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GOC OLGUSU

Goq, birey ya da gruplarln yerlegmek
amacl ile bulunduklar~yerden bir bagka yere
hareketi olarak genellenebilir. Goq o l a y ~
geqici yer degigtirmek amacr ile olabilecegi
gibi sureklilik iqinde yap~labilmektedir
(Migration, 1968: 286). Boylelikle goq
bireylerin yagad~klar~
yerleri nispeten surekli
olarak ve bulunduklar~yerden kayda deger
uzaklrkta bir yere gitmeleri geklinde de
belirtilebilir (Gokdere, 1978:lO).Bu sebeple
goq ister belli bir sureye yonelik olsun isterse
sureklilik amacl ile yapllsln, bu hareket
ulusal srnlrlar iqinde olabildigi gibi
uluslararas~nitelikte de olabilmektedir.
Bagka bir tanlmlamada ise goq
ekonomik, sosyal veya siyasi sebeplerin
etkisiyle bireylerin yer degigtirmesi olarak
belirtilmektedir (Meydan Larousse, 1971 ).
Birlegmig Milletler taraf~ndanise bir y111agan
siire ile yapllan yer degigtirmeler goq olarak
kabul edilmektedir.
Bazr yazar ve
uluslararas~ kuruluglar ise bireylerin
iradelerine dayanmayan yer degigtirmeleri
goq
k a v r a m ~ d ~ g ~ n d a tutmaktad~rlar
(Gokdere,
1978:lO-1).
Yapllan
tan~mlamalarda ortak bir fikir birliginin
olugamamas~ndaki farkllllg~n k a y n a g ~ n ~ ,
goqun insanlrk tarihi kadar eskiye dayanan
bir
insanl~k fenomeni
olmas~ndan
kaynaklanmaktadlr. Tarihin her devresinde
nufus hareketleri goruleb~ldiginden goqun
baglanglq noktas~olarak belirli bir olay ya da
zaman dilimi belirtilememektedir. Sadece
zaman iqinde kogullardaki meydana gelen
degigim, goqe yo1 aqan sebepleri daha
kompleks hale getirmigtir.

Tan~mlamalarda gorulen farklll~kta
oldugu gibi her bilim dall d a goqe kendi bakrg
aqlslndan hareket ederek yaklagmaktadlr.
Begeri cografya a q ~ s ~ n d a ngoq, salt
mekansal degigiklik olarak ele a l ~ n ~ r k e n ,
Demografi aq~srndanise goq eden kigilerin
salt sayrsal onemi onceliklidir. iktisat ise goq
olgusunu bir uretim faktorunun bir ulkeden
diger ulkeye geqigi olarak ele almaktadlr
(Gezgin, 1994:14). Hangi b a k ~ gaqls~yla
b a k ~ l ~ r s ab a k ~ l s ~ n ,onemli olan goq
hareketinin baglanglclnda ve sonras~nda
meydana getirmig oldugu ekonomik, sosyal,
siyasal ve kulturel sonuqlar~d~r.

Goqun tanrmlanmas~nda oldugu gibi
goqun sebeplerini aq~klamayayonelik olarak
da tam bir fikir birligi bulunmamaktadlr. Buna
ragmen onem derecesine gore fikir ortakllg~
yapllabilecek b a z ~etkenler bulunmaktadlr.
Bunlar; savaglar, dinsel, kulturel, ekonomik,
siyasi ve ailevi faktorler olarak belirtilebilir
(Gezgin, 1994:17-9).
Bir qok
nedene
dayall olarak
gerqeklegtirilebilen goq olgusunun, ulusal
slnlrlar iqerisinde olabildigi g ~ b i ulusal
s ~ n ~ r l a ragan
r
ozelligi de bulunmaktadrr.
Goqe neden olan faktorlerin farkl~l~klarlna
ragmen, olagand~g~
durumlar haricinde goq
olgusu qogunlukla ekonomik bak~mdanitici
ve qekici nedenlerin yogunlugundan
kaynakland~g~
belirtilebilir.
Yuksek ucretler, mesleki qalrgma iqin
istikrar, demokratik hak ve hurriyetlerde
ilerilik, yabancr egle evlilik gibi faktorlere

sahip
olan
ulke
~ e k i c i kuvvetleri
bulundurmasrndan
cazibe
merkezi
durumundadlr. Diger taraftan duguk ucret,
mesleki aragtlrma ve Gallgma i ~ i na r a ~ l a r l n
yetersizligi ve ilgisizlik, kabiliyetten ~ o k
krdeme onem veren katr idari duzen, siyasal
haklara yapllan bask~lar,siyasal belirsizlikler,
ig ve aile ortamrndaki huzursuzluklar
bulunulan ulke baklmlndan itici faktorleri
olugturmaktad~r. Anllan bu kuvvetler
araslndaki nispi farklar, terk edllen ulke
bakrmlndan itici faktorler ile go^ edilen
ulkedeki ~ e k i c i faktorlerin muhasebesini
yapan kigi, kararrnr bu kargllagtlrmada Glkan
art1 degerlere gore vermektedir ( OQuzkan,
1971 : 30-1 ).
Ancak ~ e k i c i ve itici faktorlerin
kargrlagtlrmaslnda ve kararln verilmesindeki
onemli olan diger kriter ise bu kararln iradi ya
da gayri iradi olup olmadlgldlr. Bireyin iradesi
ile olan g o ~ l e rgonullu g o ~ l e rolup, genelde
ekonomik a m a ~ l a r ve kigisel arzulardan
kaynaklanmaktadlr. lrade dl71olan g o ~ l e ise
r
savaglar, nufus transferleri, iltica hareketleri
ve 5 vasi nedenlerden dolayr surgun
edilmeler zorunlu ve arzu d r y g o ~ l e rolarak
nitelenmektedir (Gokdere, 1 9 7 8 : l l ) . Bireyin
iradesi dahilinde veya iradesi dlglndaki
faktorlerin, bireyi go^ olgusuna dogru
yonlendirmesi, bu hareketin megru kurallar
i ~ i n d eveya drglnda ger~eklegtirilmesine
sebep olmaktadrr. Yeryuzunde yuzyirmibeg
milyonun uzerinde insan, vatandagl olduklarl
ulkenin dlglnda yasal ya da yasadlgr g o ~ m e n
i g ~ i , multeci veya slgrnmacl olarak
bulunmaktadlrlar. Bu da dunya nufusunun
yaklaglk % 2'sine egittir.

1. Kurallara Gore GOG
Bireyin go^ kararl almasr, kararln
ger~eklegtirilmesii ~ i nyeterli degildir. Slnrr
dlgr go^ hareketinin olabilmesi i ~ i nzorunlu
olan prosedurlerin yerine getirilmesine bag11
olmaktadlr. Ozellikle gunumuzde yogun go^
hareketine ugramrglugrayan b i r ~ o k ulke
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yabancl
ulke
vatandaglarlnln
kendi
topraklarlna girigini ozel bazl kurallara tabi
(Bireyin sahip oldugu menkul / gayri
menkulun parasal niteligine veya kefalet gibi)
tutmaktad~rlar.
GOG tanlmlamalarlndan da anlaglldrgl
gibi, kurallara gore go^ surekli nitelikte
olabilmesinin yanl slra belirli sureye yonelik
olarak da ger~eklegtirilebilmektedir. GOG,
birey taraflndan yaprlan talebin gidilmek
istenilen ulkenin aynl dogrultudaki oluru ~ l e
olugturulabildigi gibi bazl ulkelerin nufus
veya iggucu yetersizligi sebeplerinden
kaynaklanan kendi talepleri
ile de
olabilmektedir. Her ulke taraflndan farkll
uygulamalar
i le
de
bu
ger~eklegtirilebilmektedir. Ornegin ABD'leri
yll DV1 yontemi ile onceden belirledigi
ulkelere kota slnlrlamasl i ~ i n d ebagvuruda
bulunanlar araslndan kura ile binlerce kigiye
her yll oturum lznl vermektedir. Bunun
haricinde yaprlan diger bir uygulamada
Almanya'n~n iggucu a ~ r g r n l , iggucu arzl
fazlasl olan Guney Avrupa, Turkiye ve
Yugoslavya'dan kargllamak amacr ile
1960'larrn baglnda baglattlgl "misafir i g ~ i
sistemi" dir. Bu sistemdeki amaG, duguk vaslf
gerektiren ve duguk ucretli (ingaat, hizmet
sektoru vs.) iglerde yabancl genG ig~lleribir
sure istihdam edip, bunlarln yeterli birikimde
bulunduktan sonra ulkelerinde yatlrlmda
bulunmak uzere geriye gonderilip, yerli
i g ~ i l e rtaraflndan yaprlmayan igler i ~ i ntekrar
yenilerinin gelmesini saglayacak bir rotasyon
uygulanmak istenmigtir. Ancak istenilen
ger~eklegtirilememig, gelen ig~ilerinaz bir
klsml ulkelerine geriye donmug, Almanya da
bulunanlarln ise bazl yeni yasal haklara
kavugmasl, aile birlegmeleri ve dogum gibi
nedenlerle surekli nufuslarl a r t m r ~ t l r .
S o n u ~ t aAlmanya, 1973'te kaprlarlnl gdGe
buyuk o l ~ u d e kapamak zorunda kalmlgtlr
(Straubhaar, 2001 :3-5). Almanya'da ki
go~menlerin ve iggilerin aile birlegmeleri,
dogum ve yenilerinin eklenmesi ile 2000
yrlrnda sayllarl 7.3 milyona ulagmrg
bulunmaktadlr. Kontrollu ve sistemli olarak

yaprlmak istenen kurallr goqun istenilenden
farkll yonlere gidebildigi de gorulmektedir.
Almanya'nln
XX.
yuzyllln
ikinci
yarl.slnda gerqeklegtirdigi plan11 goq
hareketinden sonra, aradan geqen sureqte
demografik artlgtaki yetersizliklerin, iktisadi
sektorlerin ihtiyaq duydugu ig gucunu
kargllayamamasl nedeni ile nitelikli eleman
aqlglnl kargllamak uzere 2002 ylllndan
itibaren, ulke kotasyonlu goqe kapllarlnl
aqmaya baglayacaktlr.

Goq olgusunun diger bir boyutunu da
kuraldlgl goq (yasal olmayan/illegal) eylemi
olugturmaktad~r. Ancak bu tip eylemin
gerqeklegtirilmesindeki
gerek
yontem
farkllllgl gerekse amacrndaki qegitlilik
hareketin niteligini karmaglk bir yaplya
sokmaktad~r.Bu nedenle, bu kigilere; "kaqak
igqi, istenmeyen kigiler,
istenmeyen
yabancllar" gibi, degigik tanlmlama ve
yakrgtlrmalarda da bulunulmaktadrr (Gezgin,
1994:41). Fakat yasal olmayan goqu
kapsamlr olarak a~lklayabilecek bir teori
henuz bulunmamakli birlikte, g8q teorisinde
yasal goqe neden olan faktorler ile yasal
olmayan g6q aqlklanmaya qalrgllmaktadlr
(Stobbe, 2000:3).
Yasal olarak goq edenlere on kapldan
girenler, yasadrgr goq edenlere ise arka
kapldan girenler diye de yaklgtlrmada
yapllmaktadlr. Buna neden olan ise yasal
olmayan goqu engellerneye yonelik ijlkelerin
resmi organlarl taraflndan yeni bir tedbir
allnlp kapatrlan her kaplnrn yerine,
goqmenlerin yeni bir kapr aqmalarlndan
kaynaklanmaktadlr.
Yasal olmayan goq dunyada bir qok
ulkenin kar91kar91yaoldugu bir sorun olarak
gozukmektedir. Afganllnln lran'a, lranlrnrn
Turkiyelye Turkun A ~ m a n ~ a gitmesi
'~a
gibi,
adeta merdiven basamaklarrnl qlkarcaslna
gidenin gittigi ulke, kendi ulkesinden

nispeten daha iyi kogullara sahip olmaslndan
kaynaklanmaktadlr. Bu durumda gidilen ulke,
goq aldlgl gibi aynl zamanda kendisi de goq
veren ulke olarak farklr olugumlarl bir arada
gosterebilmektedir.
Dlgarlya goq veren ulke olarak bilinen
Rusya'nln Federal Slnlr Hizmetlilerinin
bildirdigine gore, ulkelerinde bir milyondan
fazla yasa dl51 goqmenin bulundugu, 1999
Ocak ayl ile Haziran 2000 arasrnda yaklaglk
1.5 milyon Cinlinin ulkelerine girdigi,
bunlardan 237 binin yasal girig yaptlgl
digerlerinin ise yasal olmayan girigte
bulunduklarr ileri surulmugtur (Migration
News:2000). Nitekim ~ o l o n ~ a ' ddaa 100-200
bin civarlnda yasa dl51goqmenin bulundugu
(Migration News:I 998), diger taraftan qekici
bir merkez konumunda bulunan AB'ne de
her yll ortalama olarak 400 bin kiginin yasal
olmayan ve hileli yollardan girigte
bulunuldugu ileri surulmektedir (Migration
News:2000a).

B. YASADlSl
SEBEPLER~

GOGUN

TEMEL

Dunyadaki hlzll ekonomik geligmelere
paralel olarak, uretim faktorlerinden biri olan
emek de surekli degigen bir yaprya sahiptir.
Hrzlr teknolojik degigim, emegin uretimdeki
nicel
ve
nitel
katlllmlnl
da
farklrlagt~rmaktadrr.
Geqen
sureqte
sermayenin serbest dolaglmlnln onundeki
engeller ortadan kaldrrllrrken, emegin daha
iyi imkanlara ve daha yuksek verime
kavugmaslna yonelik engellemeler ise
devam
etmektedir.
Emegin
mengei
bulundugu ulusal slnrrlar iqerisinde kargl
karglya bulundugu makro ve mikro bazdaki
sorunlar ile slnlr otesi hareketliligini
klsltlaylcl fakterlerin birlegmesi, emegi yasal
olmayan goqe yonlendirmektedir (Kazgan,
1997: 172-3 ve 181).
Sermayenin ve mallarm onundeki
kaldrrllmasl
ve
yeterli
engellerin
duzenlemelerin gerqekle9tirilebilmesi iqin

"Dunya Ticaret Orgutu" gibi organizasyonlar
varken,
emegin
onundeki
engelleri
kald~racak bir
kurum
henuz
bulunmamaktadrr. Uluslararas~ Calrgma
Orgutu gibi kurumlar ise sadece ulkeler
aras~nda uygulanan yasal duzenlemeler
arasrndaki f a r k l ~ l ~ k l a r azaltrlarak,
~n
emegi
koruyucu nitelikteki evrensel ilkelerinin
(sozlegme
ve
tavsiyeler)
hayata
geqirilmesine ~ a l ~ g m a k t a d ~ r l aBununla
r.
birlikte, uluslararasr toplumun y a p ~ s ~ n d a
olugan koklu degigmelerde yasal olmayan
goqu daha da edilgen k~lmaktadrr.Lllusal ve
uluslararas~ ekonomik
ve
siyasal
belirsizliklerin, qalkant~lar~n,ulkeler arasl
q ~ k a r qat~gmalarlnrn, iq savaglar~n, dogal
afetlerin, k ~ t l ~ k l a r r n ,aqlrklarln, s a l g ~ n
hastal~klar~n,
yaygln insan haklarr ihlalleri
gibi etkenlerin
insanlar~ yagad~klarr
topraklar~terk etmeye zorlamaktad~r.
Uluslar~n tek baglar~na ustesinden
gelemeyecekleri
gorunum
sergileyen
ekonomik, siyasal, sosyal ve hukuki boyutu
da olan, ayrlca insan haklarrnr da yaklndan
ilgilendiren bu karmagrk ve zor gorunen
sorunlar~n varlrg~ ve surekliligi, goq
olgusunun daha qok zaman uluslararas~
toplumun gundemindeki yerini koruyacag~nr
gostermektedir.
Yasal olmayan goqu anlamaya yonelik
gu sorularda sorulabilir. Yasal goq insanlar~
yasal olmayan goqu gerqeklegtirmeyemi
sevk etmektedir? Yoksa yasal olmayan goq
yasal goqun yerinemi geqmektedir? Yasal
goqUn diger bir etkisirnidir? Veya bunlardan
b a g ~ m s ~bir
z iglemimidir (Stobbe, 2000:4)?
Yasal olmayan goq olgusuna insanlar~
yonelten slnlr iqi ve srnrr otesi (gidilmek
istenen ulke) itici ve qekici faktorler
bulunmaktadrr. Bunlar (FAIR, 1997:2-3);

itici Faktorler:
1.

Dunya nufusunun h ~ zal r~t ~ g ~ ,

2.

ijquncu dunya ulkelerinde her zaman
igsizligin varolmas~,

3.

Gidilmek istenen yere ulagrm~n ve
ulagab~l~rligin
kolaylrgr,

4.

Batr ulkeleri drg~ndakiulke vatandaglarr
aras~nda beklentiler~n niteligindeki
yukselme,

Cekici Faktorler:
1.

Multecilere daha comert s ~ g ~ n myardlm
a
politikalarr
rle d ~ n s e l kurumlar~n
(Ozellikle A.B.D.'de kiliselerin uquncu
dunyadan gelen Hrr~stiyanlara yonelik
yard~mprogramlar~),(Calrgmakamacl ile
yasadrg~yollardan Fransa'ya giren 300
Afrikal~ goqmen s r g ~ n d ~ k l akilisede
r~
yakalanarak srnrr dl91 edilmiglerdir
(www.cgi.cnn.com).) olan
yard~rn
programlar~,

2.

Ucuz ig gucune
talepleri,

3.

Goqmen yasalarrn~n ve y a s a d ~ g ~
goqmenlere gevgek uygulama,

4.

Goqmen haklar~na yonelik hukuki
savunmalar~n
gebe keleri
cesaretlendirmesi,

olan

igverenlerin

gibi temel bagl~klarhalinde belirtilebilir.
Ozellikle de Ulkeleraras~tarihsel, kulturel, dil
y a k ~ n l r g ~ve refah f a r k l ~ l ~ g ~ ncografi
~n
yaklnlrga sahip olan ulkeler arasrnda olmas~
ise goq sorunun o bolgede daha yogun
gerqeklegmesine neden olabilmektedir.

Yabanc~ kaqak igqi; bulundugu ulkeye
vatandagl~k tabiiyeti ile bag11 olmadan,
rnevcut yasal duzenlemelere uygun oturma,
qal~gma izni veya
konaklama izni
bulunmayan birey olarak tan~mlanabilir.
Fakat bu durumda olanlar~nulkede bulunan
diger yasal goqmenlerden f a r k l ~ hareket
etmek zorundadrrlar. Yasalar~uygulayanlarrn

iglemlerinden herhangi bir zarar gormemek
iqin uzak durmalarr gerekmektedir. Bunlara
qogunlukla ig piyasalar~nda bulunan iyi
kogullar da onlara a q ~ kdegildir. Ozel sosyal
yagamlarr ise kuquk bir alan ile s ~ n r r l ~
kalmaktadrr. Halk otobuslerinde seyahat
etmek bile onlar iqin tehlikeli olabilmekte,
kamuya sunulan sagl~khizmetlerinden veya
dil ogreniminden bile yararlanabilmek onlar
iqin mumkun olamayab~lmektedir (Stobbe,
2000:5). Yabancr kaqak igqinin durumu gu
gekilde de ifade edllebilir insani varl~kolarak
somut bir gerqek, ancak bulunulan ulkenin
yasalar~na gore
ise
soyut
olay
durumundad~r.
Kimler yabanc~ kaqak igqi durumuna
nas~lgeqmektedirler (Ebert, 1995:lO);

1-

Girigi
yasal,
olmayanlar,

2-

Tamamen yasadlgr yollardan ulkeye
girenler ve qal~ganlar,

3-

Yasal
yollardan
girig
yaparak,
vatandaglrk iqin bagvurup ikamet
tezkeresi ile oturanlar,

4-

Yasal olarak girig yaplp, bagka ulkeye
geqmek iqin qaba sarf edenler,

5-

qalrgmalar~

yasal

Multeci olarak qal~ganlardan,

meydana gelip, belirtilen durumlardan
birinde bulunan veya qalrgan bireylerin
statukolarr, o ulkenin hukuk kurallarlna aykrr~
durum olugturmaktadlr.

2. Yabanc~K a ~ a kig~iligiTegvik
Yabanc~ gahlslarrn mevzuat duzenine
a y k ~ rqal~gmalarln~
~
tegvik edici b a z ~faktorler
de bulunmaktad~r.Ozellikle, qevre ulkelerin
istihdam piyasalarlnln ve igqilik ucretlerinin
nispeten gidilen ulkeye gore bozuk olmasr,
yabancr ulke vatandaglarrnrn diger ulkede
~alrgmaisteklerini kuvvetlendirmektedir.

lktisat a q ~ s ~ n d a nise, teorik olarak
yabanc~ kaqak igqilik esas itibariyle tam
istihdam durumunun oldygu, ekonomik
ortamda meydana gelmesi beklenmektedir.
Normal olanrn da bu olmasr gerekirken,
gerqekte ise kaqak yabancr igqilik olayr,
igsizligin yogun olarak yagandrgr bir ortamda
da ortaya qrkabilmektedir (Ebert, 1995:14).
Nitekim ulkemizde de igsizlik ve yabanc~
kaqak igqilik birlikte bulunrnaktad~r.
Kaqak igqinin geldigi ulkede ekonomik
ve sosyal bak~mdan igsizlik b a s k ~ s ~ n ~ n
azalmasr ve girdilerde artrg~nsaglanabilmesi
iqin yurtdrglna emek goqunu, iggucu arzl
fazla bulunan ulkelerin yonetimleri de bu
olay~desteklemektedir. Cunku giden iggucij
(yasallyasal olmayan) q a l ~ g t ~ulkede
g~
elde
ettigi kazancrnln bir krsmrn~kendi ulkesine
gondermektedir. Bu durum da igqi gonderen
ulkenin odemeler bilanqosuna olumlu etkide
bulunmaktad~r.Ornegin (Elliot, 1997:128-9);
Turkiyeli goqmen igqilerin 1970'ler baglnda
havale ettikleri para, Turkiye'nin ihracat
gelirinin %65'ine, Portekizlilerin gonderdikleri
ise ulkelerinin ihracat gelirinin %40'1na,
Yugoslavya'n~nki ihracat gelirinin %3O1una
ve Yunanistan'ln ihracat gelirinin %201sine
egit bir durum gostermigtir.
ljlkelerin tegvik edici politikalarrn~nyanl
slra kuresellegme olgusu da igqilik
maliyetlerini bir sorun haline getirmigtir.
Sermayenin ucuz iggucunun oldugu yerlere
yoneldigi gibi, igverenler de duguk ucret ve
sosyal bak~mdanyoksun kaqak igqiligi (yerli 1
yabanc~) tercih etmektedirler. iktisadi ve
sosyal bakrmdan bir damping olugturan
yabanc~ kaqak ig~iliginboylelikle daha da
tegvik edildigi ve yayglnlagt~rlld~g~
gorugu
hakim bulunmaktad~r. Ornegin yabanc~
kaqak igqilerin varlrg~sayesinde ABD'de yerli
vasrfs~z igqilerin ucretlerinin daha duguk
seviyede tutulmas~saglanmaktad~r.ABD'ye
ortalama olarak y ~ l d a yaklag~k 300 bin
y a s a d ~ ggo~menin
~
girdigi ileri surulmektedir
(Hancock,I 997:l).

3. Yasal ve Yasal Olrnayan ipsilerin
Sorunlar~

Ulkeler arasr kargll~kl~
anlagmalar veya
yasal izinlere tabi olarak slnrr dl91qal~gmaya
giden igqilerin statuleri, kaqak olanlara gore
karg~lagtlrllamayacako l ~ i j d edaha iyi durum
gostermektedir. Ancak f a r k l ~ statulerde
bulunmalarrna ragmen her halukarda,
igqilerin benzer sorunlarla k a r g ~ karg~ya
kalab~ldikleri de bilinmektedir. Bunlar
(Araylc~,1995): Emeklilik Sorunu, Seqme ve
Seqilme Hakkr, Kulturel F a r k l ~ l ~ k Dil
,
Bilmeme, Oturma ve Cal~gma Sorunlarr
oiarak belirtilebilir. Kaqak yabanc~ igqilerin
gerek ulkede bulunma, gerekse qal~gma
faaliyetleri aqrs~ndan bulunulan ulkenin
mevzuat yaprslna aykrrr bir durum
sergilemektedir. Kaqak igqi aynr zamanda
ureten, hasllaya sebep olan fakat hukuki
varl~kbak~mlndanvarlrg~tescil edilememig,
gorulmeyen igqi niteligindedir. Bunun dogal
sonucu olarak da bireyin o ulkedeki insanca
yagamayl saglayabilecek asgari haklardan
dahi yoksun kalmalar~nasebep olmaktadrr.
Bu durum adeta geqmigte gerqeklegtirilen
kolelik olgusunun qaglmrzdaki modern
boyutunu yanslttrg~da soylenebilir.

II. ULKEM~Z VE YABANCI KACAK
~SC~LER
Turkiye oteden beri goq veren ulke
olarak degerlendirilmesine ragmen, aynl
zamanda
nispi
ustunluk
gosterdigi
ulkelerden de goq alan veya uquncu ulkelere
transit goqte onemli bir ulke olma ozelliginide
beraberinde bulundurmaktadrr.
Goreceli olarak qekici faktorlerinin
drgrnda, Ortadogu'da uzun yrllardrr devam
eden k a r ~ g ~ k l ~ k l abazr
r , ulkelerdeki rejim
degigikligi (Iran gibi), yonetim boglugu veya
ekonomik darbogazlarrn ulkemiz ve diger
ulkelere yanslmasr olmugtur. 1980'li y~llarda
Ortadogu'da yaganan savag, 1991'de
meydana gelen Korfez Krizi, bazr Asya
ulkelerindeki iq savag, Afrika ve Asya'da

hukum suren srkrntllar ile Sovyetler Birligi ve
Dogu Blogunun dagrlmasl, bu bolgelerde
yagayan insanlari yasal ve yasal olmayan
yollardan toplu veya munferit olarak daha
guvenli bolgelere goq etmeye zorlamlgtlr. Bu
baglamda da ulkemiz Ortadogu, Dogu
Avrupa ve b a z ~Asya ulkelerinden goq alan,
bar~ndlran veya diger ulkelere geqigte
atlama yeri haline gelen transit ulke
konumuna geqmigtir.

A.
TURK~YE'N~N
YABANCILAR POL~T~KASI

GOCMEN

ljlkemizde goqu duzenleyen 14.06.1934
tarih ve 2510 say111"iskan KanunuUna gore
sadece etnik olarak Turk soyundan ve Turk
kulturunden olanlar, goq etme, iskan ve Turk
vatanday olma haklarrna sahiptirler. Ulkemiz
i ~ i n d e bulundugu cografi konumu ve
geqmigten kaynaklanan tarihsel durumu
nedeni ile uquncu ulke vatandaglar~na
yonelik farklr politikalar uygulamaktad~r
(Kirigqi, 1998:113).
Turkiye uygulamakta oldugu goqmen
politikas~nda dogudan ve bat~dan goq
edenler arasrnda bir ayrlm yapma
zorunlulugu duymugtur. Ulkemizin dogu
komgular~ndan Ortadogu
ve
Asya
qalkantllar
ve
ulkelerindeki
politik
belirsizliklerin Turkiye'ye yonelik goq
uzerinde bask1 yapmasl beklenildiginden,
1951
Cenevre
Sozlegmesi'nin
uygulanmaslnda dogudan gelen goqu harici
ulkeler olarak niteleyerek bu ulkelerden
gelenlere (bask1 altlndaki Turk soylular hariq)
iskan hakk~ verilmemektedir. ~ q u n c ubir
ulkeye transit geqig hizrneti vermeyi kabul
etmektedir. Ancak, soguk savag doneminden
beri Dogu Avrupa ulkelerinden Turkiye'ye
multeci hareketi ise nadiren ve s ~ n ~ r l ~
say~labilecekolqude gerqeklegmigtir.
Birlegmig Milletler Yuksek Komiserligi
ise hangi goqmenlerin srg~nmatalep edicisi
olup olrnadrg~n~nbelirlenmesi ve bu
dogrultuda goqmenlik hakk~nailigkin karar

verilmesini istediginden ve bu goruglerin
Turkiye
politikalarr
ile
bagdagmasl
sonucunda, kendi statumuzu kendimizin
belirleyebilmesi iqin 1994'te yeni iltica
yonetmeligi yururluge girmigtir (Kirigqi,
1998:115-8). Bu yonetmelik qerqevesinde,
ulkeye yasal yollardan girenlerin yerel
yetkililere, yasa dl71 yollardan girenlerin ise
srnrr gorevlilerine bagvuru zorunlulugu
bulunmaktadrr. Her iki statuye tabi olan
kigilerin de bagvuruyu beg gun iqinde yapma
zorunluluklar~bulunmaktadlr.

B. TURK~YE'DE YABANCILARIN
CALlSTlRlLMALARlNA ~ L ~ S KYASAL
~N
DUZENLEMELER
Yabancrlar~n
Turkiye'de
qalrgt~rrlmalarrna
iligkin
mevzuat
duzenlemeleri, Cumhuriyet oncesi doneme
kadar gitmektedir. Nitekim, yabancllarln
Osmanlr imparatorlugu'nda qalrgt~r~lmalarr
"Kapitulasyon veya Uhudu Atika (eski
anlagma)" ad1 verilen anlagmalarla (1 535
Fransrz, 1675 Ingiltere kapitulasyonu gibi)
duzenlenmekteydi. 1869 tarihinde "Tabiiyeti
Osmaniye Kanunnamesi" ne kadar tebaa ve
yabancl tarifleri dini esaslara uygun olarak
yapllmrgtlr. Cumhuriyet idaresi ~ l ebirlikte,
ulkemizde yabancrlarrn qallgmalarrna iligkin
klsrtlamalar iki gruba ayrllm~gtrr.Bunlardan
ilkinde slnrrlama konulmaslnda vatandagyabancl ayrlml pek gozetilmemektedir.
Devlet tekelinde olan qalrgma faaliyetleri bu
gruptaki sln~rlamalaraornek olugturur. Digeri
ise yabancrlarrn qalrgma hurriyeti dedigimiz
ve Turkiye'deki yabancr gerqek gahrslar ~ l e
Turk vatandagr gerqek gahrslardan qalrgma
hurriyeti ile tabi tutulduklarl, farkll rejimi
olugturan ve hukuk qatlgmaslna da neden
olan iq mevzuat yaplslnrn getirdigi esaslar
olugturmaktad~r( ~ k q u n 1962:58).
,
1982 Anayasasrn~n qalrgma
ve
sozlegme hurriyetlerini duzenleyen 48.md.
sinde "herkes diledigi alanda qallgma ve
sozlegme hurriyetine sahiptir.. . ", ifadesi ile

bireylerin qalrgma yagamlarrna iligkin
hurriyetlerini teminat altlna almaktadrr. Ancak
gerek 1982 Anayasasl oncesinde ve gerek
sonraslnda yapllan duzenlemeler ile yabancl
gahrslara yonelik getirilen klsltlamalar ve
bazr kogullarln aranmasrndaki esaslar ile
Anayasa da belirtilen haklardan mustesna
tutulduklarlnr ortaya koymaktad~r.Nitekim
yabancl ulke vatandaglarlna yonelik bazl
iglerin yasaklanmasrna ve k ~ s ~ t l a n r n a s ~ n a
iligkin qegitli duzenlemeler yapllmrgtlr.
19.04.1926 tarih ve 815 say111Kabotaj
Kanunu olarak da nitelenen "Turkiye
Sahillerinde Nakliyatr Bahriye ve Limanlarla
Kara Sularl Dahilinde lcrayl Sanat ve Ticaret
Hakkrnda Kanun",11.06.1932 tarih ve 2007
say111"Turkiye'de Turk Vatandaglarlna Tahsis
Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkrnda Kanun",
11.04.1928 tarih ve 1219 say111"Tababet ve
quabat1 Sanatlarlnln Tarzl lcraslna Dair
Kanun", 30.11.1940 tarih ve 3958 say111
"GozlukquIuk hakklnda Kanun", 15.07.1950
tarih ve 5683 sayrlr "Yabancllarln Turkiye'de
ikamet ve Seyahatleri Hakkrnda Kanun",
08.03.1 950 tarih ve 5590 say111 "Turkiye
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarr ve
Ticaret Borsalarl Birligi Kanunu", 18.12-.I953
tarih ve 61 97 say111"Eczacllar ve Eczaneler
Hakk~ndaKanun", 18.12.1953 tarih ve 6343
say111 "Veteriner Hekimligi Mesleginin
lcrasrna Veteriner Hekimligi Birliginin ve
Odalarlnrn Tegekkul Tarzlna ve Gorecegi
lglere Dair Kanun", 19.03.1969 tarih ve 1136
say111"Avukatllk Kanunu", 18.12.1981 tarih
ve 2565 say111"Askeri Yasak Bolgeler ve
Guvenlik Bolgeleri Hakklnda Kanun",
06.10.1983 tarihli "Menkul Klymetler
Borsalarrnrn Kurulug ve Calrgma Esaslarl
Hakkrnda Yonetmelik", ~ l eyabanc~ ulke
vatandaglarlnln ulkemizde yapacagl iglere
yonelik olarak kesin klsltlamalar getirilmigtir.
18.01. I 954 tarih ve 6224 say111"Yabancl
Sermayeyi Tegvik Kanunu", 07.03.1954 tarih
ve 6324 say111"Petrol Kanunu", 27.01.1954
tarih ve 6235 say111"Turk Muhendis ve Mimar
Odalarr Birligi Kanunu", 04.11.1981 tarih ve

2547 sayrlr "Yuksek Ogretim Kanunu",
Yuksek Ogretim Kurumlar~nda Yabanc~
Uyruklu 0gretim Eleman1 Calrgt~r~lrnasr
Esaslarrna iligkin 8317148 say111Bakanlar
Kurulu Kararr, 12.03.1982 tarih ve 2384
say111"Turizmi Tegvik Kanunu", 23.06.1985
tarihli "Milli Egitim Bakanl~gl'naBaglr Ozel
Ogretim Kurumlarr Yonetmeligi", 07.05.1987
tarih ve 3359 say111"Sagl~kHizmetleri Temel
Kanunu" ile getirilen duzenlemeler ile de
yabanc~lara b a z ~ mesleklere
iligkin
serbestlikler getirilmigtir.
25.09.1981 tarih ve 2527 say111"Turk
Soylu Yabancllar~n Turkiye'de Meslek ve
Sanatlarrnr Serbestqe Yapabilmelerine,
Kamu, Ozel Kurulug veya igyerlerinde
Cal~gabilmelerinelligkin Kanun" ile de Turk
soylu yabancllarin Turk Silahl~Kuvvetleri ve
Guvenlik
Tegkilatlar~n~n haricinde,
Turkiye'deki
butun
meslekleri
icra
edebilmeleri, kamu kurumu veya ozel
kurulug
ayrlmr
yaprlmakslzln
tum
igyerlerinde qal~gabilmeleri,eger herhangi bir
meslekte Turk olma gart~aranlyor ise de bu
esasln Turk soylu yabancrlar~ iqermemesi
yonunde duzenlenmigtir. Mevzuat~m~zda
formel olarak qallgmak isteyen yabanc~lara
iligkin onemli kls~tlamalarbulunmakla birlikte,
yaprlan bu duzenleme ile yabanc~ bir ulke
vatandagr olmas~naragmen Turk soyundan
gelenlere yonelik onemli ayr~caliklar
getirilmigtir.

Balkanlar, Dogu Avrupa ve Ortadogu
ulkelerinden ulkemize yonelik goqun yanlnda
son yrllarda Asya kitas~nda bulunan
Pakistan, Bangladeg, Hindistan vb, Afrika
krtasrnda bulunan Fas, Cezayir, Somali,
Nijerya gibi ulkelerden de ulkemize yogun
goq bulunmaktad~r.Meydana gelen bu tablo
kargisrnda ulkemize yonelik goqu iki gruba
aylrabiliriz. Bunlardan birincisi Turkiye'den
diger Avrupa ulkelerine oncelikli olarak

Yunanistan'a geqebilmek amacl ile gelenler,
ikincisini ise qal~garakyeteri kadar tasarrufta
bulunduktan sonra ulkelerine donmek
niyetinde olanlardlr. Ancak, her iki grupta da
bulunanlarln b a z ~hallerde kaqak qalrgmanrn
haricinde slnrr ihlali, kaqakq~lrk,uyugturucu
gibl yasa d l g ~eylem ve hareketler iqinde de
bulunabilmektedirler. Bu itibarla, yasa d ~ g ~
ikamet eden uquncu ulke vatandaglar~nrn
say~larrnrn,faaliyet alanlarrnln ve iqinde yer
aldrklarr formel veya enformel ekonomideki
say~larrnrve ozelliklerini ortaya koyabilmekte
neredeyse imkans~zgibidir (TISK, 2000:15).
Turistik, ticaret veya bavul turizmi gibi
amaqlarla yasal yollardan gelenlerin bir
k l s m ~da eger ig bulabilirlerse qalrgmak
isteginde olanlar olugturmaktadrr. Turkiye'de
iktisadi ve yasal hoggoru o r t a m ~ n ~ n
bulunmasr, her geyden once ucuza ve
kolayl~klaulagllabilen ve aynl zamanda daha
az riskle yagama ve barinma kolayl~klari
olan bir ulke olmasl da qekiciligini on plana
qlkarmaktadlr. Bu olgu aynr zamanda "Niqin
Turkiye?"
sorusunun
da
cevab~n~
iqermektedir (Ebert, 1995:17).

1.
Transit
Yabancllar

G e ~ i g Amac~ndaki

Uluslararas~ goq akrg~nda Turkiye
ulke olarak nitelendirilmesine
ragmen, son ylllarda g o ~ u nfarkl~~ e ~ i t l e r i n e
Afrika ulkelerinin vatandaglarlnrn Avrupa'ya
geqiglerinde onemli bir pozisyondadlr. Bir
qok tehlikeyi goze alarak yasal ya da yasal
olmayan yollardan gelen insanlar~namaqlar~
daha az riskli gordukleri ulkemizi kopru
olarak kullanlp diger Avrupa ulkelerine geqip
iltica etmek veya kaqak olarak qal~gmak
isteyenler olugturmaktadrr. Bu amaqla
ulkemize gelen insanlar~n hedefi, geqigi
saglayabilecek olanlar ile baglant~ kurmak
veya yeteri kadar birikimi olmayanlarrn
gerekli parayr tedarik edebilmek iqin once
Turkiye'de her turlu kogulda qal~gmak

durumunda olanlarl iqermektedir. Bu amaqta
bulunanlar~n hangi ulkeden ne kadar
geldiklerinin, say~larlnln,amaqlarlnln ve kal~g
surelerinin ne oldugunu kesin olarak ortaya
koyabilmedeki zorluga ragmen, yap~lmrg
olan bazl aragt~rmalardan elde edilen
bulgular ile de sorunun genel niteligine
yonelik bir fikir elde edilebilmektedir.
Uluslararas~ Goq Orgutu (IOMInternational Organization for Migration)
taraflndan, 1995 yllrnda ulkemizde yapllm~g
olan aragtlrma ile transit goqijn nedenleri
ortaya
konulmaya
qallgllm~gtlr. Bu
aragtlrmada gorugulenlerin qogunlugunu
Ortadogu ve civarlndaki ijlkelerden (uqte
birinden fazlas~ lrakll ve lranl~lardan)
gelenler ile Afrika, Asya, Bosna ve diger ulke
insanlarl olugturmugtur. Elde edilen bilgilere
gore gelenlerin yaglarlnln uqte birinin 25'in,
%60'1n1n 30'un ve %88'inin 40'1n alt~nda
olduklarl, %58'inin bekar, %36's1nln evli,
%5'inin boganm~g veya dul olduklarl,
bunlarln yar~slndanfazlaslnln orta dereceli
uqte birinin ise universite ya .da dengi okul
mezunu olduklar~gorulmugtur. Uqte birinden
fazlasrnln tam sureli (full-time) veya kendi
iglerinde, yar~danfazlaslnln ise klsmi sureli
(part-time) veya geqici igte qallgtrklarl,
%18'inin de
ogrencilerden
ve
ev
kad~nlarrndanolugtugu, geriye kalanlarlnda
igsizler
ve
digerlerini
olugturduklar~
gorulmugtiir (IOM, 1995:8-10).
Gelen yabanc~lar~n
uqte birinin kendi
ulkelerinde tam sureli igleri oldugu, %12'sinin
kendi iginde qalrgtlg~, %5'inin igsiz ve
%4'unun ev kad~nr, uqte birinin ogrenci
statusunde bulunduklarl, igsizlerin %801ini
ise Iran, lrak ve Afrikalllarln olugturdugu,
ulkelerinden ayr~lmadan once Afrikalllarln
qogunun kendi ulkelerinde igsiz olduklar~
belirtilmigtir. Goq surecinde goqmenlerin
qogunun arlelerini ulkelerinde blraktlklar~,
b a z ~ evli olanlarln eglerini ve qocuklarrnl
evde, bazllarlnln ise akrabalarrnln yanlnda
b~rakt~klarlifade edilmigtir. Goq edenlerin
%78'inin ya gehirde doganlardan veya goq

surecine kadar yagamlnln buyuk bir k~smrnr
gehirde geqirmig ya da goqten once gehirde
yagamlg olanlarln sadece %22'sini ise kuquk
bir kasabada veya koyde yagayanlar
olugturmuglard~r (IOM, 1995:15-6 ve 19).
Gorulmektedir
ki,
sosyoekonomik
bak~mdan gehirlerde daha fazla imkandan
yararlan~labilmesine
ragmen,
insan
ihtiyaqlar~n~ns ~ n ~ r s ~ zonu
l~g~
daha iyi
kogullara sahip olabilmek amacl ile slnlr
otesi hareketlere itebildigidir. Kuquk yerlerde
ve klrsal alanlarda yagayanlarln adeta klsa
sureli bir iq goq hareketini gerqeklegtirdikten
sonra srnrr otesi goqe yoneldikleri de
soylenebilir.
Aragtlrmada gorulen diger bir olguda,
uquncu bir ulkeye geqmek amacl ile gelen
yabancllarln %40Jlnln Turkiye'ye geqerli bir
belgesi o l m a k s ~ z ~ nyani dokumans~z,
pasaportsuz, multeci belgesi bulundurmadan
veya nakliye hizmetlerini gerqeklegtirenlere
rugvet vererek girigte bulunduklar~, bu
yontemle gelenlerin buyuk bir klsm~nllrak
vatandaglar~nrn olugturdugu belirtilmigtir
(IOM, 1995:20). Bu durum ulkemiz
slnlrlar~nln denetimindeki yetersizligini ve
eksikligini gostermektedir. Ancak goz onijnde
bulundurulmasr gereken bir gerqekte,
s~nlrlar~rn~zrn uzunlugunun
denetimi
zorlagtlrdlgr ve qevremizdeki ulkelerin bir
olmaslndan
qogunun da
sorunlu
kaynaklandlgld~r. Sadece karasular~m~zrn
uzunlugu yaklaglk begbin mili bulmaktadlr.

a) Turkiye'yi Tercih Nedenleri
Ulkemizin goqte onemli ve dikkat
edilmesi gereken bir ulke konumuna
gelmesinde, qegitli faktorleri bir arada
bulundurmasrndan
kaynaklanmaktad~r.
Yap~lan aragt~rmada da goqmenlere
Turkiye'yi
seqmelerindeki
neden
soruldugunda gu cevaplar verilmigtir (IOM,
1995:24): Turkiye'nin komgu bir ulke olmasl.
Vize uygulanmamas~. lrakta qat~gmanln
olmasr ve Turkiye slnlrlnl geqmekten bagka

qarelerinin
olmamasl
(Iraklllar
iqin).
Seyahatin ucuz olmas~. Geqim gartlarlnln
daha ucuz olmas~.Turkiye'de bir UNHCR
(United Nations High Commission for
Refugees)
Burosu nun
bulunmas~.
Akrabalarlnrn olmasl. Arkadaglarlnln olmasl.
Gitmek iqin amaqlanan yer oldugu biqiminde
ifade edilmigtir. Bu faktorlerin varolugu da
ulkemizin goq hareketindeki konumunu
ortaya koymaktad lr.

b) Kal19Sureleri
Turkiye'de bir sure qallgmak ve daha
sonra ulkesine geri donmek veya surekli
olarak kalmak isteyenlerin haricindeki, bir
bagka arzu ettigi ulkeye transit gitmek
isteyenlerin bu eylemi gerqeklegtirme
sureqlerinin sanrldlgl kadar klsa surede
gerqeklegemeyebildigidir. Gidilmek istenilen
ulkeye ve gartlarln olugmaslna gore goq
sureci altl ay ile dart yll gibi zaman
alabilmektedir (IOM, 1995:19). Transit goqu
gerqeklegtirene kadar bunlar qallgabilmek
iqin ya igqi simsarlarl ile veya geqiglerini
saglayabilecek kigilkigilerle irtibata geqerek
hedeflerini
gerqeklegtirebilme
yoluna
girigmektedirler.
Gerqeklegtirilen iglemin diger bir ad1 da
insan kaqakq~llgldir. lnsan kaqakqllrg~
ekonomik, sosyal veya siyasi nedenler ile bir
ulkeye iltica veya geqig amacl olan gah~slarln
illegal geqiglerini organize eden, kigi veya
gebekeler tarafindan farkll ulkelere yasadlgl
yollardan goturulme igleminin yapllmasld~r
(Kaqak~llrk,1998). lnsan kaqakqlllgl yontemi
de yabancl kaqak igqiligi yasa d l g ~yollardan
gerqeklegtirebilmenin
temel
argumanlar~ndan birisini olugturmaktad~r.
~ l k e m i z d ebu durumda bulunan, qallgan
veya yasalara ayklrl olarak slnlrl geqmek
isteyenlere iligkin mevzuat~m~zda qegitli
hukijmler bulunmaktadlr. Bunlar; 5682 say111
Pasaport Kn. un 50414 md. si, 1475 say111lg
Kn.un 83-85 ve 105'inci md. leri ile Karayolu
ile Uluslararasr Yolcu ve Egya Taglmalar~

Hakklndaki Yonetmelik'in 50lh md. sidir.
Dolaylslyla bu kigiler aynl zamanda anllan
hukumlere ayklrl muhalefette bulunarak suq
ta iglemektedirler.
S ~ n ~ r l a r ~ r n genigligi,
~z~n
denetimlerin
yetersizligi yuzunden karayolundan veya
deniz yolu ile Yunanistan'a veya ltalya'ya bir
tekne ile kolayllkla gidebilmek mumkundur.
Hatta karadan Meriq nehrini yuruyerek
Yunanistan'a geqebilmek bile mumkun
olabilmektedir. Bunun dogal sonucu olarak
da Avrupa ulkelerine geqigte ulkemizin adeta
bir kopru olarak kullanllmaslna yonelik artan
talep ve bunun gerqeklegtirilmesinden elde
edllen yuksek getiri, bu tip kaqakqrllk
olaylarln~nhlzla artmaslna sebep olmaktadlr.
Turkiye'den Avrupa'ya yonelik yasal olmayan
goq hattrn~nnasll igledigini ortaya koymak
amac~yla irlgiliz "The Daily Telegraph"
gazetesi
muhabiri
Amberin
Zaman
taraflndan bir denemede gerqeklegtirilmigtir.
Kendisini Bangladegli k a d ~ n igqi olarak
tan~tan muhabir, 3 bin mark kargll~glnda
insan tacirleri ile anlagarak, lngiltere'ye
kaqak olarak girmeyi bagarmlgtlr. Zaman,
gazetesinde "istanbul Avrupa'ya Slqrama
Tahtasl Oldu" bagllklr yazlslnda da bayndan
geqen olayl detaylarl ile aqrklamlgtlr.
Turkiye'den yurt dlglna insan kaqlrmak
veya sahte evrak duzenleme suquna yonelik
olarak beg lla yirmi civarlnda suq orgutu
bulundugu, bu orgutlerin goturmek istedikleri
kigilerden aldrklar~ paralarln kigi bag~na
1500-10.000 dolar civarlnda oldugu,
bazense 50.000 dolara kadar q~ktlgl(IOM,
1995:38), diger bir kaynaga gore ise
istanbul'dan Hollanda ya da Alman
pasaportu ve tek yon gidig bileti ile birlikte
8.000 dolara, gemi ile Yunanistan veya
ltalya'ya her yetigkin iqin 4.000'e her qocuk
iqin 2.000 dolara, Yunanistan ile Turkiye
slnlrlndan geqen Meriq nehrinden altl ya da
onbegerli gruplar ile birlikte geqmenin 1.500
dolara rnal oldugu belirtilmektedir (Migration
News, 1998a).

Ancak ne var ki transit goqmenlerin
Turkiye uzerinden as11hedefledikleri ulkelere
ornegin; ABD, Kanada, Avustralya ile qegitli
AB ulkelerinden ingiltere, lsveq, Danimarka,
Yunanistan vd.'lerine
gidebilenlerin oranl
sadece yaklag~k uqte biri bulabilmektedir.
Cunku onlarin gitmek istemeyi planladrklarl
ulkelerin yagam kogullar~, kurallarl ve
duzenlemeleri hakklnda daha once kendi
ulkelerinde edindikleri yetersiz bilgiye sahip
olarak
gelmig
olmalar~ndan
kaynaklanmaktadlr. Gelenlerin yuzde yetmigi
bu
amaqlarrnda
bagarlya
ulagamamaktadlrlar.
Turkiye'den
hedefledikleri ulkeye gitmek isteyenlerin
neredeyse uqte birine yakln krsmlnrn da
rugvet vererek ayrllma yolunu tercih ettikleri
ve bunun maliyetinin de yaklagrk olarak
2.800 dolarr buldugu belirtilmektedir (IOM,
1995:47).
Turkiye uzerinden yasadrgl yolla yurt
d~glna qrkmak isteyenlerin saylsrnln her
geqen y ~ lartt~gr gorulmektedir. Yasadrgl
yollardan yurt dlgrna qlkmak isteyenlerin
saylsl 1998 ylllnda 12.060 iken, 1999 ylllnda
bu saylnln 17.434'e qlktrgr, 1998 yrlrnda
slnlri geqmek isteyenlerin iqinde %701ini lrak
vatandaglar~n~n,%7'sini Bangladeglilerin,
%7'sini de Pakistanlllarln olugturdugu, 1999
ylllnln ilk on a y ~ n d a ise %38'ini lran
vatandaglarinln, %25'ini Iraklrlar~n, %8'ini
Bangladeglilerin ve %l'ini de Pakistanl~larln
olugturdugu ileri surulmugtUr. Bu dort ulkenin
vatandaglarl, slnlrr yasadlgr yollardan
geqmek isteyenlerin yaklaglk %84'unu
olugturmaktadlrlar (Oranlar Edirne Emniyet
Mljdurlugunden
saglanan
verilerden
duzenlenmigtir). Bagka bir kaynagrn
iddialarlna gore 1999 yllrnda 47.51 8
goqmenin, 2000 yll~nlnilk altl aylnda da ise
sadece 40.245 goqmenin yakaland~gr
belirtilmektedir (Migration News, 2001).

2. Cal~gmaki ~ i n
ljlkemize Gelenler
Bir zamanlar
ulkemiz
otobuslere
doldurularak

insanln~n
yurtdlgina

qalr$t~rllmak
amacryla
goturUlurken
kargrlagtlklar~ traji
komik
nitelikteki
(yurtdlglnda
ig bulacaklari vaadiyle
goturulup terk edilen igqilerin baglna
gelenleri yans~tan"otobiis filmin" deki gibi)
olaylarrn benzeri, Ankara'da Romenlerin
baglna gelmigtir. igqi simsarlar~ taraflndan
Turkiye'de ig qok diye kandlrllan 80 Romen
iki otobuse doldurulup Ankara'nln gobegine
getirilerek brraklllrlar, karlnlarlnr doyurmak
iqin Ankara garlnda dilenen, egya taglylp
para kazanmaya qal~ganRomenler sonunda
slnrr dlgr edilirler (Hurriyet, 25.03.1993).
ljlkemizde kaqak qallgan yabancrlardan
bazllarlnl transit geqig amacl ile ulkemize
gelen ve gidebilmek iqin qallgrp para
biriktirmek zorunda olanlar veya gidene
kadar qallganlar olugturmaktadlr. Bu grubun
dlglndakileri tamamen qalrgmak a-macl ile
ulkemize gelen yabancl kaqak igqiler
olugturmaktadlr. Bunlarrn buyuk bir klsm~nln
yeteri kadar para biriktirdikten sonra
ulkelerine geri donme amaclnda olduklarl
ileri surulebilir. Nitekim ABD'ne qalrgmak iqin
yasal olmayan yollardan giden Latin Amerika
ve Meksika vatandaglarlnrn yeterli tasarrufta
bulunanlarrn %701ninon y ~ iqinde
l
ulkelerine
geri dondukleri belirtilmektedir (Hancock,
1997:2). Yabancl kaqak igqilige iligkin ileri
siiriilen argumanlar hiqbir zaman iqin kesinlik
iqermemekle birlikte, bunlarln bulunduklarr
ulkede megrulagmalarlna yonelik herhangi
bir duzenleme yapllmadrgr takdirde aile
birlegtirmesi gibi yasal goqmenlere veya
igqilere verilen haklardan yararlanabilmeleri
soz konusu olamamaktadlr. Bunlarrn yeterli
birikimde bulunduktan sonra ulkelerine geri
dondukleri
veya
gerektiginde
aynl
yontemlerle tekrar birikimde bulunmak amacl
ile geri geldikleri ileri surulebilir.

Ulkemizde kaqak olarak qalrgan
yabancllar, kendi ulkelerinde elde ettikleri
gelirden daha yuksek ucret alabilmelerine
kargrn, qal~gmakogullar~ aqlslndan ise her

turlu istismara a q ~ kdurumdadlrlar. Yasa dl71
igqi olmalar~ndan do lay^, igverenlerinin
kendilerine uygulad~klar~
her turlu qal~gma
kogul ve yontemlerine de boyun egmek
zorunda kalmaktadlrlar. Cunku yasadlgl bir
goqmen iqin enformel iktisadi faaliyet onun
qallgma yagamlnln devarnl~l~glnln
adeta
stratejik gerekliligidir. Bulunduklarl ulkenin
oturum izni kurallnl ihlal ettiklerinden
yakaland~klar~ an ulkeden slnlr dl91
edileceklerinin bilincindedirler. Bu sebeple,
b a z ~igletme sahipleri taraflndan bagkalar~n~n
kabul etmeyecegi istihdam gartlar~nda
qal~gtrr~labilmektedirler
(TiSK, 2000:15).

dayanaraktan da yabancl kaqak igqilerin
buyuk olqekteki igyerlerinde istihdam
edilmedikleri belirtilmektedir. Mufettiglerin
tespitlerine gore de kaqak igqilerin genellikle
kuquk igyerlerinde ve ig mufettiglerinin klasik
olarak qevre denetimi yaptlklar~ igyerlerinin
dlg~ndave yabancllarln kaqak qal~grnaslnl
yasaklayan yasalara a y k ~ hareket
r~
edenlerin
ileri
yerlerinde
istihdam
edildikleri
surulmektedir (Miller, 1995:18). Bu da
yabancl kaqak igqilerin bulunduklarl hemen
her ulkede kuquk igyerlerinde ve marjinal
olarak nitelenebilecek iglerde qallgt~klarlnl
gostermektedir.

lstismara aqlk gekilde qal~gan igqilerin
yaptlgl iglerin genel durumuna baklldlg~nda
ise; %42,5'i yerli halkln pek yapmak
~d~r.
istemedigi iglerde ~ a l ~ g t ~ k l a r Bunlar~n
%21,9'unu a g ~ r ve yorucu, %12,g1unu
tehlikeli ve kaza riski yuksek igler, %2,9'unu
pis ve onur klrlcl, %4,8'ini guvencesiz ve
istikrarslz igler olugturmaktadlr . Yap~lanigin
niteligi, kaqak igqiligin gerqeklegtirildigi
bolgeye gore de degigmektedir (Guven,
1996:99).

Kaqak olarak qallgan yabancl igqilerin
iddia edildigi gibi yerli igqilerin iglerini
Galmadlklarl, qunku yaptlklarl iglerin zaten o
insanlarrn~n gerek
ucretinin
ulkenin
duguklugu, gerekse sosyal mevkisi sebebiyle
itibar
edilmeyen
nitelikte
iglerde
qal~gmaktad~rlar
(Illegal lmmigration,2001: I ) .
Bu da gostermektedir ki, adeta dogal bir
yasa gibi yabancl kaqak igqinin nerede
~ bulundugu ulkenin
olursa olsun y a p t ~ gig
insanlarlnln pek ragbet etmedigi nitelikteki
iglerdir.

Dogu Karadeniz bolgesinde qallgan
yabanc~ kaqak igqiler qogunlukla; ingaat;
tarlm; pazarcrl~k; ev iglerinde; ozel Gay
fabrikalarrnda; flnd~ktoplama ve tezgahtarllk
gibi igleri yapmaktadrrlar. Istanbul, Bursa,
Eskigehir gibi gehirlerde qalrganlar ise;
ingaatlarda;
duvarclllk;
marangozluk;
Otellerde; temizlikqi, kat igqisi, tekstil ve
kq111
k; benzin
konfe ksiyon, dericilik, bulag~
istasyonlar~nda pompaclllk; temizlikqilik;
qopquluk; asfalt dokumculugu; tezgahtarllk,
rehberlik; vs. iglerde qallgmaktadlrlar. Ege ve
Akdeniz'de ise, daha qok turistik amaqll
sektorun yogun olmaslndan dolayr buralarda
qallganlar ise; garsonluk; barmenlik;
animatorluk;
tercumanllk;
qiqekq~lik;
bahq~vanll
k; igportac~l~k
gibi iglerde a g ~ r l ~ k l l
olarak qal~gtlklar~
bilinmektedir.
Nitekim Fransa'da da mufettiglerin
tarihsel sureq iqerisinde fabrikalarda yapmrg
olduklar~ denetlemelerinin sonuqlar~na

Yabanc~ kaqak
igqiler
qal~gma
faaliyetlerinin yasa dl91 durumlarlndan
dolay,, surekli polis ve slnlr dig1 korkusu ile
yagamakta ve qallgmaktad~rlar. Hiqbir
guvencesi olmayan bu kigiler daha duguk
ucretler ve kotu qal~gmakogullar~ile yogun
tempoda qalrgmak zorunda kalmaktad~rlar.
Bu igqiler kenar mahallelerde, hanlarda,
bekar odalarrnda, qalrgtrklart igyerlerinde
kotu gartlarda barlnmaktadrrlar. Ancak onlara
gore iqinde bulunduklarl bu kogullarln
olumsuzlugu yine de kendi ulkelerinden
daha iyi oldugu belirtilmektedir (Koq, 1995:56). Buna neden ise gelirin mengei ulkeye
gore yuksek olmas~naragmen, barlnmadaki
konforun artmas~n~n
beraberinde harcamayl
ve dlgar~dakikallg surecini uzatacaglndan
kaqak igqi iqin onemli olan kotu kogullarda da
olsa en k ~ s asurede hedeflenilen birikimin
saglanlp geriye donulmesidir.

b) Dupuk [Jcretin Cekiciligi
Yabancr kaqak igqilik kayrt drgr ya da
enformel istihdam olarak da nitelenmektedir.
Forrnel istihdam
kogullarrnda
igqilik
faaliyetlerine
yonelik
yu kse k
vergilendirmenin aglrr maliyet artrglarrna
neden olmasr igverenleri, enformel istihdama
dogru yonlendirmektedir. Bu istihdam
geklinde yerli i g ~ i l e r ile birlikte yabancr
igqilerde
bulunmaktadrr
(Lordoglu,I 998:243). Calrgma izni olmayan
yabancr igqilerin yerli igqilere gore nispeten
daha duguk ucretle ~alrgtrrrlabilmeleri,
igverenlerin yabancr ig~iligeolan talebini de
yogunlagtrrmaktadrr (Hancock, 1997:3).
Ornegin,Istanbul'da
bulunan
bir
konfeksiyon firmasrnrn sahibi qalrgtrrmakta
oldugu Filipinli i g ~ i l e r iqin goyle ifade
ediyordu (Cumhuriyet, 18.02.1993):"Bizim
igqilerimiz qok tembel. Ben Filipinli igqilerden
~ o kmemnundum ve bu igi Filipinlilerle
goturmeye kalktrm. lg ahlakr bakrmrndan
daha ustun olan bu insanlar verdiginiz igi
yaparken ~ o kdikkatli, aralarrnda b i r k a ~
tanesi tekstil muhendisi olan beg Filipinli
igcim iqin lojman bile tutmugtum. Yetkili
yerlere bagvurmama ragmen, onlar iqin
gereken izni alamadrm. Bu insanlar once
vize almak umuduyla Bulgaristan'a gitti, vize
alamayrnca da ulkelerine geri donduler ...
Filipinli igqiler, Turk ig~rlerbu kadar yuksek
maag alryor bu kadar guzel yemekler yiyorlar
buna ragmen, neden $alrgmryorlar diye
soruyorlar...".
Turkiye'ye yonelik yabancr kaqak
igqilikte bireysel istemin drgrnda onlarr bu
yonde
destekleyen
bazr
etkenlerde
bulunmaktadrr. Ornegin (Koq, 1995:12),
"Arnavutluk ingaat igqileri Sendikalarr
Federasyonunndan TURK-i$'e (Turkiye igqi
Sendikalar~ Konfederasyonu) gonderilen
mektupta: Size iki mektup yazdrk, ancak bir
cevap alamadrk. Belki de mektubumuz
elinize henuz ge~medi.Bu mektuplarda size
ingaat federasyonumuzu, sorunlarrnr ve
bagarrlarrnr
ve
~alrgmalarrmrzda

kargrlagtrgrmrz
zorluklarr
anlattrk.
Arnavutluk'ta bugun buyuk sorunlarla kargr
kargryayrz, ancak bunlar iqinde en onemlisi
qok buyuk oranlr igsizliktir. igsizlik oranr
yaklagrk %501dir.ingaat igqilerinin qogu yasa
drgr yollardan Yunanistan'a gitmekte ve
burada Yunanlr ig~ilerinuqte biri, begte biri
ucretle qalrgmaktad~r.Sendikar;rz bize teknik
yardrmda bulunabilir... Ama bunlardan daha
da onemlisi iilkenizde bizim ingaat
igqilerinden bir grup iqin ig imkanr
yaratabilmenizdir".
igverenlerin formel gartlarda igqi
~alrgtrrmalarrdurumunda onlar iqin yasalarrn
kaqrnrlmaz olarak ongordugu asgari ucret,
sosyal guvenlik primi ve vergi gibi
zorunluluklarr
yerine
getirmesi
gerekmektedir. Oysa ki kaqak olarak i g ~ i
qalrgtrrrlmasr durumunda hem igqilik
maliyetlerinin dugmesinin yanrnda igletmenin
diger igyerlerine gore maliyet ve dolayrsryla
rekabet avantajr saglamasr soz konusu
olabilmektedir. Bu durumda kaqak olarak
qalrgan yerli igqilere gore de yabancr igqilerin
daha duguk ucretle ~alrgmayr kabul
etmelerinden dolayr onlara yonelik olarak
igverenlerin talebi eksilmemektedir.

c) Yabanc~ K a ~ a kipqilige Esnek
Yaklap~rnlar

K a ~ a k olarak qalrgan yabancrlarrn
qalrgtrklarr alanlar gittikqe genigledigi
gorulmektedir. Yabanc~k a ~ a kigqrler, formel
igyerlerinde enformel biqimde istihdam
edilebildikleri gibi kayrt drgr olan igyerlerinde
de enformel biqimde istihdam imkanr
bulabilmektedirler.
Gunumuzde
bazr
belediyeler temizlik iglerini tageron firmalara
vermektedirler. Bu firmalarrnda karlrlrklarrnr
arttrrmak amacr ile ~alrgmaizni olmayan
yabancrlarr k a ~ a k olarak qalrgtrrdrklarr
bilinmektedir. Denetimsizlik ve kayrt drgr
istihdamrn buyuklugu, yabancr k a ~ a k
igqilerin kamu hizmeti niteligindeki iglerde
bile gorulmesine neden olabilmektedir.

Kaqak yabancl igqilere olan talepteki
yogunluga tepki olarak, ltalya'da da Napolili
igsizler once Katedrali iggal ettikten sonra,
Gabon Elqiligine yururler ve Afrika vatandagl
olniak
istediklerini
soylerler.
Irkql
olmadlklarlnr fakat, ltalya'nrn guneyindeki
takrmadalar bolgesinde yogun igsizlhk
olmaslna ragmen, AB topluluguna uye ulke
insanlarlnln dlglndakilerin daha kolay ig
bulduklarlnl
ifade
ederler
(Illegal
Immigration, 2001:7). italya orneginde
oldugu gibi kaqak igqilerin nitel ve nicel
baklmdan yogunlagmalarl, yerli igqilerin
sosyal haklarlnr almalarlnr zorlagtlrmakta ve
onlarrn pazarllk gucunu azaltlcl yonde etkide
bulunduklar~soylenebilir.
Yabancr kaqak igqilik ulkenin yerlisi
igsizlerin gikayet konusu, igverenlerin ise
vazgeqilmezi olmuglardlr. Kaqak igqilige
iligkin yaklaglmlarln ozde onlemeye degil,
sessizlegtirmeye yonelik oldugu soylenebilir.

d) Yabanc~ Kagak iggilik ve Sosyal
Korunma
Cal~gmaizinleri bulunmakslzrn yabanc~
igqilerle yaprlmrg olan ig sozlegmeleri
yasalarrn amir hukumlerine ayklrr olmalarl
sebebiyle mutlak gekilde batlldrrlar. Yapllm~g
olan hizmet iligkisi de fiili iligki olarak kabul
edilemeyeceginden, kaqak igqiler her turlu
hukuki korunmadan mahrum kalmaktadlrlar
(Reisoglu,1973:24). Korunmasrz durumda
olan igqinin de ekonomik ve sosyal
guvenceye iligkin hiqbir haktan istifade
edebilecek talep hakkl bulunmamaktadlr.
igqilerin tum sosyal haklardan ve
guvencelerden yoksun bulunmalarrndan,
yabancr kaqak igqilerin ugradrklarl ig kazalarl
da
kay~tlara
geqirilememektedir.
Romanya'nrn istanbul Bagkonsoloslugu
taraflndan yapllan bir aqlklamada sadece
istanbul'da 1994 ylllna kadar on Romen
vatandaglnln sagllkslz ve tehlikeli ~ a l l g m a
kogullarr yuzunden hayatlar~nlkaybettiklerini
belirtmigtir. Ornegin, "Romen uyruklu bir

kaqak igqi ingaat qukurunda qalrglrken kayan
topragln alt~ndakalrr, gogsune kadar topraga
gomulen ve tam dort saat ecel teri doken igqi;
itfaiye taraflndan kurtarrllr... Bacagl klrllan
Romen igqi, kaldlrlldlg~ Hastanede tedavi
altlna allnlr" (Hurriyet, 1 Mart 1999).
Moldova'l~ bir tgqi ise Turkiye'de
qallgabilmek amacl ile igqi simsarlarlna 300
dolar odeyerek lstanbul'a gelir. lgqi
simsarlar~ onu bir marangozhanede ige
yerlegtirirler ve bir sure sonra elini blqkl
makinesine kaptrran igqi, ig kazasl geqirir.
igqi yakln bir poliklinige goturulerek
kanamaslnln durmasl saglanlr. Daha sonra
ise igqiyi ulkesine gondermek iqin otobuse
bindirirler ve cebine de 100 dolar para
koyarak yolcu ederler. Edirne giriginde yarasl
kanamaya baglayan igqinin durumu fark
edilerek, TIP Fakultesine tedavi iqin goturulur
ve savclllk duruma el koyar. Bu gibi olaylar
meydana gelen ve kayltlara geqmeyen
sayrslz ig kazasrnrn sadece tesadufen ortaya
qlkanlarlndan birkaqldlr.
Korunmaslz bir yagam yabancl kaqak
igqi iqin adeta kaqlnllmaz bir gerqektir. Kaqak
igqinin qallgtrgl ulke ne kadar geligmig olursa
olsun yapllan muamele hep aynr olmaktadlr.
Ornegin Almanya'nln Berlin gehrindeki ingaat
sahalarlnda qallgan igqilerin ig slraslnda
yaralanmalarlnda olugabilecek sorunlardan
ve yuksek hastane faturalarlndan kaqlnmak
i ~ i nPolonya srnrrlnl geqtikten sonraki bir
hastaneye goturulduklerine dair raporlar
bulunmaktadlr.
Diger
kargllag~lan
yontemlerin ise tanldrk bir doktora gitmek
veya arkadaglarlnrn sigorta kartlnl odiinq
almak oldugu, baglantrsl olmayanlarrn
hastaland~klarlndaise hikayenin acil servis
odalarlnda son buldugu belirtilmektedir
(Stobbe, 2000:13).
cllkemizdeki
igq~lerinde
hastalandrklarlnda formel igqiler gibi sagl~k
sigortaslndan
yararlanamadlklarlndan
tedavileri iqin aralarlnda vizite paralarm1
toplayarak, yard~mlagma ile sorunun
ustesinden
gelmeye
qalrgt~klarrdrr

geligme
f a k l ~ l l g l n ~ n artmas~ goqude
hrzland~rmaktad~r.Siyasal- dinsel bask~lar,
savaglar ve qat~gmalarda goqe ivme
kazandlran diger etkenlerdir. Bu faktorlerin
yanr slra goqun h ~ zkazanmaslnda medya,
ozellikle TV, Telefon iletigimi de bu yonde
onemli rol oynamaktad~r.
~ e l i g m e k t eolan ve kendi insan~nayeteri
kadar ig yaratamayan, iggucu arzl fazlasi
bulunan ulkeler iqin d ~ g a r ~ yiggucu
a
aklg~
onemli ekonomik avantajlar saglamaktad~r.
Cunku istihdam artlgrndan fazla nufus art~gi
olan ulkeler iqin goq bir subap vazifesi
gormektedir.
lgsizlere
ig
imkani
saglayamayan hukumetler, drgariya giden
iggucu sayesinde igsizlik b a s k ~ s ~ n d a n
kurtulduklarl gibi onlarin yurtdlglndaki
birikimlerini ulkelerine gondermeleri ile
birlikte, odemeler
dengesine olumlu
katkllarlndan
da
yararlanmaktadirlar.
Ornegin yurtd~grnda bulunan 1.3 milyon
igqimizin Merkez Bankas~ kayltlarlna gore
gonderdikleri meblag, 1998 y~linda5.4 milyar
dolar, 1999 da 4.5 milyar dolar ve 2000
y ~ l ~ n d ada 4.6 milyar dolar olarak
gerqeklegmigtir. Karg~likslz doviz girdisi
olarak nitelenen bu miktarlar ulkemiz
ekonomisi
iqin
onemli
katklda
bulunmaktadrrlar.
Ancak goqOn ne kadar zaman ve hangi
boyutta surdurulebilecegi ise her an
patlayabilecek bir balona benzemektedir.
Nitekim ulkemizden 1960'11 ylllarda bagta
Almanya olmak uzere Bat1 Avrupa ulkelerine
olan iggucu goqu ekonomimize katk~da
bulunmasrnrn
yan~nda
igsizligin
yaratabilecegi olasr sosyal baskrlarln
ortadan kalkmas~nada yard~mci olmugtur.
Yetmigli y~llarakadar devam eden bu sureq,
meydana gelen petrol gokunun bat1
ulkelerinin ekonomilerinde durgunluga
sebebiyet vererek yasal goqun onemli
olqude durmaslna neden olugturmugtur.
Ekonominin
enstrumanlar~ndaki
farkl~lagmanln,degigimin veya bozulmanin
sonucu olarak artan igsizlerin veya b a z ~

siyasilerin temel argumanlari, goqmenler
geldiler iglerimizi ellerimizden aldllar
yonunde olmaktadlr. Sonuqta goqe maruz
kalan ulkedeki igsizligin nedeni olarak da
goqmenler boy hedefi gosterilirler. Oysa ki
yap~lan qal~gmalarda elde edilenlerden
tamamen tersi sonuqlar qiktlgl gorulmektedir.
Kanada'nrn goqmen igqiler bakrmlndan en
yogunluklu olan Britanya Kolombiyas~
hakklnda veriler kullanllarak, buyuyen goq
o r a n l a r ~ n ~igsizligi
n
sadece k ~ s avadede
artt~rdrgr,uzun vadede ise goqmenlerin iggal
ettikleri ig sayis~ndan daha qok ig imkan~
yarattlklar~ gorulmugtur (Gross, 1998:22).
1960'11yrllar~nbag~ndanberi yurt d~gindaen
fazla igqimizin bulundugu Almanya'da da
benzer ozellikler gorulmektedir. Caligan
insan~rniz~n
Almanya'nln GSMH'ye yapti klarr
katkr 78.6 milyar DM'ye u l a g t ~ g ~dunun
,
misafir igqilerinin a r t ~ kyerliler halini aldrklari,
Turk igletme ve girigimlerinin zaman iqinde
h ~ z l ageligtikleri gozlenmektedir. 1985 yrllna
kadar kurduklar~ igletme saylsr 22.000,
toplam yatrrrm miktar~3.8 milyar DM, y~llik
cirolarl 17.2 milyar DM ve toplam qalrgan
saylsl 77.000 iken bu 1995 y~llnda;40.500
igletmeye, toplam yatrrlm 8.3 milyar DM'ye,
ylllik cirolarl 34.0 milyar DM'ye, to'plam
qallgan sayisl 168.000'e, 1999 yilinda da;
55.200 igletmeye, toplam yatlrim tutar~12.4
milyar DM'ye, toplam y ~ l l i k cirolari 50.3
milyar DM'ye ve bu igletmelerde qaliganlarln
toplam1 da 293.0001eulagmlg bulunmaktadlr.
Turk igletmelerinde qal~ganlarin yaklag~k
54.0001ini Almanlar ve 29.0001inide diger
goqmenler olugturmaktad~r. 1999 yili
verilerine gore, AB'ne uye ulkelerdeki
insanlarlmlzln saylsl 3.4 milyonu bulmakta
ve bunlarin tamamlnln kurduklarl igletme
sayisr 73.200Je, toplam yatlrlm miktar~15.4
milyar DM'yi, toplam yllllk cirolar~61.2 milyar
DM'yi ve bu igletmelerde qal~gansayisi da
366.0001i bulmaktadlr. AB ulkelerindeki
Turklerin toplam G S Y I H ' ~katkilari
~
107.8
milyar DM'yi bulmakta, bu miktarda
Luksembug'un GSYiH'sinin 2.5 k a t l n ~ve
Yunanistan'ln GSYlH'sinin yuzde 5l'ine egit

bir durumdadlr (Sen, 2001 :I1 8-120). ileri
surulen iddialar~n aksine zaman iqinde
goqmenlerin kabuk degigtirdikleri, iggucu
yapllarlnln farkll nitelik kazand~klarr,qal~gan
durumundan onemli olqude
qal~gtrran
konumuna geqtikleri anlagllmaktad~r.
Cegitli faktorlerden dolay1 yasal goqe
iligkin
getirilen
klsrtlamalar
veya
engellemelerdeki art15 ise goqun degigik bir
versiyonu olarak ta nitelendirilen yasadlgl
goqun hrzlanmaslna neden olugturdugu
belirtilmektedir. Yasadlg~goq yeni bir olay
olmamas~na ragmen bu yontemin kim
taraflndan, ne zaman ve nerede bagladrg~na
iligkin bir bilgi bulunmamaktadlr. Fakat Jesse
Jackson'un tezine bakllacak olunursa
Amerika'daki
ilk
yasadlgl
yabancl
Christopher Columbus'tur (Stobbe,2000:13).
Belki de bu yontemi ilk gerqeklegtiren odur
diyebiliriz.
Yabanc~kaqak igqilik hareketine maruz
kalan ulkelerde, bu olayln gerqek boyutlarlnl
ortaya koyabilmek iqin sagllkll bilgi elde
edilememektedir. Hangi ulkede olursa olsun
tahmini rakamlar araslndaki fark qok fazla
olmaktadlr. ABD'lerinde bulunan yabanc~
kaqak igqilerinde 6 - 11 milyon arasrnda
olduklarl ileri surulmektedir. Ancak onemli
olan bu durumun yogunlagarak enformel
istihdam biqimi iqinde kabul edilebilir makul
slnlrlarl agmamasrd~r.Aksi durumda yasal
otoritenin ve mevzuatlarlnda yaptrrlm
gucunun azalmaslna neden olabilecekleridir.
Yabancl kaqak igqilerin saylslndaki artlgln
onlarl sosyal guvenceden yoksun, duguk
maliyetle qallgtrran igverenlerin digerlerine
gore nispi olarak avantajll duruma
geqtiklerini gorecek olan diger igyerlerinin de
bu yone, hatta yerli igqilerin dahi k a y ~ tdl51
qallpt~rllmalarlnln artmaslna
neden
olugturma riski bulunmaktadrr. Kaylt drg~
qal~gmanlnartmas~kaqan vergi, primler vs.
nedenlerden dolay1 kamu gelirlerinin duguk
gerqeklegmesine de neden olabilmektedirler.
Yasal goqmenlerin veya igqilerin surekli
olarak durumlarlnda onlara sunulan hak ve

hurriyetler baklm~ndan bir qok ulkede
geligme kaydedilirken, yabanc~ kaqak igqi
olarak
qal~gan iyqilerin durumlarln~n
iyilegmesi gibi bir gey soz konusu
olamamaktadlr. Cunku ulkedeki varoluglarl
veya qal~gmatarln~n
yasal duzene aykrrl
durum olugturmasr onlarln bir insan olarak
dahi asgari kamusal haklardan yoksun
kalmalarlna neden olmaktadlr.
Yasal duzenlemelerimizin yetersizligi ve
mucadeledeki
deneyimsizlikler
ise
ulkemizdeki kaqak yabancl saylslnln gun
geqtikqe artmaslna neden olmaktadlr.
ljlkemizde kurumlar araslnda koordinasyon
ve bilgi aklglnl saglayacak sistemin henuz
hayata geqirilememig olmas~nlnda bunda
onemti etkisi bulunmaktadlr. Bu sebeple,
kamu hukuk ve otoritesinin tesisi baklmindan
yeni yasal duzenlemeler yoluna gidilmeli ve
beraberinde sivil ve kolluk tedbirleri
arttlrllmal~d~r.
Ancak gu da bir gerqektir ki, ister
dunyanln en geligmig ulkesinde, en a g ~ r
yasal duzenlemeler ve polisiye onlemler
a l ~ n s a bile bu yasad~gl goqun onune
geqmede yeterli olamayacaktlr. Dunyadaki
ulkeler ve bolgeler araslndaki mevcut
ekonomik ve sosyal dengesizlikler (Halen
yeryuzunde 3 milyara yakln insan a q l ~ k
s ~ n ~ r l n d a yagamlnl
surdurmektedir.)
dun oldugu gibi bugun ve
azalt~lamad~kqa,
yarln da butun gayri insani kogullarlna
ragmen, emegin srnlr otesi marjinal
hareketinin
surmesi
kaqrn~lmaz
gozukmektedir.
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