşlık yasasının yenilenmesi olmuştur. 

Almanya, 2000 yılında gerçekleştirdiği bir düzenleme ile vatandaşlık kanununda ciddi 

değişikliklere gitmiş ve yeni bir vatandaşlık yasasını hayata geçirmiştir. Yasa ile yabancı 

ailelerin Almanya’da doğan çocuklarına belirli koşulları taşımaları şartı ile vatandaşlık 

tanınması mümkün kılınmıştır. Söz konusu çocukların 18-23 yaş arasında ailelerinin 

vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında tercih yapması mecburi kılınmıştır. 

Bunun yanı sıra, 1993 yılı öncesinde ülkeye giriş yapmış etnik Almanlara otomatik olarak 

vatandaşlık tanınmıştır. Ayrıca daha önce yürürlükte olan kurallara göre vatandaşlık elde 

edilmesi için gerekli olan 15 yıldır ülkede yaşıyor olma şartı değiştirilerek 8 yıla düşürülmüş, 

ancak vatandaşlık kazanılması için kişinin yeterli Almanca bilgisine sahip olması ve kendi 

geçimini sağlayabilecek durumda olması şart koşulmuştur. Vatandaşlık için başvuru yapan 

göçmenlerin yabancı ülke vatandaşlıklarından feragat etmesi gerekli kılınırken bu duruma 

çeşitli istisnalar getirilmiştir.211 Yasanın çıkarılmasının altında yatan temel nedenlerden biri 

ise göçmenlerin çifte vatandaşlığının önüne geçilmek istenmesi ve bu sayede bu kişilerin 

entegrasyonlarının mecbur kılınmak istenmesidir. Bu yasadan en çok etkilenen grup ise 

208  Andrew GEDDES, a.g.e., s. 80.
209  Götz NORDBRUCH, a.g.e., s. 4.
210  Mark SEDGWICK, a.g.m., s. 10.
211   Federal Foreign Office, Law on Nationality, 16.02.2006 (Erişim) http://www.auswaertiges-amt.de/
EN/EinreiseUndAufenthalt/Staatsangehoerigkeitsrecht.html, 12 Nisan 2012.



ülkede yaşayan Türk göçmenler olmuş, Türk göçmenler Türkiye vatandaşlığı ile Almanya 

vatandaşlığı arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmıştır.

Almanya’nın yakın dönem göç politikası diğer AB üyesi ülkelerle benzerlik 

göstermektedir. Bu kapsamda, işgücü piyasasında ortaya çıkan nitelikli işgücü açığını 

kapamak amacıyla yüksek vasıflı göçmenler ülkeye çekilmeye çekilmeye çalışılmıştır. 

Almanya’nın nitelikli işgücünü çekmek için yapmış olduğu ilk girişim 2000212 yılında 

ortaya çıkan Yeşil Kart sistemi olmuştur. Almanya’nın üçüncü ülke vatandaşı yüksek 

vasıflı göçmenleri ülkeye çekmek için gerçekleştirmiş olduğu Yeşil Kart sistemi, 2000 

yılı Ağustos ayında uygulanmaya başlanmıştır. Yeşil Kart sistemi, Alman Bilgi Teknolojisi 

Birliği(BİTCOM)’nin, bilgi teknolojisi alanında yeterli uzmana sahip olunmadığını ve bu 

durumun Almanya’nın küresel ekonomik sistem içinde geri kalmasına neden olacağını 

ifade etmesi üzerine hayata geçirilmiştir. Yeşil Kart uygulaması ile bilgi teknolojisi alanında 

mevcut işgücü açığı azaltılmaya çalışılmıştır.213

Alman yeşil kart sistemi, Amerika’da mevcut olan ve kişiye belirsiz süreli oturma 

ve çalışma izni tanıyan yeşil kart sisteminden farklı olmuştur. Sistem kapsamında, bilgi 

teknolojisi alanında gelecek olan üçüncü ülke vatandaşlarına bir şirket tarafından iş teklifine 

sahip olmaları durumunda 5 yıla kadar oturma ve çalışma izni verilmesi öngörülmektedir. 

Sistemin ilk oluşturulduğunda 10.000 kişi olarak belirlenen kota birkaç ay sonra 20.000’e 

çıkartılmış, program kapsamında ülkeye gelmek isteyen kişilerin üniversite veya teknik 

okul mezunu olması şart koşulmuş, ayrıca yıllık en az 51.000 Avro gelir elde etmeleri 

gerekli kılınmıştır. Bunun yanı sıra, program kapsamında istihdam edilen üçüncü ülke 

vatandaşlarının iş değişebilmeleri ve aile birleşiminden yararlanabilmeleri mümkün 

kılınmış, aile birleşimi ile ülkeye gelen eşlerin bir yıllık bekleme süresi sonrasında çalışma 

izni elde edebilmesine izin verilmiştir.214

Programın hayata geçirildiği 2000 yılı Ağustos ayından 2003 yılı Haziran ayına 

kadar 14.876 kişiye yeşil kart düzenlemesi kapsamında çalışma izni çıkartılmıştır. Yeşil 

kart programına Almanya’daki büyük teknoloji firmaları pek ilgi göstermemiş, söz konusu 

izinlerin 11.368’i(% 75’i), 500 kişinin altında personel çalıştıran Alman Kobileri aracılığı 

ile kullanılmıştır. Büyük şirketlerin programa ilgisiz kalması ise medyanın programı 

başarısız olarak değerlendirmesine neden olmuş ancak program küçük firmaların rekabet 

edebilirliğini arttırması açısından olumlu katkı sağlamıştır. Yeni dönemin ilk uygulaması 

olan yeşil kart programı daha sonra gerçekleştirilecek olan düzenlemelere de öncülük 

etmiştir.215

212  Bu dönemde işsizliğin yüksek oluşu nedeniyle yeni göçmen alımının teşvik edilmesi muhalefet 
tarafından eleştirilmiş, asıl üstünde durulması gereken konunun mevcut göçmenlerin entegrasyonu olduğu 
belirtilmiştir.
213  Holger KOLB, “The German Green Card”, Focus Migration Policy Brief, No: 3 Kasım 2005, (Erişim) 
http://focus-migration.hwwi.de/index.php?id=1198&L=1 , 11 Nisan 2012, s. 1.
214   Holger KOLB, a.g.m., s. 2.
215   Holger KOLB, a.g.m., s. 3.



Yakın döneme ilişkin bir diğer gelişme ise 2005 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen 

yeni göç yasasıdır. Yasa ile yabancıların ülkeye girişleri ve ülkede ikametleri gibi hususlar 

düzenlemiştir. 2005 yılında gerçekleştirilen yasanın asıl amacı ise yeşil kart uygulaması 

ile hedeflenen ancak istenilen oranda elde edilemeyen yüksek vasıflı işgücünün ülkeye 

girişini teşvik etmektir. Yasa ile yüksek vasıflı göçmenleri sürekli oturma ve çalışma izni 

elde etmesi kolaylaştırılmakta ve ülkede okuyan yabancı öğrencilerin ülkede kalmak 

istemeleri durumunda iş bulmaları için bir yıllık bir süre tanınmaktadır.216

Yeni yasa ile daha önceki düzenleme ile birbirinden ayrı tutulan çalışma ve oturma 

izinleri birleştirilmekte, yabancıların tek bir otorite ile muhatap olması amaçlanmaktadır. 

Yasa ile ayrıca, yüksek vasıflı kişilere sürekli oturma izni verilmesi mümkün kılınmakta 

ve bu kişilere aile birleşimi hakkı tanınmaktadır. Serbest meslek sahiplerinin ise 250.000 

Avronun üstünde yatırım yapmaları ve en az beş kişi istihdam etmeleri durumunda 

oturma izni elde edebilmeleri düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra aile birleşimi konusunda 

birtakım yeni hükümler getirilmektedir. Bu kapsamda aile üyelerinin ülkeye kabul 

edilmesi için öncelikle ülkede yaşayan kişinin aile üyelerini barındıracak yeterli yaşam 

alanına sahip olması, her iki eşin de en az 18 yaşında olması ve ülkeye gelecek olan 

eşin temel düzeyde Almanca bilgisine sahip olması gerekli kılınmaktadır. Çocukların 

aile birleşiminden faydalanabilmesi konusunda ise üst limit olan 16 yaş korunmuş, 16-

18 yaş arasındaki çocukların entegrasyonlarının olay olacağı durumlarda aile birleşimi 

hakkından yararlanabileceği kabul edilmiştir. Yasa ile ilk oturma iznini almak üzere olan 

yeni göçmenlerin entegrasyon kursları alması da öngörülmüştür.217 

Almanya’nın son dönem göç politikası ise diğer ülkelerden daha farklı bir şekilde 

seyretmiştir. 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz ile bir çok AB üyesi ülkede vasıflı 

göçmenlere dahi kapıların kapanmasına rağmen, Alman ekonomisi kriz karşısında daha 

güçlü durabilmiş ve ekonomisi büyük yara almamıştır. Almanya kriz sonrası dönemde 

işgücü piyasasında ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünü temin edebilmek ve kalkınmasını 

sürdürebilmek amacıyla göçmenlere karşı kapılarını kapamama yolunu tercih etmiştir. Bu 

çerçevede,  2009 yılı Mayıs ayında, en iyi beyinleri Alman işgücü piyasasına kazandırmak 

amacıyla İşgücü Göçü Kontrol Yasası çıkartılmıştır.218 Yasa ile gerek AB vatandaşı gerekse 

üçüncü ülke vatandaşı yüksek vasıflı göçmenlerin Almanya’da sürekli oturma izni için 

başvurmaları mümkün kılınmakta ve başvurusu kabul edilen göçmenlere aile birleşimi 

216  Introduction to Immigration to Germany, (Erişim) http://www.workpermit.com/germany/employer1.
htm
13 Nisan 2012.
217  Federal Foreign Office, Immigration Act, 16.06.2009 (Erişim) http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
EinreiseUndAufenthalt/Zuwanderungsrecht.html, 14 Nisan 2012.
218  Anna Myunghee KIM, “Country Case Studies: Germany”, Migration and the Economic 
Crisis: Implications for Policy in the European Union, IOM, 2010, (Erişim) http://publications.
iom.int/bookstore/free/Migration_and_the_Economic_Crisis.pdf, 21 Temmuz 2011,  s.  98.



hakkı tanınmaktadır. Almanya’nın krizden ciddi bir şekilde etkilenmemesi nedeniyle, 

Almanya tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler diğer ülkeler kadar kriz odaklı olmamış, 

sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen tedbirler olarak ortaya çıkmıştır. Almanya’nın 2008 Krizi 

sonrasında işsizlik oranını düşüren nadir AB ülkeleri arasında yer alması ve 2010 yılında 

ulaşılan % 7,1 işsizlik oranı ile 1991 yılından bu yana gerçekleşen en düşük işsizlik oranına 

ulaşması ise Alman ekonomisinin krizden çok az etkilendiğini ortaya koymaktadır.219

1.5. DEĞERLENDİRME

 Çalışmanın birinci bölümünde Avrupa Birliği’nin en fazla göçmen barındıran ülkeleri 

arasında ilk sıralarda yer alan ve son dönemde göç politikaları ile gündeme gelen 

ülkelerden Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya’nın ulusal göç politikaları incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu ülkelerin göç politikalarının temel olarak ulusal 

ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler ışığında belirlendiği ve uygulandığı tespit edilmiştir. 

Ülkelerin göç politikalarının birçok farklı etkene bağlı olarak gelişebilmesine rağmen, esas 

belirleyici unsurun ekonomik unsur olduğu da dikkat çekmektedir.

Göç politikası incelenen ülkelerde ulusal ekonomiye ve kalkınmaya katkı sağladığı 

müddetçe göçe karşı açık bir politika izlendiği, dahası yasadışı göçe bile göz yumulduğu 

görülmekte iken, ekonomik darboğazlara girildiğinde göçe karşı kapıların kapatıldığı hatta 

mevcut göçmenlerin ülkelerine dönmelerinin teşvik edilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Başka bir deyişle, üye ülkeler özellikle kendi vatandaşları tarafından tercih edilmeyen veya 

ilgili alana ilişkin yeterli sayıda işgücüne sahip olunmayan sektörlerde mevcut işgücü 

açığını göçmen işçiler ile doldurularak ekonomilerini ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. 

Ancak ekonomik istikrarda sorun ortaya çıktığında faturayı göçmenlere keserek, mevcut 

göçmen sayısını azaltıcı ve yeni göçmenlerin ülkeye girişini engelleyici düzenlemelere 

gitmektedirler. Göçmenlerin ekonomik kriz dönemlerinde hedef olmaktan çıkarılması Birlik 

düzeyinde oluşturulması planlanan ortak göç politikası ile göçmenlere bu konuda birtakım 

haklar tanıması ve güvence getirilmesi ile mümkün olacaktır. Aksi takdirde, demokrasi, 

adalet ve insan haklarının savunucusu olduğunu belirten Avrupa Birliği’nin savunduğu 

değerler ile gerçekleştirdiği eylemler çelişecektir.

İncelenen ülkelerde, ekonomik beklentiler temelinde göçmenlerin kabul edilmesinin 

ertesinde ortaya çıkan birtakım sorunlara ülke içi ekonomik istikrarda meydana gelen 

aksaklıkların eklenmesiyle göç politikaları katılaşma yönünde eğilim göstermektedir. 

219  Eco Flash, Germany: Further decrease in Unemployment rate in March (to 7,1%), BNP PARIBAS 
Economic Research Department, Mart 2011, (Erişim)  http://economic-research.bnpparibas.com/applis/
www/RechEco.nsf/navigation/FrameMainInter?OpenDocument&Lang=EN&Mode=11, 28 Temmuz 2011, 
s. 1.



Bu durum 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz ile açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Söz 

konusu kriz öncesi 2007 yılında işsizlik oranları Fransa’da 8,4, İngiltere’de 5,3, İtalya’da 

ise 6,1 iken yaşanan kriz sonrasında 2009 yılı işsizlik oranları sırasıyla, 9,5, 7,6 ve 7,8 

oranlarına yükselmiş ve krizin etkileri halen atlatılamamıştır. İşsizlik oranlarında meydana 

gelen artışlar ilgili ülke vatandaşları arasında göçmenlere karşı olumsuz bir yaklaşımın 

hâkim olmasına neden olmuş, siyasiler toplumdan gelen tepkilere kayıtsız kalamayarak 

bu yönde düzenlemelere gitmişlerdir. 

2008 Ekonomik Krizi’nin etkilerinin oldukça ciddi olması üye ülkelerin göç politikalarını 

belirlerken ulusal önceliklerini dikkate almasına neden olmuştur. Yakın dönemde 

yüksek vasıflı göçmen işçileri ülkeye çekmek için programlar düzenleyen İngiltere son 

gelişmelerin ardından yüksek vasıflı göçmen işçiler için dahi bir kota uygulaması getirmeyi 

planlamakta, Fransa ve İtalya ise AB vatandaşı kişileri bile sınır dışı etmeyi kolaylaştıracak 

düzenlemeleri tartışmaktadır. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Birlik üyesi 

ülkelerin kapsamlı ve ciddi bir ortak göç politikası üzerinde uzlaşmaları oldukça zor 

görünmektedir.

Bunun yanı sıra üye ülkelerin yakın dönem uygulamalarında göç politikasında 

seçiciliğe gittikleri ve ülke ekonomisine yük getirmeyecek göçmenleri kabul etme eğiliminde 

oldukları görülmektedir. Ekonomik göçün yüksek vasıflı göçmenler ile sınırlanmak 

istenmesinin yanı sıra göçmenlerin ülkeye kabulü öncesi uyum sözleşmeleri gibi birtakım 

ön koşullara tabi tutulmaları da diğer bir gelişmedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının yasal 

göçlerine ilişkin ulusal düzenlemelerin giderek katılaşması, Birlik düzeyinde oluşturulmak 

istenilen ortak göç politikasının kapsamlı ve ciddi bir göç politikası yerine, “ortak göç 

kontrolü” yoluna doğru gittiği şüphesini de arttırmaktadır.

 Mevcut durumda, çalışma kapsamında ele alınan üye ülkeler arasında, göç 

politikasına ilişkin en temel ortak noktayı ekonomik kriz dönemlerinde ortaya çıkan kısıtlayıcı 

düzenlemeler teşkil etmektedir. Ancak göç politikasının sadece göçün sınırlanması 

olmadığı dikkate alındığında, ortak bir göç politikası oluşturulmasının kısıtlayıcılıktan öte 

göçmenlerin kabullerine ilişkin kapsamlı düzenlemelerin mevcudiyetine bağlı olduğu 

da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Birlik üyesi ülkelerin göç politikalarının AB tarafından 

çıkartılan tüzük ve direktiflerle mümkün olduğunca derinleştirilmesi ve uyumlaştırılması 

önem arz etmektedir. Ancak Birlik tarafından çıkartılacak yasal düzenlemelerin üye 

ülkelerde mevcut standartlardan daha iyi standartlar sağlaması da önem arz etmektedir.

Bu bölüm kapsamında farklı göç politikaları analiz edilerek ortak bir AB göç politikası 

oluşturulmasının yakın bir gelecekte ne kadar zor olduğuna işaret edilmektedir. Ancak, bu 

zamana kadar ulus devletler arasındaki en ileri bütünleşme deneyimine imza atan AB’nin, 

bu konuda da yeni bir ilke imza atma ihtimali de göz ardı edilmemektedir.



İKİNCİ BÖLÜM
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORTAK GÖÇ POLİTİKASI OLUŞTURMA 

ÇABALARI

2.1. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA AVRUPA’YA GÖÇ

Avrupa tarihsel olarak göçe yabancı olmamış, gerek göç veren gerekse göç alan 

taraf olarak göçten farklı şekillerde etkilenmiştir. Avrupa Birliği’nin kurulması ile başlayan 

entegrasyon süreci yakın dönemde göç politikasını da kapsayacak şekilde genişlemiş, 

ortak bir göç politikası oluşturulması, Birliğin hedefleri arasında yerini almıştır. Avrupa Tek 

Senedi ile işgücünün serbest dolaşımının tesis edilmesi ve Schengen Antlaşması ile iç 

sınırlardan arındırılmış bir Avrupa yaratılmak istenmesi, göç olgusunu Birlik gündemine 

getirerek, Birlik üyesi ülkelerde yürürlükte olan ulusal rejimlerin uyumlaştırılması ihtiyacını 

ortaya çıkartmıştır.220 Çalışmanın bu bölümünde Avrupa Birliği ortak göç politikası tarihsel 

ve yasal arka planı kapsamında incelenerek, göç politikasında gelinen son nokta 

araştırılacaktır.

Avrupa Birliği düzeyinde ortak göç politikası oluşturulması fikrinin ortaya çıkışının 

en temel nedenleri arasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen göç dalgaları 

yatmaktadır. Günümüzde, Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan göçmenlerin büyük 

çoğunluğunu, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen göç dalgaları ile Avrupa ülkelerine 

giriş yapan göçmenler ve bu göçmenlerin yeni nesilleri oluşturmaktadır. Savaş sonrası 

dönemde yoğun miktarda göçmenin Avrupa’ya giriş yapması, ilerleyen dönemde 

ülkelerin göçmen sayılarını azaltmaya çalışmaları ile sonuçlanmıştır. Avrupa ülkeleri 

tarafından, özellikle 1960’lardan itibaren savaş sonrası göçü engellemeye yönelik oldukça 

katı tedbirler alınmasına ve sıfır göç politikalarına yakın politikalar izlenmesine rağmen, 

göçün önüne geçilememiştir.221 Bu kapsamda ortak göç politikası oluşturulması hedefine 

kaynaklık etmesi nedeniyle, savaş sonrası dönemde başlayan ve ilerleyen dönemlerde 

devam eden göç dalgaları ve bu dalgalara karşı geliştirilen tepkilerin incelenmesi, mevcut 

durumun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan olumsuz koşullar altında çıkan Avrupa devletlerinin yeniden 

yapılanması ve ekonomik kalkınmasında, söz konusu ülkelere gerçekleşen dış göçün 

önemi yadsınamaz. Avrupa ülkeleri savaş sonrasında yeniden yapılanabilmek amacıyla 

dışarıdan işgücü temin etme yoluna gitmiş, işgücü ihtiyacının gerek Avrupa ülkelerinden 

gerekse diğer üçüncü ülkelerden karşılanmasına rağmen göçmenlerin büyük çoğunluğu, 

220  Stephen J.H. DEARDEN,  “Immigration Policy in the European Union”, European Development 
Policy Study Group, 1997, (Erişim) www.edpsg.org/Documents/Dp4.doc,  4 Ocak 2011, s. 2.
221  Martin A. SCHAIN(b), “The State Strikes Back: Immigration in the European Union”, The 
European Journal of International Law, Sayı: 20, No 1, 2009, (Erişim) www.ejil.oxforudjournals.
org, 12 Nisan 2011, s. 95.



çalışmanın birinci bölümünde yer alan İngiltere ve Fransa örneklerinde olduğu gibi koloni 

bağları olan veya işgücü anlaşması yapılan ülkelerden temin edilmiştir. Savaş sonrası 

gerçekleşen ilk göç dalgasının temelinde kolonilerden gerçekleşen göçler ve geçici/

misafir işçi programları yer almakta, söz konusu göçün temel dayanağını ise Avrupa 

piyasalarında yaşanmaya başlayan hızlı büyüme sonucu ortaya çıkan işgücü ihtiyacı 

oluşturmaktadır.

Bu dönemde, özellikle İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler koloni 

geçmişine sahip olmaları nedeniyle kolonilerden göç alırken, Avusturya, İsviçre, Almanya, 

Danimarka ve İsveç gibi ülkeler daha çok misafir işçi programları düzenleyerek işgücü ithal 

etme yoluna gitmişlerdir.222 Avrupa ülkelerine göç eden kişilerin kökenlerinin farklı olması 

göçmenlerin sahip olduğu hakların da farklılaşmasına neden olmuştur. Fransa, Hollanda 

ve İngiltere gibi ülkelere göç eden ve bu ülkelerin pasaportlarını taşıyan göçmenler 

yerleştikleri ülke vatandaşları ile aynı resmi haklara sahip olurken; misafir işçi programı ile 

göç eden ve ilgili ülkelerin vatandaşlıklarını taşımayan göçmenler ise vatandaşlarla eşit 

olmasa da birtakım yasal ve sosyal haklar elde etmişlerdir.223 

Savaş sonrası dönemde çok sayıda göçmenin Avrupa’ya yerleşmesine rağmen, 

Avrupa ülkeleri tarafından göçmenlerin geçici süreliğine ülkelerinde bulundukları ve 

hedefledikleri miktarda kazanca ulaştıklarında ülkelerine geri dönecekleri düşünülmüştür. 

Ancak ilerleyen dönemde göçmen işçilerin ailelerinin de ülkelere giriş yapması sonucu 

göçmenler etnik topluluklar haline gelmeye başlamış ve göçmenlerin misafir olduklarına 

ilişkin düşüncenin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır.224 Ülke vatandaşları arasında, göçmen 

işçilerin geçici olduklarına dair algının ortaya çıkmasında, göçmenlerin “misafir işçi” adı 

verilen programlar ile kabul edilmelerinin etkili olduğu da söylenebilir. Avrupa’ya çalışmak 

amacıyla giden göçmenler, bulundukları ülkelerde vatandaşlar tarafından doldurulmayan 

işlerde, vatandaşlar ile aynı koşullar altında istihdam edilmiş, bu durum söz konusu 

göçmenlerin Amerika’ya giden göçmenler gibi ücret düşürücü etki yapmasının önüne 

geçmiştir.225 Bu nedenle olsa gerek, 1973 Petrol Krizi’ne kadar Avrupa ülkelerinde 

göçmenlere karşı genel anlamda olumsuz yaklaşım sergilenmemiş, ancak kriz ile istihdam 

oranlarında düşüşün yaşanması sonucu Avrupa genelinde göç sınırlamaları birbirini takip 

etmiştir.

Avrupa’ya savaş sonrasında gerçekleşen göç kendi içinde üç döneme ayrılmaktadır. 

İlk göç dalgası, 1945 ve 1973 yılları arasında gerçekleşen işgücü göçünü, ikinci göç dalgası 

222  Randall HANSEN, a.g.m.,, s. 25.
223   Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 15.
224  Jeroen DOOMERNIK ve Michael JANDL, Modes of Migration Regulation and Control 
in Europe, Editör: Jeroen DOOMERNIK ve Michael JANDL, Amsterdam University Press, Amsterdam, 
2008, s. 20.
225  Randall HANSEN, a.g.m., s. 28.



1970 sonrası başlayan aile birleşimi göçünü ve üçüncü göç dalgası sığınma taleplerinin 

ve yasadışı göçün artış gösterdiği Soğuk Savaş sonrası dönemi kapsamaktadır.226 Söz 

konusu ayrım Avrupa genelinde savaş sonrası dönem için belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Savaşın hemen sonrasında başlayan ve Petrol Krizi’ne kadar devam eden 

dönemde gerçekleşen ilk göç dalgası, özellikle Batı Avrupa ülkelerinin ihtiyaç duyduğu 

işgücü doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu dönemde gerçekleşen göç 1960’lı yıllarda 

zirveye ulaşmış, dönem 1973 yılında yaşanan Petrol Krizi ile sona ermiştir. Savaş sonrası 

ilk göç dalgası oldukça yoğun gerçekleşmiş, Avrupa’da 1960 yılında 2,5 milyon olan 

göçmen sayısı 1970 yılına gelindiğinde 5,4 milyona çıkmış, bu miktar 1973 yılında 6,3 

milyon seviyelerine ulaşmıştır.227 Yüksek sayıda göçmenin Avrupa ülkelerine yerleştiği bu 

dönemin ardından, 1971 yılında İngiltere başta olmak üzere 1972’de Fransa, 1973’te 

Almanya ve birkaç yıl içinde tüm göç alan Avrupa ülkeleri ekonomik göçe kapılarını 

kapamıştır.228 Bu dönemde Avrupa ülkeleri tarafından işgücü göçünün yasaklanmasının 

yanı sıra mevcut göçmenlerin ülkelerine geri dönmeleri amacıyla çeşitli geri dönüş 

teşvikleri uygulanmış, ancak BM (Birleşmiş Milletler) tarafından yapılan tahminlere göre 

1973 yılını izleyen iki yıl içinde göçmen işçilerin sadece %10’u ülkelerine geri dönmüştür.229

Savaş sonrası göçün ikinci dönemini ise 1970 sonrasında hız kazanan aile birleşimi 

göçü oluşturmaktadır. 1973 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Avrupa ülkelerinin 

tek tek işgücü göçüne ilişkin sınırlamalar getirmesi göçmenlerin aile birleşimine 

yönelmeleri ile sonuçlanmıştır. Göçün aile birleşimi yoluyla devam etmesi, işgücü 

göçünün yasaklanmasının Avrupa’ya gerçekleşen göçü sona erdirmediğini ortaya 

koymaktadır. Ekonomik göçün yasaklanması, Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenlerin 

bulundukları ülkeleri terk etmeleri durumunda söz konusu ülkelere geri dönemeyeceklerini 

düşünmelerine de sebep olmuştur. Bu düşünce içindeki göçmenler geldikleri ülkelere 

geri dönmeyerek bulundukları ülkelerde kalmış ve bekle ve gör politikası izlemişlerdir.230 

Savaş sonrası dönemde kabul edilen genç göçmen işçiler, 1970’lerden itibaren eşlerini, 

çocuklarını ve anne-babalarını bulundukları ülkelere getirmiş, bu durum göçmen bireylerin 

bulundukları ülkelerde yavaş yavaş etnik topluluklar haline gelmesine yol açmıştır. Bu 

dönemde, Fransız bir kadının ortalama doğum oranı 1,6 iken Tunuslu bir göçmen kadının 

doğum oranı 6.19 olarak ölçülmüş, bunun yanı sıra 1992 yılında Almanya, Belçika, 

Fransa ve İngiltere’de gerçekleşen doğumların %10’u göçmen ailelere ait olmuştur.231 Aile 

birleşimlerinin gerçekleştiği dönemde göçmen bireylerin etnik topluluklar oluşturmaya 

başlaması göç konusunun birçok ülkede politikleşmesinde de etkili olmuştur.

226  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 17-18.
227  Stephen J.H. DEARDEN,  a.g.m., s. 3-4.
228  Randall HANSEN, a.g.m., a.g.m., s. 27.
229  Ayhan GENÇLER, “Avrupa Birliği’nin Göç Politikası”, Sosyal Siyaset Konferansları 
Dergisi, Sayı: 49, 2004, (Erişim) http://www.iudergi.com/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/view/461, 23 
Nisan 2011, s. 179.
230  Randall HANSEN, a.g.m., s. 26.
231  Stephen J.H. DEARDEN,  a.g.m., s. 6.



Avrupa’ya göçün üçüncü dalgasını 1990’lardan itibaren gerçekleşmeye başlayan 

yasadışı göç ve sığınma talepleri oluşturmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi sığınma232 

başvurularında dikkat çekici bir artışa neden olmuştur. 1989 yılı ve 1992 yılları arasında 

Avrupa’ya yapılan sığınma başvurusu sayısı iki kattan fazla bir artış göstererek 320.000’den 

695.000’e çıkmış, başvuruların büyük çoğunluğu ise Almanya’ya yapılmıştır.233 Soğuk 

Savaş öncesinde, Avrupa ülkelerine giriş yapmak isteyen göçmenlerin ağırlıklı olarak 

koloni bağları veya işgücü anlaşması olan ülkelerden başvuru yapmalarına rağmen, Soğuk 

Savaş’ın ardından bu durumda değişiklik meydana gelmiştir. Bu dönemde gerek giriş 

yapmak isteyen göçmenlerin kökenleri farklılaşmaya başlamış gerekse göç olgusundan 

etkilenen Avrupa ülkelerinin sayısında artış ortaya çıkmıştır.234 Sorunun daha fazla Avrupa 

ülkesini ilgilendirir hale gelmesi ve göçmenlerin kökenlerinin giderek farklılaşması gibi 

gelişmeler, göç konusun Birlik düzeyinde yoğun bir şekilde gündeme gelmesinde ve 

ortak göç politikası arayışlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 1990’larda yaşanan bu 

durumun ortak göç politikası ihtiyacının ortaya çıkmasında sahip olduğu önem göz ardı 

edilmeksizin, Avrupa Birliği ortak göç politikası oluşturulması ihtiyacının ortaya çıkışına 

ilişkin farklı yaklaşımlar da çalışma kapsamında ele alınacaktır. 

2.2. GÖÇÜN AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE YÖNETİLME ÇABALARI

Göçün genellikle ulusal çapta rahatsızlıklara sebep olmasına rağmen, üye devletlerin 

çözümü neden AB düzeyinde aradığı, cevaplanması gereken önemli sorulardan biridir. Göç 

politikasının giderek Birliğin yetki alanına kaymasını açıklamaya çalışan farklı yaklaşımlar 

mevcuttur. Bir yaklaşıma göre, AB ortak göç politikası oluşturma çabaları küreselleşme ile 

ilişkilendirilmekte ve devletlerin kontrol edebildikleri alanların giderek daralması nedeniyle 

bu yönde bir işbirliğinin doğduğu ifade edilmektedir. “Kontrolün Kaybedilmesi” olarak 

adlandırılan bu yaklaşım, küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonominin uluslararasılaştığını 

ve durumun ulus devletin bağımsızlığını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savunmaktadır. 

“Kontrolün Kaybedilmesi” yaklaşımına göre uluslararası alanda devletlerin karşılıklı 

bağımlılığının artması ve insan haklarına uyma gerekliliğinin ortaya çıkması, devletlerin 

göç konusundaki hareket alanlarını kısıtlamakta, devletler ulusal hedeflerine ulaşabilmek 

232  Avrupa genelinde sığınmacılara karşı yaklaşım Soğuk Savaş sonrasında negatif bir hal almıştır. 
Soğuk Savaş döneminde Sovyet Bloğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunan kişiler, 
sayılarının daha az olması nedeniyle olumsuz karşılanmamış ve Avrupa ülkeleri tarafından, Avrupa’nın 
demoktratikliğinin bir göstergesi olarak görülmüştür. Ancak, 1980’ler ve 1990’lardan itibaren sığınma 
başvurusunda bulunan kişilerin sayısının artması ve farklı ülkelerden geliyor olmaları, duruma şüpheyle 
yaklaşılmasına sebep olarak bu alanda birtakım sınırlamalar getirilmesine neden olmuştur. Söz konusu 
sınırlamalar ile sığınma adı altında ekonomik göç gerçekleştirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir.
233  Martin A. SCHAIN(b), a.g.m., s. 95.
234  Jeroen DOOMERNIK ve Michael JANDL , a.g.e., s. 20-21.



amacıyla uluslararası işbirliğine yönelmektedirler.235 Başka bir deyişle, küreselleşme 

nedeniyle kontrol gücü azalan ulus devletler, tek başlarına hareket etmeleri durumunda 

istedikleri sonuca ulaşmalarının oldukça zor olması nedeniyle ulusal düzeyin ötesinde bir 

işbirliğine yönelmektedirler. 

AB ortak göç politikası oluşturma çabalarına ilişkin bir diğer yaklaşım ise “Avrupa’ya 

Kaçış” yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre Birlik düzeyindeki işbirliği, üye ülkelerin ulusal 

hukuki ve politik kısıtlamalardan kaçınmalarını sağlamaktadır. Göç politikası hedeflerini 

uygulamada ulusal kısıtlamalarla karşılaşan ülkeler, iç politika hedeflerine ulaşmak için 

AB düzeyinde işbirliğini tercih etmektedirler.236 Bu kapsamda, liberal demokrasiler olan 

Avrupa ülkelerinde bireysel ve kolektif hakları koruyan ulusal mahkemeler237 göçe ilişkin 

kısıtlamaların getirilmesinde karşılaşılan en temel engeller arasında gösterilmektedir.238 

Geddes, “Avrupa’ya Kaçış” yaklaşımının AB üyesi devletlere güvenlik ve ekonomik kaygıları 

doğrultusunda bir göç politikası yaratma imkânı sunduğunu da ifade etmektedir.239 Diğer 

bir ifadeyle bu görüş, üye devletlerinin göç politikalarını uygulamak amacı ile sorunu 

uluslararasılaştırdıklarını ve ortak göç politikası oluşturma çabaları ile bu alandaki yetkilerini 

daha da artırdıklarını savunmaktadır.

Andreas Ette ve Thomas Faist’in çalışması da yukarıda belirtilen yaklaşımları 

desteklemektedir. Yazarlar, AB ortak göç politikası oluşturulmasına ilişkin neo-

fonksyonalist ve hükümetlerarası yaklaşımların alana ilişkin en temel iki yaklaşım 

olduğunu belirtmektedirler. Bu kapsamda ilk olarak uluslararası karşılıklı bağımlılık 

teorisi kapsamında küreselleşen dünyada iç sorunlara uluslararası çözümler arayan 

devletlerin göç politikası kapsamında kontrol kapasitelerinin azalması nedeniyle işbirliğine 

yöneldiklerini ifade etmektedirler. Ulus devlet merkezli ikinci yaklaşım ise devletlerin ulusal 

baskılardan kaçmak amacıyla AB düzeyinde bir göç politikası geliştirmeye yöneldiklerini 

savunmaktadır.240

235  “Europeanization of Exclusion Policies and Practices?”, Swiss Forum for Migration and Population 
Studies, (Erişim) http://migration.univie.ac.at/uploads/tx_cal/media/CfP-Exclusion_workshop.pdf, 13 Mayıs 
2011, s. 1-2.
236  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 127. 
237  Çalışmanın birinci bölümünde belirtilen Fransa’da aile birleşimini yasaklayan düzenlemenin 
mahkeme tarafından iptal edilmesi örneği bu durumu ortaya koyan bir örnektedir. Aile birleşimine ilişkin 
devletlerin hareket alanlarını sınırlayan benzer bir karar da Almanya’da verilmiştir.
238  Martin A. SCHAIN(b), a.g.m., s. 95.
239  Andrew GEDDES(b), “Migration Policy in an Integrating Europe”, European Community Studies 
Association, 2001, (Erişim) http://aei.pitt.edu/2086/1/002103_1.PDF, 9 Mayıs 2011, s. 2.
240  Andreas ETTE ve Thomas FAIST, “The Europeanization of National Policies and Politics of 
Immigration: Research, Questions and Concepts”, The Europeanization of National Policies of 
Immigration: Between Autonomy and the European Union, Palgrave MacMillan, 2007, s.7-
8.



Göç politikası ve üçüncü ülke vatandaşlarının kabul ve ikametlerine ilişkin konular 

yakın dönemdir Birlik boyutunda tartışılmaktadır. Göçe ilişkin çalışmalar özellikle 

1980’li yıllardan itibaren hükümetlerarası işbirliği şeklinde gerçekleştirilmiştir. Konunun 

hükümetlerarası düzeyde ele alınması, alınan kararlarda özellikle ilgili bakanların 

görüşlerinin yansıtılmasına sebep olarak, göçün güvenlik çerçevesinde, sınırlayıcı bir 

yaklaşımla ele alınmasına sebep olmuştur.241 Söz konusu dönem, Avrupa Birliği düzeyinde 

ortak göç politikası oluşturulmasına ilişkin gelişmeler arasında önemli bir yer tutsa da, 

AB göç politikasının gelişimi dört farklı döneme ayrılmaktadır. 1957 Roma Antlaşması 

ile başlayan ve 1980’lerin ortalarına kadar süren Birliğin göç politikasında pasif olduğu 

dönem ilk dönemi oluşturmaktadır. İkinci dönem ise 1980’li yılların ortalarından başlayan 

ve 1990’lara kadar süren hükümetlerarası gayri-resmi işbirliği dönemidir. Üçüncü dönem 

1990’ların sonuna kadar devam eden resmi hükümetlerarası işbirliği dönemi olurken 

dördüncü ve son dönem Amsterdam Anlaşması ile başlayan ve günümüze kadar devam 

eden “topluluklaştırma” dönemidir.242

Roma Antlaşması ile başlayan ilk dönem boyunca göç politikası büyük ölçüde 

üye devletler tarafından yürütülmüştür. Bu dönemde, Komisyon tarafından 1974 yılında 

çıkartılan AB’nin ilk Sosyal Eylem Planı ve yasadışı göç direktifi önerileri Konsey tarafından 

reddedilmiş, ayrıca üye devletlerin üçüncü ülke vatandaşı göçmenleri ve ailelerini 

ilgilendiren tedbirlerini önceden bildirmelerini öngören karar önerisine Danimarka, İngiltere, 

Fransa, Almanya ve Hollanda tarafından Komisyon’un yetkilerini aştığı gerekçesiyle karşı 

çıkılmıştır.243 Bu dönemde, Komisyon’un Birlik düzeyinde işbirliğini arttırmaya çalışan 

düzenlemelerinin çoğunlukla reddedilmesine rağmen, dönem, iç güvenlik alanında 

işbirliği üzerinde çalışan Trevi Grubu (1975) ve iç sınırların karşılıklı kaldırılmasını öngören 

Schengen Antlaşması244 gibi iki önemli olayı barındırmıştır.245 İlgili ülkelerin İçişleri 

Bakanlarından oluşan Trevi Grubu’nun yetkileri 1986 yılında göç konusunu da kapsayacak 

şekilde genişletilmiş, Grup ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak olan birçok gelişmeye 

zemin hazırlamıştır.246 Ancak, bu dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerin gayri-resmi 

hükümetlerarası nitelikte olduğu ve AB’nin yetkisi dışında gerçekleştirildiği, başka bir 

deyişle üye ülkeleri bağlayıcı nitelikte olmadığı hususu göz ardı edilmemelidir.

241  Martin A. SCHAIN(b), a.g.m., s. 101.
242  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 131-137. 
243  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 131.
244  Schengen sistemine giden yol, ilk olarak 1970 yılında Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasında 
mini-Schengen’in kurulması ile başlamıştır. 1984 yılında Almanya ve Fransa arasında sefer yapan tır 
şöferlerinin sınırda yaşanan aksaklıkları protesto etmesi üzerine sorunun çözümü için iki ülke arasında bir 
anlaşma imzalanmaştır. Bu gelişmenin ardından, 1985 yılında Benelüks ülkeleri, Fransa ve Almanya arasında 
Schengen Anlaşması imzalanmıştır. Avrupa Birliği için önemli yapı taşlarından birini oluşturan Schengen 
Anlaşması ile katılımcı ülkeler arasında iç sınır kontrolleri kaldırılmıştır. 1997 yılında İngiltere ve İrlanda 
hariç 13 AB üyesi ülke anlaşmaya taraf olmuştur. 1999 yılında Amsterdam Anlaşması’nın onaylanması ile 
Schengen Anlaşması AB müktesebatının bir parçası olmuş, Anlaşma ile üye ülkeler arasında Schengen Bilgi 
Sistemi (Schengen Information System-SIS) adı verilen, üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin bir bilgisayarlı 
bilgi değişim sistemi de kurulmuştur. 
245  Andreas ETTE ve Thomas FAIST, a.g.e., s. 5.
246  Stephen J.H. DEARDEN,  a.g.m., s. 25.



Schengen Antlaşması’nın gerçekleştirilmesi sonrasında başlayan ve 1990’lı yıllara 

kadar devam eden ikinci dönemde ise göç konusuna ilişkin faaliyetlerde artış gözlemlenmiştir. 

Bu dönemde İngiltere başta olmak üzere üye ülkeler, devletlerarası işbirliğini savunmuş 

ve AB düzeyinde ulus-üstü bir düzenlemeye gidilmesine karşı çıkmışlardır. Schengen ile 

başlayan ortak sınırlar oluşturulması fikri, Avrupa Tek Senedi (ATS)’nin (1986) imzalanması 

ile devam etmiş, ATS ile Birlik için tek pazar entegrasyonu öngörülmüştür. Üye devletler, 

Senet’in dış sınırların kontrolü konusunda kendi yetkilerini riske sokacağı düşüncesiyle 

Senet’e ekledikleri bir beyanname ile üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne, ikametlerine 

ve hareketlerine yönelik işbirliğini kabul etmelerine rağmen bu durumun ulusal göç 

politikalarını belirleme konusunda kendilerini kısıtlamayacağını duyurmuşlardır.247 Bu 

durum, üye ülkelerin göç konusunda işbirliğine destek vermelerine rağmen, söz konusu 

işbirliğinin ulusal yetkileri sınırlayıcı bir etki yapamayacağını, alana ilişkin tam yetkili tarafın 

kendileri olduğunu göstermek istedikleri şeklinde yorumlanabilir.

1980’li yıllardan itibaren göç konusunun birçok ülke için sıkıntılı bir alan haline gelmesi 

sonucu, 1986 yılında Geçici Göç Çalışma Grubu (AHWGI) oluşturulmuştur.248 Çalışma 

grubu üye devletlerin göç ve sığınma alanlarında üst düzey yetkililerinden oluşmakta ve üye 

ülkeler arasında anılan konulara ilişkin bilgi değişiminin sağlanmasını hedeflemektedir.249 

Bu dönemde yaşanan diğer önemli gelişmeler ise Dublin Konvansiyonu ve Göç Bakanları 

arasında gerçekleştirilen Londra Zirvesi’dir. 1990 yılında gerçekleştirilen ve ancak 1997 

yılında yürürlüğe girebilen Dublin Konvansiyonu250 ile birden fazla ülkede sığınma talebi 

yapılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, başvurularda sadece bir üye ülkenin yetkili 

kılınması ve söz konusu üye ülkenin alacağı kararın diğer üye ülkeler tarafından kabul 

edilmesi amaçlanmaktadır.251 Londra Zirvesi’nde ise Dublin Konvansiyonu ile belirlenen 

hedefler doğrultusunda, asılsız olduğu açıkça anlaşılan ve güvenli üçüncü ülke kabul edilen 

ülkelerden gerçekleştirilen sığınma taleplerinin reddedilmesi üzerinde anlaşılmıştır. Zirve 

ile Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri güvenli üçüncü ülke kabul edilerek bu ülkelerden AB 

247   Stephen J.H. DEARDEN,  a.g.m., s. 24. 
248  Gülüm Bayraktaroğlu ÖZÇELIK, “Yasal Göç ve Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu”, 
Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin, 
Ankara, 2010, s. 404.
249  Nur ABDELKHALIQ, “Externalising Migration Policy: The European Union’s ‘Global’ Approach”, 
Mercury, Eylül 2010, (Erişim) http://www.mercury-fp7.net/fileadmin/user_upload/E-paper_no4_2010_.pdf,  
1 Mayıs 2011, s. 6.
250  Maastricht ile ortaya çıkan hükümetlerarası Adalet ve İçişleri Alanı’nda gerçekleştirilen 
düzenlemelerin üye ülkeleri yasal olarak bağlamaması nedeniyle Amsterdam Anlaşması’nın imzalanması 
sonrasında Dublin II (2003) adı verilen bağlayıcı bir düzenleme gerçekleştirilerek sığınma başvurularının 
sadece tek bir üye devlete yapılabileceği kabul edilmiştir. (Erişim) http://europa.eu/legislation_summaries/
justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33153_en.htm, 10 Mayıs 
2011.
251  Aileen TOM, “How Stricter Dutch Immigration Policies are Contributing to Rising Islamic 
Fundamentalism in the Netherlands and Europe”, Washington University Global Studies Law 
Review, 2006, Sayı 5, (Erişim) http://law.wustl.edu/wugslr/issues/volume5_2/p451Tom.pdf, 7 Mayıs 2011, 
s. 457.



ülkelerine giriş yapan sığınmacıların geldikleri ülkelere iade edilmesi mümkün kılınmıştır.252 

Bu düzenleme ile Avrupa Birliği’nin, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerini yasadışı göç 

konusunda sorumlu kılarak kendisi için bir tampon bölge oluşturmaya çalıştığı söylenebilir. 

Bu dönemde gerçekleştirilen görüşmeler hükümetlerarası nitelikte olsa da, görüşmeler 

göçle ilgili üst düzey yöneticilerin bir araya gelmesi ve göç konusunun çoklu tartışmaya 

açılması açısından büyük önem taşımaktadır.

1990’lı yıllara gelindiğinde ise artık hükümetlerarası işbirliğinin daha resmi ve 

kurumsal bir şekilde yapılmaya başlandığı dikkat çekmektedir. Bu dönemde, Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile çok sayıda sığınmacı Avrupa’ya giriş yapmak istemiş, bu durum 

Birlik düzeyinde göç konusunda birtakım ortak ihtiyaçların belirmesine neden olmuştur. 

Ancak, Birlik yetkilerinin bu alanda genişletilmesinin üye ülkelerin rızasına bağlı olması 

ve İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerin ortak politikalara karşı çıkması gibi unsurlar 

mevcut yapılanma altında istenilen değişikliklerin gerçekleşmesini mümkün kılmamıştır.253 

Bu kapsamda sorunun çözümü için gerçekleştirilen çalışmalar, Adalet ve İçişleri Alanı 

ile ilgilenecek ayrı bir hükümetlerarası sütunun oluşturulması ile sonuçlanmış ve göç 

politikası Avrupa Birliği düzeyinde yeni bir seyir kazanmıştır. 

Gelişmeler, Avrupa Birliği için dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Maastricht 

Antlaşması’nın (1992)  imzalanması ile sonuçlanmıştır. Maastricht Antlaşması ile Avrupa 

Topluluğu; Adalet ve İçişleri, Ortak Güvenlik ve Dışişleri ile Topluluk sütunları olmak üzere 

üç sütunlu bir yapıya kavuşturulmuş ve Avrupa Birliği adını almıştır. Bu kapsamda yeni 

yapılanma ile göç, sığınma ve sınır konuları Birlik düzeyinde “ortak çıkar alanları” olarak 

kabul edilmiştir.254 Maastricht Antlaşması ile sığınma, dış sınırların kontrolü, yasa dışı göçle 

mücadele, üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin göç politikaları, bu kişilerin Birlik sınırlarına 

kabul edilmeleri, sınır içi hareketleri ve ikametleri gibi hususlar ortak çıkar alanı olarak 

belirlenmiş ve bu alanlarda üye ülkeler ve Komisyon birlikte yetkili kılınmıştır.255 Ancak, 

Antlaşma ile üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin konular hükümetlerarası256 nitelikteki “Adalet 

ve İçişleri” sütunu altına alınarak doğrudan Birliğin yetkili olduğu topluluk sütununa dâhil 

edilmekten kaçınılmıştır.257

252  Andrea SUBHAN, “Migration and Asylum in Centreal and Eastern Europe, European Parliament”, 
Aralık 1998, (Erişim) http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/pdf/104_en.pdf, 14 Mayıs 2011, s. 
5.
253  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 134.
254  Elspeth GUILD, “The Europanisation of Europe’s Asylum Policy”, 2006, Oxford University Press, 
(Erişim) www.http://ijrl.oxfordjournals.org, 15 Mayıs 2011, s. 639.
255  Stephen J.H. DEARDEN, a.g.m., s. 27.
256  Maastricht Antlaşması ile göç ve iltica konuları oluşturulan üçüncü sütun altına alınmış ancak 
söz konusu sütunun hükümetlerarası nitelikte olması nedeniye bu alanda alınacak olan kararların oybirliği 
gerektirmesi, gerçekleştirilen düzenlemelerin bağlayıcılıktan uzak politik içerikli düzenlemeler olarak ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. 
257  Gülüm Bayraktoroğlu ÖZÇELİK, a.g.m., s. 405.



Gayri-resmi ve resmi hükümetlerarası ilişkilerle sürdürülen dönemler boyunca üye 

ülkeler kısıtlayıcı politikalarını uygulayabilmek için uygun bir ortam elde etmiş ve Birliğin 

yetki alanı dışında göç konusunda çeşitli düzenlemelerde bulunmuşlardır. Ancak ülkelerin 

sadece kendi kısıtlayıcı tedbirlerini hayata geçirebilmek amacıyla AB’ye herhangi bir uluslar 

üstü yetki sağlamadan bu alanda çalışmalara devam etmesi birtakım AB bürokratlarınca 

tepki görmüş olsa gerek, 1990’lardan itibaren Birliğin bu alandaki yetkilerinin genişletilmesi 

yönünde tartışmalar başlamıştır. Bu kapsamda Maastricht Antlaşması sonrasında daha 

çok gündeme gelmeye başlayan, üye ülkeler ve Birliğin göç ve iltica alanına ilişkin yetki 

tartışmaları, 1997 yılında gerçekleşen Amsterdam Antlaşması ile çözülmeye çalışılmış 

Avrupa Birliği’nde göç ve iltica politikaları için yeni bir dönem başlamıştır.

2.3. AMSTERDAM ANTLAŞMASI SONRASI AB GÖÇ POLİTİKASINDA YENİ 
DÖNEM

Göç politikasına ilişkin gelişmeler, Maastricht Antlaşması ile göçe ilişkin konuların 

ortak çıkar alanı olarak belirtilmesinin ardından, Amsterdam Antlaşması ile sığınma ve 

göç politikalarına ilişkin ayrı bir bölüm oluşturulması ile devam etmiştir. Antlaşma ile 

Birlik, geleneksel olarak ulusal bağımsızlık ile ilişkilendirilen göç politikası gibi önemli bir 

alanda yetki sahibi olmaya başlamıştır.258 Göç konusunda Birliğin tam anlamıyla yeni bir 

döneme girmesi Amsterdam Antlaşması ile gerçekleşmiş, Antlaşma; özgürlük, güvenlik 

ve adalet alanı olmayı AB’nin hedefleri arasında saymıştır.259 Amsterdam Antlaşması ile 

serbest dolaşım, göç ve sığınma konuları yeni bir başlık altında toplanarak Birliğin yetki 

alanı altına alınmıştır.260 Bunun yanı sıra, göç konusunun hükümetlerarası üçüncü sütun 

altından Topluluk sütunu olan birinci sütun altına alınmasına rağmen, getirilen 5 yıllık 

geçiş süresi nedeniyle bu alanda karar alınmasının 2004 yılına kadar hükümetlerarası 

düzeyde devam edeceği de kabul edilmiştir.261 Bu durum Amsterdam Antlaşması ile göç 

konusunun Topluluk sütunu altına alınarak “Topluluklaştırıldığı” ancak henüz “uluslar üstü” 

bir yapıya kavuşturulamadığı şeklinde değerlendirilebilir.262 

Amsterdam Antlaşması’nın bir diğer önemi ise, Birliğin ilk defa üçüncü ülke 

vatandaşlarına ilişkin yasama yetkisi elde etmesinden kaynaklanmaktadır. Amsterdam 

Antlaşması öncesinde sadece “ayrıcalıklı” üçüncü ülke vatandaşları olarak kabul edilen; 

serbest dolaşım hakkından yararlanan AB vatandaşlarının aile üyeleri, AB ile işbirliği veya 

258  Petra BENDEL, “Everything under Control? The European Union’s Policies and Politics of 
Immigration”, The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration, 
Editör: Thomas FAIST ve Andreas ETTE, Palgrave MacMillan, 2007, s. 33. 
259  Andrew GEDDES(c), “The Europeanization of What? Migration, Asylum and the Politics of European 
Integration”, The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration, 
Editör: Thomas FAIST ve Andreas ETTE, Palgrave MacMillan, 2007, s. 53. 
260  Andreas ETTE ve Thomas FAIST, a.g.e., s. 6.
261  Gülüm Bayraktoroğlu ÖZÇELIK, a.g.m., s. 408.
262  Andrew GEDDES(a), a.g.e., s. 137.



ortaklık anlaşması bulunan ülke vatandaşları ve bir üye ülkede görevlendirme ile faaliyet 

gösteren şirket çalışanlarına dolaylı haklar nedeniyle üç aydan fazla süreli serbest dolaşım 

hakkı tanınmaktaydı.263 Ancak, Amsterdam Antlaşması ile tüm üçüncü ülke vatandaşları 

Birliğin yetki alanına dâhil edilmiştir.

Antlaşma ile ayrıca, göç konusu ile ilgili sorumluluklar Bakanlar Konseyi’ne verilmekte 

ve Schengen Anlaşması ekleri ve yan düzenlemeleri ile birlikte AB mevzuatına dâhil 

edilmektedir. AB’nin göç konusunda atmış olduğu bu adım, İngiltere, İrlanda ve Danimarka 

tarafından olumlu karşılanmamış, söz konusu üç ülke Amsterdam Anlaşması’nın göç 

politikasına ilişkin hükümlerini barındıran dördüncü bölümü ile bağlı olmaktan muafiyet 

elde etmişlerdir. 1998 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından çıkartılan Eylem 

Planı’nda; Birliğin göç konusunda yetkili hale gelmesi nedeniyle bu alanda bağlayıcı 

olmayan düzenlemelerden uzaklaşılarak bağlayıcı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir.264 Bu gelişme AB’nin bundan sonraki dönemde uygulayacağı 

göç politikasına ilişkin programların önünü açan unsur olmuş, söz konusu programlar 

düzenli bir şekilde günümüze kadar devam etmiştir.

2.3.1. Yeni Dönemde Birlik Göç Politikasına Yön Veren Programlar

Amsterdam Antlaşması ile AB’nin göç ve iltica alanlarında yetkili kılınması, Birliğin bu 

alanda etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için çeşitli programlar oluşturması ihtiyacını 

da ortaya çıkarmış, bu kapsamda göç konusu çeşitli programlar ile ele alınmıştır. Antlaşma 

sonrası ilk gelişme, 1999 yılında Finlandiya’nın Tampere şehrinde gerçekleştirilen zirve 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Tampere zirvesi, göç konusunda yetki ve sorumluluğun üye 

devletlerden Birliğe geçişine ilişkin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. 

15 AB üyesi ülkenin başbakanlarının katılımları ile Tampere’de gerçekleşen zirvenin 

sonunda, 1999-2004 yılları arasındaki dönemi kapsayan “Tampere Programı” kabul 

edilmiştir. 1999 yılında gerçekleşen zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirisinde, AB 

sınırları içinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülke vatandaşları/

AB vatandaşlarına yakın, adil muamele görmesini sağlayacak ortak kurallar bütünü 

oluşturulması hedefi kabul edilmiştir. Zirve sonuç bildirisi ile Avrupa Birliği’nin, göç ve iltica 

konusunda ortak politikalar geliştirmeye bu denli üst düzeyde davet edilmesi, Tampere 

Zirvesi’nin ortak göç ve iltica politikası oluşturulması çabalarına sağlamış olduğu en büyük 

263  Joanna APAP ve Sergio CARRERA, “Towards a Proactive Immigration Policy for the EU?”, CEPS, 
Aralık 2003, (Erişim) http://www.ceps.eu/book/towards-proactive-immigration-policy-eu, 10 Mayıs 2011, s. 
2.
264 Europa(a), Action Plan, 2005, (Erişim) http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33080_
en.htm, 16 Mayıs 2011.



katkı olarak görülebilir.265 Söz konusu sonuç bildirisi ile AB düzeyinde geliştirilecek ortak 

göç politikasının, göçmenlerin geldikleri ülkelerle işbirliği yapılması, Avrupa Ortak Sığınma 

Sistemi’nin kurulması, üçüncü ülke vatandaşlarına karşı adil muamelenin sağlanması ve 

göç akımlarının yönetilmesi unsurlarını içerecek şekilde geliştirilmesi gerektiği de ifade 

edilmiştir.266 Tampere Programı’nın bir diğer önemi ise göçün üye ülke ekonomilerine 

yapacağı katkıya vurgu yaparak tehdit değil, fırsat olarak görülmesini teşvik etmesi ve bu 

yolla en azından Komisyon düzeyinde göç ve iltica alanına ilişkin kontrolcü ve güvenlikçi 

yaklaşımın esnetilmesine katkı yapmasıdır.267

Zirve sonuç bildirisinde yer alan amaçlar doğrultusunda AB Komisyonu 

çalışmalarına başlamış ve birtakım bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan268 düzenleme teklifleri 

hazırlamıştır. Komisyon tarafından 2001 yılında ekonomik göçmenlerin kabul koşullarının 

uyumlaştırılmasına ilişkin teklif, başta Almanya olmak üzere çeşitli üye ülkeler tarafından 

tepki görmüş ve kabul edilmemiştir.269 Tampere Zirvesi sonuç bildirisinde yer alan, 

üçüncü ülke vatandaşlarına adil muamele bölümü� ilerleyen dönemde Birliğin üye ülke 

sınırları içinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin çıkardığı 

çeşitli direktiflere kaynaklık etmiştir. Bu kapsamda 2003 yılında “Aile Birleşimi Direktifi” ve 

“Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Uzun Süreli Yerleşik Statüsü Tanınmasına İlişkin Direktif” 

olmak üzere iki adet direktif çıkartılmıştır.270

2004 yılına gelindiğinde Tampere Programı sona ermiş, programdan elde edilen 

tecrübeler ışığında gelecek dönemin programlanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2004-2009 

yıllarını kapsayan La Haye Programı’nın bir önceki program olan Tampere Programı ile 

benzer konuları içermesine rağmen, La Haye Programı ile bir önceki programda ana ilke 

265  European Commission, “Tampere, kick-start to the EU’s Policy for Justice and Home Afairs”, 
2002, (Erişim) http://ec.europa.eu/councils/bx20040617/tampere_09_2002_en.pdf, 10 Mayıs 2011, s. 2.
266  European Parliament, “Tampere European Council: 15-16.10.1999 Presidency Conclusions”, 
1999, (Erişim) http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm#a, 16 Mayıs 2011.
267  Petra BENDEL, a.g.m., s. 35-36.
268  Amsterdam Antlaşması’nın 13. maddesi ile ayrımcılık karşıtı hükümlerin; cinsiyet, ırk, etnik köken, 
din, yaş, sakatlık ve cinsel tercihleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tampere zirvesi ile belirlenen 
hedeflerin de bu yönde olması neticesinde 2000 yılında biri eşit muamele (2000/43) diğeri ise istihdam ve 
meslek alanında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına (2000/78) yönelik iki adet ayrımcılıkla mücadele direktifi 
çıkartmıştır. Söz konusu iki direktif gerek doğrudan gerekse dolaylı ayrımcılıkla mücadeleyi hedeflemesi 
ve bireyi korumaya çalışarak üçüncü ülke vatandaşlarını da kapsam altına alması nedeniyle önem 
taşımaktadır. Komisyon tarafından; üye ülkelerin göç dalgalarının yönetimi, üçüncü ülke vatandaşlarının 
kabulü, göçmenlerin geldiği ülkelerle işbirliğini ve üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonları gibi alanları 
kapsayan ulusal eylem planlarnın uyumlaştırılmasına ve göç politikalarının uyumlaştırılmasına ilişkin iki adet 
Polikita Planı (communication) teklifi ise reddedilmiştir. 
269  Roderick PARKES, “The EU Under Siege? The Development of EU Migration Policy from the Treaty 
of Amsterdam to the European Constitution”, Foreign Policy in Dialogue, Sayı: 8, 2007, (Erişim) 
http://www.deutsche-aussenpolitik.de/newsletter/issue22.pdf, 17 Mayıs 2011, s. 13.
270  Thierry BALZACQ ve Sergio CARRERA, “The Hague Programme: The Long Road to Freedom, 
Security and Justice”, Security Versus Freedom, ASHGATE, 2006, (Erişim) http://www.ashgate.com/
pdf/SamplePages/Security_Versus_Freedom_Ch1.pdf, 19 Mayıs 2011, s. 5.



olan özgürlükten, güvenliğe doğru bir geçişin yaşandığı dikkat çekmektedir.271 Bir birini 

takip eden iki program arasında yaklaşım farklılığına neden olan ve güvenlik kaygılarını 

ortaya çıkartan en büyük etken ise 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’da ve 2004 yılı Mart 

ayında İspanya’da gerçekleştirilen terör eylemleri olmuştur. La Haye Programı altında 

belirlenen 10 öncelik272 ile gelecek beş yıl için özgürlük, güvenlik ve adalet alanının 

güçlendirilmesi hedeflenmiştir. La Haye Programı incelendiğinde göç konusunun daha 

çok sığınma ve yasadışı göç bağlamında, güvenlik çerçevesinde ele alındığı ve yasal 

göçün seviyesinin belirlenmesi konusunda üye ülkelerin yetkili olduğuna vurgu yapıldığı 

dikkat çekmektedir.273 

Daha önce de belirtildiği gibi, AB Amsterdam Antlaşması ile Adalet ve İçişleri Alanı 

kapsamında, göç konusunda yetki sahibi olmuş ve öngörülen 5 yıllık geçiş süresi boyunca 

bu alanda kararların oybirliği ile alınmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştı. La Haye 

Programı’nın düzenlediği dönemin, söz konusu sürenin sonuna denk gelmesi programın 

planlamasını da etkilemiştir. Bu kapsamda Nice Anlaşması’nın274 ilgili maddelerine ve yasa 

dışı göçle mücadeleye ilişkin diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yasal göç kapsam 

dışında bırakılmak üzere yasadışı göç ve sığınma politikasına ilişkin düzenlemelerde 

Avrupa Parlamentosu (AP), Konsey ile birlikte ortak karar prosedürü hakkı elde etmiş ve göç 

ve iltica politikasına ilişkin konularda oy çokluğu ile karar alınması mümkün kılınmıştır.275 La 

Haye Programı ile göç politikasına ilişkin konularda oybirliğinden oy çokluğuna geçilmesi 

önem arz etse de söz konusu durumun sadece yasadışı göç ve sığınma alanı için geçerli 

kılınması dikkat çekicidir. Bu durum, AB’nin ortak göç politikası oluşturulması hedefine 

sahip olmasına rağmen üye ülkelerin henüz yasal göç alanındaki yetkilerini Birlik ile 

paylaşmak istemediklerini ortaya koymaktadır. Yasal göçe ilişkin düzenlemeler bakımından 

orta noktada buluşması oldukça güç olan üye ülkelerin yasadışı göç konusunda daha 

uyumlu olmaları da dikkat çekicidir. Söz konusu uzlaşının, gerçekleştirilen sınırlayıcı 

düzenlemelerin ulusal politikaları ile örtüşmesinden kaynaklandığı söylenebilir.

La Haye Programı’nın uygulama dönemi olan 2004-2009 dönemi göç ve iltica alanında 

önemli gelişmeleri barındırmaktadır. Bu kapsamda söz konusu dönemde gerçekleşen 

en önemli gelişmeler 2005 yılında Frontex (European Agency for the Management of 

Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 

271  Petra BENDEL, a.g.m., s. 36.
272  Söz konusu 10 öncelik; temel haklar ve vatandaşlığın güçlendirilmesi, terörizm karşıtı tedbirler, göçe 
karşı dengeli bir yaklaşımın belirlenmesi, ortak sığınma sisteminin oluşturulması, göçün olumlu etkilerinin 
maksimize edilmesi, bilgi paylaşımında kişisel gizlilik ve güvenlik arasında doğru dengenin kurulması, 
organize suçlarla mücadelede stratejisi geliştirilmesi, gerçek bir Avrupa adalet alanı oluşturulması, 
sorumluluğun paylaşılması ve dayanışma olarak belirlenmiştir.
273  “The Hague Programme, Strenghtening Freedom, Security and Justice in the European Union”, 
2004, (Erişim) http://www.europol.europa.eu/jit/hague_programme_en.pdf, 18 Mayıs 2011, s. 19.
274  Nice Anlaşması’na göre nitelikli oy çokluğu ve ortak karar prosedürlerinin uygulanacağı alanlara 
ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız: (Erişim) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO
/03/23&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en, 20 Mayıs 2011. 
275  Roderick PARKES, a.g.m., s. 14.



Union)’in oluşturulması ve Fransa’nın dönem başkanı olduğu 2008 yılında Avrupa Göç ve 

İltica Paktı’nın imzalanmasıdır. 

2004 yılında Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin Birliğe kabul edilmesi sonucu 

Birliğin 25 ülkeyi kapsayan bir yapıya kavuşması ve genişleyen sınırların kontrolünün ayrı 

bir önem kazanması, AB düzeyinde kapsamlı ve ortak bir sınır kontrolü geliştirilmesini de 

gerekli kılmıştır. Bu kapsamda 2005 yılında Frontex adı verilen bir sistem kurularak; AB 

üyesi ülkeler, Schengen kapsamındaki ülkeler ve diğer partnerler arasında operasyonel 

işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla dış sınırların güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Frontex’in yasal dayanağını oluşturan 2007/2004 sayılı Konsey Tüzüğü, üye ülkelerin dış 

sınır kontrolüne ilişkin tedbirleri belirleme konusunda asıl yetkili taraf olduğunu ancak 

Ajans’ın üye ülkelerin bu alanda almış olduğu tedbirleri koordine etmekle yükümlü 

olduğunu belirtmekte, özellikle “üye ülke sınırları” ifadesini kullanarak ulusal yetkiye vurgu 

yapmaktadır.276 Ajans’ın merkezi AB’nin en uzun dış sınırlarına sahip ülkesi olan Polonya’nın 

Başkenti Varşova olarak belirlenmiştir. Ajans risk analizi, üye ülkeler arasında operasyonel 

işbirliğinin koordinasyonu, sınır kontrol birimlerinin eğitimi, ar-ge hedeflerine ulaşılmasının 

kolaylaştırılması, üye ülkelerin acil durum tepki kapasitelerinin arttırılması ve ortak sınır dışı 

etme operasyonlarında üye devletlere destek sağlanması olmak üzere altı farklı alanda 

yetkili kılınmıştır.277 Ajans, yasa dışı göçmenlerin yoğun bir şekilde giriş yapmaya çalıştığı 

üye ülke sınırlarında (özellikle güney sahillerinde) Birliğin aktif hale getirilmesi yoluyla, üye 

ülkelerin üzerine düşen yükün paylaşılmasını hedeflemektedir.

La Haye Programı döneminde gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden bir diğeri ise 

Avrupa Göç ve İltica Paktı’dır. 2008 yılında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Göç ve İltica 

Paktı, göç ve iltica alanına ilişkin genel ilkeleri belirlemesi nedeniyle üye devletler için 

önem arz etse de politik bir doküman olması nedeniyle bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.278 

Göç ve İltica Paktı, kendisinden kısa bir süre önce geliştirilen “Göçe Küresel Yaklaşım” 

çerçevesinde La Haye programının kazanımlarını sahiplenerek geçen üç yıllık dönem 

içinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermeye çalışmaktadır.279 Pakt, Avrupa Birliği üye ülkeleri 

ve diğer dünya ülkeleri ile karşılıklı sorumluluk ve dayanışma anlayışı içinde, ortak bir 

göç ve iltica politikası oluşturma sürecine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu süreçte 

gerek AB’nin gerekse üye devletlerin ilgili ihtiyaçlarına hizmet etmeyi hedeflemektedir. 

276  Sergio CARRERA(a), “The EU Border Management Strategy: Frontex and the Challanges of 
Irregular Immigration in the Canary Islands”, Ceps Working Document, No. 261, CEPS, Mart 2007, (Erişim) 
www.ceps.eu/ceps/download/1313, 22 Mayıs 2011,  s. 9.
277  “Frontex: Origin and Tasks”, (Erişim) http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/origin/, 20 
Mayıs 2011. 
278  Elspeth GUILD ve Sergio CARRERA, “The French Precidency’s European Pact on Immigration 
and Asylum: Intergovermentalism vs Europanisation?”, CEPS Policy Brief, CEPS, Eylül  2008, (Erişim) www.
ceps.eu/ceps/download/1372,  23 Mayıs 2011, s. 1.
279  Stefona BERTOZZI, “European Pact on Migration and Asylum, A Stepping Stone Towards Common 
European Migration Policies”, Opinion Migraciones, Barcelona Center for International Affairs, Kasım 
2008, (Erişim) http://www.cidob.org/en/content/download/8250/84434/file/19_OPINIO_MIGRACIONS.pdf, 
20 Mayıs 2011,  s. 1. 



Pakt kapsamında La Haye Programı’nın hedeflerine ulaşılabilmesi için özellikle 5 alana 

olan bağlılık dile getirilmektedir. Söz konusu 5 alan:

•	 Üye ülkelerin her birinin ihtiyaçlarını, önceliklerini ve kabul etme kapasitelerini (üye 

ülkeler tarafından belirlenecek) dikkate alan ve göçmenlerin entegrasyonlarını 

teşvik eden bir yasal göç yönetimine geçilmesi,

•	 Yasa dışı göçün, kaçak göçmenlerin vatandaşı oldukları veya giriş yaptıkları 

ülkelere geri gönderildiğinden emin olunacak şekilde kontrol edilmesi,

•	 Sınır kontrollerinin daha etkin yapılması,

•	 Sığınma Avrupa’sı oluşturulması,

•	 Göç ve kalkınma arasında yakın bir ilişki oluşturulması amacıyla göçmenlerin 

vatandaşı oldukları veya geldikleri ülkeler ile kapsamlı bir işbirliği oluşturulmasıdır.280

1999 Tampere Programı ile başlayan ve 2004 yılı La Haye Programı ile devam eden 

Adalet, İçişleri ve Güvenlik alanına ilişkin yol haritası belirleme çalışmaları 2010-2014 yılları 

için oluşturulan Stockholm Programı ile devam etmiş, Program ile söz konusu 5 yıllık 

dönem için Birliğin alana ilişkin öncelikleri ortaya konulmuştur. Nice Anlaşması’nın La Haye 

Programı üzerinde yaptığı etkinin bir benzeri bu dönemde yaşanmış, Stockholm Programı 

Lizbon Anlaşması281 ile getirilen yeni düzenlemeler ışığında hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 

Nice Anlaşması ile “ortak karar prosedürü”nün dışında bırakılan yasal göçe ilişkin konular 

Lizbon Anlaşması ile bu alana dâhil edilmiş ve yasal göçe ilişkin kararların da nitelikli oy 

çokluğu ile alınacağı kabul edilmiştir.282 Lizbon Anlaşması283 ile yasal göçe ilişkin konularda 

ortak/olağan karar prosedürünün uygulanacak olması Avrupa Parlamentosu’nu bu 

alanda temel aktörlerden birisi haline getirse de, üçüncü ülkelerden kabul edilecek göçün 

miktarının belirlenmesi konusunda üye ülkelerin yetkili kılınması Komisyon tarafından 

hazırlanacak tekliflerin kapsamını sınırlamaktadır.284 

280  European Pact on Immigration and Asylum,  Council of European Union, 2008, (Erişim) http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf, 6 Aralık 2010, s. 4.
281  Lizbon Antlaşması’nın 79. maddesi ile Avrupa Birliği’nin, Birlik sınırları içinde yasal olarak ikamet 
eden üçüncü ülke vatandaşlarına adil muamele sağlamayı, yasadışı göçle mücadeleyi ve göç dalgalarının 
etkin yönetimini amaçlayan bir ortak göç politikası geliştirleceği belirtilmektedir.
282  Toby ARCHER, “The Stockholm Programme: Europe’s Next Step on its Quest to be an Area of 
Freedom, Security and Justice”, The Finnish Institute of International Affairs, Aralık 2009, (Erişim) www.fiia.
fi/assets/publications/UPI_Briefing_Paper_49_2009.pdf, 24 Mayıs 2011, s. 4-5.
283  Lizbon öncesinde yasal göçe ilişkin düzenlemeler Komisyon’un önerisi ya da üye devletlerden 
birinin girişimi ile Parlamento’ya danışılmak suretiyle, Konsey tarafından oybirliği ile alınmaktaydı. Anlaşma 
sonrasında yasal göçe ilişkin düzenlemelerin olağan karar prosedürü ile yapılacağı kabul edilerek hem 
Parlamento’nun rolü güçlendirmekte, hem de Konsey’de alınacak olan kararların nitelikli çoğunlukla 
alınması şart koşulmaktadır. (Gülüm Bayraktoroğlu ÖZÇELİK, a.g.m., s. 420.)
284  Elizabeth COLLETT, “The European Union’s Stockholm Program: Less Ambition on Immigration 
and Asylum, But More Detailed Plans”, MPI-Migration Policy Institute,  Ocak 2010, (Erişim) http://www.
migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=768,11 Mayıs 2011.



Stockholm Programı, göçe ilişkin olarak 2006 yılından bu yana devam etmekte olan, 

göçün doğru yönetildiği takdirde hem göç veren hem de göç alan ülkeye olumlu katkı 

sağlayacağını savunan “Göçe Küresel Yaklaşım”ı takip etmeye devam etmiştir. Program 

ile Konsey; işgücü göçünün rekabet seviyesini ve ekonomik canlılığı arttırabileceğini 

kabul etmekte, bunun yanı sıra her üye ülke tarafından belirlenecek olan önceliklere, 

ihtiyaçlara ve miktarlara uygun olarak göçmenlerin kabul sistemlerinin esnetilmesini 

teşvik etmektedir.285 2010 yılında açıklanan program ile ayrıca genel olarak bir haklar ve 

adalet Avrupa’sı oluşturulması isteği dile getirilirken Frontex’in desteklenmesi yolu ile sınır 

kontrolünün güçlendirilmesi ve yasadışı göçle mücadeleye devam edilmesine de özel bir 

vurgu yapmaktadır.286 Programın uygulanmasına ilişkin olarak açıklanan eylem planında 

mevcut direktiflerin uygulamasının kontrolünün takvime bağlanmasının yanı sıra yasal 

göçe ilişkin yeni Direktif önerilerinden de bahsedilmektedir.287

Avrupa Birliği’nin göç konusundaki çabaları incelendiğinde göç konusunun Adalet 

ve İçişleri Alanı kapsamında 1999 yılından beri çeşitli programlar altında ele alındığı 

dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, 1999 yılında Tampere Programı ile başlayan, 2004 

yılında La Haye Programı ile devam eden süreç 2010 yılında uygulanmaya başlanan 

Stockholm Programı ile devam etmektedir. Her programlama dönemi, program 

kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda çeşitli düzenlemelerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Avrupa Birliği’nin üçüncü ülke vatandaşlarının yasal göçüne ilişkin olarak 

oluşturmuş olduğu düzenlemeler de söz konusu programlama dönemleri kapsamında 

ortaya çıkmıştır. Bu kapsamdaki ilk düzenleme Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Oturma İzin 

Formatlarının Tekleştirilmesine İlişkin 1030/2002288 sayılı Konsey Tüzüğü olmuştur. Söz 

konusu düzenleme ile üçüncü ülke vatandaşlarına format anlamında tek tip bir oturma izni 

çıkartılmasının kabul edilmesi ile ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecek olan düzenlemeler 

için bir altyapı oluşturulmaya çalışıldığı söylenebilir.

285  The Stockholm Programme: An Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens, 
European Council, 2010, (Erişim) http://eurolex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115
:0001:0038:EN:PDF, 20 Mayıs 2011, s. 29.
286  Europa(b), Stockholm Programme, 2010, (Erişim) http://europa.eu/legislation_summaries/
human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_en.htm, 19 Mayıs 2011. 
287  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Delivering an Area of Freedom, Security 
and Justice for Europe’s Citizens, Action Plan Implementing the Stockholm Programme COM(2010) 171 
final, 2010, (Erişim) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:EN:PDF, 
20 Mayıs 2011, s. 51-52. 
288  Council Regulation: 1030/2002, Laying Down a Uniform Format for Residence Permits for Third-
Country Nationals, (Erişim)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:157:0001:0007:EN:PDF., 27 Mayıs 2011.



Üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde üç aya kadarki kısa süreli ikametleri 

Schengen sistemi kapsamında düzenlenmektedir. Bu nedenle, Birliğin üçüncü ülke 

vatandaşı kişilerin yasal göçüne ilişkin çıkarmış olduğu düzenlemeler, üye ülkelerde üç 

aydan fazla süreyle ikamet etmek isteyen göçmenlerin kabul ve ikamet koşullarına ilişkin 

olmuştur.289

2.3.2. Yeni Dönemde AB Ortak Göç Politikasına İlişkin Yasal 
Düzenlemeler

2.3.2.1. Aile Birleşimi Hakkına İlişkin 2003/86 Sayılı Konsey Direktifi  

Tampere zirvesinde kabul edilen, üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacak 

prosedürlerin uyumlaştırılması kararı ışığında, AB’nin ortak göç politikasına ilişkin 

ortaya çıkardığı ilk bağlayıcı düzenleme 2003 yılında düzenlenen aile birleşimine yönelik 

2003/86290 sayılı Direktif olmuştur. Direktif, aile yaşamının göçmenlerin ekonomik ve sosyal 

entegrasyonlarını kolaylaştıracağı gerekçesiyle, aile hayatına saygı ve aile müessesini 

koruma ilkelerini gözetmeye çalışmıştır.

2003/86 sayılı Konsey Direktifi ile AB üyesi ülkelerde yasal olarak ikamet eden üçüncü 

ülke vatandaşlarının ve bu kişilerin yakınlarının aile birleşimi hakkından yararlanabilmeleri 

için gerekli asgari koşullar belirlenmektedir. Aile Birleşimi Direktifi ile eş ve reşit olmayan 

çocuklardan oluşan çekirdek ailenin her durumda aile birleşimi hakkından yararlanacağı 

belirtilmektedir. Bu kişiler dışındaki kişilerin ise (birinci derece üst-soylar, evli olmayan reşit 

çocuklar, çok eşliler, evli olmayan eşler291 veya aynı cinsten kişilerin yasal birliktelikleri gibi...) 

aile birleşimi hakkından yararlanmaları üye ülkelerin yetkisine bırakılmaktadır. Direktifin 

amacı, üye ülke sınırları içinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının 

aile birleşimi hakkından yararlanmalarına ilişkin koşulların belirlenmesi olarak ifade 

edilmektedir. Bu durum yasal olarak sığınma hakkı tanınan kişileri de Direktif’in kapsamı 

altına almaktadır.

Düzenleme ile üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden kişiler sponsor olarak 

adlandırılmakta, sponsorun aile birleşimi hakkından yararlanabilmesi için bulunduğu üye 

ülke tarafından bir yıl veya daha fazla süre için düzenlenmiş olan bir oturma izni taşıması 

veya sürekli oturma izni elde etme olasılığı bulunması gerekli kılınmaktadır. Bu nedenle 

289  Kay HAILBRONNER, “Implications of the EU Lisbon Treaty on EU Immigration Law”, Center for 
International and European Law on Immigration and Asylum,  2010,  (Erişim) http://migration.ucdavis.edu/
rs/files/2010/hailbronner-implications-of-the-eu-lisbon-treaty.pdf, 31 Mayıs 2011, s. 4.
290  Council Directive: 2003/86, on the Right to Family Reunification, (Erişim)  http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF, 29 Mayıs 2011.
291  Direktif üye ülkelerin evli olmayan çiftlerin başvurularını değerlendirirken ortak bir çocukları olup 
olmadığına, daha önce beraber yaşayıp yaşamadıklarına ve bu tür delil olarak kabul edilebilecek diğer 
unsurlara bakmaları gerektiğini belirtmektedir.



Direktif henüz sığınma/koruma başvurusu sonuçlanmamış, geçici/tali korumaya tabi kişiler 

ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan nedenlerle daha iyi koşullara sahip olan aile üyeleri 

bakımından geçerli değildir. Direktif ile aile birleşimi hakkından yararlanacak olan kişiler; 

eş, sponsorun kendisinin veya eşinin reşit olmayan çocukları (evlat edinilen çocuklar dâhil) 

olarak belirtilmekte, çocuklar için önemli olan unsurun üye ülkeler tarafından belirlenen 

reşit olma yaşının altında olmaları ve evli olmamaları olduğu vurgulanmaktadır. Direktif ile 

ayrıca 12 ve 15 yaşın üstündeki çocukların entegrasyon güçlüğü gibi çeşitli durumlarda 

aile birleşimi hakkından yararlanabilmelerinin sınırlanabilmesi mümkün kılınmaktadır. 

Düzenlemede yaş ile ilgili yer alan bir diğer hüküm ise zorla evliliklerin önüne geçilmesi ve 

entegrasyonun teşviki amacıyla üye ülkelerin sponsor ve eşi için asgari bir yaş belirlemesi 

hükmüdür. Ancak hükme göre belirlenecek olan bu yaş en fazla 21 olabilir.

Direktif ile üye ülkelere, aile birleşimi başvurusunu değerlendirirken sponsorun konut, 

sağlık sigortası ve gelir açısından yeterli olup olmadığını kanıtlayıcı doküman isteme hakkı 

tanınmakta ve ülkelerin entegrasyon tedbirleri almalarına imkan verilmektedir. Bunun 

yanı sıra aile üyelerinin yaşadıkları toplumla entegrasyonlarının teşvik edilmesi amacıyla 

eğitim, istihdam ve mesleki eğitim gibi alanlarda sponsordan bağımsız değerlendirilmesi 

gerekliliği getirilmektedir. Direktif, üye ülkeler tarafından sponsorun aile birleşimi hakkından 

yararlanabilmesi için bir bekleme/yeterlilik süresi getirilmesi durumunda, söz konusu 

sürenin 2 yılı geçemeyeceğini öngörmektedir. Ancak, başvuru sırasında yürürlükte olan 

ulusal mevzuatlar dikkate alındığında geçiş süresi boyunca, başvuru tarihi ve kişilere 

oturma izni çıkarılması arasında geçen sürenin en fazla 3 yıl olabileceği belirtilmektedir. 

Aile birleşimi için yapılacak olan başvurunun sponsor veya aile üyeleri tarafından, 

istisnai durumlar haricinde, aile üyelerinin ülke dışında bulundukları sırada yapılması 

gerekmektedir. Üye ülkelerin başvuru tarihinden itibaren en geç 9 ay içinde başvuruyu 

karara bağlamaları gerekmektedir. 

Üye ülke tarafından gerçekleştirilecek olan inceleme sonucunda, aile üyesine ilk 

olarak bir yıllık yenilenebilir bir oturma izni düzenleneceği ancak söz konusu oturma 

izninin geçerliğinin sponsorun oturma izni süresini geçemeyeceği kabul edilmektedir. 

Üye ülkelere, aile birleşimi yolu ile ülkeye giriş yapan kişilerin çalışabilmeleri için birtakım 

kurallar belirleme hakkı tanınmakta, ancak aile üyelerinin çalışabilmelerine ilişkin işgücü 

piyasası araştırmasının 12 ayı geçemeyeceği kabul edilmektedir.

Direktifin doğrudan geçerli olduğu eş ve çocuklar dışında kalan, evli olmayan reşit 

çocuklar ve üst-soyların çalışabilmesi ise üye ülkelerin iznine bağlı kılınmıştır. Aile birleşimi 

başvurusunun, kişilerin kamu güvenliğine, kamu sağlığına ve kamu düzenine karşı 

tehlike oluşturması veya terörist örgütlerle bağlantılı olmaları durumunda reddedilmesi 

mümkündür. Aile birleşimi hakkı ile ülkeye giriş yapan ve 5 yılı dolduran aile üyelerine 



hak kazanmaları durumunda farklı bir oturma izni verilebilmektedir. Direktif’in sonunda 

aile başvurusunun reddedilmesi veya oturma izninin yenilenmemesi durumunda başvuru 

sahiplerinin yargı yoluna başvurabilmelerinin sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu Direktif’te yer alan 12 ve 15 yaşın üstündeki çocukların aile birleşimi 

hakkından yararlanmalarının sınırlanabilmesine ve başvuru ve oturma izni çıkarılması 

arasında geçen sürenin 3 yılı bulabileceğine ilişkin hükümler, AP tarafından aile hayatı ve 

ayrımcılıkla mücadele ilkelerine aykırı görülmüş ve iptali istenmiştir. Ancak Adalet Divanı 

yaptığı değerlendirmede Direktif ’in anılan ilkelere aykırı olmadığına karar vermiştir.292

2.3.2.2. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Uzun Süreli Yerleşik Statüsü 
Elde Etmesine İlişkin 2003/109 Sayılı Konsey Direktifi

Avrupa Birliği’nin göç politikası kapsamında gerçekleştirdiği ikinci düzenleme yine 

2003 yılında, Aile Birleşimi Direktifi’nin kabulünün hemen sonrasında gerçekleştirilen 

2003/109293 sayılı Direktiftir. Direktif, Tampere Programı’nın hedefleri arasında yer alan, 

üye ülkelerde uzun süredir yasal olarak yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarına tanınan 

hakların, mümkün olduğunca AB vatandaşlarına tanınan haklara yaklaştırılması 

hedefi doğrultusunda hazırlanmıştır. Direktif ile üye ülkelerde yaşayan ve bulundukları 

ülkelerle çeşitli bağlar kuran üçüncü ülke vatandaşlarına birtakım haklar tanınması 

hedeflenmektedir.294

Direktif ile üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına uzun 

süreli yerleşik statüsünün verilmesine ve geri alınmasına ilişkin koşullar belirlenmekte, 

ayrıca söz konusu statüye bağlı olacak haklar açıklanmaktadır. 2003/109 sayılı direktif ile 

üçüncü ülke vatandaşlarına uzun süreli yerleşik statüsü tanınması için en önemli ölçütün 

kişilerin üye ülkelerde yasal olarak ikamet etme süresi olduğu belirtilmekte, söz konusu 

ikametin kişinin bulunduğu ülkeye yerleştiğini/bağ kurduğunu gösterecek uzunlukta, 

sürekli ve yasal olması gerektiği ifade edilmektedir. Direktif kapsamında üçüncü ülke 

vatandaşlarının uzun süreli yerleşik statüsü elde etmeleri, yeterli mali kaynağa ve 

hastalık sigortasına sahip olmalarına, başka bir deyişle üye ülkeye ekonomik anlamda 

yük olmayacaklarını ispatlayabilmelerine bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra statünün elde 

edilebilmesi için söz konusu kişilerin kamu güvenliğine, kamu sağlığına ve kamu düzenine 

292  Europa(c), Family Reunification, 2009, (Erişim) http://europa.eu/legislation_summaries/justice_
freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33118_en.htm, 14 Mayıs 2011. 
293  Council Directive, 2003/109, Concerning the Status of Third-Country Nationals Who are Long-
Term Residents, (Erişim) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053
:EN:PDF, 25 Mayıs 2011.
294  Europa(d), Status of  Non-EU Member Country Nationals Who are Long Term Residents, 2007, 
(Erişim)http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_
asylum_immigration/l23034_en.htm, 27 Mayıs 2011. 



karşı tehlike oluşturmamaları gerekli kılınmaktadır. Üye ülkelerde sezonluk işçi, au pair, 

görevlendirme, eğitim, mesleki eğitim, geçici koruma gibi nedenlerle bulunan veya koruma 

başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen üçüncü ülke vatandaşları ile mülteci ve mülteci 

statüsü için başvuru yapmış olan kimseler direktif kapsamı dışında bırakılmaktadır.

Üçüncü ülke vatandaşlarının uzun süreli yerleşik statüsü elde edebilmeleri için 

kesintisiz ve yasal olarak 5 yıl süre295 ile üye ülkede ikamet etmeleri gerekli kılınmaktadır. 

Statünün elde edilebilmesi için gerekli olan 5 yıl hesaplanırken, aralıksız olarak 6 aydan 

az ve toplamda 10 ayı geçmeyen tüm kesintiler hesaplamaya dâhil edilmekte, daha 

uzun sürelerin sayılabilmesi ise üye ülkelerin yetkisine bırakılmaktadır. Üçüncü ülke 

vatandaşlarının kendileri ve kendilerine bağlı kişiler için yeterli ve düzenli bir gelire sahip 

olmaları gerekliliğinin yanı sıra, üye ülkelerin öngörmesi durumunda ilgili entegrasyon 

tedbirlerini de karşılamaları gerekmektedir.

Uzun süreli yerleşikler bulundukları ülkelerde istihdam, eğitim ve mesleki eğitim, 

mesleki diplomaların tanınması, sosyal güvenlik, sosyal yardım, sosyal destek ve vergi 

yardımları gibi çeşitli alanlarda ülke vatandaşları ile eşit muamele hakkına sahiptir. Ancak, 

üye ülkelere gerekli gördükleri durumlarda istihdam ve eğitim alanlarına ilişkin çeşitli 

sınırlamalar getirebilme hakkı tanınmaktadır. Bunun yanı sıra uzun süreli yerleşiklere 

sağlanacak sosyal yardımların en azından minimum gelir desteği, hastalık, hamilelik ve 

ebeveyn yardımları ile uzun süreli bakım hizmetleri gibi unsurları kapsaması gerektiği 

belirtilmektedir. Ayrıca, statünün tanındığı kişilerin çocuklarının, vatandaşlarla aynı şartlar 

altında eğitime erişimlerinin sağlanmasının da zorunlu olduğu ifade edilmektedir. 

Üye ülkelerde bulunan yetkili ulusal mercilerin üçüncü ülke vatandaşının başvurusunun 

ardından en geç 6 ay içinde konuya ilişkin kararı açıklamaları gerekmektedir. Yapılan 

inceleme sonucunda başvurunun uygun bulunması durumunda üçüncü ülke vatandaşına 

uzun süreli yerleşiklere ilişkin oturma izni (EC Residence Permit) çıkartılmakta, söz 

konusu izin 5’er yıllık ve otomatik olarak yenilenebilir şekilde düzenlenmektedir. Statü elde 

edilirken sahtecilik yapıldığının ortaya çıkması, kesintisiz 12 ay boyunca Topluluk sınırları 

dışında bulunulması, 6 yıl boyunca statünün elde edildiği ülke dışında bulunulması, kişinin 

kamu güvenliği ve sağlığı için bir tehdit oluşturmaya başlaması veya başka bir üye ülkede 

benzer bir statü elde edilmesi durumlarında statünün geri alınabileceği öngörülmektedir.  

Direktif ile uzun süreli yerleşik statüsü elde eden üçüncü ülke vatandaşlarının başka 

bir üye ülkede ikamet etmelerine ilişkin koşullar da düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 

295  Süre hesaplanırken sezonluk işçi, au pair ve görevlendirme gibi kısa süreli ikametlerin hiçbir 
şekilde hesaplamaya dâhil edilemeyeceği belirtilmekte ancak eğitim veya mesleki eğitim nedeniyle ülkede 
bulunulan sürelerin yarısının statünün elde edilmesine katkıda bulunacağı durumlarda hesaplamaya dâhil 
edileceği kabul edilmektedir.



ikinci üye ülkedeki ikametin serbest meslek veya işverene bağlı olarak çalışma, eğitim 

veya herhangi bir ekonomik aktivite olmaksızın yerleşim amacıyla olabileceği kabul 

edilmektedir. Uzun süreli yerleşiklerin başka bir üye ülkede 3 ayı aşkın bir süre ikamet 

edebilmeleri mümkün kılınırken, kabul edilecek kişi sayısının ve istihdama ilişkin koşulların 

belirlenmesi konusunda üye ülkeler serbest bırakılmaktadır. Kişinin ikinci bir üye ülkede 

ikamet edebilmesi için ülkeye giriş tarihinden en geç 3 ay içinde yetkili ulusal mercilere 

başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru durumunda ikinci üye ülkenin 4 ay içinde 

başvuruyu yanıtlandırması ve olumlu görmesi durumunda yenilenebilir oturma izni vermesi 

öngörülmektedir. Uzun süreli yerleşiklerin ikinci bir üye ülkede ikamet etmesi durumunda 

bu kişiler 2003/86 sayılı Aile Birleşimi Direktifinde belirtilen koşullardan faydalanabilmekte 

ancak ilk üye ülkede bu haktan yararlanılmış ise aile üyeleri otomatik olarak sponsor ile 

birlikte ikinci üye ülkede ikamet etme hakkına sahip olmaktadır. Aksi durumda ikinci üye 

ülkede aile birleşimi başvurusu yapılması gerekmektedir.

2.3.2.3. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Eğitim, Öğrenci Değişimi, 
Ücretsiz Staj veya Gönüllü Hizmet Amacıyla Kabullerine İlişkin 
2004/114 Sayılı Konsey Direktifi

2004 yılında çıkartılan 2004/114296 sayılı direktif ile eğitim, öğrenci değişimi, ücretsiz 

staj ve gönüllü hizmet amacıyla üç aydan fazla bir süre için üye ülkelere giriş yapmak isteyen 

üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin ulusal mevzuatların uyumlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Direktif, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki hedeflerine uygun olarak söz konusu kişilere 

ilişkin koşulların uyumlaştırılması yoluyla üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelerde eğitim 

görmelerini teşvik etmeye çalışmaktadır. Konuya ilişkin genel hatları belirleyen Direktif, 

üçüncü ülke vatandaşlarını yüksek öğrenim öğrencileri, orta öğretim öğrencileri, ücretsiz 

stajyerler ve gönüllü işçiler olmak üzere dört kategoriye ayırmakta ve her kategoriye 

özel kabul kuralları getirmektedir.297 Direktif kapsamında belirtilen kategorilerden sadece 

öğrencilere ilişkin hükümlerin uygulanması zorunlu iken, bunun dışında yer alan orta 

öğretim öğrencileri, ücretsiz stajyerler ve gönüllü işçilere ilişkin hükümlerin uygulanması 

üye ülkenin tercihine bırakılmaktadır. Sığınmacılar, geçici koruma altında bulunanlar, AB 

vatandaşlarının üçüncü ülke vatandaşı aile üyeleri ve uzun süreli yerleşik statüsü bulunan 

üçüncü ülke vatandaşları direktif kapsamı dışında bırakılmaktadır. Ulusal mevzuat gereği 

aldıkları desteğin gelir kabul edildiği stajyerler ve gönüllü işçiler de direktif kapsamı 

dışındadır.

296  Council Directive, 2004/114, On the Conditions of Admission of Third-Country Nationals for the 
Purposes of Studies, Pupil Exchange, Unremunerated Training or Voluntary Service, (Erişim)  http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:EN:PDF, 29 Mayıs 2011.
297  Europa(e), Conditions of Admission of Third-Country Nationals for the Purposes of Studies, 
pupil Exchange, Unremunerated Training or Voluntary Service, 2007, (Erişim) http://europa.eu/legislation_
summaries/education_training_youth/cooperation_with_third_countries/l33163a_en.htm, 28 Mayıs 2011.



Direktif ile üye ülkelerde eğitim görmek isteyen üçüncü ülke vatandaşlarının bir 

eğitim kurumundan kabul almaları sağlık sigortasına, geçim ve gidiş-geliş masraflarını 

karşılayacak mali kaynağa sahip olmalarına bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, kişilerin 

eğitim alınacak dile hâkim olmaları ve üye ülkenin öngörmesi durumunda başvuru 

ücretini ve okul ücretini önceden ödemiş olmaları gerekli kılınmaktadır. Üçüncü ülke 

vatandaşlarına ilişkin olarak öngörülecek yaş limitlerinin belirlenmesi yetkisi ise üye 

ülkelere bırakılmaktadır.

Direktif kapsamında kategorilere ayrılan üçüncü ülke vatandaşlarına çıkartılacak olan 

otuma izinlerinin geçerlilikleri kategorilere göre değişmektedir. Yüksek öğrenim öğrencileri 

için en az bir yıllık bir oturma izni çıkartılmakta ve gerekli koşullar sağlandığı takdirde 

izin yenilenebilmektedir. Eğitim süresinin bir yılın altında olması durumunda oturma izni 

sadece eğitim süresi ile sınırlı olmaktadır. Orta öğretim öğrencileri, ücretsiz stajyerler ve 

gönüllü işçiler için çıkartılacak iznin en fazla bir yıl olacağı ancak ücretsiz stajyerler ve 

gönüllü işçiler için bu sürenin gereken durumlarda bir yılı aşabileceği kabul edilmektedir. 

Öğrencilerin çalışmalarına imkân tanınmasına rağmen, ilk yıl için üye ülkelerin çeşitli 

sınırlamalar getirmesi mümkün kılınmaktadır. Bunun yanı sıra ikinci ülkede yapılacak olan 

eğitimin ilk ülkede alınan eğitimin devamı niteliği taşıması ya da tamamlayıcı nitelikte 

olması durumunda üçüncü ülke vatandaşı öğrencilere ikinci bir üye ülkede eğitimlerine 

devam etme fırsatı da verilmektedir. Direktif ile oluşturulan kategorilerden sadece yüksek 

öğrenimdeki öğrencilere çalışma hakkı tanınmakta; öğrencilerin eğitim saatleri dışında, 

üst sınır üye ülke tarafından belirlenmek üzere, haftada en az 10 saat çalışabilecekleri 

kabul edilmektedir. 

2.3.2.4. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Bilimsel Araştırma Amacıyla 
Kabullerine İlişkin 2005/71 Sayılı Konsey Direktifi 

Üye ülkelerde bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak isteyen üçüncü ülke 

vatandaşlarına uygulanan kabul prosedürleri 2005 yılında gerçekleştirilen 2005/71298 sayılı 

direktif ile uyumlaştırılmaya çalışılmıştır. Direktif ile Avrupa Birliği’nin Barselona Zirvesi ile 

ortaya koymuş olduğu üye ülkelerin gayri safi yurtiçi hâsılalarının % 3’ünün araştırma ve 

teknoloji geliştirmeye ayrılması hedefinin gerçekleştirilebilmesi için 2010 yılına kadar en 

az 700.000 ilave araştırmacıya ihtiyaç duyulacağından hareketle, AB araştırmacılar için 

cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılmıştır.299

298  Council Directive, 2005/71, On a Specific Procedure for Admitting Third-Country Nationals for the 
Purposes of Scientific Research, (Erişim) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
5:289:0015:0022:EN:PDF, 28 Mayıs 2011.
299  Europa(f), Admission and Residence of Researchers from Third Countries, 2007, (Erişim) http://
europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/i23023_
en.htm, 29 Mayıs 2011.



Direktif, üye ülkelerde üç aydan uzun süreli bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmak 

isteyen ve üye ülkeler tarafından tanınan araştırma kurumları ile anlaşması bulunan üçüncü 

ülke vatandaşlarının kabullerine ilişkin koşulları düzenlemektedir. Araştırma kurumlarının 

üçüncü ülke vatandaşları ile bir anlaşma yapması ise araştırma için yeterli fona sahip 

olunması ve araştırmacının ilgili alanda yeterli mesleki niteliklere sahip olması koşulu ile 

mümkün kılınmaktadır. Bu kapsamda araştırmacının araştırma süresi boyunca yeterli 

mali kaynaklara ve sağlık sigortasına sahip olması gereklidir. Gerekli koşulları sağlayarak 

üye ülke tarafından tanınan bir araştırma kurumu ile bir anlaşmaya sahip olan üçüncü 

ülke vatandaşına en az bir yıllık olmak üzere yenilenebilir bir oturma izni çıkartılmaktadır. 

Araştırma süresinin bir yıldan az olması durumunda oturma izni araştırma süresi ile sınırlı 

olmaktadır. Bilimsel araştırma amacıyla oturma izni elde eden bir üçüncü ülke vatandaşının 

aile üyesine de oturma izni çıkartılması durumunda söz konusu izin, araştırmacının sahip 

olduğu izin ile aynı süre için geçerli olmaktadır.

Bilimsel araştırma için oturma izni elde eden üçüncü ülke vatandaşları mesleki 

yeterliliklerin tanınması, çalışma koşulları, ücret ve işten çıkarma gibi çeşitli alanlarda 

üye ülke vatandaşları ile eşit muamele hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra araştırmacının, 

oturma izni elde ettiği ülke dışında başka bir üye ülkede araştırmalarına devam etmek 

istemesi durumunda, ikinci üye ülkede kalış süresi etkili olmakta eğer üç aydan fazla bir 

süre kalınmak isteniyorsa ikinci ülkede yetkili bir araştırma kurumu ile yeni bir anlaşma 

yapılması gerekmektedir. 

2.3.2.5. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Yüksek Vasıflı İşlerde Çalışmaları 

Amacıyla Kabul ve İkametlerine İlişkin 2009/50 Sayılı Konsey Direktifi

Avrupa Birliği’nin yasal göç konusunda en güncel bağlayıcı düzenlemesi yüksek 

vasıflı üçüncü ülke vatandaşlarının istihdam amacıyla kabul edilmelerine ilişkin olarak 

gerçekleştirilmiştir. 2009/50300 sayılı Direktif ile yüksek vasıflı üçüncü ülke vatandaşları için 

“Mavi Kart” adı verilen yeni bir oturma izni formatı getirilmekte ve bu nedenle söz konusu 

direktif “Mavi Kart Direktifi” olarak adlandırılmaktadır. Direktif ile 2000 yılında açıklanan 

Lizbon Stratejisi hedeflerine uygun olarak AB’nin üçüncü ülkelerde yaşayan yüksek 

vasıflı kişiler için çekici hale getirilmesine çalışılmakta, bunun yanı sıra yüksek vasıflı 

üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin üye ülkelerde mevcut uygulamaların uyumlaştırılması 

ve kabul prosedürlerinin basitleştirilmesi amaçlanmaktadır.301 2001 yılında üçüncü ülke 

300  Council Directive,  2009/50, On the Conditions of Entry and Residence of Third-Country Nationals 
for the Purposes of Highly Qualified Employment, (Erişim) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:en:PDF, 30 Mayıs 2011.
301  Europa(g), Entry and Residence of Highly Qualified Workers (EU Blue Card), 2009, (Erişim) 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_
immigration/l14573_en.htm, 29 Mayıs 2011.



vatandaşlarının ekonomik göçlerine ilişkin olarak hazırlanan Direktif önerisinin reddedildiği 

hatırlanırsa 8 yıl sonra tüm ekonomik göçmenleri kapsamasa da yüksek vasıflı kişileri 

kapsayan bu tür bir düzenlemenin ortaya çıkması önem arz etmektedir.

Direktif kapsamında yüksek vasıflı üçüncü ülke vatandaşlarının ve bu kişilerin aile 

üyelerinin üye ülkelere kabul ve ikametlerine ilişkin koşulların belirlenmesinin yanı sıra 

söz konusu kişilerin ilk ülke dışında ikinci bir üye ülkeye kabul edilmelerine ilişkin koşullar 

da ortaya konulmaktadır. Herhangi bir koruma türünden faydalanan veya bu amaçla 

başvuruda bulunanlar, mülteciler veya vatansız kişiler, sezonluk işçiler, 2003/89, 2003/109 

ve 2005/71 sayılı direktiflerin kapsadığı kişiler, AB vatandaşları ve serbest dolaşım 

haklarından yararlanan üçüncü ülke vatandaşları direktifin kapsamı dışında bırakılmaktadır.

Yüksek vasıflı üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde Mavi Kart başvurusu 

yapabilmeleri, başvuru yapılacak ülkede en az 1 yıl geçerliliği olan bir iş sözleşmesine veya 

bağlayıcı bir iş teklifine sahip olmalarına bağlanmıştır. Kişinin sunduğu iş sözleşmesinin 

veya iş teklifinin yüksek vasıflı bir iş olması gerekliliğinin yanı sıra kişinin de ilgili çalışma 

alanında yüksek vasıflara sahip olduğunu belgeleyebilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

işin yüksek nitelik gerektirdiğini ortaya koymak amacıyla olsa gerek, direktif ile üçüncü ülke 

vatandaşlarının çalışacakları işlerde elde edecekleri kazanca ilişkin bir limit getirilmiştir. 

Mavi Kart elde edebilmek için kişinin, ilgili ülkede mevcut yıllık brüt maaş ortalamasının en 

az 1,5 katı kazanç elde etmesi zorunluluğu getirilmiş, üye ülkelerin bu oranı 1,2’ye kadar 

esnetebilmelerine imkân verilmiştir.

Direktif ile belirtilen koşulları taşıyan üçüncü ülke vatandaşları, Mavi Kart için kendileri 

başvurabileceği gibi bu kişiler adına ilgili işverenler de başvuru yapabilir. Başvurunun en 

geç 90 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılması gerekmekte, olumlu 

sonuçlanması halinde kişiye 1 ila 4 yıla kadar geçerli bir AB Mavi Kart’ı verilmektedir. 

Söz konusu kart kişiye giriş, yeniden giriş, ikamet ve çalışma hakkı tanımaktadır. Ayrıca, 

kart sahibi kişiler çalışma koşulları, sosyal güvenlik, emeklilik, mesleki yeterlilik ve 

diplomaların tanınması gibi alanlarda üye ülke vatandaşları ile eşit muamele hakkından 

faydalanmaktadırlar. Ancak yüksek vasıflı işlere erişimde eşit muamele elde edilebilmesi 

için kişinin iki yılı tamamlaması gerekmektedir. Düzenlemede ilk iki yıl boyunca Mavi Kart 

sahibi üçüncü ülke vatandaşının iş değiştirebilmesi, ilgili üye ülkenin yetkili makamlarından 

yazılı ön onay almasına bağlı kılınmaktadır. Kişinin başvuruda kullandığı belgelerde 

sahtecilik yaptığının tespit edilmesi, işgücü piyasasının durumuna göre üye ülkelerin 

önceliği AB vatandaşları ya da uzun süreli yerleşiklere vermesi ve kişinin Kart’ın geçerlilik 

süresi boyunca kesintisiz üç ay boyunca veya bir defadan fazla işsiz kalması durumunda 

üçüncü ülke vatandaşına verilen kartın gerçekliliğini yitireceği kabul edilmektedir.



Mavi Kart sahibi üçüncü ülke vatandaşının ve ailesinin ikinci bir üye ülkeye yerleşmesi 

ancak 18 ay çalışılmasından sonra mümkün olmakta, bu tür bir durumda yerleşilen ikinci 

ülkeye en geç bir ay içinde yeni bir Mavi Kart başvurusunda bulunması gerekmektedir. Mavi 

Kart sahibi kişinin aile bireylerinin bu kişi ile birlikte ilk üye ülkede oturdukları durumda, bu 

kişiler de kart sahibi ile birlikte ikinci ülkeye yerleşebilmektedir. Ancak aile birleşiminin ilk 

üye ülkede oluşmaması durumunda bu kişilerin 2003/86 sayılı Aile Birleşimi Direktifi’nde 

belirtilen hükümlerden faydalanabileceği kabul edilmektedir. 

2.3.2.6. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Üye Ülke Sınırları İçinde 
Çalışmalarına ve İkametlerine İlişkin Tek İzin için Tek Başvuru 
Prosedürüne ve Üye Ülkelerde Yasal Olarak İkamet Eden Üçüncü 
Ülke Vatandaşı Çalışanlara İlişkin Ortak Kurallara Dair 2011/98 Sayılı 
Direktif

Avrupa Birliği’nin yasal göçe ilişkin en güncel düzenlemesidir.  Söz konusu direktif, 

daha önceki direktifler gibi 1999 Tampere Zirvesi kararlarına atıf yapmakta ve üçüncü 

ülke vatandaşlarının kabul ve ikamet koşullarına ilişkin düzenlemelerin uyumlaştırılması 

ihtiyacına vurgu yapmaktadır.302 Direktif, üçüncü ülke vatandaşı göçmenler için çalışma 

ve oturma izinlerinin tek bir belgede birleştirilmesinin, üye ülkelerde mevcut ulusal 

sistemlerin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına katkı sağlayacağı görüşü doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir.

Direktif genel hükümler, tek başvuru ve tek izin prosedürü ve eşit muamele hakkı 

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Prosedüre ilişkin ikinci bölümde, üye ülkelerde 

çalışmak amacıyla ikamet etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşlarının kabul prosedürlerinin 

basitleştirilmesi ve yasal statülerinin kontrolünün kolaylaştırılması amacıyla ön görülen 

tek başvuru ve tek izne303 ilişkin hükümler yer almaktadır. Eşit muameleye ilişkin üçüncü 

bölümde ise giriş amaçları ne olursa olsun üye ülkelerde yasal olarak çalışan üçüncü 

ülke vatandaşlarına bulundukları ülke vatandaşları ile eşit muamele sağlayacak birtakım 

hakların tanınmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Direktif, üye ülkelerde çalışmak amacıyla başvuruda bulunan üçüncü ülke 

302  Council Directive, 2011/98, On a Single Application Procedure for a Single Permit for Third Country 
Nationals to Reside and Work in the Territory of a Member State and on a Common Set of Rights for 
Third Country Workers Legally Residing in a Member State, (Erişim) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EN:PDF, 15 Ocak 2012. 
303  Tek izin, üye ülkelerin yetkili birimleri tarafından üçüncü ülke vatandaşlarına o ülkede çalışmak 
amacıyla ikamet etme hakkı tanıyan oturma iznini ifade etmektedir. Tek başvuru prosedürü ise üçüncü ülke 
vatandaşı veya işvereni tarafından yapılacak başvuru üzerine yetkili birimler tarafından çalışma ve oturma 
iznini içeren tek bir izin çıkarılması ile sonuçlanan her türlü prosedürü ifade etmektedir.



vatandaşları ile daha önceden çalışma dışında, başka bir amaçla yasal olarak giriş yapmış 

ve çalışma hakkı bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin hükümler içermektedir. Üye 

ülke vatandaşları ile aynı serbest dolaşım hakkından yararlanan, görevlendirilme ile 

ülkede bulunan, 2003/109 sayılı direktif kapsamında uzun süreli yerleşik statüsü bulunan, 

sezonluk çalışma için kabul edilen ve koruma/geçici koruma altındaki üçüncü ülke 

vatandaşları ise direktifin kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunun yanı sıra,  üye ülkedeki 

çalışmaları 6 ayı geçmeyecek olan ve eğitim amacıyla ülkede bulunacak üçüncü ülke 

vatandaşlarının direktif kapsamı altına alınması veya alınmaması üye ülkelerin tercihine 

bırakılmıştır.

Söz konusu izin için ilgili üçüncü ülke vatandaşı doğrudan başvurabileceği gibi 

kendisi adına işvereni de başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda, eğer başvuru üçüncü 

ülke vatandaşı tarafından yapılacaksa, başvurunun üçüncü bir ülkeden veya kişinin 

bulunduğu üye ülkeden yapılması mümkün olacaktır. Başvurular ile ilgilenecek olan yetkili 

ulusal birimlerin belirlenmesi konusunda ise üye ülkeler yetkili kılınmıştır. Tam başvuru 

durumunda yetkili birimlerin mümkün olan en kısa sürede ve en geç 4 ay içinde bir karar 

alması gerekli kılınmaktadır. Söz konusu süre, başvurunun karmaşık olması durumunda 

uzatılabilirken, değerlendirme sonunda verilecek kararın başvuru sahiplerine yazılı olarak 

iletilmesi ve bu kişilere karara itiraz hakkının tanınması gerekmektedir. 

Başvuru sonucunda çıkartılacak olan iznin, 1030/2002 sayılı Tüzükte belirtilen 

ortak formata uygun olarak çıkartılması gerekmektedir. Gerekli görülmesi durumunda, 

izin belgesinde istihdam ilişkisine dair çeşitli bilgilere yer verilmesi mümkünken tek izin 

çıkartan üye ülkenin kişinin işgücü piyasasına erişimini kanıtlayan ek bir belge düzenlemesi 

yasaklanmaktadır. Tek izin sahibi olan üçüncü ülke vatandaşı izni tanıyan ülkenin sınırları 

içinde oturmaya ve izin kapsamında müsaade edilen alanlarda iş ilişkisi kurmaya hak 

kazanmaktadır.

Direktifin üçüncü bölümünü oluşturan eşit muamele bölümü ise üçüncü ülke 

vatandaşlarına sekiz farklı alanda, ikamet ettikleri ülke vatandaşları ile eşit haklar 

tanımaktadır. Bu bölümde yer alan hükümlere göre üçüncü ülke vatandaşları bulundukları 

üye ülkede çalışma koşulları, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğü, eğitim ve mesleki 

eğitim hakkı, niteliklerin tanınması, sosyal güvenlik, vergi indirimleri, mal ve hizmetlere 

erişim ve istihdam ajansları tarafından sağlanan destek hizmetlerine erişim gibi hususlarda 

vatandaşlarla eşit muamele hakkına sahiptir. Ancak direktif ile birtakım durumlarda üye 

ülkeler tarafından eşit muamele ilkesine sınırlamalar getirilmesi de mümkün kılınmaktadır. 

Üye ülkelerin en geç 25 Aralık 2013 tarihine kadar söz konusu hükümleri uygulamaya 

geçirmek için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.



Yasal göçe ilişkin olarak gerçekleştirilen diğer direktifler gibi bu direktifin de 

birçok alanda yetkiyi üye ülkelere bırakması eleştiri konusu olmuştur. Bu kapsamda, 

başvurunun yapılacağı yer ve başvuruyu yapacak kişinin belirlenmesi konusunda farklı 

uygulamaların görülecek olması, 4 aylık değerlendirme süresine getirilebilecek ek süreye 

kaynaklık edecek durumların açıklanmaması, söz konusu sürenin aşımı durumunda ne 

tür bir yaptırım uygulanacağının belirtilmemesi ve eşit muamele konusuna ilişkin getirilen 

istisnalar direktifin eleştirildiği temel hususlar olmuştur.304

2.4. SON GELİŞMELER ve DEĞERLENDİRME

2.4.1. Son Gelişmeler

Son bir kaç yıl Avrupa Birliği ortak göç politikası konusunda önemli gelişmelere 

sahne olmuştur. 2010 yılının sonlarında reddedilen, yasal göçmenlerin ikamet ve çalışma 

izinlerine ilişkin prosedürlerin tek bir düzenleme altında toplanmasına ilişkin direktif sonunda 

gerçekleştirilebilmiş ancak istenilen düzeyde kapsayıcı olamamıştır. AB’nin bundan 

sonraki süreçte gerek söz konusu tek izin direktifinin gerekse yüksek vasıflı göçmenlerin 

kabul, ikamet ve çalışmalarına ilişkin prosedürleri belirlemek amacıyla çıkartılan Mavi Kart 

direktifinin uygulamasını kontrol etmesi gerekmektedir.305 Kısacası, AB göç konusunda en 

yakın sınavını söz konusu direktiflerin uygulanması konusunda verecektir. Direktifler ile 

kabul edilecek göçmen sayısı konusunda üye ülkelerin yetkili kılınmasının ne tür bir etki 

yapacağı ise ancak uygulamaya geçilmesi sonrasında ortaya çıkacaktır.

Göç politikasına ilişkin en güncel gelişme ise 2011 yılının ilk yarısında Kuzey 

Afrika’da yaşanan olaylar nedeniyle büyük çoğunluğu Tunuslu olmak üzere 25.000’e 

yakın göçmenin, İtalya ve Malta üzerinden AB’ne göç etmek istemesidir. Kısa sürede 

çok sayıda göçmenin Avrupa’nın güney sınırlarına akın etmesi, gerek insancıl gerekse 

yasadışı göçün engellenmesi açısından AB’nin ortak göç politikası ihtiyacını bir kez 

daha gündeme getirmiştir.306 Söz konusu gelişmeler, üye ülkeler arasında Schengen 

Antlaşması’nda değişiklik yapılması tartışmalarına dahi yol açmıştır. Fransa ve İtalya’nın 

ardından Almanya’nın da bu yönde tutum sergilemesi sonucunda konu Parlamento’da ele 

alınmıştır. Parlamento, 25.000 göçmenin gelmesinin, Avrupa Birliği’nin temel değerlerinden 

biri olan, serbest dolaşımın engellenmesini gerektirecek bir durum olmadığı yönünde 

görüş bildirmiştir.307 

304  Yves Pascouau ve Sheena McLoughlin, “EU Single Permit Directive: a Small Step Forward in EU 
Migration Policy”, European Policy Center, 24 Ocak 2012, (Erişim) http://www.epc.eu/documents/uploads/
pub_1398_eu_single_permit_directive.pdf, 25 Ocak 2012, s. 3-4.
305  “EU Blue Card for Skilled Immigrants to be Introduced Soon”, 26 Ocak 2011, (Erişim) http://www.
workpermit.com/news/2011-01-26/europe/eu-blue-card-for-skilled-immigrants-to-be-introduced-soon.
htm, 27 Mayıs 2011. 
306  “More Efficient Migration Management”, The Council of the European Union, 2011, (Erişim) http://
consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusid=595&lang=en, 28 Mayıs 2011. 
307  Cai RIENACKER, “Avrupa’da Schengen Tartışması”, Deutsche Welle, Çeviri: Deniz EĞİLMEZ, 
11.05.2011, (Erişim) http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15066236,00.html, 30.05.2011.



Kuzey Afrika’da yaşanan olaylar sonucunda İtalya sahillerine akın eden göçmenler, 

Fransa ve İtalya arasında küçük çaplı bir göçmen krizine308 neden olmuştur. İki ülke 

arasında çıkan bu olay ile başlayan iç sınırların kontrolüne ilişkin tartışmalar Avrupa 

geneline de yansımıştır. Bu dönemde, Danimarka tarafından alınan bir kararla yasadışı 

göçün engellenmesi amacıyla sınır kontrollerinin tekrar uygulanması oy çokluğu ile kabul 

edilmiştir.309 Fransa’nın İtalya’dan gelen trenleri göçmen girişlerini engellemek amacıyla 

durdurması ile başlayan ve Danimarka tarafından AB düzeyinde bir karar alınmasını 

beklemeden sınır kontrollerine başlanması ile devam eden süreç sonunda, AB Komisyonu 

serbest dolaşımın askıya alınması yetkisinin üye ülkelere değil AB’ye ait olmasını310 

öngören bir plan sunmuştur.311 

2.4.2. Değerlendirme

Avrupa ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik ve demografik kaygılar 

neticesinde kapılarını göçmenlere açmış, yeniden yapılanabilmek amacıyla işgücü açığını 

göçmenler ile kapatmaya çalışmıştır. Ülkelerin gerçekleştirdiği işgücü göçü sırasında, 

koloni geçmişi olan ülkeler söz konusu kolonilerden işgücü temin ederken, diğer ülkeler 

işgücü açığını misafir işçi programları ile doldurmaya çalışmışlardır. Ancak, 1973 yılında 

yaşanan Petrol Krizi sonrası Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu işgücü göçüne karşı 

kapılarını kapamıştır. Ekonomik göçün engellenmesi ile göçmenler aile birleşimi yoluna 

yönelmişler ve 1980’lerin sonuna kadar Avrupa ülkelerine gerçekleşen göç aile birleşimi 

yoluyla gerçekleşmiştir. İşgücü göçü döneminde ülkelere kabul edilen göçmen bireylerin 

küçük etnik topluluklar haline gelmesi de bu dönemde gerçekleşmiş, söz konusu göçmen 

topluluklar günümüzde sıkça gündeme gelen entegrasyon temelli sorunlara kaynak teşkil 

etmiştir. Ancak Avrupa ülkelerine gerçekleşen göçün çok taraflı tartışılmaya başlaması 

1990 sonrasında yasadışı göçte ve sığınma taleplerinde yaşanan artış ile olmuştur. 

Bu dönemde, sorunun birçok AB üyesi ülkeyi ilgilendirir hale gelmesi Birliğin göç 

konusu ile ilgilenmeye başlamasına neden olmuştur. Avrupa Birliği’nin göç politikası ile 

ilgilenmesi ve Birlik düzeyinde göç politikası oluşturulmasını açıklamaya çalışan görüşler 

ülkelerin kendi tercihleri doğrultusunda bu tür bir geçişi öngördükleri ve küreselleşen 

308  İtalya, Kuzey Afrika’dan gelen mültecilere Schengen vizesi vermiş, söz konusu kişilerin Fransa’ya 
geçmek istemeleri üzerine komşu ülke Fransa göçmenleri içeri sokmamak için sınır kontrolü gerçekleştirmiştir. 
İtalya Başbakanı Berlusconi ise mülteci akını karşısında İtalya’nın yalnız bırakılması nedeniyle bu kişilere 6 
aylık geçici oturma izni verildiğini belirterek, Tunus’tan gelen göçmenlerin Fransa’daki akrabalarına gitmekte 
serbest olduklarını dile getirmiştir.
309  “Danimarka Sınır Kontrollerine Başlıyor”, Deutsche Welle, 11.05.2011, (Erişim) http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,15068078,00.html, 30.05.2011. 
310  Mevcut uygulamada zaten üye ülkeler kamu güvenliği ve sağlığı gibi nedenlerle belirli sınır 
bölgelerinde geçici olarak sınır kontrolleri uygulma hakkına sahiptir Ancak kamu düzeninin ne zaman 
tehlikeye girdiği konusunda kararı üye devletin veriyor olması uygulama açısından risk teşkil etmektedir. 
311  Christoph HASSELBACH, “Serbest Dolaşımda Çıkmaz Sokak”, Çeviri: Başak SEZEN, 05.05.2011, 
(Erişim) http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15049720,00.html, 30.05.2011.



dünyanın ortaya çıkardığı koşullar nedeniyle bu tür bir geçişe mecbur kaldıkları yaklaşımları 

etrafında toplanmaktadır. Ancak, göç politikası ile ilgilenmeye başlanmasının ardında 

yatan neden göç politikasının gidişatını da etkileyebileceği için önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği’nin üçüncü ülke vatandaşı kişilerin göçüne ilişkin yaklaşımı dönemler 

itibarıyla farklılaşmaktadır. Birliğin kurulduğu yıllarda konuya ilişkin pasif bir tutum 

izlenmiş ve üye ülkeler bu alandaki yetkilerini paylaşmak istememişlerdir. İlerleyen 

dönemde ise gayri resmi hükümetler arası görüşmeler ile göç konusunda çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirilmiş, ardından Maastricht Atlaşması’nın imzalanması sonucu 

resmi hükümetler arası görüşmeler dönemine geçilmiştir. Birliğin göç politikası alanında 

ilerlemesi pek hızlı olmamış, üye ülkelerin bağımsızlıkları ile doğrudan ilişkilendirdikleri 

göç konusunda uzun bir dönem direniş göstermeleri nedeniyle bu alandaki faaliyetler son 

on yıla kadar sınırlı düzeyde kalmıştır. Birliğin göç politikası alanında yeni bir sayfa açması, 

1997 yılında gerçekleştirilen Amsterdam Antlaşması ile gerçekleşmiş, bu tarihten sonra 

göç politikasında önemli adımlar atılmıştır.

Amsterdam Antlaşması ile Birliğin üçüncü ülke vatandaşları ve göç politikası 

konusunda yetkili kılınması, söz konusu yetkinin ne şekilde kullanılacağına ilişkin birtakım 

programların ortaya çıkarılmasını gerekli kılmış, bu kapsamda AB göç politikası 1999 yılında 

oluşturulan Tampere Programı, 2004 yılında oluşturulan La Haye Programı ve 2010 yılında 

oluşturulan Stockholm Programı ile belirlenen eylem planları dahilinde yürütülmüştür. 

Amsterdam Antlaşması sonrası uygulanan programlar ile Birlik önce yasadışı göç ve 

sığınma konusunda ardından yasal göç konusunda yetkili hale gelmiş, göç politikasına 

ilişkin konularda oyçokluğu ile karar alınması mümkün kılınmıştır. Yasal göç politikasına 

ilişkin düzenlemelerin Lizbon Antlaşması ile Birliğin yetki alanı altına alınması AB ortak göç 

politikası oluşturulması açısından oldukça ümit verici bir gelişmedir.

Son dönem gelişmeleri dikkate alındığında, Avrupa Birliği düzeyinde göç politikasının, 

açıklık ve kontrol olmak üzere iki farklı yönde ilerlemekte olduğu görülmektedir. Bu 

süreçte, kontrole ilişkin politikalarda uzlaşının daha erken sağlanmasına rağmen, üçüncü 

ülke vatandaşlarına birtakım haklar tanınması konusunda uzlaşılması daha uzun bir 

zaman almaktadır.312 Avrupa Birliği’nin göç politikası incelendiğinde bu durum açık bir 

şekilde ortaya çıkmakta, yasadışı göçe ilişkin düzenlemeler sayıca fazla iken, yasal göçe 

ilişkin düzenlemeler gerek sayı gerekse kapsam bakımından yetersiz kalmaktadır. Aile 

birleşimine ilişkin direktifin kabul edildiği dönemde; İngiltere ve Portekiz gibi ülkelerde aile 

birleşimi hakkının kapsam açısından daha geniş olması ve yine İngiltere, İtalya, Portekiz 

ve Hollanda gibi ülkelerde mevcut ulusal düzenlemelerin 12 yaşın altındaki çocuklara 

entegrasyon testi uygulanmasını mümkün kılmaması, söz konusu direktifin üye ülkelerde 

312  Joanna APAP ve Sergio CARRERA, a.g.e., s. 1.



mevcut koşulları iyileştirici nitelikte olmadığını göstermektedir.313 Bu kapsamda yasal göç 

politikasının temelini oluşturan söz konusu düzenlemelerin üye ülkeler tarafından üçüncü 

ülke vatandaşlarına uygulanan koşulları iyileştirici nitelikte olması önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği ortak göç politikası oluşturulması yönündeki gelişmeler şüphesiz büyük 

önem arz etmekte, Birliğin bu alanda yetkili hale gelmesi gelecek için ümit vermektedir. 

Ancak, 2011 yılında yaşanan son gelişmeler Birlik üyesi ülkelerin göç politikası konusunda 

henüz yeterli koordinasyona sahip olmadığını ortaya koymaktadır. İtalya’nın göçmen akımı 

karşısında yalnız bırakılması akabinde Danimarka’nın Birlik tarafından bir karar alınmasını 

beklemeden sınır kontrollerine başlaması, üye ülkelerin kendi öncelikleri doğrultusunda 

ortak hedeflerden ne kadar kolay sapabildiklerini göstermektedir. Yaşanan olay, üye 

ülkelerin gerekli görmeleri durumunda AB için temel unsurlardan biri olarak kabul edilen 

alanlarda dahi kendi başına haraket edebildiğini ortaya koymaktadır. Schengen gibi AB’nin 

temel değerlerinden biri haline gelmiş olan bir sistemin, yaşanan gelişmeler sonucunda 

kısa sürede sorgulanır hale gelmiş olması, sadece göç politikası için değil Birlik için de 

tehlikeli bir durum arz etmektedir.

AB göç politikası konusunda dikkat çeken bir diğer husus ise 1999 yılında 

Tampere zirvesi ile konulan hedeflerin yaklaşık 12 yıldır tekrarlanıyor olmasıdır. Söz 

konusu tekrar, Birliğin bu konudaki kararlılığını ortaya koyduğu gibi, 12 yıldır istenilen 

hedeflere ulaşılamadığını da ortaya koymaktadır. Son dönemde Kuzey Afrika’da yaşanan 

gelişmelerin ardından 4 Mayıs 2011 tarihinde Birlik tarafından çıkartılan Politika Planı ile 

2012 yılında ”Ortak Sığınma Sistemi” oluşturulması hedefi bir kez daha tekrar edilmiştir.314 

Göç konusunun üye ülkeler için hassas bir nokta olması bu alanda istenilen hızda ilerleme 

yaşanmamasına da neden olmaktadır. 

235 milyon kişinin çalışmakta olduğu Avrupa’da, mevcut göç seviyesinin devam 

etmesi durumunda 2060 yılında çalışan kişi sayısında 50 milyonluk bir düşüş yaşanacaktır. 

Dahası göç alım oranlarında azalma olması durumunda söz konusu düşüş 110 

milyona çıkacaktır.315 Avrupa Birliği bu durumu dikkate alarak kapsamlı bir göç politikası 

oluşturmak için çalışmalarını hızlandırmalı ve yoğunlaştırmalıdır. Ekonomik ve demografik 

ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek olan göç politikasının üçüncü ülke vatandaşlarına 

daha insancıl koşullar sağlaması, daha basit kabul prosedürleri getirmesi ve üye ülke 

313  Yongmi SCHIBEL, “Monitoring and Influencing Transposition of EU Immigration Law: The Family 
Reunion and Long Term Residents Directives”, 2004, (Erişim) http://www.migrant.at/EMD-issue-paper%201.
pdf, 5 Mayıs 2011, s. 7-8.
314  Communication from the Commission to the European Parliament, the  Council, the Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions: The Communication on Migration, COM(2011) 
248 final, (Erişim) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st09/st09731.en11.pdf, 1 Haziran 2011, s. 
4.
315  European Commission, Developing a Common Approach to Migration, 2011, (Erişim) http://
ec.europa.eu/news/justice/110506_en.htm, 28 Mayıs 2011. 



vatandaşlarına mümkün olduğunca yakın haklar tanıması gerçek anlamı ile bir göç 

politikasına sahip olunabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Lizbon Antlaşması 

sonrasında Birliğin yasal göç politikası alanında yetkili hale geldiği dikkate alındığında, 

Birliğin önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği düzenlemeler, AB’nin ortak göç politikası 

konusunda ne derece kararlı olduğunu da ortaya koyacaktır.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORTAK GÖÇ POLİTİKASI OLUŞTURMA 

ÇABALARININ ULUSAL FARKLILIKLAR IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. RAKAMLARLA AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ
 

 Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Eurostat’ın 2010 yılı verilerine (EK 1: Tablo-1) göre 

Avrupa Birliği sınırları içinde 32.425,500 yabancı yaşamaktadır. Söz konusu yabancıların 

12 milyonluk kısmını AB üyesi ülke vatandaşı göçmenler oluştururken, 20 milyonluk 

kısmını ise üçüncü ülke vatandaşı göçmenler oluşmaktadır.316 AB sınırları içinde yaşayan 

göçmenlerin sayısal dağılımları ülkeden ülkeye farklılaşmakta, kimi ülkeler diğer üye 

ülkelere göre daha fazla göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bu kapsamda, “eski” AB 

ülkeleri olarak adlandırılan AB-15 ülkeleri, Birlik sınırları içinde yasal olarak ikamet etmekte 

olan göçmenlerin % 90’ından fazlasını barındırmaktadır.317 Bunun yanı sıra, toplam nüfusun 

500 milyon civarında olduğu Avrupa Birliği’nde yaşayan AB vatandaşı göçmenlerin oranı 

yaklaşık % 2,5 iken, üçüncü ülke vatandaşlarının toplam nüfusa oranı ise % 4’e tekabül 

etmektedir. Üçüncü ülke vatandaşı göçmenlerin sayıca AB vatandaşı göçmenlerden 

fazla oluşu ve göçmen olmalarından kaynaklanan birtakım dezavantajları göz önünde 

bulundurulduğunda, AB sınırları içinde yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının ulusal veya 

Birlik düzeyinde uygulanacak göç politikalarından etkilenme düzeylerinin daha yüksek 

olacağı da kabul edilmesi gereken bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

 Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere; 

sırasıyla üçüncü ülke vatandaşlarının sayıca en fazla olduğu ülkeler olarak dikkat çekmekte 

ve Birlik sınırları içinde yaşayan yabancıların % 80’ine yakın bir kısmını sınırları içinde 

barındırmaktadırlar.318 Bu kapsamda, Avrupa Birliği ortak göç politikası oluşturulması 

sürecinde Birlik içinde en fazla göçmen barındıran ülkelerin daha etkin olması da olağan 

kabul edilebilir. Göçmenlerin toplam nüfusa dağılımları açısından ise farklı bir tablo ortaya 

çıkmaktadır. AB sınırları içinde yüzde olarak en fazla göçmeni barındıran ülkeler arasında, 

Lüksemburg % 43,0 ile birinci sırayı alırken; Letonya, Estonya319, İspanya, İrlanda, Güney 

Kıbrıs ve Avusturya gibi ülkeler ise %10‘un üzerinde bir yabancı oranına sahip olmaları 

nedeniyle sıralamada üst sıralarda yer almaktadırlar. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplam 

316  Eurostat, Immigration by Sex, Age Group and Citizenship: (migr_imm1ctz), 2011,  (Erişim) http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, 20 Haziran 2011.
317  Rainer MUNZ, “Migration, Labor Markets, and Integration of Migrants: An Overview for Europe”, 
World Bank, No: 0807, 2008, (Erişim)   http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/
Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0807.pdf, 5 Temmuz 2011, s. 1. 
318  Veronica CORSINI ve Apolonija Oblak FLANDER, “Latest Figures on the Demographic Challenges 
in the EU”, Demography Report 2010, Eurostat, 50/2011, 1 Nisan 2011, (Erişim) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042011-BP/EN/3-01042011-BP-EN.PDF, 2 Temmuz 2011, s. 2.
319  Estonya ve Letonya’da mevcut yüksek yüzdeler söz konusu ülke sınırları içinde yaşamaya devam 
eden ancak henüz vatandaşlık elde etmemiş eski Sovyetler Birliği vatandaşlarından kaynaklanmaktadır.



nüfusa oranı açısından ise Letonya ve Estonya % 15’in üstünde bir oranla ilk sıralarda yer 

alırken; Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Lüksemburg ve Avusturya 

gibi ülkeler ise % 4’ün üstündeki oranlarıyla AB ortalamasının üstünde değerlere sahiptir. 

Üye ülkelerde mevcut göçmen sayısı ve oranının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi, 

göçmenlerin ulusal düzeyde sahip olduğu önem ve önceliğin de ülkeden ülkeye 

farklılaşmasına neden olmaktadır.

 AB sınırları içinde yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının Birleşmiş Milletler İnsani 

Gelişmişlik Endeksi (HDI)’ne göre sınıflandırılması da mümkündür. 2009 yılı itibarıyla, AB’de 

yaşayan göçmenlerin % 48,2‘sinin Rusya, Türkiye ve Arnavutluk gibi yüksek gelişmişlik 

seviyesine, % 44,4‘ünün Fas, Çin ve Ukrayna gibi orta düzey gelişmişlik seviyesine ve % 

30’unun ise Irak ve Nijerya gibi düşük gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerden gelmekte 

olduğu görülmektedir.320 Üçüncü ülke vatandaşları arasında en kalabalık göçmen grubu 

ise 2,4 milyon kişiden oluşan ve toplam göçmen sayısının % 7,5’ini oluşturan Türkiye 

vatandaşlarıdır.

 Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan göçmenlerin sayısında kısa ve uzun dönemde 

çeşitli nedenlerle değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Yabancıların sayısında meydana 

gelen bu değişiklikler ulusal göç politikaları, doğum-ölüm oranları, iç ve dış göç rakamları, 

vatandaşlık elde eden göçmen sayısı gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. 2001 

ve 2009 yılları arasındaki sekiz yıllık dönem içinde AB sınırları içinde yaşayan yabancı sayısı 

10,2 milyon artış321 göstermiş, aynı dönem içinde büyük çoğunluğu üçüncü ülke vatandaşı 

olan 5,5 milyon göçmen ise bir AB üyesi ülkenin vatandaşlığını elde etmiştir.322 Vatandaşlık 

elde eden yabancıların büyük çoğunluğunun üçüncü ülke vatandaşı göçmenlerden 

oluşmasının AB üyesi ülke vatandaşlarının, AB vatandaşı olmaları nedeniyle bulundukları 

üye ülke vatandaşları ile benzer haklardan yararlanmalarından kaynaklandığı söylenebilir.

 Vatandaşlık edinilmesine ilişkin bir diğer önemli husus ise üye ülkelerde vatandaşlık 

tanınması konusunda henüz bir uyumun bulunmayışı nedeniyle farklı kuralların geçerli 

oluşudur.323 Ortak bir göç politikası kapsamında şüphesiz ki vatandaşlık tanınmasına ilişkin 

kuralların da uyumlaştırılması gerekecektir. Herhangi bir AB üyesi ülkenin vatandaşlık 

320  Katya VASILEVA, “Population and Social Conditions: Foreigners Living in the EU are Diverse 
and Largely Younger than the Nationals of the EU Member States”, Eurostat Statistics in Focus, 
45/2010, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_
product_code=KS-SF-10-045, 25 Haziran 2011, s. 2-3.
321  Bu dönemde yabancı toplulukların toplam nüfusa oranının en fazla arttığı ülkeler İrlanda, İspanya 
ve Güney Kıbrıs olmuştur. 2001 yılında İrlanda’da 3,9 olan yabancı oranı 2008 yılında 12,6’ya çıkarken, aynı 
dönem içinde İspanya’daki yabancı oranı % 2’den % 11,6’ya çıkmış, Güney Kıbrıs’ta ise söz konusu oran 
% 8,8’den % 15,9’a çıkmıştır. Bahse konu ülkelerdeki artışın temel kaynağı ise diğer AB ülkelerinden gelen 
göçmenler olmuştur.
322  Katya VASILEVA, a.g.m., s. 4. 
323  Ana Botelho de AZEVEDO  ve  Dietrich BAENZIGER, “The Need for an Common Immigration 
Policy”, 2007, (Erişim) http://www.thenewfederalist.eu/The-Need-for-a-Common-European-Immigration-
Policy#nb1, 27 Temmuz 2011.



tanıdığı kişilerin AB vatandaşı olması ve AB içinde serbest dolaşımdan yararlanma hakkı 

elde etmesi bu konuyu tüm üye ülkeleri ilgilendiren bir durum haline getirmektedir. 

 2008 yılı verilerine göre üye devletlerde vatandaşlık hakkı elde eden yabancıların sayısı 

sekiz yıllık bir artış döneminin ardından 2007 yılı sonrasında ikinci kez düşüş göstererek 

700.000’e yakın bir seviyede gerçekleşmiştir. En fazla vatandaşlık tanıyan ülkeler sırasıyla 

Fransa, İngiltere ve Almanya olmuş, Birlik genelinde tanınan vatandaşlıkların % 50’sinden 

fazlası söz konusu üç ülke tarafından tanınmıştır.324 Üye ülkelerde vatandaşlık elde eden 

yabancıların büyük çoğunluğunu 25-35 yaşları arasında değişiklik göstermektedir. 

Vatandaşlık tanınan kişilerin % 90’ı AB üyesi olmayan üçüncü ülke vatandaşları olmakla 

birlikte, vatandaşlık tanınan kişiler arasında Fas vatandaşları % 9 ile ilk sırayı alırken, Türk 

vatandaşları % 7 ile ikinci sırayı almaktadırlar. Vatandaşlık elde eden Faslıların büyük 

çoğunluğu Fransa, İspanya ve İtalya’da vatandaşlık elde ederken, Türkler ise ağırlıklı 

olarak Almanya ve Fransa’da vatandaşlık elde etmektedirler.325 AB üyesi ülkeler tarafından 

vatandaşlık tanınması konusunda 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan düşüşün ardından, 

2009 yılında 776.000 kişinin bir üye ülke vatandaşlığı elde etmesi ile iki yılın ardından 

yükselişe geçilmiş ve 2008 yılına göre % 11’lik bir artış ortaya çıkmıştır.326 2009 yılında 

vatandaşlık tanıyan ülkeler ve vatandaşlık tanınan kişilerin kökenleri ise 2008 yılı ile oldukça 

benzer özellikler göstermektedir. 

 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin nüfus artışlarının önemli bir kısmı AB üyesi olmayan 

üçüncü ülkelerden gerçekleşen göçlerden kaynaklanmaktadır. 2008 yılı verilerine göre 

Avrupa Birliği üyesi ülkelere 3,8 milyon göçmen giriş yaparken, 2,3 milyon kişi ise üye 

ülkelerden başka ülkelere göç etmiş, 2007 yılı ile kıyaslandığında üye ülkelere gerçekleşen 

göç % 6 azalırken üye ülkelerden dışarıya gerçekleşen göç ise % 13 artış göstermiştir.327 

2008 yılı verilerine göre sırasıyla İspanya (726.000), Almanya (682.000), İngiltere (590.000) 

ve İtalya (534.000)  en fazla göç alan ülkeler olurken; Almanya (738.000), İngiltere 

(427.000) ve İspanya (226.000) aynı zamanda en çok göç veren ülkeler de olmuşlardır.328 

2009 yılında 857.000 olarak gerçekleşen toplam nüfus artışının % 63’ü göç kaynaklı olarak 

gerçekleşmiştir.329 

324  Fabio SARTORI(a), “Acquisitions of Citizenship Slightly Declining in the EU”, Eurostat 
Population and Social Conditions, 36/2010, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-10-036, 24 Haziran 2011, s. 1.
325   Fabio SARTORI(a), a.g.m., s. 4.
326  Fabio SARTORI(b), “Acquisitions of Citizenship on the Rise in 2009”, Eurostat Population 
and Social Conditions, 24/2011, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
product_details/publication?p_product_code=KS-SF-11-024, 28 Haziran 2011, s. 1.
327  Apolonija Oblak FLANDER, “Immigration to EU Member States Down by 6 % and Emigration 
up by 13 % in 2008”, Eurostat Population and Social Conditions, 01/2011, (Erişim) http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-11-001, 
29 Haziran 2011, s. 1. 
328  Apolonija Oblak FLANDER, a.g.m., s. 2.
329  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council: Annual Report on Immigration and Asylum (2010), 2011, (Erişim) http://ec.europa.eu/home-
affairs/news/intro/docs/110524/291/1_EN_ACT_part1_v8.pdf, 08 Temmuz 2011, s. 1.



Bu durum yaşlı nüfusun giderek artmakta olduğu AB’de göçmenlerin nüfus artışında ne 

kadar önemli bir yer tuttuğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Üye ülkelere gerçekleşen 

göç sadece Birlik toplam nüfusunu arttırmakla kalmamakta aynı zamanda yaşlı nüfusun 

giderek arttığı üye ülkelerde, nüfusu gençleştirici bir etki de yapmaktadır. 

 Yakın dönem içinde yaşam beklentisinin ciddi bir şekilde artış göstermesi ve düşük 

doğum oranları gibi gelişmeler, toplum içinde yaşlı nüfusun payının artış göstermesine 

neden olarak çalışan nüfusun toplam nüfus içindeki payının düşmesine yol açmıştır. Birlik 

tarafından hazırlanan raporlarda AB yaş ortalaması 40,6 olarak belirtilmekte, nüfusun % 

17’sinin 65 yaş ve üstü kişilerden oluştuğu ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, son 50 yıl 

içinde yaşam beklentisinin ciddi bir atış göstererek erkekler için 76,4’e, kadınlar için ise 

82,4’e yükseldiğine vurgu yapılmaktadır.330 Benzer çalışmalarda, 2050 yılına gelindiğinde 

üye ülkelerin büyük çoğunluğunda ölüm oranlarının doğum oranlarından yüksek çıkacağı 

ve Birlik yaş ortalamasının 48’e ulaşacağı ifade edilmektedir.331 AB sınırları içinde yaşamakta 

olan yabancılar ise vatandaşlardan daha genç bir yapıya sahiptir. Üye ülke vatandaşı 

göçmenlerin yaş ortalaması 36,9 iken, üçüncü ülke vatandaşlarının yaş ortalaması ise 

33,0’tür. Üye ülkeler arasında vatandaşların yaş ortalamaları farklılık göstermekte; 33,9 ile 

İrlanda en düşük ortalamaya sahip iken Almanya ise 44,5 ile en yüksek yaş ortalamasına 

sahip ülkedir.332 Yaş ortalamalarına ilişkin veriler üye ülkeler arasında bu konuda da birtakım 

farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır.

 AB tarafından gerçekleştirilen projeksiyonlarda, Ocak 2010 itibarıyla 500 milyon olan 

toplam Birlik nüfusunun 2040 yılında 526 milyona çıkarak zirve yapacağı, 2060 yılında ise 

tekrar 517 milyona düşeceği öngörülmektedir. 2060 yılına gelindiğinde ise, 65 yaş üstü 

kişilerin toplam nüfusa oranının yaklaşık 2 kat artacağı ifade edilmektedir.333 2010-2060 

yılları arasında 14 üye ülkede nüfus artarken, 13 ülkede ise nüfusun azalacağı tahmin 

edilmekte, sırasıyla İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın en kalabalık ülkeler 

olacağı öngörülmektedir. Nüfusa ilişkin olarak gerçekleştirilen projeksiyonlarda ayrıca 2010 

yılında % 26 olan yaş bağımlılık oranının334 2060 yılında % 53’e çıkması beklenmektedir. 

Başka bir deyişle, 2010 yılında ekonomik olarak aktif olmayan her bir kişi için, ekonomik 

330   Veronica Corsini ve Apolonija Oblak Flander, a.g.m, s. 2.
331  Rainer MUENZ, “Aging and Demographic Change in European Societies: Main Trends 
and Alternative Policy Options”, The World Bank, No: 0703, 2007, (Erişim) http://go.worldbank.org/
NLPCQZNU90, 14 Temmuz 2011, s. 1.
332   Katya VASILEVA, a.g.m., s. 6.
333  Tim ALLEN ve Giampaolo LANZIERI, “Population Projections 2010-2060: EU27 Population is 
Expected to Peak by Around 2040: One Person in Eight Aged 80 or More in 2060”, Eurostat, 80/2011, 
8 Haziran 2011, (Erişim) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-
08062011-BP-EN.PDF, 3 Temmuz 2011, s. 1.
334  Ekonomik aktivite çağındaki nüfusa bağımlı olan nüfusu hesaplamakta kullanılır. Üretken kişi 
başına düşen bağımlı kişi sayısı olarak da tanımlanabilir. Tüketici nüfusun (0-14 yaş grubundakilerin tümü 
+65 yaş üzerindeki nüfusun tümü) faal nüfusa (15-64 yaş grubundaki nüfus) bölünerek orantılanması 
yoluyla bulunur.



olarak aktif 4 kişi olmasına rağmen, bu oran 2060 yılında 2 kişiye düşecektir.335 2050 yılına 

ilişkin yapılan başka bir projeksiyonda ise AB-15 ülkelerinin mevcut nüfusunu korumak 

için yıllık yaklaşık 1 milyon göçmene, mevcut çalışan nüfusunu korumak için ise yıllık 

yaklaşık 1,6 milyon göçmene ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir.336 1950 yılında AB-25 

ülkeleri ve Hindistan’ın toplam nüfusunun 350 milyon olduğu ancak geçen 55 yıl boyunca 

Hindistan’ın nüfusu 745 milyon artarken AB-25 ülkelerinin nüfusunun sadece 105 milyon 

artması da AB’de yaşanan nüfus sorununa ilişkin ilginç bir göstergedir.337

 Geleceğe ilişkin olarak yapılan öngörüler, Birlik nüfusunun giderek yaşlanmaya 

başlayacağı ve zamanla düşüşe geçeceği yönündedir. Bu durum Birlik genelinde göç 

politikalarına daha fazla ağırlık verilmesini de zorunlu kılmaktadır. Gerek işgücü piyasası 

ihtiyaçlarını karşılamak, gerek çalışan-emekli dengesini korumak, gerekse nüfusun 

istenilen seviyelerde tutulması açısından göçmenler, AB’nin geleceği için önem arz 

etmektedir. Göçmenlerin AB için bu derece kritik bir öneme sahip olmasına rağmen, 2008 

yılında yaşanan ekonomik krizin ardından birçok üye ülke göçü ve göçmenleri olumsuz 

etkileyecek düzenlemelerde bulunmuştur. Kriz sonrası ekonomileri zarar gören üye 

ülkelerin göç politikalarında yaptıkları değişiklikler; krizden etkilenme derecelerine göre 

ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. 2008 Ekonomik Krizi, oluşturulmak istenilen AB 

ortak göç politikası konusunda üye ülkelerin birbirinden bağımsız hareket ettiklerini ortaya 

koyması nedeniyle özel önem arz etmektedir.

3.2. 2008 EKONOMİK KRİZİ’NİN GÖÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 Avrupa Birliği’nin 1999 yılından bu yana devam etmekte olan ortak göç politikası 

oluşturma çabaları önündeki en büyük engellerden birini, 2008 yılında yaşanan ve 

dünya piyasalarını derinden etkileyen ekonomik kriz oluşturmaktadır. Ortak göç politikası 

oluşturulması hedefi doğrultusunda, ulusal göç politikalarının uyumlaştırılması amacı, 

küresel düzeyde ses getiren bir ekonomik kriz ile zorlu bir döneme girmiştir. Bu dönemde, 

Birlik üyesi ülkelerin farklı iç ekonomik ve politik koşullara sahip olması, krizden etkilenme 

düzeylerinin farklılık göstermesine ve kriz karşısında geliştirdikleri göç politikalarının 

farklılaşmasına neden olmuştur. Ulusal düzeyde geliştirilen farklı uygulamalar, Birlik 

düzeyinde oluşturulmak istenilen bir ortak göç politikası hususunda ülkelere özgü 

koşulların ne derece önemli olduğunu da bir kez daha ortaya koymuştur.

335  Tim ALLEN ve Giampaolo LANZIERI, a.g.m., s. 1.
336  Wolfgang LUTZ ve Sergei SCHERBOV, “Future Demographic Change in Europe: The Contribution 
of Migration”, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Aralık 2003, (Erişim) http://www.
iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-03-066.pdf, 16 Temmuz 2011, s. 12.
337  Paul DEMENY, “Europe’s Immigration Challenge in Demographic Perspective”, Immigration 
and the Transformation of Europe, Editor: Craig A. PARSONS, Timothy M. SMEEDING, Cambridge 
University Press, 2006, s. 33.



 2008 yılının ortalarında küresel piyasaları vuran ekonomik kriz, İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında yaşanan en büyük ekonomik gerilemenin görülmesine neden olarak, birçok 

AB ülkesinde işgücü piyasalarını olumsuz etkilemiştir. Belirli bir süredir ekonomi ve 

istihdam alanında yaşanan büyüme kesintiye uğramış, AB gayri safi yurt içi hâsılasının 

yıllık büyüme oranı 2007 yılında % 2,9‘dan 2008 yılında 0,9’a düşmüş, bunun yanı sıra 2008 

yılında % 7,0 olan ortalama işsizlik oranı 2009 yılında % 9,9’a çıkmıştır.338 AB ekonomilerinin 

ciddi yaralar aldığı bu dönemde üye ülkelerde yaşayan göçmenlerin; yaş, eğitim düzeyi 

ve çalıştıkları sektörler açısından dezavantajlı konumda olmaları, krizin işgücü piyasası 

üzerinde yarattığı etkilerden daha fazla etkilenmeleri ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde 

ülkelerde işsizlik oranlarının artmaya devam etmesi ve göçmenlerin ülke vatandaşlarının 

istihdamlarını olumsuz etkilediğine ilişkin yaygın kanaat birçok ülkenin krizin faturasını 

göçmenlere kesmeleri ile sonuçlanmıştır. 

 Göçmenlerin ekonomik krizden daha fazla etkilendiği görüşü, AB ülkelerinde yapılan 

araştırmalar ile de desteklenmektedir. Bu dönemde, Estonya (% 6), İspanya (% 5,4), Portekiz 

(% 4,7), Letonya (% 3,9), İrlanda (% 3), Fransa (% 2) ve Avusturya (% 2) göçmenlerin 

işsizlik oranlarında meydana gelen artışın, vatandaşların işsizlik oranlarında meydana 

gelen artıştan en fazla olduğu AB ülkeler olmuşlardır. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Finlandiya ve Hollanda ise söz konusu farkın en az gerçekleştiği ülkelerdir.339 Bunun yanı 

sıra, AB vatandaşı göçmenler için işsizlik oranları 2008’den 2009’a % 2,8 oranında artış 

gösterirken bu oran üçüncü ülke vatandaşları için % 5 olarak gerçekleşmiştir.340 Bu durum, 

kriz sonucunda ortaya çıkan ekonomik gerileme nedeniyle artan işsizlikten, göçmenlerin 

daha ağır bir şekilde etkilendiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

 Göçmenlerin, krizin işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerinden daha fazla 

etkilenmesinin ardında yatan nedenler arasında, göçmenlerin birçok Avrupa ülkesinde 

ağırlıklı olarak inşaat, perakende ve hizmet sektörü gibi döngüsel talebin daha fazla olduğu 

alanlarda aktif olması da yer almaktadır. Krizin AB üyesi ülkelerde yaşayan göçmenler 

üzerindeki etkileri o ülkeye özgü göç türü, göçmenlerin ekonomideki konumları, sosyal 

yardımlara erişebilirlikleri ve ülke vatandaşlarınca göçmenlere karşı takınılan tutum gibi 

unsurlara bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

338  Jobst KOEHLER, Frank LACZKO, Christine AGHAZARM ve Julia SCHAD, “Migration and the 
Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy”, IOM, 2010, (Erişim)  
http://publications.iom.int/bookstore/free/Migration_and_the_Economic_Crisis.pdf, 6 Temmuz 2011, s. 9.
339  Jobst KOEHLER et al, a.g.e., s. 18.
340  European Commission, The European Social Fund: Migrants and Minorities, European Union 
2010, (Erişim) http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=184&langId=en, 9 Temmuz 2011, s. 20.



 Kriz dönemine ilişkin bir diğer tespit ise, AB vatandaşı göçmenlerin bulundukları 

ülkeleri terk etme oranlarının üçüncü ülke vatandaşı göçmenlere kıyasla daha yüksek 

olduğudur. İrlanda ve İngiltere gibi, AB ülkelerinden gelen göçmenlerin fazla olduğu 

ülkelerde, üçüncü ülke vatandaşlarının işsizlikten daha fazla etkilenmesine rağmen, 

AB kökenli göçmenlerin341 ayrılma oranı üçüncü ülke vatandaşlarının ayrılma oranından 

daha yüksek çıkmıştır.342 AB üyesi ülkelerden gelen göçmenlerin bulundukları ülkeden 

ayrılmaları durumunda tekrar giriş yapmalarının daha kolay olduğu düşünüldüğünde, 

üçüncü ülke vatandaşlarının çıkış yapma konusunda daha temkinli davrandıkları ve 

bulundukları ülkelerde kalmaya devam etme eğiliminde oldukları söylenebilir. Üçüncü ülke 

vatandaşları tarafından bulundukları ülkelerden ayrılmaları durumunda ilerleyen dönemde 

geri dönmelerinin mümkün olmayacağı veya çok zor olacağı düşüncesi göçmenlerin 

bulundukları ülkelerde kalmak için gerekirse kayıt dışı alanlara yönelmelerine dahi neden 

olabilmektedir.

 2008 Ekonomik Krizi sonrasında ortaya çıkan bir diğer husus ise yeni göçmen ülkesi 

konumunda olan İspanya ve İtalya gibi ülkelerde göçmenlerin sosyal yardımlardan daha 

fazla pay almaya başlamasıdır. Ancak kimi ülkelerde işsizlik sigortasından yararlanan 

göçmenlerin belirli süreler içinde iş bulamaması durumunda oturma izinlerinin iptal ediliyor 

olması göçmenlerin sosyal yardım ve desteklere başvurmaları konusunda çekimser 

kalmalarına yol açmaktadır.343

3.3. KRİZ SONRASI GÖÇ POLİTİKASI DÜZENLEMELERİ

 Üye ülkelerin göç politikaları kriz karşısında çok kapsamlı düzenlemelere tabi tutulmasa 

da birtakım değişikliklere maruz kalmıştır. Söz konusu düzenlemeler Birlik genelinde ortak 

bir düzenleme olmaktan ziyade ülkeden ülkeye değişen, farklı düzenlemeler olarak ortaya 

çıkmıştır. Kriz karşısında geliştirilen en yaygın tepkiler; kotaların düşürülmesi, çalışma 

izni koşullarının ağırlaştırılması, daha sıkı kabul koşullarının getirilmesi, aile birleşiminin 

sınırlanması ve gönüllü geri dönüş programları gibi düzenlemeler olmuştur. AB ülkeleri 

tarafından geliştirilen tepkiler ile özellikle vasıfsız göçmenlerin girişleri engellenmek 

istenmiş, sınır kontrolleri arttırılarak yasa dışı göç durdurulmaya çalışılmıştır. Bazı ülkelerde 

göçmenlerin sosyal içermesine344 yönelik gelişmeler yaşansa da geliştirilen tepkiler daha 

çok orta ve uzun dönem demografik ve ekonomik ihtiyaçları dikkate almayan, sınırlayıcı ve 

341  Yapılan tahminlere göre 2004 yılından beri İngiltere’ye giriş yapan 1,5 milyon AB-8 kökenli göçmenin 
yaklaşık yarısı 2009 yılında ülkeyi terk etmiştir. Benzer şekilde 2008 yılında İrlanda’dan ayrılan AB-12 kökenli 
göçmenlerin sayısı % 57 artarken bu artış üçüncü ülke vatandaşları için % 16,7’de kalmıştır.
342  Jobst KOEHLER et al, a.g.e., s. 4.
343  Jobst KOEHLER et al, a.g.e., s. 5.
344  Sosyal içerme, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayata tam katılımları ve yaşadıkları toplumla eşit hayat ve refah standartlarına kavuşmaları için gerekli olan 
faaliyetleri ifade etmektedir.



güvenlik odaklı tedbirler olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu tedbirlerin Birlik düzeyinde bir 

koordinasyondan uzak, ulusal düzeyli tedbirler olarak ortaya çıkması, ortak göç politikası 

konusunda hedeflenen noktadan oldukça uzak olunduğu görüşünü güçlendirmektedir. Bu 

kapsamda, AB ülkelerinde kriz sonrasında ortaya çıkan genel tepkilere değinilecek olup, 

İngiltere, İtalya ve Fransa’nın göç politikalarında kriz sonrasında gerçekleşen değişiklikler, 

çalışmanın birinci bölümünde ayrıntılı olarak verildiği için bu bölümde tekrarlanmayacaktır.

 AB ülkeleri arasında tarihsel anlamda bir göçmen ülkesi olmayan ancak yakın 

dönemdir göçmen ülkesi haline gelen ve AB’de en fazla göçmeni barındıran ülkelerden 

olan İspanya, ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkelerden birisi olmuş ve göçmen 

sayısını düşürücü düzenlemelere yönelmiştir. Bu çerçevede 2003 yılından beri uygulanan 

gönüllü geri dönüş programında 2008 yılında birtakım değişikliklere giderek üçüncü ülke 

vatandaşı işsiz göçmenlerin ülkelerine dönmelerini destekleyiciyi yeni bir geri dönüş 

programı hayata geçirilmiştir.345 Programdan faydalanmak isteyen göçmenlere % 40’lık ilk 

ödeme İspanya’da yapılmakta, 90 gün içinde ülkelerine geri dönmeleri durumunda ise % 

60’lık son ödeme İspanya elçilikleri aracılığı ile yapılmaktadır. Geri dönüş programından 

yararlanan üçüncü ülke vatandaşlarının en az üç yıl boyunca İspanya’ya geri dönmemeleri 

de şart koşulmaktadır.346 İspanya 2009 yılında çıkarmış olduğu bir yasa ile aile birleşimine 

ilişkin koşulları katılaştırarak, 65 yaş ve üstü yakınların bu haktan yararlanmak için 

başvurmalarını yasaklamıştır. İspanya örneğinde, işgücü piyasası ciddi zarar gören ülkenin 

işsizlik oranlarında yaşadığı artışla beraber ülkedeki yabancı sayısını azaltma yönünde 

bir tutum sergilediği görülmektedir. Kriz öncesinde göçmen işgücünden ciddi ölçüde 

faydalanan İspanya, krizin faturasını göçmenlere çıkartmıştır. İspanya’da 2007 yılında % 

8 olan işsizlik oranının 2010 yılında % 20,3 oranına ulaşarak 1997 yılından bu yana en 

yüksek seviyeye çıkmış olması göç politikasının geleceğine ilişkin kaygı vermektedir.347

 İspanya’da uygulanan gönüllü geri dönüş programına benzer bir uygulama da 

2009 yılında Çek Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında hazırlanan 

iki ayrı geri dönüş programı ile ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenlerin ulaşım 

masraflarının karşılanması ve ülkelerindeki düzenlerini kurabilmeleri için 500 Avro 

verilmesi öngörülmüştür.348 Çek Cumhuriyeti tarafından geri dönüşün teşvik edilmesine 

rağmen, kendi kusurları olmaksızın işlerini kaybeden ve vize süresi dolan göçmenlere 

345  Ruth Ferrero-TURRIÓN, “Country Case Studies: Spain”, Migration and the Economic 
Crisis: Implications for Policy in the European Union, IOM, 2010, (Erişim) http://publications.
iom.int/bookstore/free/Migration_and_the_Economic_Crisis.pdf, 20 Temmuz 2011, s. 171-172.
346  Ruth Ferrero-TURRIÓN, a.g.m., s. 172.
347  Daniel WOOLLS, “Spain’s Unemployment Rate Hits New Eurozone Record of 21,3 Percent”,  (Erişim) 
http://www.huffingtonpost.com/2011/04/29/span-unemployment-inflation-economy-debt_n_855341.html, 
28Temmuz 2011.
348  Martin ROZUMEK, Blanka TOLLAROVÁ ve Eva VALENTOVÁ, “Country Case Studies: Czech 
Republic”, Migration and the Economic Crisis: Implications for Policy in the European 
Union, IOM, 2010, (Erişim) http://publications.iom.int/bookstore/free/Migration_and_the_Economic_
Crisis.pdf, 20 Temmuz 2011, s. 76.



yeniden iş bulmaları için 60 günlük bir koruma süresi tanınmasına ilişkin bir düzenlemeye 

de gidilmiştir.349 Krizin etkisinin İspanya’da olduğu kadar ağır olmaması, bu tür çift yönlü 

bir politikanın uygulanmasına imkân vermiş olduğu söylenebilir.

 Söz konusu ülkeler dışındaki diğer AB ülkelerinde ise genellikle göçmen sayısını 

düşürücü düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Slovenya 2009 yılında yabancı 

işgücü kabulüne ilişkin yıllık kotasını 2008 yılına göre % 24 düşürmüş, Macaristan 2009 

yılında 2008 yılına göre % 33,5 daha az çalışma izni çıkartmış, Portekiz 2008 yılında 8.600 

olan yıllık yabancı göçmen işçi kotasını 2009 yılında 3.800’e düşürmüş, Hırvatistan 2008 

yılında 10.242 olan yıllık çalışma izni kotasını 2010 yılı için 6.948 olarak belirlemiş, İrlanda 

vize koşullarında değişikliğe giderek asgari kazanç şartı getirmiş ve Estonya yabancı 

işgücünde vasıflı göçmenlere öncelik verirken, vasıfsız göçmenlerin kabulünü ise ancak 

ulusal işgücünü tamamlayıcı nitelik göstermesi durumunda mümkün kılmıştır.350 Söz 

konusu gelişmeler değerlendirilecek olursa AB üyesi ülkelerin ağırlıklı olarak ülkeye daha 

fazla göçmen girişini engelleyici veya mevcut göçmen sayısını azaltıcı tedbirler aldıkları 

görülmektedir. 

 Üye ülkeler arasında ekonomik kriz sonrası ortaya çıkan farklılıklar dışında birtakım 

yapısal farklılıklar da mevcuttur. Bu kapsamda, Mavi Kart Direktifi ile nitelikli işgücüne ilişkin 

birtakım düzenlemelerde bulunulmasına rağmen üye ülkeler arasında henüz “yüksek 

vasıflı” ifadesinin neyi ifade ettiği üzerinde net bir uzlaşı söz konusu değildir. Birçok ülke 

tarafından temel belirleyici unsurlar arasında yer alan yıllık kazanç bile ülkeden ülkeye 

değişebilmekte, Almanya’da 84.600 Avro iken Avusturya’da 27.000 Avro olabilmektedir.351 

Söz konusu vasıf ve nitelikler eğitim düzeyi ve mesleki tecrübeye göre belirlenebilmekte 

ancak fiiliyatta nihai belirleyici olan unsur kişilerin ülke ekonomisine sağlayacakları fayda 

olmaktadır.

 Bunun yanı sıra, Avrupa ülkelerinde mevcut emeklilik sistemleri, kişilerin gelir 

düzeylerine göre katılımlarının arttığı bir yapıya sahiptir ve çalışanların gelir düzeyleri ne 

kadar düşükse sisteme yükleri de o kadar fazladır.352 Bu durum dikkate alındığında son 

dönemde birçok üye ülkede yaygın olarak tercih edilen seçici göç politikası ile nitelikli 

işgücü temin edilmek istenmesinin ekonomiye mümkün olduğunca az yük olacak ve fazla 

katkıda bulunacak göçmenlerin alınmak istenmesine bağlı olduğu da söylenebilir.

349  Martin ROZUMEK et al, a.g.m., s. 75.
350  Jobst KOEHLER et al, a.g.e., s. 28-29.
351  Sergio CARRERA(b), “Building a Common Policy on Labour Immigration: Towards a Comprehensive 
and Global Approach in the EU?”, CEPS, No: 256,  2007, (Erişim) www.ceps.be/ceps/download/1289, 19 
Temmuz 2011, s. 13.
352  Craig A. PARSONS ve Timothy M. SMEEDING, “What’s Unique About Immigration in Europe?”, 
Immigration and the Transformation of Europe, Editör: Craig A. PARSONS ve Timothy M. 
SMEEDING, Cambridge University Press, 2006,  s. 15.



 Ülke ekonomisine katkıda bulunacak göçmen işçi nitelikleri ise işgücü piyasasında 

açığın bulunduğu sektörlere göre ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu kapsamda, 

Almanya, İngiltere ve Fransa’da bilişim ve sağlık sektöründe çalışacak yüksek vasıflı 

göçmenlere ihtiyaç duyulmaktayken, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da ise inşaat ve 

hizmet sektöründe çalışacak düşük vasıflı işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.353 Üye ülkelerin 

işgücü piyasasına ilişkin ihtiyaçları kendi aralarında farklılık gösterdiği gibi ilgili bir ülke 

için hali hazırda işgücü ihtiyacı duyulan bir sektör için ilerleyen dönemlerde işgücü ihtiyacı 

duyulmaması da muhtemeldir. Bu durum göçmenlerin ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda 

ülkeler tarafından istismar edilmemesi için kapsamlı ortak bir göç politikasını şart 

kılmaktadır.

 Üçüncü ülke vatandaşlarının yüksek ve düşük vasıflı olarak sınıflandırılması ve 

yüksek vasıflılara birtakım ayrıcalıklar tanıması ise ortak göç politikası hedefi ile tam 

anlamıyla örtüşmemektedir. Göç politikasında seçiciliğe gidilerek göçmenlerin vasıflarına 

göre sınıflandırılması uygulamasının yüksek vasıflı göçmenler dışındaki göçmenlerin ülkeler 

karşısında savunmasız kalmasına ve sadece ihtiyaç durumunda kullanılacak bir ekonomik 

faktör olarak görülmelerine sebep olması riski söz konusudur.354 Bu tür bir politikanın Birlik 

tarafından uluslar üstü hale getirilmesi ise üçüncü ülke vatandaşlarının savunmasızlığını 

daha da arttırıcı etki yapacaktır. Bu nedenle ortak göç politikasına ilişkin çalışmalarda 

üçüncü ülke vatandaşlarının bir bütün olarak ele alınması ve tümünü ilgilendiren kabul ve 

ikamet koşullarına ilişkin ortak düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 

3.4. GÖÇÜN ÜLKE EKONOMİSİ ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİ

 AB üyesi ülkelerin göç tarihlerine bakıldığında, özellikle önde gelen göç ülkelerinin 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yoğun bir şekilde dışarıdan işgücü temin etmeye 

çalıştıkları görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yıkım ve insan kaybı 

Avrupa ülkelerini yeniden yapılanma amacıyla yabancı işgücüne yöneltmiş, bu dönemde 

göçmenler yeniden kalkınmanın temel unsurları arasında yer almıştır. Ancak ekonomik 

beklentilerle gerçekleştirilen göçmen alımları 1973 yılında yaşanan Petrol Krizi sonrasında 

birçok Avrupa ülkesinde bir bir sonlandırılmaya başlanmıştır. Yakın döneme bakıldığında 

benzer bir durumun tekrar ortaya çıktığı görülmektedir. AB ülkeleri 2008 Ekonomik Krizi 

sonrasında sınırları içinde barındırdıkları göçmen sayısını azaltma yönünde düzenlemelere 

gitmiştir. Bu durum ülkelerin göç konusunda ekonomik güdü ve beklentilerle hareket 

ettiklerini ortaya koymaktadır.

 Göçün ülke ekonomisi üzerinde yaptığı etkilere ilişkin çalışmalarda yer alan 

353  Sergio CARRERA(b), a.g.e., s. 14.
354  Sergio CARRERA(b), a.g.e., s. 12.



görüşler söz konusu etkinin kısa ve uzun dönem olmak üzere ayrıldığı ve ülke 

ekonomisinin sahip olduğu yapıya göre farklılaştığı yönündedir. Kısa dönemde göçün 

zararlı olduğu, ülke vatandaşlarının ücret ve istihdam düzeylerini düşürücü etki yaptığı 

düşünülürken uzun dönemde gerek çalışan-emekli dengesini koruyarak, gerekse 

işgücü ihtiyacı bulunan alanlarda mevcut açığı kapatması nedeniyle ekonomiye olumlu 

katkı yaptığı savunulmaktadır.355 Ancak göçün ülke ekonomisi üzerindeki etkileri tek tip 

olmamakta, oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda söz konusu 

ekonomik etkinin ülkedeki göçmenlerin işgücü içindeki payı, göçmenlerin kazandıklarının 

ne kadarını geldikleri ülkeye gönderdiği, ülkedeki mevcut asgari ücret uygulaması, işgücü 

ihtiyacı duyulan sektörler gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak farklılaşmaktadır.356 Bunun 

yanı sıra, genel denge modeline göre, göçmenler ekonominin büyüyen ve işgücü yoğun 

sektörlerinde çalıştırıldıkları takdirde ekonomi üzerinde olumsuz bir etki oluşturmamakta 

dahası yerli işgücü ile tamamlayıcılık niteliği gösterdiğinde yerli işgücü için istihdamı teşvik 

edici bir etki yapmaktadır.357 

 Göçmenlerin işgücü piyasasına dâhil oldukları ilk dönemlerde ülke vatandaşlarına 

göre dezavantajlı bir konumda kalmalarına ve istenilen performansı gösterememelerine 

neden olan farklılıkların göçmenlerin bulundukları ülkelerde kalma sürelerinin artması 

ile azalmakta olduğu da kısa döneme ilişkin yapılan tespitler arasındadır.358 Söz konusu 

durum uzun dönemde göçmenlerin toplumla entegre olarak, işgücü piyasasına ilişkin 

dezavantajlarını ortadan kaldırdıklarını ve işgücü piyasasına katılımlarını arttırarak 

ekonomiye daha fazla katkıda bulunduklarını savunmaktadır.

 AB’nin ilerleyen dönemlerde göçmenlere karşı yaklaşımı, göçmenlerin Birlik ve üye 

ülke ekonomileri üzerinde sağladığı ekonomik katkıya göre şekillenecektir. Bu nedenle 

göçmenlerin yakın dönemde sağladığı ekonomik katkı, ortak göç politikası oluşturulmasının 

geleceği hakkında da bilgi verecektir. AB’nin yakın dönemine bakıldığında, üye ülke 

sınırları içinde yaşayan ve ekonomik olarak aktif olan göçmenlerin son on yıl içinde 

AB’de gerçekleşen istihdam büyümesine ciddi bir katkı sağladığı dikkat çekmektedir. 

AB’de, 2000-2007 yılları arasında istihdamda yaşanan 3,4 milyonluk artışın yaklaşık % 

25’ini üçüncü ülke vatandaşı göçmenler teşkil etmektedir.359 Ülke bazlı bakıldığında ise, 

355  Herbert BRUCKER, Joachim R. FRICK ve Gert G. WAGNER, “Economic Consequences of 
Immigration in Europe”, Immigration and the Transformation of Europe, Editör: Craig A. 
PARSONS, Timothy M. SMEEDING, Cambridge University Press, 2006, s. 112.
356  Herbert Brücker et al, a.g.e., s. 113-118.
357  Ira N. GANG, “Immigrants and Unemployment in the European Community: From the Eyes of the 
Natives”, Rutgers University - Economics Department, Institute for the Study of Labor (IZA) 2002,  (Erişim) 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=193631, 18 Temmuz 2011, s. 2.
358  Franco PERACCHI ve Domenico DEPALO,  “Labor Market Outcomes of Natives and Immigrants: 
Evidence from the ECHP”, World Bank, No: 0615, 2006, (Erişim)  http://siteresources.worldbank.org/
SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0615.pdf, 20 Temmuz 2011, s. 
43.
359  European Commission, Employment in Europe 2008, Directorate-General for Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities, 2009, (Erişim) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en, 
25 Temmuz 2011,  s. 76.



İspanya’da 1994-2004 yılları arasında yaratılan 6 milyon yeni işin 2 milyona yakın bir 

kısmının, Norveç’te 2001-2008 yılları arasında yaratılan 250.000 yeni işin yaklaşık yarısına 

yakın bir kısmının göçmenler tarafından doldurulduğu ve Portekiz’de 2000-2008 yılları 

arasında ciddi gelişim gösteren ve 317.000 yeni işin ortaya çıktığı sektörlerin göçmenlerin 

yoğun olduğu sektörler olduğu da dikkat çekmektedir.360

 Göçmen istihdamının ülke vatandaşlarının istihdamları üzerinde yaptığı etki ise 

ülke ekonomilerinin yapılarına göre değişebilmektedir. Göçmenlerin ülke vatandaşları 

üzerinde yaptıkları etki ücret düzeyi ve istihdam oranları alanları gibi alanlarda ortaya 

çıkabilmektedir. Konuya ilişkin çalışmalarda göçün uzun dönemde istihdam ve ücret 

düzeyi üzerinde güçlü bir etkisinin olmadığı ancak söz konusu etkinin kısa dönemde 

ülkenin sahip olduğu işgücü piyasası koşullarına göre değişebileceği, sektör ve bölgeye 

göre farklılıklar gösterebileceği ifade edilmektedir. Göçmenler ile ülke vatandaşlarının 

istihdam alanında rekabet içinde olmaları ise ancak iki grubun tamamlayıcılık özelliği 

göstermedikleri durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Birçok AB üyesi ülkede yaşanan 

durum ise göçmenlerin ülke vatandaşlarının çalışmak istemediği veya yeterli niteliklere 

sahip olmadıkları için çalışamadıkları alanlarda çalıştıkları ve bu nedenle ülke vatandaşları 

için istihdam açısından bir tehdit unsuru teşkil etmedikleri yönündedir.361 İtalya, Belçika, 

Almanya, Hollanda, Slovenya ve Portekiz’de üçüncü ülke vatandaşı göçmenler daha çok 

tarım, inşaat, üretim, sağlık, ev işleri ve diğer hizmet sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.362

3.5. DEĞERLENDİRME

 2010 yılı verilerine göre dünya üzerinde 214 milyon civarında göçmen yaşamakta 

ve en fazla göçmeni barındıran ilk on ülke arasında 4363 Avrupa Birliği üyesi ülke yer 

almaktadır.364 500 milyon nüfusa sahip olan AB sınırları içinde yaşayan yaklaşık 30 milyon 

göçmenin büyük çoğunluğu ise Birlik üyesi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarından 

oluşmaktadır. Üye ülkeler ulusal politik, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alarak 

farklı oranlarda yasal göçe izin vermekte, bu durum AB üyesi ülkelerde yaşayan üçüncü 

ülke vatandaşlarının sayı ve oran olarak farklılaşmasına neden olmaktadır. Üçüncü ülke 

vatandaşlarının AB genelinde üye ülkelerde farklı miktar ve oranlarda bulunuyor olması 

üye ülkelerin göç konusuna verdikleri önemin de farklılaşması ile sonuçlanmaktadır. 

360  Anna PLATONOVA ve Giuliana URSO, “Migration, Employment and Labour Market Integration 
Policies in the European Union (2000-2009)”, IOM, 2010, (Erişim) http://www.labourmigration.eu/
research/report/13-migration-employment-and-the-outcomes-of-labour-market-integration-policies-in-the-
european-union, 27 Temmuz 2011, s. 11.
361  Anna PLATONOVA ve Giuliana URSO, a.g.e., s. 12.
362  Anna PLATONOVA ve Giuliana URSO, a.g.e., s. 13.
363  Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere
364  World Migration Report 2010, The Future of Migration: Building Capacities for Change, IOM, 2010, 
(Erişim) http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_ENGLISH.pdf, 27 Temmuz 2011, s. 115.



 Birlik genelinde üçüncü ülke vatandaşı göçmenlere ilişkin dağınık bir yapı 

bulunmaktadır. Yasal göçe ilişkin Birlik düzenlemelerinin oldukça genel düzeyde kalması, 

üçüncü ülke vatandaşlarının her üye ülkede farklı düzenlemeler ile karşılaşabilmesine 

neden olabilmektedir. Yasal göçe ilişkin mevcut AB direktiflerinin önemli birçok konuda 

devletleri yetkili kılıyor olması da söz konusu ulusal farklılıkların ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamaktadır. Ulusal düzeydeki farklılıklar kabul, ikamet, işgücü piyasasına dâhil 

olma, sosyal desteklerden yararlanabilme, vatandaşlık elde etme gibi çeşitli alanlarda 

ortaya çıkabilmektedir. Ancak göçmen sayısı, işgücüne katılım oranı, işgücü piyasasının 

ihtiyaçları, ülke vatandaşlarının istihdam oranları ve göçmenlerin ülke vatandaşlarının ücret 

düzeyi üstündeki etkileri gibi unsurların üye ülkeler arasında farklılık göstermesi ulusal göç 

politikalarında ortaya çıkan farklılıkları anlaşılabilir kılmaktadır.

 AB’nin nüfus bakımından küçülme içine girdiği artık kabul edilen bir gerçektir. Üye 

ülkelerdeki yaş ortalamaları ve yaşlı nüfusun toplum içindeki payının yüksekliği dikkate 

alındığında, Birlik genelinde hâkim olan yaşlı nüfusun kısa dönemde doğum oranlarının 

arttırılması yolu ile gençleştirilmesi mümkün görünmemektedir. Bu kapsamda, AB’nin 

yaşlanan nüfus sorununa kesin bir çözüm oluşturmasa da, göçmen alımının kısa dönemde 

Birlik nüfusunun gençleştirilmesi konusunda olumlu etki yapacağı ortadadır. Göçmen 

alımları sadece nüfusu gençleştirici etki yapmakla kalmayacak üye ülkelerdeki çalışan-

emekli dengesinin de belirli bir seviyede korunmasına katkı sağlayacaktır. Birçok ülkede 

nüfus artışının temel kaynağını göçmenlerin oluşturulduğu hususu dikkate alındığında, 

göçmenlerin nüfus artışı açısından hali hazırda oldukça önemli bir yere sahip olduğu da 

söylenebilir.

 Yakın dönem incelendiğinde göç politikası alanında genel olarak iki eğilimin ağır 

bastığı dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, yakın dönemde dikkat çeken ilk eğilim AB’nin 

bu göç konusunda çıkarmış olduğu düzenlemelerin üye ülkelerin göç politikaları üzerindeki 

etkisinin artmaya başlaması iken, ikinci eğilim birçok üye ülke tarafından uygulanmaya 

başlayan ve göçmenlerin ülke ekonomisine yapacakları ekonomik katkı ve faydayı 

dikkate alan seçicilik yaklaşımıdır. Birlik düzeyinde ortaya konulan yasal düzenlemeler, 

üye ülkelerin bağlı kalması gereken birtakım asgari standartlar getirmesi nedeni ile önemli 

bir yer tutmaktadır. Ancak, söz konusu standartlar henüz istenilen seviyeye ulaşmamış 

ve birçok konu üye ülkelerin yetkisine bırakılmıştır. Birlik genelinde birtakım standartlar 

getirmek için çıkartılan düzenlemeler her ne kadar istenilen seviyede olmasa da üye 

ülkeleri bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle gelecek için umut vaat etmektedir.

 İkinci eğilim ise nitelikli işgücü göçünü teşvik eden göç politikasında seçicilik 

eğilimidir. Bu yaklaşım çerçevesinde üye ülkeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda 

ekonomilerine katkıda bulunacak göçmenleri seçmelerini sağlayacak sistemler kurmaya 



çalışmakta, vasıflı göçmenlerin girişlerini kolaylaştırırken vasıfsız göçmenleri sınır dışında 

tutmayı amaçlamaktadırlar. Üye ülkelerin ihtiyaçlarını öncelik alan seçici göç politikasının, 

söz konusu ihtiyaçların ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmesi nedeniyle oluşturulmak 

istenilen AB ortak göç politikası konusunda birliği ve bütünlüğü zayıflatıcı etkide bulunması 

muhtemeldir. Bunun yanı sıra göçmenler arasında bu şekilde doğrudan bir ayrıma 

gidilmesi de AB’nin benimsediği ve savunduğu değerlerle ters düşmektedir. Sadece 

yüksek vasıflı göçmenler için kolaylıklar getirilmesi diğer üçüncü ülke vatandaşlarının bir 

anlamda ötekileştirilmesi ve savunmasız bırakılması anlamına gelmektedir. Oysaki AB’nin 

oluşturması gereken göç politikası vasıflı, vasıfsız tüm göçmenleri kapsayan, kabul ve 

ikamet koşullarının yanı sıra göçmenlerin istihdamlarına ilişkin koşulları da düzenleyen bir 

yapıya sahip olmalıdır.

 Üye ülkeler arasında göç politikasına ilişkin istenilen koordinasyonun 

sağlanamadığının en yakın göstergesi 2008 Ekonomik Krizi’dir. Bu dönemde ekonomileri 

olumsuz etkilenen ve işsizlik oranları artış gösteren üye ülkeler tamamen ulusal kaygılar 

çerçevesinde göçmen sayısını azaltıcı tedbirler almışlardır. Üye ülkelerin krizden etkilenme 

derecelerinin, işgücü piyasasında mevcut göçmen sayısının ve ülke vatandaşlarının 

göçmenlere karşı takındıkları tavırların farklılık göstermesi nedeniyle alınan tedbirlerin 

katılığı da farklı seviyelerde gerçekleşmiştir. Kriz sonrasında ortaya çıkan farklılıklar önemli 

olsa da, üye ülkelerde göç politikasına ilişkin birtakım temel farklılıklar da mevcuttur. 

Üye ülkelerin bir kısmı işgücü piyasasında açık olması nedeniyle yüksek vasıflı işgücüne 

ihtiyaç duymaktayken bir kısmı da vasıfsız, yüksek nitelik istemeyen sektörlerde çalışacak 

işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Başka bir deyişle, bir üye ülke için yüksek nitelikli göçmen 

ekonomik katkı sağlarken başka bir üye ülke için düşük vasıflı göçmen ekonomik katkı 

sağlayabilmektedir.

 AB’nin genişleme sürecinde daha önceden üçüncü ülke olarak kabul edilen birçok 

ülke AB üyesi haline gelmiş, Birliğin ilk kurulduğu dönemde mevcut ekonomik homojenlik 

yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Günümüzde AB ülkelerinin ekonomik anlamda bir 

homojenliğinden bahsetmek mümkün değildir. Mevcut durumda ekonomik düzeyleri 

birbirinden çok farklı olan ülkeler göç politikası alanında da ortak politika oluşturulması 

üzerinde çalışmaktadır. Ancak ekonomik düzeyleri farklı olan ülkelerin göçten beklentileri 

de farklılıklar gösterebilmekte, bu durum ortak göç politikası oluşturulması hususunda 

önemli bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle kapsamlı ve ciddi anlamda bir ortak göç 

politikası oluşturulması için öncelikle ekonomik seviyelerin birbirine yaklaştırılması, işsizlik 

oranları ve ücret düzeyleri arasında mevcut farklılıkların azaltılması gerekmektedir. Söz 

konusu farklılıklar devam ettiği müddetçe ciddi bir ortak göç politikasından bahsedebilmek 

mümkün görünmemektedir.



SONUÇ

 Bu çalışma, Avrupa Birliği ortak göç politikası oluşturma çabalarını, Birlik üyesi 

ülkelerde uygulanan farklı göç politikaları ışığında değerlendirmekte ve söz konusu 

farklılıkların oluşturulmak istenilen ortak göç politikası üzerinde ne tür bir etkiye sahip 

olduğunu araştırmaktadır. Çalışmanın ana tezi ise ulusal düzeyde uygulanan göç 

politikalarının, AB ortak göç politikası oluşturulması sürecinde büyük bir risk ve sorun 

teşkil ettiğidir. Bu kapsamda, çalışma ulusal düzeyde mevcut ekonomik, sosyal, kültürel 

ve politik farklılıkların üye ülkelerin göç politikasına ilişkin algılarında farklılıklara neden 

olduğunu ve söz konusu farklılıkların üye ülkelerde farklı göç politikalarının ortaya çıkması ile 

sonuçlandığını savunmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışma ile söz konusu ulusal farklılıkların, 

üye ülkelerin Birlik düzeyinde alınan kararlardan kolay bir şekilde sapmalarını mümkün 

kıldığı ve kapsamlı bir göç politikası oluşturulmasını güçleştirdiği de savunulmaktadır.

 Çalışma ile ilk olarak, örnek ülke olarak seçilen Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya’nın 

ulusal göç politikaları detaylı bir şekilde ortaya konulmakta ve ulusal göç politikalarında 

ortaya çıkan farklılıkların nedenleri araştırılmaktadır. Ardından, Birlik düzeyinde göç 

politikasının gelişimi ele alınmakta, üye ülkelerin bu alandaki yetkilerini Birlik ile paylaşma/

Birliğe devretme konusunda sergilediği isteksizlik ortaya konulmakta ve yasal göç 

politikasında gelinen son nokta aktarılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise AB 

düzeyinde yaşanan gelişmelere rağmen üye ülkelerde mevcut farklılıkların birçok alanda 

devam ettiği ve ortak göç politikası oluşturulması yönünde büyük bir engel teşkil ettiği ifade 

edilmekte, ancak AB’nin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında, Birlik düzeyinde 

göç politikası oluşturulmasının bir gereklilik haline geldiğine vurgu yapılmaktadır.

 Avrupa Birliği’nde yaşayan üçüncü ülke vatandaşı göçmenlerin sayısı dikkate 

alındığında, göçün doğru bir şekilde yönetilmesinin Avrupa’ya gerek ekonomik gerek 

demografik açıdan olumlu bir katkı sağlayacağı açıktır. Ancak, bu duruma rağmen, 

Avrupa Birliği henüz göçmenlere karşı ortak bir kurallar bütünü oluşturamamıştır. Dahası, 

Birlik kapsamlı bir ortak göç politikasına sahip olmaktan oldukça uzaktır. Göç politikasının 

bileşenleri olarak kabul edilebilecek göçmenlerin kabulü, ikametleri, istihdamları ve 

vatandaşlık elde etmelerine ilişkin kurallar üye ülkeler arasında farklılık göstermektedir. 

Bunun yanı sıra Birlik düzeyinde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin oldukça yüzeysel 

kalması ve birçok alanda, yetkinin üye ülkeye bırakılması, göçmenlerin üye ülkelerce farklı 

muamelelere tabi tutulmasına da imkân tanımaktadır.

 Üye ülkeler arasında mevcut ekonomik, sosyal ve politik farklılıklar dikkate alındığında 

kapsamlı bir ortak göç politikası oluşturulması da oldukça zor görünmektedir. Ekonomileri 

farklı güçte olan, barındırdığı göçmen sayısı ve oranı farklı olan, işgücü piyasası koşullarının 



değişiklik gösterdiği ve ülke vatandaşlarının göçmenlere ilişkin yaklaşımlarının farklılaştığı 

bir yapıda, üye ülkelerin göç konusunda kapsamlı bir ortak kurallar bütünü üzerinde 

uzlaşmalarını beklemek de gerçekçi görünmemektedir. Kapsamlı bir ortak göç politikası 

oluşturulması için öncelikle, üye ülke ekonomilerinin benzer seviyelere çekilmesi, üye ülke 

vatandaşlarının göçün sağlayabileceği ekonomik faydalar konusunda bilinçlendirilmesi 

ve göçmenlerin bir güvenlik zaafı veya tehdit olarak algılanmalarının önüne geçilmesi 

gerekmektedir. Bu durum göçmenlerin entegrasyon süreçlerini kolaylaştırarak, gerek 

göçmenlerin gerekse göç alan ülkelerin göçten daha fazla fayda elde etmelerine de katkı 

sağlayacaktır.

 Avrupa Birliği ülkeleri 21. yüzyıla nüfus yapılarında yaşanan ciddi bir değişiklik ile 

girmiştir. Birlik üyesi ülkelerde, yaşam beklentisinin artması ve doğum oranlarının azalması, 

yaşlı nüfusun toplum içindeki payının artması ile sonuçlanmış, bu durum üye ülkelerin 

sosyal güvenlik sistemleri için ciddi bir risk teşkil etmeye başlamıştır. Nüfus yapısında 

yaşanan bu değişim, yakın dönemde göç konusuna bakış üzerinde de etkili olmaya 

başlamıştır. Ancak, göç konusunun üye ülkeler tarafından bağımsızlıkları ile yakın ilişkili 

görülmesi ve ülkelerin kendi sınırlarını kendileri kontrol etmek istemeleri nedeniyle bu 

alandaki ilerleme sınırlı olmuştur. Üye ülkeler her ne kadar sınırlayıcı politikalarına devam 

etmek isteseler de, yakın dönemde ortaya çıkan demografik durum, göçü Birlik üyesi 

ülkeler için bir zorunluluk haline getirmiştir. Üye ülkeler, bir taraftan yaşanan ekonomik 

krizlerin etkisiyle kısıtlamalara devam etmek istemekte, diğer taraftan ise demografik 

ihtiyaçlar ışığında göçe karşı kapılarını açma gerekliliğini hissetmeye başlamaktadırlar. Bu 

durumun, yakın dönemde sadece vasıflı göçmenlere karşı açık bir politika izlenmesine 

katkı sağladığı söylenebilir.

 Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında, kimi ülkeler ağırlıklı olarak vasıflı işgücüne 

ihtiyaç duyarken kimi ülkeler ise vasıfsız işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Üye ülkelerin gerek 

vasıflı gerekse vasıfsız işgücüne ihtiyaç duymalarına rağmen sadece vasıflı işgücüne 

karşı kapıların açılmasının ise olumsuz kamuoyu tepkisi ile karşılaşmaktan kaynaklandığı 

söylenebilir. Başka bir deyişle vasıfsız işgücüne karşı katı bir yaklaşım sergilenmesi üye 

ülke hükümetlerinin politik kaygılarından kaynaklanmaktadır. Hâlbuki ülke vatandaşlarına 

göçün olumlu etkilerinin anlatılması bu sorunu büyük ölçüde çözecek ve üye ülkelerin 

gerek ekonomik gerekse demografik beklentilerine katkı sağlayacaktır.

 Göç politikası ekonomik, demografik ve insancıl boyutlara sahiptir. Bu durum dikkate 

alındığında, AB için ortak bir göç politikası oluşturulması konusunda Birlik kadar üye 

ülkelere de rol düşmektedir. Bu doğrultuda üye ülkeler hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 

hem de göçmenlere daha insancıl haklar tanıyacak bir sistem oluşturulması konusunda 

gerekli desteği sağlamalıdırlar. Burada üye ülkelere düşen görev, Birlik düzeyinde 



işbirliğini ve ortak göç politikası geliştirme çalışmalarını bir bütün olarak değerlendirmek ve 

desteklemektir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında en fazla göçmeni barındıran ülkelerden 

biri olmasına rağmen Schengen sistemine katılmayan ve Amsterdam Antlaşması’nın 

göçe ilişkin dördüncü bölümü için seçme hakkı bulunan İngiltere’nin, AB düzeyinde 

daha iyi çözüm bulabileceğini düşünmesi nedeniyle sadece sığınma alanına ilişkin 

Birlik düzenlemelerine katılması, bu konuda kötü bir örnek teşkil etmektedir. Bu durum, 

Avrupa Birliği düzeyindeki işbirliğinin, kimi üye ülkelerce oluşturulmak istenilen ortak göç 

ve sığınma politikasının özüne aykırı bir şekilde, ulusal politika hedeflerini tamamlayıcı 

nitelikte kullanılabileceğini ortaya koymakta ve göç politikasının geleceği konusunda 

şüphe uyandırmaktadır. Bu süreçte Avrupa Birliği’nin dikkat etmesi gereken en temel 

nokta ise kapsamlı bir göç politikası oluşturulması yerine, üye ülkelerin yönlendirmeleri 

sonucu sadece göç kontrolüne ilişkin ortak kuralların oluşturulmasından kaçınılmasıdır.

 Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırları içinde yaşayan Türkler dikkate 

alındığında, Avrupa Birliği ortak göç politikası oluşturma çabaları Türkiye için ayrı bir önem 

kazanmaktadır. Günümüzde Birlik sınırları içinde yaşayan göçmenlerin ve üçüncü ülke 

vatandaşlarının büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturuyor olması, Türk göçmenlerin söz 

konusu düzenlemelerden etkilenecek kişiler arasında başta geldiğini göstermektedir. 

Bu nedenle, Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesinde yaşayan Türk göçmenler 

açısından Birliğin göç politikası alanında gerçekleştireceği düzenlemeler özel önem arz 

etmektedir. Türkiye’nin, AB üyeliğinin yakın bir dönemde gerçekleşmesinin beklenmediği 

hususu dikkate alındınğında, gerçekleştirilen düzenlemelerin Türk vatandaşlarını uzun 

bir süre daha etkileyecek olması da bu önemi arttırmaktadır. Artık, yaşadıkları ülkelerin 

bir parçası haline gelmiş olan Türk göçmenlerin gerek kabul gerek ikamet gerekse 

entegrasyon alanında gerçekleştirilecek olan düzenlemelerden doğrudan etkilenecek 

olması, ortak göç politikası alanında yaşanan gelişmelerin yakından izlenilmesini gerekli 

kılmaktadır.

 Avrupa Birliği’nin göçmenlere ihtiyacı olduğu ve ilerleyen dönemde de ihtiyacı olacağı 

açıktır. Yakın döneme ilişkin verilerde, birçok üye ülkede meydana gelen nüfus artışının 

göçe bağlı olarak gerçekleşmiş olması da göçün şimdiden üye ülkeler için önemli bir 

konuma sahip olduğunu göstermektedir. Ancak üye ülkelerde çalışma yaşındaki kişilerin 

payının azalıyor olması, göçmen ihtiyacını artırsa da, yüksek miktarlarda göçmenin 

kabul edilmesi hem gerçekçi olmayacak hem de göçmenlerin topluma entegrasyonları 

konusunda sıkıntı yaratacaktır. Bu nedenle, Birliğin göç politikası konusunda göçmenlerin 

toplumla entegrasyonlarını dikkate alarak hareket etmesi yerinde olacaktır.

 Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, gerek yasal göç gerekse yasadışı göç 

konusunda yetkili hale gelen Avrupa Birliği’nin bu alanda çalışmalarını devam ettireceği 



ve göç politikasına ilişkin düzenlemelerini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Çalışma ile 

Birliğin oluşturmak istediği göç politikasında ilerleyen dönemlerde atacağı adımlara ilişkin 

getirilen öneriler şu şekildedir:

•	 Sadece ekonomik göçmenler için değil, tüm göçmenler için kabul, ikamet, istihdam 

ve vatandaşlık kazanımına ilişkin ortak kurallar bütünü oluşturulmalıdır. Bu sayede 

göçmenlerin üye ülkelerde farklı muamelelere tabi olmasının önüne geçilmelidir.

•	 Ortak kuralların oluşturulması sürecinde üçüncü ülke vatandaşlarına,  mümkün 

olduğunca AB vatandaşlarına tanınan haklara yakın haklar tanınmalıdır. 

Gerçekleştirilecek düzenlemeler ile göçmenlerin ekonomik beklentiler doğrultusunda 

üye ülkelerce istismar edilmelerinin önüne geçilmelidir.

•	 Birliğin yasal göçe ilişkin getirdiği bağlayıcı düzenlemelerin sayısı artırılmalı, 

düzenlemeler genel ve yüzeysel olmaktan çıkartılmalı ve üye ülkelerde mevcut 

standartları iyileştirici bir nitelikte olmalıdır.

•	 Göçmenlerin ekonomik ve demografik açıdan sahip olduğu önem ve potansiyel 

dikkate alınmalı, güvenlik temelli yaklaşım bırakılarak göç konusunda karşılıklı 

kazanımları hedefleyen açık bir politika izlenmelidir.

•	 Hedefini göç politikası olarak belirleyen Avrupa Birliği, bu süreçte hedefinden 

sapmamalı ve “göç politikası” oluşturmak yerine bir “göç kontrolü”ne doğru 

gitmemelidir.

•	 Gerek göçmenlerin gerekse aile birleşimi ile ülkelere gelen göçmen yakınlarının 

toplumla entegrasyonu teşvik edilmeli, ülke vatandaşları ile göçmenler arasındaki 

iletişim kanalları arttırılmalıdır. Entegrasyonun hızlandırılması amacıyla göçmenlerin 

aile üyelerinin işgücü piyasalarına erişimleri önünde bulunan engeller kaldırılmadır.

•	 Üye ülkelerin ulusal öncelikleri doğrultusunda Birlik tarafından kabul edilen 

hedeflerden kolayca sapmalarının veya aksi yönde hareket etmelerinin önüne 

geçilmesini sağlayacak bir sistem kurulmalı ve bu tür tutumlar yaptırıma bağlanmalıdır.

 Sonuç olarak, bu çalışma Avrupa Birliği tarafından kabul edilen kapsamlı bir ortak göç 

politikası hedefinin, ancak üye ülkeler arasında mevcut ulusal farklılıkların azaltılması ile 

mümkün olacağını savunmaktadır. Üye ülkelerde mevcut demografik durumun bir bakıma 

göç politikasını zorunlu kıldığı dikkate alındığında, Lizbon Antlaşması ile göç konusunda 

yetkili olan Birliğe oldukça büyük bir görev düşmektedir. Avrupa Birliği süreci iyi yönetmeli 

ve Birliği söz konusu hedefe en fazla yaklaştıracak adımları cesaretle atmalıdır.
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EKLER
EK 1: TABLO-1

2010

Toplam Yabancı 
Sayısı

AB Üyesi Ülke 
Vatandaşı

Üçüncü Ülke 
Vatandaşları

000 Toplam 
Nüfusa 
oranı 

000 Toplam 
Nüfusa 
oranı

000 Toplam 
Nüfusa 
oranı 

AB27 32 425.5 6.5 12 299.4 2.5 20 126.1 4.0

Belçika : : : : : :

Bulgaristan 23.8 0.3 3.5 0.0 20.3 0.3

Çek Cum. 424.4 4.0 137.0 1.3 287.4 2.7

Danimarka 329.8 6.0 115.5 2.1 214.3 3.9

Almanya 7 130.9 8.7 2 546.3 3.1 4 584.7 5.6

Estonya 212.7 15.9 11.0 0.8 201.7 15.1
İrlanda 385.7 8.6 317.8 7.1 67.9 1.5
Yunanistan 954.8 8.4 163.1 1.4 791.7 7.0
İspanya 5 663.5 12.3 2 327.8 5.1 3 335.7 7.3
Fransa 3 769.0 5.8 1 317.6 2.0 2 451.4 3.8
İtalya 4 235.1 7.0 1 241.3 2.1 2 993.7 5.0
G. Kıbrıs 127.3 15.9 83.5 10.4 43.8 5.5
Letonya 392.2 17.4 9.7 0.4 382.4 17.0
Litvanya 37.0 1.1 2.4 0.1 34.6 1.0
Lüksemburg 215.7 43.0 186.2 37.1 29.5 5.9
Macaristan 200.0 2.0 118.9 1.2 81.1 0.8
Malta 16.7 4.0 5.4 1.3 11.3 2.7
Hollanda 652.2 3.9 310.9 1.9 341.3 2.1
Avusturya 876.4 10.5 328.3 3.9 548.0 6.5
Polanya 45.5 0.1 14.8 0.0 30.7 0.1
Portekiz 457.3 4.3 94.2 0.9 363.1 3.4
Romanya 31.4 0.1 6.0 0.0 25.3 0.1
Slovenya 82.2 4.0 4.6 0.2 77.6 3.8
Slovakya 62.9 1.2 38.7 0.7 24.2 0.4
Finlandiya 154.6 2.9 56.1 1.0 98.5 1.8
İsveç 590.5 6.3 265.8 2.8 324.7 3.5
İngiltere 4 367.6 7.0 1 922.5 3.1 2 445.1 3.9

Eurostat: Demografi Reporu 2010 (50/2011 - 1 Nisan 2011)



ÖZET

KARAŞAHİN, Murat. “Avrupa Birliği’nde Ortak Göç Politikası Oluşturma Çabaları ve Ulusal 

Farklılıklar Sorunu”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012.

Kurulduğundan itibaren üyeleri arasında birçok alanda entegrasyonu başaran Avrupa 

Birliği, yakın dönemde göç alanında da üye ülkeler arasında entegrasyonu sağlamayı ve 

ortak bir göç politikası oluşturmayı kendisine bir hedef olarak belirlemiştir. Bu çalışma, 

oluşturulmak istenilen Avrupa Birliği ortak göç politikasını üye ülkeler arasında mevcut 

ekonomik, sosyal ve politik ulusal farklılıklar ışığında ele almaktadır. Çalışma ile üye 

ülkelerde mevcut ekonomik, sosyal ve politik farklılıkların Birlik düzeyinde oluşturulmak 

istenilen ortak göç politikası önünde büyük bir risk teşkil ettiği ve üye ülkelerin kendi 

belirledikleri önceliklere göre Birlik düzeyinde alınan kararlardan kolayca sapabildikleri 

savunulmaktadır.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde örnek ülke olarak 

seçilen Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya’nın ulusal göç politikaları ele alınarak, söz konusu 

üye ülkelerin göç politikalarında mevcut ulusal farklılıklar ortaya konulmaktadır. Çalışmanın 

ikinci bölümünde ise göç politikasının Avrupa Birliği düzeyinde gelişimi ele alınmakta ve 

gelinen son nokta araştırılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise Avrupa Birliği ortak 

göç politikası oluşturulma çabaları ulusal farklılıklar ışığında değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler
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3-  Üçüncü Ülke Vatandaşları
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ABSTRACT

KARAŞAHİN, Murat. “The Attempts for Forming A Common EU Migration Policy and the 

Problem of National Differences”, MA Thesis, Ankara, 2012.

European Union, which has achieved the integration in many policy areas among 

its members since its establistment, has been now trying to achieve integration among 

its members in the field of migration. To that aim, formation of a common EU migration 

policy was defined as a target.  This study aims to elaborate on the on-going attempts 

for a common EU policy in the light of economic, social and politic differences among 

member states. The study concludes that economic, social and political differences 

among member states pose a great challenge for the formation of a common EU policy 

and member states can easily deviate from the decions taken at the EU level due to the 

priorities defined at national level. 

The study composes of three chapters. The first chapther analyses the national 

migration policies of three selected EU member states, namely France, Britain, Italy and 

Germany with the aim of demonstrating the national differences. The second chapter 

aims to look at the development of migration policy at the EU level and the current point 

arrived. The last chapter of study is devoted to the evaluation of the attempts for forming a 

common EU migration policy in the consideration of national differences among member 

states. 
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