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T ~ ~ R K ~ Y E 'YABANCILARIN
DE
KACAK
CALlSMALARl VE BAGLANTILI SORUNLAR
UZER~NEB ~ R
TARTISMA
Prof.Dr.Kuwet LORDOGLU
Marmara Universitesi
lktisadi ve ldari Bilimler Fakultesi
1960'11yrllarda Bat1 ulkelerine goq
veren bir ulkenin yaklagrk 40 yrl sonra
farklr amaqlarla da olsa goq alan ulke
konumuna girmesi beraberinde ilginq
deneyimleri de getirmektedir.
Bu
noktada Turkiye'nin 1990'11 ylllardan
itibaren baglayan ve bir olqude halen
suren qekim alan~olma niteligi , ozellikle
yakrnrnda bulunan eski dogu bloku
ulkeleri vatandaglarr iqin
geqerli
olmaktad~r. BDT ve eski dogu bloku
ulkelerinden gelen turist sayrs~ndaki
son ylllardaki artrg dikkat qekmektedir.
l
ulkeye giren ve qrkan
Bir y ~ iqinde
ziyaretqi say~larrndan hareket eden ve
kalan farkr da ulkede qalrgma niyeti ile
girenler olarak degerlendiren Calrgma
Bakanllgr "qallgan kaqak yabancrlarr 1
milyon
kigi"
olarak
tahmin
etmigti.(YOkuyan 2001 0cak)Bu sayrnrn
yaklagrk olarak
faal nLifusumuzun
yuzde 4.3'une ulagan bir boyuta
ulagtrgrnr ekleyelim. Oysa aynr oranrn
ABD de yuzde 3.5 civarrnda kald~glnr
gormekteyiz.. (J.Fracer, OECD 2000)
Cogunlukla komgu ulkelerden
"qalrgmaya" gelenlerin temel qalrgma
argumanlarr kendi ulkelerinde "ig ve
iglerin " kalmamas~yani igsizlik sorunu,

digeri de elde edilen gelirin dlgarl
ulkelere gore qok duguk duzeylerde
kalmas~ ve bu gelirle ancak temel
harcamalarrn
bile
kargrlanamryor
olmasrdrr. Sorun onemli olqude
ekonornik agrrlrklldrr. Bu nedenle slogan
gu
olmakta "Rusya da bir hafta
qalrgacagrna geligmig ulkede bir gun
qallg daha qok kazanrrsln" (Oguz
Karadeniz insan ve ig 2001)
Buna ragmen her zaman ekonomik
nedenlerle degil, bazen de bir
ulkeye transit olarak geqmek iqin de
bir
siire
yabancl
ulkede
kalrnabilmektedir. Bu iki neden ulkeye
girig ve ulkede kalrg konusunda tek
bag~na etken olmakta, ucret ne kadar
duguk ve ig kogullarr ne kadar agrr
olursa olsun qalrgma isteginde olanrn
bu maceraya katlanma gucu kendinde
bulunmaktadrr. Kaqak qalrgan geqici
olugunun farkrnda olup, geldigi ulkede
hiqbir entegrasyona katllmamakta,
ancak zorunlu oldugu hallerde ve uzun
sure kalrglarda bir krslm yabanc~qal~gan
dil ogrenebilmektedir. (S.Gangloff,
J.Peroux IFEA ,2001)
Konu Turkiye aqrsrndan birkaq
boyutludur. Gelen yabancrlarrn her ne
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pahasma olursa olsun qallgma istekleri
ve burada para biriktirme guduleri onlarl
qal~gtrrma
niyetinde
olanlarca
bilinrnektedir. Bu bilgi bir de "yasa
dlglllk" ile birlegince qallgma kogullarl
ve gelir duzeyleri yerli igqiye gore qok
daha olumsuz hale donugebilrnektedir.
Gelenlerin vas~fduzeyleri ve yaptlklarr
igler araslnda qoguniukla hiqbir baglant~
bulunmamaktadrr. Edinilen "ig disiplini"
igverenler aqlsrndan olumlu bir unsur
olarak kabul edilmektedir.
Herhangi bir igi sadece bar~nmave
beslenme kargrlrglnda kabul edebilecek
kadar voksul olmak, bu anlamda
tamamen qallgtlranrn insaflna terk
edilmig olmak, hiqbir yasal ve toplumsal
guvence
iqinde
bulunmamak
(bulunamamak) Uluslararasl sozlegmelerle garanti edilmig qallgma haklarl
olmaslna ragmen uygulanmamaktadlr.
Bu sozlegmelere irnza atan ulkelerin
"yabanc~ nufusunun" insan haklarlnr
reddetmek asllnda ~rkq~l~gr
gizlemek
gibi politikalar iqin
hukumetler
taraf~ndan
uretildigini gosteriyor.
(B.Peker 2001)
Kaqak qallgmanln Turkiye aqrsrndan
uzun suredir
bir sorun olarak
alglland~glnl gerek sendikalar gerekse
hukiimet kanadrnda ki aqlklamalardan
izlemekteyiz.. Bu baglamda Kaqak
Callgma ile
Yabancrlar~n kaqak
qallgmasl araslndaki fark qok azdlr. Her
iki durum da asllnda
"iggucu
piyasalar~n~n
duzenlenrnesi"
baglam~ndaele allnmaktadlr. 57. Ecevit
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Hukumeti taraf~ndan
hazlrlanan
"Yabancrlarln Calrgma izinleri Hakk~ndaki
Kanun" yabanc~larrn ulkede qalrgmas~
konusunda
burokrasiyi azaltmakta
ancak, sorunu cezalarl arttlrarak qozme
yljntemini hedeflemektedir.
Soz edilen Kanunun bir amacr da
qalrganlar~nkayrt altlna alrnma surecini
baglatmaktlr. ~ l k e d eqallganlarrn ancak
yaklaglk yarlslnr kayrt altrna allndlg~
dugunijlurse, kayrtll qalrgan yabancllarln
saylslnda da artlg saglanacagl ihtimali
duguk kalmaktadlr.
ulkeye giren yabancllarln qallgma
alanlarl sanayi ve hizmetler grubunda
kazanmaktadrr.
Tarlm
yogunluk
igkollarlnda yabancllara daha seyrek
rastlanmakta, ancak Dogu Karadeniz
yoresinde bir olqude gay ve flndlk
toplama donemlerinde, Trakya da ise
srnrrl~sayrda qobanlrk iginde yabancrlar
oldugu basln ve yaprlan
bazl
gozlemlerden anlagllmaktadlr. Yaz~lr ve
gorse1 medyadan izlendigi kadarl ile
kaqak olarak qallgan yabancr igqiler
ulkelerinde sahip olduklarr meslek ve
egitimin dlgrnda kaldlklarl ve niteliklerini
geldikleri ulkede qok slnlrlr olqude
kullandlklarl anlagllmaktadrr.
Yabancr kaqak
qalrganlar~n
qal~gtlklarr ig alanlarl formel piyasa
dlglnda ve denetim imkanlnrn goreli
olarak az oldugu niteliksiz ig kollarrnda
yogunlagmaktadlr. Benzer bir dagrllm
AB ulkeleri
ve ABD iqinde de
goriilmekte, Hotel, Lokanta, Bar, Ev

-

-

-

TiJHis

Hizmetleri, lngaat ve Ticaret kaqak
yabanc~qallganlarln en yaygrn ig alanlarl
olmaktadrr. (OECD 2000)
Callgma hayatlna katllanlarln onemii
bir kesimi enformel istihdam edildigi ve
kiiquk olqekli igletmelerin yaygln oldugu
Turkiye'de yabanc~larlnda bu iligkilere
gore qallgmaya baglamas1 dogal
karg~lanmaktad~r.
Bu baglamda ulkedeki yabancrlar~n
en yogun olarak qalrgt~grn~tahmin
ettigimiz sektorler Metal, Tekstil, ingaat ,
Ev Hizmetleri ve Ticaret sektorleridir.
Bu sektorlerdeki qal~gma onemli
olqude igin niteligine de bag11 olarak
kuquk olqekli igletmelerde yayglnllk
kazanmakta olmasrna ragmen, tekstil ve
deri igkollar~ndaorta olqekli igletmelerde
bile yabancl qal~ganarastlanmaktadlr.
Yabancl kaqak qalrganlar igqi
sendikalarl aq~slndan da onemli bir
sorun alanr olarak gorulmektedir.
Gorugulen Sendikacllarln hemen hepsi
gelenlerin Turk igqilerin iglerini elinden
aldlklarlnl, duguk ucretle qalrgmaya razr
olduklarl iqin igverenler taraf~ndantercih
edildigi gibi asllnda bilinen sorunlar
uzerinde durmuglar. Ancak
hiqbir
sendikaclnln yabancl qallganlarln maruz
kaldlgl kogullar~nln olumsuzluguna
deginmemiglerdir. Bu qerqevede konu
sadece kendi uyelerinin ucret ve
istihdam sorunu olarak ele algllanmlg ve
buna baglr qozumler uretilmeye
qalrgllmlgtlr. Bir sendika
yoneticisi,
"yakalad~glnlz Romen igqisini Dovun"
dedirtecek kadar giddet olgusunu one

-

-

-

KASIM - 2002 1 SUBAT - 2003

qrkarabilmigtir ... (Radikal gazetesi
9.10.1999)
Erder'e gore bu durumu
"yaygln ve iqsellegmig bir kulturel
a y r ~ m c ~ l l g izleri"
~n
ile aq~klamak da
Uluslararasl
mumkundur (S.Erder
Goqte yeni egilimler..... 2000.) Ancak
sorunun bir yanl da Igqi Sendikalarrn
son yrllardaki kargllagtrgl yogun uye
kaylplar~ile aqrklamak mumkun olabilir.
Tekstil sektoru yabancl kaqak
qalrganlar~nistihdam alanlar~ndan biri
olmugtur.
Bu
sektordeki
kuquk
igyerlerinin yaygrnlrgl nedeniyle istanbul,
Corlu, Cerkezkoy gibi tekstil sektorunijn
onemli merkezlerinde yabancr igqilerin
qal~gtlrlldrgrna
iligkin
gozlemler
yap~lmlgtlr.Sendika yetkilileri bu igqilerin
tercih edilme nedenini duguk ucret
gormektedir. (Tekstil Sendikasl 30
10.2000) Oysa Deri sanayicileri ile
yap~lan gorugme ise bu igqilerin tek
tercih nedeninin ucret duguklugu
olrnad~glnr, sektorun ihtiyaq duydugu
vasrf duzeyini bu igqilerle kargllandlgrn~
ifade ettiler. Gerqekten yabancr kaqak
qallganlarla
yapllan
gorugmede
qogunun yuksek okul mezunu, diploma11
ve vaslf duzeylerinin yuksek olmasl
dikkat qekmektedir.
Alrnan bilgiler
Tekstil sektorunde Turk igqinin ayda
ortalama 600 dolar kazanrrken yabanc~
igqinin bu tutarln qok daha azlnl degil,
sadece ayda 500 dolar kazandrgrn~
gostermektedir .
0zellikle buyuk kentlerde qok say~da
yabanc~ kadlnln ev hizmetlerinde
(Temizlik, qocuk bak~mr vb.) qalrgtlgt
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gozlenmektedir. Bu hizmetlerin bir k ~ s m ~
Turkiye'deki firmalar veya baglmslz i3
yapanlarca ilan verilerek duyurulmakta
i? piyasaslna arz edilmektedir. Cal19an
yabanc~ kadln dil bilgisine ve
guvenirliligine, gore ayda 250-400 dolar
kazanmakta
qal13tlgr
evd e
konaklayabilmektedir. (gundelik ve
haftal~k baz~yaylnlarda bu konu aq~kqa
ilan
edilmekte
mu3teriler
bulunmaktadlr.) Burada sozedilen ayllk
kazancln evde yemek, konaklama
giderleri ile birlikte du3unuldugunde
aynl i3i goren bir Turk'e gore du3ijk
o l m a d ~ gaksine
~
kimi durumlarda daha
yuksek bile oldugu anla31lmaktadlr.Bu
durum ijcret dij3ijklijgij nedeni ile
iyerenler taraflndan tercih edilmesi tezi
ile qeli3mektedir.
Hizmetler alanlnda ortaya q~kan
diger bir qal13ma alan~ ozellikle
i3yerlerinde tezgahtar ve sat13 eleman1
olarak qal~ganyabancllardlr. Bu alanda
da ucretler ayda 240-480 (2002) dolar
arasrnda degi3ebilmektedir. 2001 krizini
takiben b u ucretler i3verenleri iqin
~
bir k ~ s ~qal13anln
m
yuksek k a l d ~ giqin
doviz piyasas~ndaki geli3melerden
etkilenmi? ve i3lerini b~rakmakve geri
donmek zorunda kalm13lardlr. 0 t e
yandan Turkiye'de ya3anan 2001
ekonomik krizinin d13rnda 1 Ocak
2002'den
itibaren
Romen
vatanda2larlnln AB ulkeleri iqin vize
muafiyetinin
ba3lamas1 ile birlikte
giri3lerini
s~n~rlamaya
Turkiye'ye
ba9layacag1 ongorulmektedir. (J.F.
Peroux 2001 p:37)

Bazl Tart13ma Noktalar~,
Kureselle3en bir dunya
gelir
farklll~klar~nrhem daha fazla arttlrrn~?
hem de bunlartn yaratt~g~
sorunlar~daha
fazla gozler onune sermi3tir. Bilgiyi
saklarnan~ngiderek guq hale geli3i belki
de olabildigince "ozgur" dola31mln
araqlar~nl sagIayabiImi3tir. Giderek
fakirle3enin de, giderek zenginle3enin
de farklnda olarak yoluna devam ettigi
yanlsrra
bir dunya iqin farkl~l~klar~n
bunun bilgisine sahip olmanrn tanrdlg~
ustunluk eskiye gore azlmsanmayacak
oranda olmu3tur.
Yaratllan gelir uqurumu, giderek
fakirle3en ulkeler ve b~ ulke insanlarl
aqlslndan aglr ~ u k l e rolu3turmaktadlr.
onceden sahip olunan butun kulturel
degerler, piyasaya tahvil edilemedigi
olqude a n l a m ~ n ~kaybetmekte, bu
ulkelerde ya3ayanlarln ba3ta a l ~ m
guqleri olmak uzere butijn degerleri hlzla
altust olmaktadlr..
Bu tur degi3imlerin h~zlr ve k ~ s a
donernlerde ya3andlgl her dururnda
sonuqlar da birbirine yak~n ozellikler
gostermektedir: Bilindigi gibi olugan
gelir kayblnln art131beraberinde gelir
arttlrmaya yonelik her turden qabay~da
yogunla3tirmaktad1r. j3gucunun ulke
iqinde bile slnrrlr bir hareketlilige sahip
oldugunu buna kar.ylrk sermaye
hareketlerinin kureselle3tigi bir dunyada
enformel istihdamlnda olanaklar~eskiye
oranla geni3leyece ktir. Ba3langlqta
ulkelerinden ma1 getirip, giderken de
ma1 goturen kuquk ticari ili3kilerin
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sonraki
yrllarda
kamu organlarr
taraflndan
bile desteklenen adeta
ozgun bir yaprya donugmesi, geligmekte
olan
ulkenin
zaten
dar
olan
kaynaklarlnrn kullanma biqimlerinden
biri olarak olugmaya baglamaktadlr.
Kuresellegmenin yarattrgr gelir
farklrlrklarr geligmekte olan ulkelere
sadece kendi begeri kaynaklarlnl da
ihraq elme seqenegi brrakmlgtlr.
Turkiye'ye qalrgmak iqin vatandaglarrnl
kendi bilgisi dahilinde gonderen qegitli
ulkelerin bu
politi kalarl aqlkqa
bilinmemektedir.
Ancak sonuqlarlnr
dikkate alarak dolaylr bir ozendirmeden
sozedilebilir. Hatta bazr devletlerin
vatandaglarrnrn yurt drgrnda kallglnr
saglamaya yonelik bir gudu iqinde
olduklarl Drgigleri Bakanllgr Yasadrgr Goq
Kontrol Dairesince
belirtilmektedir.
(Salih Sen Geri Kabul Antlagmalar12002)
Bunlarln dlgrnda Tek tarafll olarak yurt
dlglna qrklg uzerindeki srnrrlandrrmalar~n
kalkrgl yerli paralarr dovize tahvil etmede
ve ulke drgrna qlkarma da nispi
rahatlamalar ve benzeri kolaylrklar bu
anlamda degerlendirilebilir.
0 t e yandan uzunca bir suredir
geligmig ulkeler ise kaprlarlnl gerek ma1
gerekse begeri kaynaklarln dolaglmlnda
sadece ihtiyacl olan alanlara aqmakta
kapall
diger alanlara kapllar
tutulrnaktad~r. (Bagta 1970 sonrasr
uygulanan krsltlaylcr vize politikalar~).
Ancak gozlenen odur ki geligmig
ulkelere dogru geligmekte olan ulke
vatandaglarrn~n yolculugu "her ne
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pahasrna olursa olsun" kabilinden
surmeye devam etmektedir.
Geligmig ulkeler qok qegitli goq
kontrol politikalar~ ile ulkelerine gelen
yabancllarr durdurmaya qalrgmaktadlrlar.
Su ana kadar izlenen bu politikalarrn
ana hareket noktasl goq veren ulkelerin
goq verme kapasitelerinin aragtrrllmaslna yoneli ktir. Buradan amaqlanan
goqun yakln bir gelecekte alacagl
sayrsal aglrllgr tahmine yonelmek ve bu
konuda onlemleri belirleyebilmektir. Bu
anlamda geligmig ulkeler taraflndan
yapllacak olanlar uq agamalr olarak
srnrflamak mumkundur. Goq alan
ulkenin
yasal girig kogullarrnr
agrrlagtlrmak (Goqu srnrrlamak), Goqun
hareket ettigi noktalardan ulkeye girene
kadar olan transit yolculuk esnasrnda
kontrolu arttlrmak. Mumkunse mali
destek saglayarak, goqmenleri transit
ulkenin slnrrlarl drgrna tagrrmamak, iqin
geri Kabul antlagmalarl
yapmak.
(B .Peker 2002)
0zellikle Balkan cografyaslnda
bulunan diger yabancrlarla birlikte Turk
ve musluman kokenlilerin
batrdan,
Kafkaslarda ve iran da bulunan qegitli
halklarln ve Turk soylularln dogudan,
ulkeye giriglerinin gelecekte de devam
edecegine
iligkin
belirtiler
bulunmaktadlr. Bu geligmeler rglgrnda
yasaklayan, slnrrlandlran yeni hukuki
diizenlemeler
yerine
yabancr
qallganlarrn niteliklerini gozonune alan,
onlarl "kaqak" statusunden koruyan ve
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kollayan yeni duzenlemelere ihtiyaq
bulunmaktad~r.
~ z e t l e , Turkiye 1960'11 y~llarda
drgarlya iggucu goqu veren bir ulke
konumunda idi. Bu gun iqin bile bir Bat1
ulkesinden iggucu talebi olmas~halinde
yurtd~gr goqunun baglayabilecegine
iligkin tahrninler bulunmaktadlr. Bu
baglamda, yaklnlarl ile birlikte 2000 yrlr
verilerine gore 5 milyon vatandaglnr
yurtd~glndaqogunlukla qalrgma amacl ile
bulunduran bir ulkenin de
gelen
yabancllar~n qal~gmayagamlarrna iligkin
gereken
standartlar~ olugturmasl
beklenir..
Oysa
yabanc~lar~n
qal~gmalannl duzenleyen
ve yak~nda
yasallagmas~beklenen taslak bu konuda
yabancrlarln
kaqak qal~gmasrn~
cezai
onlemlerle engellemeye qallgmaktadlr.
Bu konuda "sivil ve kolluk tedbirlerini
artt~rmaya" (A.Gencer12002) yonelik
duzenlemelerden farkl~yontemleri de
dugunmek gerekecektir.
(Jstelik, yabanc~lar~n
qall$maslnda
meslek , nitelik ve iggucu piyasalarln~n
ozellikleri dikkate al~narak yapllan
degerlendirme gelenlerin egitim ve vas~f
duzeylerinin yuksek olmasl nedeni ile
daha yararl~sonuqlar vermesi kuwetle
muhtemeldir.
Bu baglamda gelenlere Turkiye'de
qal~gmahakkr tanlmak
ve k a y ~ t lbir
~
gijvenceye sahip
ekonomi iqinde
olmalar~saglamak, igsizlik oranl yuksek
seviyede olmasa bile resmi qevrelerce
Ancak b u
hog karg~lanmamaktad~r.
durum 0rtulu bir Ayrrmcll~kolarak bir

sure sonra karg~m~za
q~kabilecektir.Baz~
mesleklere girig iqin sadece Turk
vatandagr olmanrn bile yeterli bir olqut
olugturmadlgl dugiinijlurse yabancl
olarak kabul edilenlerin qalrgma hakkrna
kavugmalarrnrn onijnde hayli uzun ve
qetrefil bir yo1 bulundugunu soylemek
gerekir.
Ancak bir insan hakkr sorunu olarak
qalrgma ve ozgurce ig seqme hakkrnr
sadece ijlkelerin kendi vatandaglar~na
dayall olarak kabul etmek ve bunlar~n
d~grnda kalan ulke vatandaglar~nr
"yabanc~" olarak
bu
haklardan
mahrum blrakacak duzenlemeleri
haz~rlamak galiba
kijresellegen
dunyanln ve Turkiye'nin onemli bir
qal~gma sorunu olmaya aday gibi
gozukuyor....
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