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ÖZET
Bu çalıĢmada; uluslararası kuruluĢların, Almanya ve Türkiye‟nin yabancı
iĢgücüne yaklaĢımı; güncel geliĢmeler, sayısal veriler, politik söylemler konuyla ilgili
raporlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmiĢ bu kapsamda ortaya konulan
politikalar objektif bir değerlendirmeye tabi tutularak birçok açıdan analiz edilmiĢtir.
ÇalıĢmanın amacı; ülkemizdeki yabancı iĢgücü konusunu tüm boyutları ile ortaya
koymak, mevcut durumu objektif bir Ģekilde değerlendirmek ve nihai olarak
oluĢturulacak olan yabancı iĢgücü politikalarında alternatif bir bakıĢ açısı sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı iĢgücü politikası, uluslararası koruma, Suriyeliler,
göçmen iĢçiler, nitelikli yabancı iĢgücü.

x

ABSTRACT
In this thesis; approach of Federal State of Germany and Republic of Turkey as
well as international organizations towards foreign labor force has been analyzed in the
context of current events, statistical datas, political discourses, related reports and legal
regulations. In addition, provided policies by these actors are examined from different
aspects with an objective perspective. Aim of this work is to cover all dimensions of
foreign labor force affair, to point present state of foreign labor force and as a final step
to provide an alternative view for new foreign labor force policies in Turkey.
Key Words: Foreign labor force policy, international protection, Syrians,
migrant workers, skilled foreign labor force.
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GĠRĠġ
Ġnançları dolayısıyla yerlerinden ayrılmak zorunda bırakılan veya inandıkları
değerleri tüm insanlığa anlatabilmek adına yollara düĢen insanların hikâyesi dinler
tarihinin önemli bir bölümünü oluĢturur. Günlük geçimlerini karĢılayabilme kaygısıyla
verimli topraklara ulaĢma arayıĢı ve yeni kıtaların keĢfi sonucu o yerlere ulaĢan
insanların yaĢam ve haklar mücadelesi, medeniyetler tarihinin önemli kısmına karĢılık
gelir. Ġki büyük dünya savaĢına sahne olan 20‟nci yüzyılda yüzbinlerce insanın kitlesel
göç hareketlerine tanıklık edilmiĢtir. Küresel düzeyde en büyük insani krizlerden biri
olan Suriyeli mülteciler ile modern dünyanın pek çok soruna çözüm üretme iddiasında
olduğu 21‟inci yüzyılda karĢılaĢılmıĢtır.
ĠĢte bu insan topluluklarını hedef alan göç politikaları, belirli bir ulus devletin
sınırları içinde yaĢayan veya yaĢama talebi olan üçüncü ülke vatandaĢlarına veya
vatansız kiĢilere yönelik hükümetlerin tutumu çerçevesinde Ģekillenmektedir. Toplumun
farklı katmanlarını içermesinin yanı sıra birçok sosyo-politik aktör arasındaki etkileĢime
bağlı olarak ilerlemesi nedeniyle söz konusu politikalar çok boyutlu ve karmaĢık bir
sürece sahiptir. Bunun da ötesinde politikaların niyetler ve sonuçlar Ģeklinde iki doğası
vardır ve niyetlerle sonuçlar her zaman aynı değildir.1 Ayrıca politikaların
beklenilmeyen yan etkilerinin ortaya çıkması da ihtimal dâhilindedir.
Nüfusu yaĢlanma riski ile karĢı karĢıya olan birçok ülkede artan iĢgücü açığının
ve belirli meslek dallarında oluĢan nitelikli iĢgücü boĢluğunun hangi aĢamaya kadar ve
hangi araçlar kullanılarak yabancı iĢgücü desteği ile giderileceği sosyal bilimlerin
önemli tartıĢma konularından biri haline gelmiĢtir.
Bu bağlamda nitelikli yabancı iĢgücü için çekim merkezlerinin oluĢturulması,
düĢük vasıflı yabancı iĢgücüne duyulan ihtiyacın düzeyi ve bu kiĢilerin göç
hareketlerinin kontrolü, sınır geçiĢleri ve sınır güvenliği, yabancıların ev sahibi ülkeye
demografik etkileri, göçün niceliksel büyüklüğü, göç edenlerin tahmini kalıĢ süreleri,
göç edenlere yönelik sosyal politikalar ve uyum çalıĢmaları, vatandaĢlık edinme,
yabancı iĢgücünün iĢgücü piyasasındaki konumu, bu kiĢilerin çalıĢma koĢulları, ev
1

Borkert, Maren ve Bosswick, Wolfgang; Migration Policy-Making in Germany – Between National
Reluctance And Local Pragmatism, IMISCOE Working Paper, No. 20, 2007, s.3
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sahibi toplumun konuya tepkisi ve bu tepkinin yönetimi, geliĢtirilen politikaların
topluma ve siyasilere faturası ile politikaların sürdürülebilirliği ve daha pek çok husus
yabancı iĢgücü göçü tartıĢmalarında göz önünde bulundurulması gereken konulardır.
Ayrıca ülkemiz özelinde gündemde olan esnek çalıĢma - iĢ güvencesi, asgari ücrette
yaĢanan artıĢın kayıt dıĢı istihdama etkileri konularına olağanüstü Ģekilde artan yabancı
nüfus hareketleri de eklenince tartıĢmalar içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.
2016 yılı itibarıyla Türkiye 2.8 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır ve bu
rakam ile dünyada en fazla mülteci nüfusuna sahip ülke konumundadır. Ülkelerin
geliĢmiĢlik düzeyinden bağımsız olarak bu denli büyük kitlesel göçleri yönetmek pek
çok devlet için altından kalkılması zor bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye‟de
merkezi hükümet, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluĢları tarafından, karĢı karĢıya
kalınan kitlesel göçün yönetimi amacıyla beĢ yıl boyunca yaklaĢık olarak 20 milyar
dolar kaynak kullanılmıĢ2 ve geçici koruma statüsüne alınan Suriyelilerin acil insani
ihtiyaçları önemli ölçüde karĢılanmıĢtır. Bununla birlikte kamunun ve sivil toplumun
kaynak transferleri ile göç sürecini yönetmenin sürdürülebilir olmaması nedeniyle
çalıĢma çağında olan yabancıların bir an önce iĢgücü piyasasına kazandırılması ve kendi
gelirlerini elde etmeleri için fırsatlar sunulması bir zorunluluktur.
Bu çalıĢmada literatür taraması yöntemiyle yabancı iĢgücüne yönelik politikalar
tüm boyutlarıyla ele alınmaya çalıĢılmıĢ olmakla birlikte; zulüm nedeniyle ile yer
değiĢtirmek zorunda kalan kitlelere özel önem atfedilmektedir. Bunun esas nedeni
bireysel göçlerin veya devlet politikası ile yabancı iĢgücü temininin bir takım zorlukları
içinde barındırmasına rağmen sosyal patlamalara veya krizlere neden olma olasılığının
düĢük olmasıdır. Oysaki son yıllarda dünyadaki farklı göç dalgalarının toplam
büyüklüğü göz önüne alındığında, sığınmacı ve mülteci hareketlerinin niceliksel
anlamda bir ağırlığının olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır ve beklenilmeyen
büyük göç hareketleri devletleri politika üretme konusunda zorda bırakmaktadır.
Dünyanın pek çok bölgesinde artan Ģiddet olayları, zorla yerinden edilenleri uzunca bir
süre daha gündemde tutmaya devam edecek gibi görünmektedir.
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ÇalıĢma kapsamında göçe iliĢkin yaĢanan sorunların ulus üstü bir nitelik
taĢıması nedeniyle uluslararası toplumun konuya yaklaĢımına yer verilmiĢtir. Ayrıca
çalıĢmada örneklem olarak Almanya‟nın yabancı iĢgücü politikaları ele alınmıĢtır.
Almanya‟nın örneklem olarak seçilmesinde günümüzde olduğu gibi tarih boyunca
birçok kez kitlesel insan akınları ile sonuçlanan isteğe bağlı ve zorunlu göçlere iliĢkin
tecrübesi etkili olmuĢtur.
ÇalıĢmanın amacı, güncel geliĢmeler, sayısal veriler, politik söylemler, konuyla
ilgili raporlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uluslararası kuruluĢların, Almanya ve
Türkiye‟nin yabancı iĢgücü konusuna yaklaĢımını ele almak ve ortaya konulan
politikaların objektif bir değerlendirmeye tabi tutularak birçok açıdan analiz edilmesini
sağlamaktır.
ÇalıĢmanın ilk bölümünde; alana iliĢkin temel kavramlara yer verilmekte ve
literatürde kavramlar konusunda yaĢanan karmaĢa hakkında bilgi verilmeye
çalıĢılmaktadır. Ayrıca tarihsel süreçte göç hareketleri ve bu evirilmenin sonucunda
ortaya çıkan uluslararası koruma hukuku temel düzeyde ele alınmaktadır.
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde; uluslararası kuruluĢların yabancı iĢgücü konusuna
yaklaĢımı incelenmekte ve Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü, Uluslararası
ÇalıĢma Örgütü, BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Kamu Ġstihdam
Kurumları Birliği‟nin emek göçü ile ilgili çalıĢmalarına yer verilmektedir.
ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde; Almanya‟nın yabancı iĢgücü ve uluslararası
koruma politikaları, yabancıların çalıĢma izinleri ve bu süreçte Federal Ġstihdam
Kurumu‟nun rolü, yabancı iĢgücü politikalarında zaman içinde yaĢanan değiĢim ve
dönüĢüm süreci, politikalardaki değiĢimin toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarla
iliĢkisi, AB göç politikaları içinde Almanya‟nın yeri, yeni göç dalgaları karĢısında
Almanya‟nın tutumu ve gelecek politikalarının nasıl Ģekilleneceği konuları ele
alınmaktadır.
ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde; yabancılar konusunda Türkiye‟deki güncel
geliĢmelere ve verilere, yabancıların istihdamı ve entegrasyonuna yönelik üst politika
belgelerinde değinilen hususlara, konuyla ilgili yürürlükte olan yasal düzenlemelere,
yabancı iĢgücünün iĢgücü piyasasına kazandırılmasında kamu istihdam kurumu olarak
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ĠġKUR‟un rolüne ve geçici koruma kapsamındakilerin yerel iĢgücü piyasasına etkisini
ölçmeyi hedefleyen çeĢitli raporların çıktılarına yer verilmektedir.
ÇalıĢmanın sonucunda ise ĠġKUR‟un yabancılara yönelik faaliyetlerine farklı
bakıĢ açılarıyla katkı sunulmaya çalıĢılmıĢ, mevcut durum hakkında değerlendirmelerde
bulunulmuĢ ve ülkemizin yabancı iĢgücü politikasına alternatif yaklaĢımlarla öneriler
getirilmiĢtir.
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1

BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA
1.1

ALANA ĠLĠġKĠN TERMĠNOLOJĠ

Yabancılar ve uluslararası koruma ekseninde yürütülen tartıĢmalarda dikkat
çekici hususlardan biri alanla ilgili kavramlarının birbirinin yerine özensizce
kullanılmasının neden olduğu karmaĢadır. Haberlerde, tartıĢma programlarında, köĢe
yazılarında veya konuya iliĢkin hazırlanmıĢ akademik olan veya olmayan raporlarda üst
baĢlıkta yabancı olarak tanımlayabileceğimiz kiĢiler için mülteci, sığınmacı, göçmen
kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığına sık sık Ģahit olunmaktadır. Söz konusu
karmaĢanın sadece konuyla ilgili konuĢan veya yazanların dikkatsizliğinden kaynaklı
olduğunu söylemek temelsiz bir iddia olacaktır. Bu karmaĢanın oluĢmasının daha
anlamlı gerekçeleri bulunmaktadır. Alana iliĢkin terminolojiyi düzenleyen temel
metinler 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre SözleĢmesi ve 1967
tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin Protokol‟dür. Bunun yanı sıra yabancılara
iliĢkin kavramlar için diğer uluslararası hukuk metinlerine, konuya iliĢkin ulusal
mevzuata,

akademik

yazınlara

ve

sivil

toplum

kuruluĢlarının

raporlarına

baĢvurulmaktadır. Tüm bu referans kaynakları birlikte değerlendirildiğinde özellikle
uluslararası hukuk ile ulusal hukuk arasında aĢağıda detaylı olarak ele alınacak olan
kavramlar için bir tanım birliğinin olmadığı görülmektedir. Kavram kargaĢasının temel
çıkıĢ noktası da buradan kaynaklanmaktadır.
Kavramları açıklamaya baĢlamadan önce değinilmesi gereken diğer bir husus ise
kavramları doğru Ģekilde kullanmanın niçin önemli olduğudur. Aslında günlük dilde bu
kavramların birbirlerinin yerine kullanması insani, ekonomik veya sosyal bir konuya
gerçekçi boyutlarıyla dikkat çekilmesini engellemez. Ancak bu konu hukuki anlamda
ele alındığında kavramların her birinin farklı statülerde bulunan kiĢilere birbirinden çok
farklı haklar sağladığı ve yükümlülükler getirdiği gözden kaçabilmektedir. Bu durum
alana iliĢkin politika, proje ve düzenlemeler yaparken bir takım bilgi, yorum, faaliyet
eksikliklerinin veya tutarsızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır.
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ÇalıĢma kapsamında bu kavramlara hem uluslararası hukukta kabul görmüĢ hem
de ulusal mevzuatta düzenlenmiĢ haliyle yer verilecek; aynı kavramlar için tanım
farklılıkları bulunmakta ise bu noktalar ayrıca vurgulanacaktır.
1.1.1

Yabancı

Belirli bir devlet açısından o devletin uyruğunda olmayan kiĢi,3 5901 sayılı Türk
VatandaĢlığı Kanununun 3 üncü maddesinin d fıkrasına göre ise “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ile vatandaĢlık bağı bulunmayan kiĢi” yabancı olarak tanımlanmaktadır.
Yabancı kavramı yukarı da bahsedildiği Ģekilde göçmen, sığınmacı, mülteci,
geçici koruma kapsamındaki gibi kavramları da içine alan bir üst baĢlık görevi görmekle
birlikte, adı geçen kavramlar uluslararası koruma ile ilgili olarak insani ve bazen
ekonomik bir duruma iĢaret ederken yabancı kavramı genellikle kiĢinin devlet ile olan
vatandaĢlık bağına iĢaret eder.
Bu çalıĢmanın baĢlığında „yabancı‟ iĢgücü kavramı gerek insani krizler gerekse
de farklı gerekçelerle vatandaĢı olduğu ülkeden ayrılmıĢ olan ve baĢka bir ülkede
bulunan her statüdeki kiĢiyi kapsayabilmesi amacıyla tercih edilmiĢtir.

1.1.2

Göçmen

Göçmen, genellikle ekonomik nedenlerle veya içinde bulunduğu sosyal ortamın
nahoĢluğu nedeniyle kendi ülkesini gönüllü olarak terk ederek baĢka bir ülkeye yasal
veya yasa dıĢı yollarla giden, orada yaĢayan yabancıyı4 ifade etmek amacıyla
kullanılmaktadır.
Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Göç Terminolojisi
Sözlüğünde de göçmen tanımının “kiĢisel rahatlık” amacıyla ve dıĢarıdan herhangi bir
zorlama unsuru olmaksızın ilgili kiĢinin hür iradesiyle göç etmeye karar verdiği
durumları kapsadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu terim, “hem maddi ve sosyal
durumlarını iyileĢtirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini
arttırmak için baĢka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kiĢi ve aile fertlerini
kapsamaktadır.”
3
4

http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozlugu.pdf (29.02.2016)
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Bununla birlikte göçmen kavramı konusunda uluslararası hukuk ile Türk hukuku
arasında anlayıĢ farklılığı söz konusudur. BirleĢmiĢ Milletler‟in temel sözleĢmelerinden
birisi olan ve Türkiye‟nin de taraf olduğu Tüm Göçmen ĠĢçilerin ve Aile Fertlerinin
Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası SözleĢmenin 2‟nci maddesinin birinci
fıkrasında “göçmen iĢçi, vatandaĢlık bağı ile bağlı olmadığı bir Devlette ücret ödenen
bir faaliyette çalıĢtırılacak, çalıĢtırılmakta olan veya çalıĢtırılmıĢ olan bir kiĢiye atıfta
bulunur‟‟ Ģeklinde tanımlanmaktadır. Türk hukukunda uluslararası literatürden farklı
olarak, dar kapsamlı bir anlayıĢla göçmen, Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı
olma Ģartıyla ülkemize yerleĢmek maksadıyla gelmiĢ olan kiĢileri içermektedir.
Ġstatistiksel veriler, ülkemizdeki göçmenlerin yaklaĢık %90‟ının Balkanlar kökenli
olduğuna iĢaret etmektedir5 ve kavram sıklıkla savaĢ sonrası nüfus mübadelesi ile
ülkemize gelen kiĢileri karĢılamaktadır. 2006 tarih ve 5543 sayılı Ġskân Kanunu‟nun 3
üncü maddesi d fıkrasında bu duruma uygun olarak göçmen, “Türk soyundan ve Türk
kültürüne bağlı olup, yerleĢmek amacıyla tek baĢına veya toplu halde Türkiye'ye gelip
bu Kanun gereğince kabul olunanlar” Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nda
göçmen kavramına yer verilmemiĢtir. Bu noktadan hareketle ulusal mevzuatta göçmen
kavramının sıklıkla kullanılan bir kavram olmadığını belirtmek gerekmektedir.
1.1.3

Uluslararası Koruma

BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından uluslararası
koruma devletlerin mültecileri tehlike altında oldukları yerlere geri dönmeye
zorlamamaları, mülteci grupları arasında ayırımcılık yapmamaları; mültecilerin, en
azından sığındıkları ülkedeki diğer yabancıların yararlandığı ölçüde, ekonomik ve
sosyal haklardan yararlanmalarının sağlanması olarak ifade edilmiĢtir.6
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun tanımlar kısmında ise
uluslararası koruma, mülteci, Ģartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü ifade eder
Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
5

Prof. Dr. BaĢak, Cengiz; Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa DıĢı Göçmenler, ĠçiĢleri Bakanlığı Genel
Yayın No:686, 2011:s.4.
6
UNHRC,
http://www.unhcr.org/turkey/home.php?content=29&page=29 (26.04.2016)
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1.1.4

BaĢvuru Sahibi

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟na göre “baĢvuru sahibi uluslararası
koruma talebinde bulunan ve henüz baĢvurusu hakkında son karar verilmemiĢ olan
kiĢiyi” ifade etmektedir.
1.1.5

Mülteci

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre SözleĢmesi‟ne göre,
"ırkı, dini, milliyeti veya belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti ya da siyasal görüĢü
nedeniyle zulme uğrayacağı yolunda haklı bir korku taĢıyan ve vatandaĢı olduğu
ülkenin dıĢında bulunan ve o ülkenin korumasından yararlanamayan ya da aynı korku
yüzünden yararlanmak istemeyen" kiĢilere mülteci statüsü tanınabilir.
1951 SözleĢmesindeki mülteci tanımı, devletin koruma sağlamaması ya da
sağlayamaması ölçütüne yer vermekle birlikte, baskı ya da zulmün devlet adına hareket
eden ya da devlet tarafından hoĢ görülen veya teĢvik edilen kiĢi ya da gruplar olması
haline açıklık getirmemiĢtir. BMMYK ve iltica hakkıyla ilgili uluslararası kuruluĢlar,
devlet dıĢı aktörlerin zulmünden kaçan kiĢilerin de mülteci olarak tanınması gerektiğini
vurgulamaktadır.7 Suriye‟den kaçan kiĢilerin çoğu için bu değerlendirme önem arz
etmektedir.
Ulusal mevzuatta yer alan mülteci tanımı ise coğrafi sınırlama nedeniyle
uluslararası tanımdan farklılaĢmaktadır. Türkiye 1951 SözleĢmesi‟ne coğrafi sınırlama
Ģerhi ile taraf olmuĢ; mülteci statüsünü sadece Avrupa‟da meydana gelen olaylar
sonucunda sığınma talep eden kiĢilere tanıyacağını beyan etmiĢ ve 1967 Protokolü‟ne
katılırken de söz konusu beyanını korumuĢtur. Bu kapsamda 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 61 inci maddesinde mülteci

“Avrupa

ülkelerinde

meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düĢüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya
7

Peker, Bülent ve Sancar, Mithat; Mülteciler ve Ġltica Hakkı, Ġnsan Hakları Derneği Ġktisadi ĠĢletmesi
Yayını, s.21
http://www.insanhaklaridernegi.org/images/pdf/multeciler_ve_iltica%20hakki.pdf (06.07.2015)
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veya bu tür olaylar sonucu önceden yaĢadığı ikamet ülkesinin dıĢında bulunan, oraya
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kiĢiye statü
belirleme iĢlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
1.1.6

Sığınmacı

Günümüzde “sığınmacı” kavramı, kendi ülkesini terk ederek üçüncü bir ülkeye
gidip orada iltica talebinde bulunan kiĢiyi ifade etmektedir. Ġlgili devlet otoritelerinin,
sığınma baĢvurusunu değerlendirdiği, uluslararası ve iç hukuk kurallarını uygulayarak
sığınma hakkını verdiği kimselere ise, “mülteci” denilmektedir. Bir baĢka ifadeyle,
devletin taraf olduğu antlaĢmaların kendisine özel statü ve hukuki koruma sağladığı
kiĢiler “mülteci” (refugee), böyle bir sığınma hakkını ve korumayı talep eden ancak
koruma talebi henüz neticelenmemiĢ olanlar “sığınma arayan kiĢiler” (asylum seeker)
olarak ifade edilmektedir.8
1994 tarihli Türkiye‟ye Ġltica Eden Veya BaĢka Bir Ülkeye Ġltica Etmek Üzere
Türkiye‟den Ġkamet Ġzni Talep Eden Münferit Yabancılar Ġle Topluca Sığınma
Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara Ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine
Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre sığınmacı “ırkı, dini,
milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düĢünceleri nedeniyle takibata
uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaĢı olduğu ülke dıĢında bulunan ve
vatandaĢı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı
istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dıĢında
bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı‟‟
ifade etmektedir. Dolayısıyla yine uluslararası literatürden farklı olarak ülkemizde
Avrupa dıĢından gelen mülteciler için sığınmacı statüsü tesis edilmiĢti. Ancak 6458
sayılı Kanunda sığınmacı kavramına yer vermeyerek ulusal mevzuatta bu kavramın
kullanımına son vermiĢtir.

8

Ergüven, Nasıh Sarp ve Özturanlı, Beyza; Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi 62(4) 2013, s.1020
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1.1.7

ġartlı Mülteci

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 62 nci maddesine
göre “Avrupa ülkeleri dıĢında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düĢüncelerinden dolayı zulme
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında bulunan
ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaĢadığı ikamet
ülkesinin dıĢında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek
istemeyen vatansız kiĢiye statü belirleme iĢlemleri sonrasında Ģartlı mülteci statüsü
verilir.‟‟ Üçüncü ülkeye yerleĢtirilinceye kadar, Ģartlı mültecinin Türkiye‟de kalmasına
izin verilir. Aslında yukarıda adı geçen 1994 Yönetmeliği‟nde “sığınmacı” olarak
nitelendirilen kiĢiler YUKK‟ta “Ģartlı mülteci” olarak tanımlanmıĢtır.
ġartlı mültecilik, Türkiye‟ye iltica etmek zorunda kalan ve ülke sınırları içerisine
bulunan Suriyelilerin, mültecilik baĢvurularını ve mülteci olabilme statüsünün önünü
açmıĢtır. Bu bağlamda, sığınan kiĢilere, Ģartlı mültecilik statüsü tanınmıĢ ise, üçüncü bir
ülkeye yerleĢtirilene kadar, Türkiye‟de kalmalarına izin verilmektedir.9 Ancak
Suriyelilere Ģartlı mültecilik statüsü verilmesi uygulaması henüz hayata geçmemiĢtir.
1.1.8

Ġkincil Koruma Statüsü

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 63 üncü maddesine
göre “mülteci veya Ģartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menĢe ülkesine veya
ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;
 Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
 ĠĢkenceye, insanlık dıĢı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz
kalacak,
 Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatıĢma durumlarında, ayrım
gözetmeyen Ģiddet hareketleri nedeniyle Ģahsına yönelik ciddi tehditle
karĢılaĢacak,

9

Altıntop, Zeynep Deniz; Yabancılar Hukuku Çerçevesinde Uluslararası Koruma, Yüksek Lisans Tezi,
Mersin,2015:s.33
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Olması nedeniyle menĢe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan
veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kiĢiye,
statü belirleme iĢlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir”.
1.1.9

Geçici Koruma Statüsündekiler

Avrupa Birliği‟nin geçici koruma statüsünün tanınmasına iliĢkin Konsey
Direktifine göre geçici koruma10, kitlesel akın durumlarında uygulanan istisnai bir usul
olarak, geniĢ çapta sığınma olayları ile baĢ edilemediği durumlarda gündeme gelecek ve
olağan sığınma usulüne halel getirmeyecek bir mekanizmadır.
Geçici koruma, kalıcı çözüm sağlanana kadar kullanılan süreli korumadır.
Böylece hükümetler, sivil savaĢ veya diğer hallerdeki toplu Ģiddet yüzünden yerinden
edilen kiĢilere münferit inceleme yapma yükümlülüğünden kurtulmaktadırlar.11
Avrupa devletlerinin geliĢtirdiği "geçici koruma" ya da "üçüncü güvenli ülke"
gibi kavramlar, “bu devletlerin 1951 SözleĢmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinin
etrafından dolaĢma, mültecileri SözleĢme sisteminin dıĢına çıkarma araçları”12 olarak da
yorumlanmaktadır.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 91 inci maddesi ise
geçici koruma mekanizmasına Ģu Ģekilde yer vermiĢtir. “Ülkesinden ayrılmaya
zorlanmıĢ, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla
kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma
sağlanabilir.‟‟ Türkiye, Suriye‟den gelen sığınmacılara geçici koruma sağlamıĢtır ve
sağlamaya da devam etmektedir.
Geçici Koruma Yönetmeliği‟nin geçici 1 inci maddesine göre “28.04.2011
tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti‟nde meydana gelen olaylar sebebiyle
geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti‟nden kitlesel veya bireysel olarak
sınırlarımıza gelen ve sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaĢları ile

10

European Union,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EN:PDF
(12.01.2016)
11
http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/s%C4%B1k_sorulan_sorular.pdf s.1 (09.08.2015)
12
http://www.insanhaklaridernegi.org/images/pdf/multeciler_ve_iltica%20hakki.pdf s.36 (06.07.2015)
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vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma baĢvurusunda bulunmuĢ olsalar dahi
geçici koruma kapsamına alınırlar.”
07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Geçici Koruma
Yönetmeliği‟nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Geçici Koruma
Yönetmeliği‟nin geçici 1 inci fıkrasına eklenen madde ile “ 28.04.2011 tarihinden
itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti‟nde meydana gelen olaylar sebebiyle Türkiye‟ye
gelmiĢ ve 20.03.2016 tarihinden sonra ülkemiz üzerinden düzensiz yollarla Ege
Adalarına geçmiĢ olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaĢlarından ülkemize geri kabul
edilenlere koruma talep etmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında geçici koruma
sağlanabilecektir.” hükmüne yer verilmiĢ olup Geri Kabul AnlaĢmaları çerçevesinde
mevzuatta gerekli güncelleme yapılmıĢ ve geçici korumanın kapsamı geniĢletilmiĢtir.
1.2

ĠLTĠCANIN TARĠHSEL SÜRECĠ

ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde de belirtildiği üzere dünyadaki artan ve dikkat
çekici Ģiddet olayları yabancılar kategorisi içinde yaĢadıkları zulüm nedeniyle ülkelerini
terk etmek zorunda kalan kiĢileri özel bir noktaya taĢımıĢtır. Bu noktadan hareketle göç
hareketlerinin tarihsel seyri iltica konusu ile iliĢkilendirilip daraltılarak bu baĢlık altında
ele alınmıĢtır.
Sığınma anlayıĢının temelinde bulunan ve en baĢından beri ilticaya sebep olan
unsur din sebebiyle yapılan zulümdür. 1951 SözleĢmesi din ve inanç temelli zulüm ve
baskının yoğunlaĢtığı Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası ortaya konulmuĢtur. Bu sebeple din
ve inanç unsuru o dönem itibariyle zülüm kavramının içeriğinin belirlenmesinde
oldukça etkin bir unsur olmuĢtur.13
1.2.1

Ġltica Hareketlerinin Dünya’da Tarihsel Seyri

Tarihteki bilinen ilk iltica olaylarına milattan önce 2000‟li yıllardan itibaren
rastlanmaktadır. Mültecilik ve hatta uluslararası korumanın en genel Ģekli olan geri
göndermeme prensibinin, Hitit ve Aztek Medeniyetleri‟nde bu dönemlerde uygulandığı
görülmektedir. Hitit Kralı Kral Urhi, amcası tarafından tahttan uzaklaĢtırılmıĢ ve

13

Ziya, a.g.m. s.234
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Mısır‟a gönderilmiĢ ve burada mülteci olarak kalmıĢtır. Bu durum geri göndermeme
(non-refoulement) ilkesinin eski çağlardaki bilinen örneklerini oluĢturmaktadır.14
Avrupa‟da ise dramatik örnekler 30 yıl savaĢlarında (1618-1648) ve Fransa'daki
1685 katliamında yaĢanmıĢtır. Ġlkinde 150 bin kadar protestan Avusturya ve
Bohemya'daki yurtlarını terk etmek zorunda kalmıĢ; ikincisinde ise yerlerinden
ayrılmak zorunda kalan Hugenottların sayısı, bunun iki katı olarak tahmin
edilmektedir.15
Modern devletlerin kurulmasıyla birlikte egemenlik ve ülke sınırları kavramı
daha fazla ön plana çıkmıĢ ve iltica hareketleri daha görünür bir hal almıĢtır. 20.
yüzyılın baĢlarında yaĢanan Balkan SavaĢları, Ermeni Tehciri, Rusya‟dan kaçan rejim
muhalifleri,

Birinci

Ġmparatorluğu‟nun

Dünya
çöküĢü

SavaĢı

sonrasında özellikle

yüzbinlerce

insanın

göç

Avusturya-Macaristan

yollarına

koyulması

ile

sonuçlanmıĢtır. Ġki dünya savaĢı arasındaki dönemde Ġtalya, Almanya ve Ġspanya‟da
siyasal baskı ve zulüm yüzünden yine yüzbinlerce insan yurtlarından kaçmak zorunda
kalmıĢtır. 1933-1939 yılları arasında sadece Almanya'dan kaçan Yahudilerin sayısı 350
bin olarak tahmin edilmektedir. Bu hareketlilik savaĢ sırasında da devam etmiĢtir. Bu
dönemde yerlerinden edilen Polonyalıların sayısı 1,5 milyon civarındadır. Fakat en
büyük hareketlilik savaĢın sona ermesiyle yaĢanmıĢ ve 1944 - 1951 yılları arasında 20
milyon civarında insan yer değiĢtirmiĢtir. Bundan sonra da Avrupa'da mülteci
harekelerine tanık olunmuĢ; ancak bu tarihten itibaren zorunlu göç olayının ağırlık
merkezi Avrupa'dan üçüncü dünya ülkelerine kaymıĢtır. Güney Asya, Afrika ve Latin
Amerika, 1980'lerin sonlarına kadar zorunlu göç olayı açısından en hareketli bölgeler
olmuĢ, 20. yüzyılın sonlarında ise Balkanlar ile Orta Asya'da yoğun göç dalgası ortaya
çıkmıĢtır. Bununla birlikte 20. yüzyılın sonlarına doğru özellikle soykırım, insanlığa
karĢı suçlar ve savaĢ suçlarındaki artıĢ, dünya üzerindeki mülteci sayısının büyük
oranda artmasına neden olmuĢtur.16
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Odman, M. Tevfik; Mülteci Hukuku, AÜ. SBF Ġnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s. 67‟den Aktaran Altıntop, Zeynep Deniz; a.g.e. s. 5
15
http://www.insanhaklaridernegi.org/images/pdf/multeciler_ve_iltica%20hakki.pdf s.3
16
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Ġkinci Dünya SavaĢı ve sonrasında yaĢanan ağır insan hakları ihlalleri ile tüm
dünyada yaĢanan yoğun nüfus hareketleri, mülteci hukukunu, BirleĢmiĢ Milletler‟in en
önemli gündem maddelerinden biri haline getirmiĢtir.
2010 yılında Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden
ortaya çıkan ve Kuzey Afrika‟da baĢlayan ve daha sonra Orta-Doğu‟ya sıçrayan halk
hareketleri; Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen‟de baĢ
gösteren halk ayaklanmaları ve silahlı çatıĢmalar ve 2011 yılında Suriye‟de Esad
rejimine karĢı baĢlayan halk hareketleri, bir mezhep çatıĢmasının ve iç savaĢın ortaya
çıkmasına neden olmuĢtur. YaklaĢık beĢ yıldır Suriye‟de devam eden bu çatıĢma ve iç
savaĢ ortamı nedeniyle can ve mal güvenliği ortadan kalkan çok sayıda Suriyeli, kitlesel
olarak ülkelerini terk etmek zorunda kalmıĢlardır. Dolayısıyla, Türkiye, Irak, Ürdün ve
Lübnan baĢta olmak üzere, Orta-Doğu ve Kuzey Afrika‟ya doğru yoğun nüfus
hareketleri baĢlamıĢtır.17
1.2.2

Ġltica Hareketlerinin Türkiye’de Tarihsel Seyri

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun birçok döneminde karĢımıza çıkan kitlesel nüfus
hareketleri, imparatorluğun çözülme sürecinde hız kazanmıĢ ve Cumhuriyet tarihi
boyunca da modern Türkiye farklı dönemlerde farklı Ģekiller alan uluslararası göç ve
sığınma hareketlerine sahne olmuĢtur.18
Türkiye, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından beri bir göç ülkesidir,
fakat 1980’lere kadar, aynı zamanda ulus inşa etme politikasının da bir
parçası olarak, “Türk kültür ve ırkından gelen” göçmenlere ayrıcalıklar
sağlayan bir sistem içerisinde, daha çok Türk kökenlilerin göç ettiği bir ülke
statüsünde kalmıştır. Ancak özellikle 2000 sonrasında Türkiye’nin
uluslararası göç alan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olması ve
Türkiye’ye yönelen göçün AB’yi de etkilemesi sonucunda göç politikalarının
AB ile Türkiye arasında gerçekleşen çeşitli müzakereler ve raporlarla
düzenlenmesi bir gereklilik haline gelmiştir.19
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Odman, M. Tevfik, “Türkiye‟ye Kabul Edilen Suriyeliler”, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2015, s. 40.
Aktaran Altıntop, Zeynep Deniz; a.g.e. s. 2
18
Prof. Dr. Ġçduygu, Ahmet; Prof. Dr. Sema, Erder ve Doç. Dr. Ömer Faruk, Gençkaya; “Türkiye‟nin
Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-Devlet OluĢumundan Ulus-Ötesi DönüĢümlere”,
MiReKoc AraĢtırma Raporları 1/2014 TÜBĠTAK 1001_106K291, Ġstanbul, 2014, s.13
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Cumhuriyet‟in kuruluĢ yılları ve sonrasında ülkemize yönelik gerçekleĢen göç
istatistikleri Ģu Ģekildedir: 1922-1938 yılları arasında Yunanistan‟dan 384 bin kiĢi,
1923-1945 yılları arasında Balkanlardan 800 bin kiĢi, 1933-1945 yılları arasında
Almanya‟dan 800 kiĢi, 1988 yılında Halepçe katliamından sonra Irak‟tan 51.542 kiĢi,
1989 yılında Bulgaristan‟dan 345 bin kiĢi, 1991 yılında Birinci Körfez SavaĢı‟ndan
sonra Irak‟tan 467.489 kiĢi, 1992-1998 yılları arasında Bosna‟dan 20 bin kiĢi, 1999
yılında Kosova‟da meydana gelen olaylar sonrasında 17.746 kiĢi, 2001 yılında
Makedonya‟dan 10.500 kiĢi.20
1980‟li yıllarla baĢlayan dönem içinde Türkiye tarihinde ilk kez kökenleri
itibariyle Türk ve Müslüman olmayan kiĢilerden de göç almaya baĢladı ve bu Ģekilde
yabancıların Türkiye‟ye göçünden söz edilebilecek bir döneme girilmiĢ oldu. Ġlk olarak,
Türkiye‟ye yönelen Türk ve Müslüman olmayanların göçünün önemli bir kısmı
düzensiz (yasadıĢı) göç konumunda gerçekleĢmiĢtir.21
Avrupa ülkelerine büyük sayılarda misafir göçmen göndermesiyle bilinen bir
ülke olarak Türkiye‟nin bu dönemde çok sayıda göç almasında Afganistan‟ın Sovyet
Rusya tarafından iĢgal edilmesi, Ġran‟daki rejim değiĢikliği, Irak‟taki Saddam Hüseyin
rejiminin Orta Doğu‟da yol açtığı hukuki kargaĢa ve savaĢlar ve son olarak Doğu
Avrupa ve Sovyetler Birliği‟ndeki komünist rejimin çöküĢü dâhil olmak üzere,
Türkiye‟ye komĢu ülkelerdeki bir dizi olayın, bu ülkelerden daha istikrarlı ülkelere
geniĢ çaplı göçe yol açması etkili olmuĢtur.22
Cumhuriyet tarihi boyunca göç hareketlerinden önemli bir deneyim edinen
Türkiye, Suriye‟de Mart 2011‟den itibaren sürmekte olan iç çatıĢmalar nedeniyle 2,8
milyon kiĢiye ev sahipliği yapmakta, ihtiyaçlarının karĢılanmasında, etkin bir rol
oynamaktadır. Uluslararası koruma talep eden Suriyeliler için Türkiye‟de; açık sınır
politikası, zorla geri göndermeme, kalma süresinin sınırlanmaması ve kamplarda insani
yardımın sağlanması ilkeleri çerçevesinde geçici bir koruma sistemi oluĢturulmuĢtur.23
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Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Göç, s.10-11
http://www.goc.gov.tr/icerik6/turkiye-ve-goc_363_382_1445_icerik (29.02.2016)
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1.3

ULUSLARASI KORUMA HUKUKU

“Felaketten kaçan mülteciler ve sığınmacılar, çoğu zaman
sığındıkları yerlerde de yoğun insan hakları ihlallerine maruz kalırlar.
Ötekileşmişlerdir ya da hızla ötekileştirilmeye son derece elverişli bir
ortama girmişlerdir. "Öteki"nin hakları ve güvenceleri cılız ve kırılgandır.
"Öteki", günah keçisi kılınmaya en yakın adaydır. Konumu ve şartları bu
kadar olumsuz olan mülteciler, bu nedenle hukuksal ve fiili korumaya en
fazla muhtaç olan kesimi oluşturur.”24
Tarih boyunca, insanlar baskı ve zulüm, silahlı çatıĢma veya değiĢik Ģiddet ve
siyasi olaylar nedeniyle, yurtlarını terk ederek güvenli bölgeler veya devletlere gitmek
zorunda kalmıĢlardır. Fakat 20. yüzyıla kadar bu insanların korunmasına iliĢkin evrensel
düzeyde hukuksal standartlar tespit edilememiĢ ve düzenlemeler yapılamamıĢtır.25
Siyasal istikrarsızlıkların Ģiddet sarmalına dönüĢmesi sonucu meydana gelen
kitlesel insan hareketleri uluslararası koruma konusunu gerek küresel gerekse de ulusal
boyutta çözülmesi zor ve karmaĢık bir sorun alanı haline dönüĢtürmüĢtür.
Uluslararası koruma kapsamında bulunan kiĢilere sağlanan koruma sadece
ülkeye sığınma taleplerini kabul etmekten ibaret değildir. Böyle bir durumda koruma
eksik kalmıĢ olacaktır. Korumanın tam anlamıyla sağlanması için bu kiĢilere insanca
yaĢamaları için eğitim, iĢ, kültürel varlığını ve değerlerini koruyabilmek gibi imkânların
sunulması gerekmektedir.
1.3.1

Uluslararası Koruma Hukukunun DoğuĢu

Ġnsanların korunmasını vatandaĢlık bağıyla sıkı bir iliĢki içine yerleĢtiren
modern ulus devletler sisteminde, vatandaĢı oldukları ülkeyi terk etmek zorunda
kalanlar kolaylıkla insanlık dıĢı muamelelere maruz kalmaktadırlar. Bu durumda, söz
konusu insanların korunmasını mensubu oldukları veya diğer ulus devletlerin insafına
bırakmak düĢünülemeyeceğinden, bu görevi uluslararası topluluğun üstlenmesinden
baĢka yol kalmamıĢtır”26 ve bu nokta uluslararası koruma hukukunun doğuĢ noktasıdır.

24

http://www.insanhaklaridernegi.org/images/pdf/multeciler_ve_iltica%20hakki.pdf s.63
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26
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Mülteci hukukunun geliĢim sürecine bakıldığında, konuyla ilgili ilk çalıĢmaların,
1920‟lerde Milletler Cemiyeti çerçevesinde, iki ya da daha fazla devletin taraf olduğu,
mültecilerin hukuki statüsünü tanımlamak amacıyla yapılan sözleĢmelerden ibaret
olduğu görülmektedir.27
Uluslararası korumaya iliĢkin evrensel ilkelerin tüm devletlerce kabul
edilmesine yönelik çalıĢmalara rağmen bu ilkelerin kabul edilmesi ve uygulanması
devletlerin iradesine bırakılmıĢ ve konu uluslararası hukuk ile hükümetlerin politikaları
arasına sıkıĢtırılmıĢtır.
1.3.2

Uluslararası Düzenlemeler

Ġkinci Dünya SavaĢı sürecinde çok sayıda insan dini veya etnik kökeni nedeniyle
zulme uğramıĢ ve savaĢ sonrasında da milyonlarca insan yer değiĢtirmek zorunda
bırakılmıĢtır. Bu dönemde yaĢanan insani tahribat birçok uluslararası kuruluĢun ve bu
kuruluĢlar öncülüğünde Ģekillenecek olan uluslararası koruma hukukunun ortaya
çıkmasında tetikleyici unsur olmuĢtur.
22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe giren 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki
Durumuna Dair Cenevre SözleĢmesi, mültecilerin haklarını, yükümlülüklerini ve
devletlerin uluslararası korumaya iliĢkin yükümlülüklerini ayrıntılı Ģekilde düzenleyen
en temel belgedir. 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin Protokol,
mültecilerle ilgili en kapsamlı düzenlemeler içeren bir diğer evrensel düzenlemedir.
1951 Tarihli SözleĢme 1962 yılında, 1967 Tarihli Protokol de 1968 yılında Türkiye
tarafından onaylanmıĢtır.
Ayrıca, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin
SözleĢme ve Sosyal Ekonomik ve Kültürel Haklar SözleĢmesi, bölgesel boyutta da
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve Avrupa Sosyal ġartı gibi uluslararası sözleĢmeler,
getirdikleri denetim mekanizmalarıyla mülteci ve sığınmacıların faydalanabileceği hak
ve güvenceler içermektedir.
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Bu bölümde sadece uluslararası koruma hukukunun ilk ve temel belgeleri olarak
kabul edilen 1951 SözleĢmesi ve 1967 Protokolü ele alınmıĢtır.
1.3.2.1 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre
SözleĢmesi
1951 SözleĢmesi uluslararası alanda mültecilerin haklarına iliĢkin düzenlemeler
içeren en temel belge kabul edilmektedir. Ancak SözleĢme‟nin Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın
neden olduğu tahribatı giderebilmek amacıyla ve Avrupa eksenli hazırlanmıĢ olması
nedeniyle evrensel nitelikte olduğu tartıĢmalıdır.
1951 SözleĢmesi‟nde mülteci tanımı yapılırken zaman ve coğrafi sınırlama
kriterlerine yer verilmiĢ ve bu durum Ģu Ģekilde maddeleĢtirilmiĢtir. “ĠĢbu SözleĢme‟nin
amaçları bakımından kısım A, Madde 1‟deki “1 Ocak 1951‟den önce meydana gelen
olaylar” ifadesi, ya, (a) “1 Ocak 1951‟den önce Avrupa‟da meydana gelen olaylar”;
veya (b) “1 Ocak 1951‟den önce Avrupa‟da veya baĢka bir yerde meydana gelen
olaylar” anlamında anlaĢılacak ve her Taraf Devlet bu SözleĢme‟yi imzaladığı, tasdik
ettiği veya ona katıldığı sırada bu SözleĢme‟ye göre taahhüt ettiği yükümlülükler
bakımından bu ifadenin kapsamını belirten bir beyanda bulunacaktır. Ayrıca (a) Ģıkkını
kabul eden her Taraf Devlet, herhangi bir zamanda BirleĢmiĢ Milletler Genel
Sekreteri‟ne göndereceği bir notla, (b) Ģıkkını kabul ettiğini duyurarak yükümlülüklerini
geniĢletebilir.”
Bu maddede yer verilen kısıtlardan kaynaklanan insan hakları ihlalleri 1967
tarihli protokol ile giderilmeye çalıĢılmıĢ olmakla birlikte uygulamada mülteciler
açısından tanım birliği halen sağlanabilmiĢ değildir.
SözleĢmede çalıĢma hayatına iliĢkin bir takım düzenlemelere de yer verilmiĢtir.
ÇalıĢma hayatı ile ilgili bölümler SözleĢmenin 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde
düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda belirli bir gelir karĢılığı çalıĢacak olan kiĢiler için “Taraf
Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden her mülteciye, ücretli bir meslekte
çalıĢmak hakkı bakımından, aynı Ģartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaĢına
uyguladıkları en müsait muameleyi uygulayacaklardır. Ayrıca Taraf Devletler, ücretli
mesleklerde çalıĢmak bakımından bütün mültecilerin ve özellikle ülkelerine, bir iĢçi
bulma programına yahut göçmen getirme planına göre girmiĢ olan mültecilerin
18

haklarını, vatandaĢlarına tanıdıkları çalıĢma haklarıyla aynı noktaya getirme konusuna
sıcak bakacaklardır. Kendi hesabına çalıĢacak olan kiĢiler için de Taraf Devletler,
ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, tarım, sanayi, küçük sanatlar ile ticaret
sahalarında kendi iĢyerlerini açmak ve sanayi, ticari Ģirketler kurmak haklarıyla ilgili
olarak, mümkün olduğu kadar müsait ve her halde genel olarak aynı Ģartlardaki
yabancılara tanıdıklarından daha az müsait olmayan muameleyi uygulayacaklardır.
Belirli bir meslek veya eğitim sahibi mültecilerle ilgili olarak ise Taraf Devlet,
ülkesinde yasal olarak ikamet eden ve bu Devletin yetkili makamlarınca tanınan
diplomalara sahip olup bir ihtisas mesleğini icra etmek isteyen mültecilere, mümkün
olduğu kadar müsait ve her halde aynı Ģartlar içindeki tüm yabancılara sağlanandan
daha az müsait olmayan Ģekilde muamele uygulayacaktır.” hükümlerine yer verilmiĢtir.
Son olarak SözleĢmede mültecilerin ücret alacakları, toplu görüĢme hakları,
diploma ve yeterliliklerinin tanınması konusunda gereken kolaylığın sağlanması,
mesleki eğitim almaları ve sosyal güvenlik hakları gibi hususlara iliĢkin de koruyucu
hükümlere yer verilmiĢtir.
1.3.2.2

1967 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin Protokol

“1951 Sözleşmenin Avrupa merkezci bir bakışla hazırlandığının açık
kanıtı olan tarih ve coğrafya sınırlaması, izleyen yıllarda meydana gelen
önemli mülteci hareketlerinin Sözleşme kapsamında değerlendirilememesine
neden olduğu için uluslararası kamuoyunda ciddi sıkıntılara yol açmıştır.
Durumu düzeltmek için yapılan çalışmalar çerçevesinde bir Protokol
hazırlanmış, bu Protokol BM Genel Kurulu’nda 1966'da kabul edilmiş,
1967'de de yürürlüğe girmiştir. Bu Protokolle söz konusu sınırlamalar
geleceğe yönelik olarak kaldırılmış ve Sözleşmede yer alan tanım dünya
genelinde uygulanabilir hale getirilmiştir. Ancak Sözleşmeyi coğrafi
sınırlamayla kabul eden devletlere bu sınırlamayı devam ettirme imkânı
tanındığı için, yine bazı çarpıklıkların doğması tam olarak
önlenememiştir.”28
Protokol 1951 SözleĢmesindeki bu eksiliği gidermek dıĢında esaslı bir
düzenlemeye yer vermemiĢtir.
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1951'den bu yana mülteci hareketlerinin nedenlerinde önemli değiĢimler
yaĢanmıĢ olmasına rağmen, bu durum mülteci tanımını oluĢturan unsurlarda değiĢiklik
getirmemiĢtir. Böylece iç savaĢ, ekonomik çöküĢ, siyasal kargaĢa, doğal afetler ve iklim
değiĢikliği gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kiĢilerin durumu
SözleĢme kapsamı dıĢında tutulmaya devam edilmiĢtir.29
1.3.2.3

Uluslararası Düzenlemelerin Türkiye Tarafından Onayı

Türkiye 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin SözleĢmeyi 29 Ağustos
1961 tarihinde 359 sayılı Kanunla onaylamıĢtır. Bu Kanun, 5 Eylül 1961 tarihli Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 30 Mart 1962 tarihinde de katılım belgesi
gönderilmek suretiyle de sözleĢmeye taraf olunmuĢtur. 1967 Protokolü‟nü ise Türkiye
coğrafi sınır ile ilgili çekincesini muhafaza etmek koĢuluyla da olsa 1 Temmuz 1968
tarihinde kabul etmiĢ ve Protokol 5 Ağustos 1968 sayılı Resmi Gazete ‟de yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir.30
Ülkemiz, Protokolü Ġmzalama belgesinde Türkiye Hükümeti‟nin, Mültecilerin
Hukuki Statüsüne Dair SözleĢme‟nin 1 inci maddesinin B kısmında yer alan ve
SözleĢme‟nin sadece Avrupa‟da meydana gelen olaylar sebebiyle mülteci olmuĢ kiĢilere
uygulanacağına dair beyanname hükümlerini saklı tuttuğunu belirtmiĢtir. Dolayısıyla
Türkiye‟nin SözleĢmede öngörülen çerçevede mülteci statüsünü tanıma yükümlülüğü
tam anlamıyla bulunmamaktadır.31
“Türkiye’nin benimsediği Avrupa sınırları Rusya ve Urallar’ın
batısındaki Kafkasya’yı da içine alan eski Sovyet devletleri de dâhil Avrupa
Konseyinin tüm üye devletlerinin topraklarını içermektedir.”32
Türk hukukunda mülteci-sığınmacı ayrımına tâbi tutulan ülkelerini terk etmek
zorunda kalmıĢ yabancılar ikili bir sınıflandırma içinde yer almaktadır. Mülteciler
bakımından, Türk hukukunda uluslararası nitelikli ana kaynak kabul edilen Cenevre
SözleĢmesi bağlamında, kendilerine mülteci statüsü verilebilecek olan Avrupa kaynaklı
iltica hareketleri sonucunda Türkiye‟ye sığınan mülteciler, birinci grup içinde yer
29
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alırlar. Ġkinci grupta yer alanlar ise, Cenevre SözleĢmesi ve 1967 Protokolü gereğince
konulan coğrafî çekince nedeniyle, Türk hukukunda kendilerine mülteci statüsü
verilemeyen kiĢilerdir. Bunlar, Türkiye‟ye Avrupa dıĢındaki ülkelerden gelmekte ve
sığınmacı olarak Türkiye‟de geçici olarak bulunmaktadırlar. Bununla birlikte, sığınmacı
olarak kabul edilenler, insanî sebepler göz önüne alınmak suretiyle, üçüncü bir ülkeye
gönderilinceye kadar uluslararası koruma altında bulundurulmaktadır.33
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Avrupa dıĢından
gelen kiĢilere Ģartlı mültecilik statüsü verilmesi öngörülmüĢtür. Ancak yasa yürürlüğe
girdikten sonra kaç kiĢiye Ģartlı mültecilik verildiği konusunda kamuoyu ile paylaĢılan
bir veri bulunmamaktadır. 2011 sonrasında kitleler halinde ülkemize gelen Suriyeli
sığınmacılar geçici koruma kapsamına alınmıĢ dolayısıyla uluslararası korumanın34
dıĢında bırakılmıĢlardır.

33

Ay, Kadir; Bugünkü Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yürütülen Uygulamalar ve KarĢılaĢılan
Güçlükler, Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamadaki GeliĢmeler, Ġstanbul Barosu Yayını, Ġstanbul 2004,
s. 65‟den Aktaran Güner, Cemil; http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2007-5604/AUHF-2007-56-04-guner.pdf s.85 (06.07.2015)
34
6458 sayılı YUKK‟a göre Uluslararası Koruma: “Mülteci, Ģartlı mülteci veya ikincil koruma
statüsününü ifade etmektedir.” Geçici koruma kapsamında bulunanlar uluslararası koruma kapsamında
sayılmamıĢtır.

21

2

ĠKĠNCĠ BÖLÜM

ULUSLARARASI KURULUġLARIN GÖÇ POLĠTĠKALARI
Artan göç hareketleri karĢısında pek çok devlet ve uluslararası toplum yanlıĢ
politika ve hatta politikasızlık riski ile karĢı karĢıyadır. Ülkesel farklılıklar göz önüne
alındığında uluslararası düzeyde geçerli tek bir doğru politikadan bahsetmenin oldukça
güç olmasının yanı sıra, verilen kararların yerindeliğinin değerlendirilmesi ve tüm
sonuçlarının gözlemlenebilmesi için uzun yıllar beklemek de gerekebilir. Bir üst akıl
olarak değerlendirilebilecek olan uluslararası kuruluĢların tespitleri, değerlendirmeleri
ve

tecrübelere

dayalı

tavsiyeleri

ulusal

politikaların

en

uygun

Ģekilde

oluĢturulabilmesinde büyük öneme sahiptir ve ilgili bölüm kitlesel göç akınları ile karĢı
karĢıya kalan toplumumuzda konuyla ilgilenenlere fikir verebilme kaygısından
hareketle oluĢturulmuĢtur.
Özellikle Avrupa ülkelerinde önümüzdeki senelerde daha da artacak olan iĢgücü
açığının ve belirli meslek dallarında oluĢacak yetenek boĢluklarının hangi göç
yöntemleri ile karĢılanması gerektiği önemli araĢtırma konularından biri haline
gelmiĢtir. Öyle ki göç alan geliĢmiĢ ülkelerin politika ve karar mercilerinin üzerinde
durduğu konu, göçmen iĢçilerin ne kadar süre ile kabul edileceği ve nasıl
seçilecekleridir. ĠĢgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu olmayan ve aynı zamanda
sosyal yardımlar bakımından ülkelere mali yük getirdiği düĢünülen hedefsiz göç
politikaları yerini son yıllarda seçilmiĢ ve kontrollü göç politikalarına bırakmıĢ
görünmektedir. Hükümetler ihtiyaç duydukları iĢgücünü üstlerinde tam kontrol
sağlayacakları göç kanalları yoluyla elde etmek istemektedirler. Bugün birçok ülke, söz
konusu ulusal göç politikalarıyla; iĢgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kiĢileri kabul
Ģartlarının zor olduğu çeĢitli eleme süreçlerinden geçirmekte ve bu süreçler sonunda
ülkelerine kabul edilen göçmenleri ihtiyaç duyduğu sürece istihdam etmek
istemektedirler.35 Ancak planlı olmayan göç hareketlerinden kaçınmak da ülkeler için
her zaman kolay tercih edilen bir yol olmayabilir.
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Bu bölüm kapsamında OECD, ILO, BM ve iliĢkili kuruluĢları, AB ve
WAPES‟in yabancı iĢgücü konusundaki tutumları ele alınmaktadır. Söz konusu
kuruluĢların en güncel yazılı belgeleri incelenmiĢ ve bu belgeler çerçevesinde çalıĢma
ĢekillenmiĢtir. Ele alınan raporlar ve çalıĢmaların mevcut durum hakkında fikir verdiği
ve politikalar için yol gösterici olduğu fikrinden hareketle son derece önemli oldukları
düĢünülmektedir. Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı‟nın politika ve faaliyetleri de inceleme
kapsamına alınmak istenmiĢ ancak konuyla ilgili olarak TeĢkilat‟ın internet sayfasında
yabancı iĢgücü veya mülteciler özelinde hazırlanmıĢ herhangi bir bildiri ya da
dokümana eriĢilememiĢtir. Bununla birlikte 14-15 Nisan tarihlerinde on üçüncüsü
Ġstanbul‟da gerçekleĢen Ġslam ĠĢbirliği Zirvesi‟nde görüĢülecek konular arasında Ġslam
dünyası ve göçün de yer aldığı bildirilmiĢ36 ancak sonuç bildirisi incelendiğinde
mültecilerin sorunlarına iliĢkin konulara rastlanılamamıĢtır.
Uluslararası kuruluĢların göçmen iĢçiler konusundaki yaklaĢım, söylemleri ve
konuyu ele alıĢ biçimleri önemli farklılıklar göstermektedir. Elbette ki bu farklılıklar
KuruluĢların misyonları ile doğrudan ilgilidir. ILO göçmen iĢgünü teĢvik edici ve
olumlayıcı bir dil kullanırken; OECD konuya sorun odaklı yaklaĢmakta ve uluslararası
toplumun iĢbirliğine daha çok vurgu yapmaktadır. BM ve alt kuruluĢları dünyadaki göç
hareketlerinin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunmasında güvenilir veriler ortaya
koymakta ve ILO ile benzer Ģekilde sahada aktif olarak faaliyetler ve projeler
yürütmektedirler. AB, göçmen hareketleri karĢısında sınırlarını koruma yönünde bir
politika izlemekte, Birlik düzeyinde güncel bir uyum çalıĢması henüz yürütmemektedir.
WAPES ise alanla ilgili olarak Kamu Ġstihdam Kurumlarının aktif bir biçimde rol
alması için çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. Ġncelenen raporlar sonucu edinilen ortak
kanaat ise tüm kuruluĢların mevcut durumu tüm gerçekliği ile ortaya koymaya çalıĢtığı
ancak sağlam temelleri olan ve çok yönlü bir politika önerisinde bulunamadıklarıdır.
Değinilmesi gereken son bir husus ise, Türkiye‟de göç ve yabancı iĢgücü
alanında çalıĢmalar yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluĢu bulunmaktadır. Bu sivil
aktörler, insani yardımlardan sığınmacıların Türkiye‟deki kalıĢlarının desteklenmesine,
göçmenlerin koĢullarının –çalıĢma koĢulları da dâhil- iyileĢtirilmesine yönelik
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savunuculuk faaliyetlerinden, hukuki destek sağlanmasına çok çeĢitli çalıĢma
hedeflerine sahiptirler. Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği, Ġnsan Hakları
ve Mazlumlar için DayanıĢma Derneği, Caritas, Ġstanbul Inter-Parish Göçmen
Programı, Helsinki YurttaĢlar Derneği, Göçmen DayanıĢma Ağı, Mültecilerle
DayanıĢma Derneği, Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı, Ġnsan Hakları Derneği ve ĠHH
Ġnsani Yardım Vakfı bu alanlarda çalıĢan sivil toplum kuruluĢları arasındadır.37 Ancak
bu kuruluĢların çabaları çalıĢmanın sınırlarını aĢtığı için bu çalıĢma kapsamında
değerlendirmeye alınmamıĢlardır. Bu alan, baĢka bir tez çalıĢmasının konusunu
oluĢturabilecek niteliğe sahiptir.
2.1

EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD)

Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü 1948 yılında Ġkinci Dünya SavaĢı
nedeniyle tahrip olan Avrupa‟nın yeniden inĢası için Amerika BirleĢik Devletleri
tarafından fonlanan Marshall Planı‟nın yönetimi amacıyla Avrupa Ekonomik ĠĢbirliği
Örgütü adı altında kurulmuĢtur. Örgüt, ekonomilerin birbirine karĢılıklı bağımlılığı
gerçeğinden hareketle Avrupa‟nın çehresinin değiĢtirilmesi hedefiyle yola çıkmıĢ ve
1961 yılında bugünkü ismini ve halini almıĢtır. 34 üyesi bulunan örgütün kilit ortakları
Brezilya, Hindistan, Çin, Endonezya ve Güney Afrika‟dır. OECD bünyesinde ülkeler
birbirinin sorunlarını tanımlamakta, tartıĢmakta ve analiz etmekte, söz konusu
problemlerin çözümüne yönelik politikalar geliĢtirmektedir. Dünya ticaret ve
yatırımının yüzde 80‟ini oluĢturan OECD ülkeleri dünya ekonomisinin yüzleĢtiği
zorlukları vurgulamada da lider konumundadır.38
OECD ekonomik geliĢme ve refahın sağlanması amacıyla kamu politikalarının
hemen her alanında teknik çalıĢmalar yürüten bir iĢbirliği teĢkilatıdır. OECD,
makroekonomik politikalar baĢta olmak üzere; ticaret, tarım, vergi, finans, rekabet,
eğitim, sağlık, çevre, sanayi, teknoloji, yeĢil büyüme, sürdürülebilir kalkınma, istihdam,
sosyal güvenlik ve uluslararası göç gibi hükümetlerin politika oluĢturdukları çok geniĢ
bir sahada faaliyet göstermektedir. TeĢkilatın temel hedefi, en güncel veri ve analizler
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ıĢığında en iyi politika seçenekleriyle küresel sorunlar için gerekli çözümleri
üretmektir.39
OECD Uluslararası Göç Görünümü Raporu (International Migration Outlook),
OECD‟nin Göç Hakkında Devamlı Raporlama Sistemi‟nin otuz dokuz raporundan
oluĢmaktadır.40 2015 yılında yayınlanan son Raporda, OECD ülkelerinin daha önce eĢi
benzeri görülmemiĢ bir mülteci krizi ile karĢı karĢıya bulunması nedeniyle göçmen
politikalarının kapsayıcılığı ve konuyla ilgili iĢbirliğine daha önce hiç olmadığı kadar
ihtiyaç duyulduğu hususu özellikle vurgulanmaktadır. OECD verilerine göre 2014
yılında 800 binden fazla sığınma baĢvurusu kayıtlara geçmiĢtir. Bu rakam oldukça
yüksek olmakla birlikte 2015 yılı için öngörüler bu rakamın oldukça üzerindedir. OECD
değerlendirmesine göre insani göç dünyanın birçok bölgesinde artan bir kaygı olsa da;
sığınma baĢvurularının çoğunluğu Avrupa'da gerçekleĢmektedir. Bu acil durumun gerek
Avrupa gerekse de küresel düzeyde iĢbirliği sorumluluğu gerektirdiği açıktır.41
Tablo 1 - OECD Bölgesinde Sığınma BaĢvuru Sayısı (2013-2014)
Sığınma
BaĢvurusu
Yapılan VarıĢ
Ülkesi
Almanya
ABD
Türkiye
Ġsveç
Ġtalya
Fransa
Macaristan
BirleĢik Krallık
Avusturya
Hollanda
Ġsviçre
Danimarka
Belçika
Kanada
Norveç
Yunanistan
Avusturalya
Polonya
Ġspanya
Japonya
Finlandiya
(Kaynak: OECD)

2010-2013Yıllık
Ortalaması

2013

2014

Sığınmacıların Ġlk
Üç Orijin Ülkesi (2013)

65 300
59 480
24 130
38 440
21 810
53 940
6 130
26 430
15 090
12 250
19 590
5 630
19 700
19 530
10 090
9 350
11 820
8 690
3 310
2 220
3 260

109 580
68 240
44 810
48 430
25 720
60 460
18 570
29 190
17 500
14 400
19 440
7 540
12 500
10 380
11 460
8 230
11 740
13 980
4 500
3 250
3 020

173 070
97 910
87 820
75 090
63 660
59 030
41 370
31 260
28 060
23 850
22 110
14 820
13 870
13 450
12 640
9 450
8 960
6 810
5 900
5 000
3 520

Suriye, Sırbistan (ve Kosova), Eritre
Meksika, Çin, El Salvador
Irak, Afganistan, Suriye
Suriye, Eritre, Vatansızlar
Mali, Nijerya, Gambiya
Dem. Kongo Cum, Rusya, Suriye
Sırbistan(ve Kosova),Afgan.,Suriye
Pakistan, Eritre, Ġran
Suriye, Afgan., Sırbistan(ve Kosova)
Suriye, Eritre, Vatansızlar
Suriye, Eritre,Sri Lanka
Suriye, Eritre, Vatansızlar
Suriye, Irak, Eritre
Çin, Pakistan, Kolombiya
Eritre, Suriye, Somali
Afganistan, Pakistan, Suriye
Çin, Hindistan, Pakistan
Rusya, Ukrayna, Gürcistan
Suriye, Ukrayna, Mali
Nepal, Türkiye, Sri Lanka
Irak, Somali, Ukrayna
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Sığınma baĢvurularındaki artıĢ anlamında 2014 yılı son otuz beĢ yılın ikinci en
yüksek sığınma baĢvurusu alınan yılı olmuĢtur. Birinci sırada ise 1992 sonrasında Eski
Yugoslavya‟da yaĢanan çatıĢmalar sonrasında yapılan baĢvurular yer almaktadır. Suriye
ve Libya‟daki güvenlik sorunları nedeniyle 2013 yılına kıyasla 2014 yılında OECD
bölgesinde sığınma arayanların sayısında yüzde 46‟lık bir artıĢ gözlenmiĢtir. Suriyeli
sığınmacıların sayısı bu artıĢın üçte birlik kısmını oluĢturmaktadır.42
OECD, sığınmacı ve mültecilerin yerleĢme hakkı olmaksızın geri dönüĢlerine
iliĢkin tedbirleri desteklemektedir.43 Ancak bununla birlikte 2013 yılında yüzde 53‟ü
kadın olmak üzere 2 milyondan fazla kiĢi OECD ülkelerinde vatandaĢlık elde etmiĢtir.
VatandaĢlık kazanan kiĢilerden yüzde 22‟si diğer OECD ülkeleri, yüzde 37‟si Asya
devletleri, yüzde 23‟ü Latin Amerika ve Karayipler ve yüzde 16‟sı Afrika kökenlidir.44
OECD ülkelerinde göç konusuna iliĢkin kaygılarda yeni bir artıĢ ve göçmen
karĢıtı düĢüncelerde yaygınlık endiĢe verici bir haldedir. Özellikle kamuoyundaki
negatif tepkiler yüzünden Avrupa ülkeleri acil çözümleri belirleme ve bunları
uygulamaya geçirme konusunda uzlaĢı sağlanmakta zorlanmaktadır. Göç sebebiyle
yaĢanan krizi öngörmede yaĢanan baĢarısızlık, siyasilere duyulan güvene karĢı ciddi bir
tehlike oluĢturmakta ve ileri ki dönemlerde geliĢtirilecek acil politikaların adaptasyon
kapasitesini azaltacak önemli bir risk unsuruna dönüĢmektedir. Günümüzde çoğu
araĢtırma söz konusu bu krizi çözmekle ilgilensede ülkelerin mevcut yasal göç
sistemlerini değiĢen ekonomik ve demografik koĢullara, uluslararası rekabete ve geçmiĢ
deneyim

ve

politikalardan

çıkarılacak

derslere

göre

yeniden

uyarlanması

gerekmektedir.45
OECD grubunda yer alan ülkelerin temel göçmen politikalarında hız kaybı
yaĢanmakla birlikte bazı ülkelerde konuyla ilgili önemli çalıĢmalar da yürütülmektedir.
Türkiye, Meksika, Finlandiya, Macaristan, Fransa ve Ġsviçre bu ülkelere örnek olarak
gösterilmektedir.46
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Ayrıca yabancı yatırımcılar ve giriĢimciler yabancılara karĢı artan katı tutumlara
rağmen OECD ülkelerinde ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Avustralya, Kanada,
Almanya, Ġrlanda, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, BirleĢik Krallık ve Romanya
sermaye sahibi göçmenlerin yeni iĢler kurmalarını ve yatırım yapmalarını destekleyici
politikalar üretmektedir.47
Göçmen akınlarının devletlerin kamu maliyelerine ağır etkileri de göz ardı
edilmemesi gereken noktalardan biridir. Ġltica arayanları desteklemek için gerekli olan
kısa dönemli harcamalar arasında; barınma, beslenme ve temel gelir desteğini içeren
insani yardımlar, dil eğitimi ve okul harcamaları, iltica baĢvurusu ve geri gönderme
süreçleri ile ilgili harcamalar bulunmaktadır. Ayrıca iltica arayanların baĢvuruları kabul
edildiğinde iĢgücü piyasasına ve topluma adaptasyonları için acilen ek mali desteğe
ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni gelenlerin istihdam ve refah sistemine katkı sağlamaları
halinde yapılan yatırımların pozitif bir geri dönüĢü olacaktır. Mültecilerin topluma mali
etkileri üzerine ele alınmıĢ geçmiĢ örneklerde, kısa dönemde mültecilere önemli
yatırımlar yapmanın mali etkisinin yüksek olabileceği ancak iĢgücü piyasasına uyumu
sağlandıkça bu etkinin hızla azalacağına değinilmektedir. Bu bağlamda mültecilerin
potansiyellerinin ortaya çıkarılması bu kiĢilerin yeteneklerine en fazla nerede ihtiyaç
duyulduğunu tespit etmek ile mümkün olabilecektir. Ġltica arayanların iĢgücüne ilk
etkisi mülteci statüsünü kazanıp kazanmamalarına, baĢvuru süresinin uzunluğuna ve
iĢgücüne girip girmeyeceklerine bağlıdır. Bu faktörler geliĢ ülkesine ve zamana göre
büyük ölçüde değiĢiklik göstermektedir.48
Uluslararası Göç Görünümü Raporu‟nda göçmenlerin çalıĢma koĢullarına iliĢkin
bir takım hususlara da dikkat çekilmektedir. OECD gözlemlerine göre göçmenler ya
kötü koĢullara sahip iĢlerde ya da eğitim durumlarına göre çok daha az nitelik gerektiren
iĢlerde çalıĢmaya zorlandıkları için iĢsiz kalma olasılıkları daha yüksektir ve iĢ
yoksulluğunu da içeren yoksullukla yüzleĢmektedirler. Kalıcı göçmenlerin yeteneklerini
ortaya çıkarmak için uyum politikalarına yatırım yapmaya devam etmek ve bu
yatırımların etkinliğini desteklemek önemlidir. Göçmen çocuklarının ortalamanın
47
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altında eğitim görmeleri ayrı bir sorun alanı olmaya devam etmektedir. Mevcut insani
krizi çözecek daha uzun dönemli ve etkin araçlarla birlikte uluslararası koordinasyona
sahip bir küresel politika stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır.49
Ayrıca 2011-2014 döneminde OECD ülkelerinde yerel iĢgücünün istihdam
oranında 0,5 puanlık bir artıĢ yaĢanırken, göçmenlerin istihdam oranında yaklaĢık
olarak yüzde 1,3 puanlık bir atıĢ yaĢanması göçmenler adına olumlu bir geliĢmedir.
OECD bölgesinde, göçmenlerin uzun dönemli iĢsizliğinin artıĢında yavaĢlama meydana
gelmiĢtir. Bununla birlikte yabancı kökenlilerin iĢsizlik oranında belirli bir değiĢiklik
olmamıĢ ve iĢsizlik oranı yerel iĢgücünün iĢsizlik oranına kıyasla 3,3 puan daha fazla
gerçekleĢmiĢtir.50 YaĢanan olumlu geliĢmelere rağmen yerel nüfusa kıyasla göçmenlerin
istihdam edilme oranlarının önemli ölçüde düĢük olduğu da göz ardı edilmemelidir.
ÇalıĢma hakkı, göçmenler ile ev sahibi toplum arasında uyumun sağlanmasında
önemli bir role sahiptir ve söz konusu uyum süreçlerinde Kamu Ġstihdam Kurumlarının
rolünün daha fazla önem kazandığı da Rapor‟da vurgulanmaktadır. 2013‟ten beri
Almanya, Federal ÇalıĢma Bakanlığınca uygulanan MobiPro-EU programı ile diğer AB
ülkelerinden gelen gençleri Almanya‟da nitelikli birer çalıĢan olmaları amacıyla firma
tabanlı mesleki eğitim kurslarına katılmaları konusunda desteklemektedir. Program,
geleneksel bir Ģekilde Alman ve Avrupalı gençleri odağına alsa da entegrasyonun
sağlanması amacıyla nitelikli yabancı iĢgücünü teĢvik edecek ve küçük ve orta boy
iĢletmelere destek verecek Ģekilde geniĢletilmiĢtir. Bu destek, pozitif Ģirket imajı,
kültürel çeĢitlik ve kültürler arası rekabet gibi teĢvik edici kavramlar üzerine
kurulmuĢtur.51
Nitelikli yabancı iĢgücüne duyulan ilgi OECD‟nin farklı bir raporunda “ĠĢe
Alma Paradoksu” çerçevesinde ele alınmıĢ ve nitelikli göçmen iĢgücünün iĢe alınması
etrafında Ģekillenen tartıĢmaların her zaman gerçeği yansıtmadığı konusuna vurgu
yapılmıĢtır. Örneğin, bir taraftan nitelikli iĢgücü için küresel rekabet vurgusu
yapılmakta diğer taraftan iĢ alımların –yüksek nitelikliler dâhil- yerelde eriĢilebilen
yabancılardan karĢılandığı görülmektedir. Yani mevcut yabancı iĢgücü imkânları
49
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değerlendirilmekte ancak uluslararası hareketliliğe yol açacak bir talep söz konusu
olmamaktadır. Benzer Ģekilde, hükümet politikaları büyük ölçüde yüksek nitelikli
iĢgücüne vurgu yapmakta iken, iĢverenler artan Ģekilde orta nitelikteki iĢgücüne olan
taleplerini dile getirmektedirler.52
2.2

ULUSLARARASI ÇALIġMA ÖRGÜTÜ (ILO)

ILO çalıĢma yaĢamına iliĢkin temel ilke ve hakların iyileĢtirilmesi alanında
sosyal diyalog mekanizmaları ile kurallar üreten ve üye devletlerce üstlenilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesini oluĢturduğu denetim mekanizmaları ile izleyen
uluslararası aktörlerin baĢında yer almaktadır. 1919 yılında faaliyetlerine baĢlayan
kuruluĢun temel çalıĢma alanları içerisinde iĢgücü göçü ve göçmen iĢçiler konusu da yer
almaktadır.53
Ġnsana yakıĢır iĢ, sosyal adalet, uluslararası iĢbirliği, iĢgücü göçünün etkin
yönetimi, göçmen iĢçilerin korunması, sosyal uyum ve sosyal içerme
çerçevesinde

emek

göçünde

yaĢanan

geliĢmelerin

karmaĢıklığı

ile

ilkeleri
birlikte,

hükümetlerin, sosyal ortakların ve diğer paydaĢların yönlendirilmesi ve ilkeler
geliĢtirmeleri konusunda ILO Ģahsına münhasır bir görev ve yükümlülüğe sahiptir.54
ILO‟nun örgütlenme ve toplu sözleĢme özgürlüğü, zorla çalıĢtırmanın
önlenmesi, eĢit muamele, çocuk iĢçiliği gibi konularda iĢyerindeki göçmen iĢçiler dâhil
tüm çalıĢanlar için uygulanan çalıĢma standartlarının yanı sıra; göçmen iĢçilere özgü
geliĢtirilmiĢ olan baĢta 97 sayılı Ġstihdam Amacıyla Göç Hakkındaki SözleĢme ve 43
sayılı Göçmen ĠĢçiler SözleĢmesi55 olmak üzere çok sayıda düzenlemesi bulunmaktadır.
ILO‟nun göçmen ve mülteci iĢçilere iliĢkin tespit ve faaliyetleri hakkında fikir
verebilmek adına çalıĢmada 2010 yılında yayınlanan Hak Temelli Bir YaklaĢım ile
Uluslararası ĠĢgücü Göçü Raporu (International Labour Migration A Rights-Based
Approach) ve Suriyeli mülteci akını neticesinde 2015 yılında hazırlanmıĢ olan ve 2016
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yılının ġubat ayında güncellenen Suriyeli Mülteci Krizine ILO‟nun Yanıtı/Tepkisi
Raporu (The ILO Response To The Syrian Refugee Crisis) ele alınmıĢtır.
Hak Temelli Bir YaklaĢım ile Uluslararası ĠĢgücü Göçü Raporu, göçmen iĢçiler
konusu ile ilgili tartıĢma alanlarına değinmekte, durum tespitinin yanı sıra konunun
olumlu ve olumsuz etkilerini ılımlı bir yaklaĢımla ele almaktadır. Bununla birlikte
raporda kitlesel göçlerin yol açtığı kriz durumları ile nasıl mücadele edileceğine yönelik
çözüm önerileri bulunmamaktadır. Yine de politika üretim aĢamalarında konunun ortaya
konuĢ Ģeklinin faydalı olacağı düĢüncesinden hareketle bu raporda değinilmiĢ olan bir
takım hususlara çalıĢmada yer verilmiĢtir.
ILO‟nun rapordaki tespit ve değerlendirmelerine göre artan göçmen iĢçi sayısı
ile birlikte yerel nüfusun gelir ve yaĢam standartları yükselmektedir. Ev sahibi
toplumların belirli iĢlerde çalıĢmaktan kaçınmasına bağlı olarak tarım, inĢaat, temizlik,
yemek hizmetleri, hasta bakımı, turizm, ev iĢleri ve eğlence sektörü göçmen iĢgücüne
bağlı sektörlere dönüĢmeye baĢlamıĢtır. KüreselleĢme ve artan rekabet göçmen alan
birçok ülkede iĢgücü piyasasında bölünmelere neden olmuĢtur. Ana iĢgücü piyasasında
yer alan yüksek nitelikli meslekler bilgi ve beceri sahibi çalıĢanlara bağlı iken; kayıt
dıĢılığın olduğu ve küçük giriĢimlerden oluĢan ikincil iĢgücü piyasasında yer alan düĢük
nitelikli meslekler niteliksiz göçmen iĢçilere bağlı hale gelmeye baĢlamıĢtır. Avrupa‟da
yaĢlanan iĢgücüne yönelik demografik göstergeler ve bireylerin bağımsız yaĢama
arzusundaki artıĢ; ev iĢçiliği, hemĢirelik, yaĢlı ve engelli bakımı gibi düĢük nitelikli
iĢgücüne talebi artırmaktadır. Yerel iĢgücünün emek yoğun sektörlerde ve düĢük
ücretlerle çalıĢmak konusundaki artan isteksizliği nedeniyle artan talep ancak yabancı
iĢgücü ile doldurulabilecek gibi görünmektedir.56 Bu değerlendirmelerin refah düzeyi
yüksek ülkeler için gerçeklik payının daha yüksek olduğu düĢünülmektedir.
Rapora göre göçmenler, iĢgücü piyasasında yüksek ve düĢük nitelikli iĢgücü
ihtiyacını karĢılayarak, nüfusu gençleĢtirerek, iĢgücü piyasası etkinliğini artırarak,
giriĢimciliği geliĢtirerek, kentsel yenilenmeyi teĢvik ederek, varıĢ ülkesine yenilik ve
dinamizm

kazandırarak

ekonomik

büyümeye

birçok

farklı

kanaldan

katkı

sunmaktadırlar. Göçmenlerin varıĢ ülkesindeki büyüme ve dönüĢüme katkısı önemli
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göçmen nüfusu barındıran ülkelerin geçmiĢ tecrübeleriyle defalarca kez kanıtlanmıĢtır.
Avusturalya, Kanada ve Amerika gibi göçmen nüfusu yüksek ülkeler genellikle
ekonomik açıdan baĢarılı ülkelerdir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında göçmen iĢçiler
Avrupa‟nın toparlanmasına uzun yıllar katkı sunmuĢlardır. Doğu ve Batı Asya‟da
1970‟lerden beri göçmen iĢçiler Ģehirlerin görüntüsünü değiĢtirmiĢtir ve Ģu anda Dubai,
BirleĢik

Arap

Emirlikleri

gibi

yerlerde

inĢaat

endüstrisinin

bel

kemiğini

oluĢturmaktadırlar. Almanya, Lüksemburg ve Ġsviçre en yüksek göçmen nüfusa sahip
ülkeler olmakla birlikte aynı zamanda bölgenin en zengin ülkeleridir.57 ILO‟nun
göçmen hareketlerini olumlayan değerlendirmelerinde eksik kalan bir takım hususlar
olduğu düĢünülmektedir. Raporda değinildiği gibi Avusturalya, Kanada, Amerika gibi
ülkelerde göçmen nüfusunun fazla olmasının refahı tetikleyici bir unsur olduğu bir
noktaya kadar kabul edilebilir ancak; bu ülkelerde refah düzeyinin yüksek olmasının
göç hareketlerinin yönünün bu ülkelere doğru belirlediği hususu da göz ardı
edilmemelidir.
Raporda uluslararası iĢgücü göçünün ev sahibi toplumlarda genellikle olumsuz
çağrıĢımlar yaptığı ve istenilmeyen bir durum olduğu da ifade edilmektedir. Bu
sebeptendir ki, günümüzde farklı kültürleri içinde barındıran çok sayıda ülke
bulunmakla birlikte bu ülkelerden birçoğu 1990‟lara kadar kendisini göçmen ülkesi
olarak görmemiĢtir. Irkçılık, yabancı düĢmanlığı, özellikle göç kabul eden toplumlarda
yerlilerin iĢinin göçmenler tarafından alındığı gibi bazı negatif reaksiyonlar söz
konusudur. Bu durumun yanı sıra, büyük ölçekli göçler genellikle varıĢ ülkesinde
politik düzen üzerinde de önemli etkilere sahip olmaktadır. Özellikle uyumun
yönetilemediği yerlerde bu durum artan etnik tansiyonlarla sonuçlanmaktadır.
Göçmenler açısından varıĢ ülkesindeki çalıĢma koĢulları ve karĢılaĢılan
davranıĢlardaki eĢitsizlikler iki düzeyde gerçekleĢmektedir. Birincisi, yerli ve göçmen
iĢçiler arasında farklar ve hatta göçmenler arasında da nitelik ve mesleki kabiliyet
açısından farklardan kaynaklı haklı görülebilir bir eĢitsizliğin meydana gelmesidir.
Diğeri ise iĢsizlik oranı ve iĢ güvencesinin yerel iĢgücü ve göçmenler açısından farklılık
arz etmesidir ki bu durum iĢgücü piyasasında göçmenlerin karĢılaĢtığı eĢitsizliğin açık
ve haklı görülemeyen göstergesidir. 2005 yılında çoğu Avrupa ülkesinde kadın ve erkek
57
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göçmen iĢçilerin iĢsizlik oranı benzerleri yerel iĢgücüne kıyasla neredeyse iki katı
oranında gerçekleĢmiĢtir.58
Göçmen iĢçilerin ekonomiye yukarıda değinilen olumlu katkılarına rağmen çok
sayıdaki göçmen iĢçinin düĢük ücret, kötü çalıĢma koĢulları, sosyal koruma eksikliği,
örgütlenme haklarının ellerinden alınması, ayrımcılık ve sosyal dıĢlanma gibi zor
koĢullarla karĢılaĢtıkları da bilinmektedir.
OECD ile benzer Ģekilde ILO‟da göçmen iĢçiler için beceri uyumsuzluğu
konusuna değinmiĢtir. Göçmen iĢçiler genellikle “brain-waste‟‟ veya beceri
uyumsuzluğu ile karĢı karĢıya kalarak; beceri ve niteliklerinin altında iĢlerde istihdam
edilmektedirler. Yabancı ülke doğumlu kadınlarda bu durum daha fazla görülmektedir.
ÇalıĢma koĢullarının önemli bir tarafını oluĢturan ücretler de, aynı pozisyondaki yerel
iĢgücüne kıyasla daha düĢüktür.59
ILO yabancı iĢgücü konusunda Kamu Ġstihdam Kurumları‟nın rolüne özellikle
değinmiĢ ve bir takım önemli tespitlerde bulunmuĢtur. Söz konusu tespitlerde, önceki
dönemlerde Kamu Ġstihdam Kurumları‟nın göçmen iĢçilerin istihdamında önemli bir rol
oynadığına ve yabancının iĢ sözleĢmesinde belirtilen çalıĢma koĢulları ve ücret
düzeyleri ile ilgili denetimlerde bulunduğuna ancak bu durumun birçok ülkede uzun
sürmediğine değinilmiĢtir. Günümüzde uluslararası iĢgücü hareketlerinin nihai kontrolü,
ücretleri genellikle iĢçiler tarafından karĢılanan özel istihdam bürolarının eline
geçmiĢtir. Özel istihdam büroları sıklıkla iĢin niteliği, yabancı istihdamı hizmeti
ücretleri gibi konularda yanlıĢ bilgiler vermekte, göçmenleri asla iĢ bulamayacakları
ülkelere gönderebilmektedirler.60 Bazı göçmen iĢçiler uygun iĢe yönlendirmenin
olmayıĢı nedeniyle insan tacirlerinin eline düĢmekte, borçlarını ödemek için köleliğe
veya esarete yakın Ģartlarda çalıĢmaya zorlanmaktadırlar.61
Benzer birçok çalıĢmada olduğu gibi ILO‟nun raporunda da göçmen iĢçilerin
varıĢ ülkesine katkısı hakkında yapılmıĢ araĢtırmaların az olduğuna, ancak raporda bu
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eksikliğe ek olarak göçmenlerin orijini ülkelere katkısı konusunda neredeyse hiç
çalıĢma bulunamadığına da değinilmektedir.62
ILO baĢlığı altında incelenen ikinci rapor olan Mülteci Krizine ILO‟nun
Yanıtı/Tepkisi (The ILO Response To The Syrian Refugee Crisis) baĢlıklı Rapor‟un
giriĢ

bölümünde

Suriyeli

mültecilerin

göç

hareketleri

konusunda

kısa

bir

bilgilendirmede bulunulmuĢtur. Bu kapsamda BMMYK‟nin 2015 yılı Ekim ayı
verilerine göre Ürdün nüfusunun yaklaĢık yüzde 10‟unu, Lübnan nüfusunun ise yaklaĢık
yüzde 25‟ini Suriyeli mültecilerin oluĢturduğu ifade edilmektedir. Türkiye‟de ise
ILO‟nun Raporu‟na göre 2016 ġubat ayı itibarıyla kayıtlı 2,1 milyon Suriyeli
bulunmaktadır, bu rakam Mısır‟da 130 bin Irak‟ta ise 250 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır. KomĢu
ülke Suriye‟de beĢinci yılına giren krizin yol açtığı mülteci akını modern zamanların en
uzun süreli ve karmaĢık insani sorunlarından biri haline gelmiĢtir. Suriye mülteci
krizinin ekonomik ve toplumsal etkileri giderek derinleĢmekte; ekonomik faaliyetler
olumsuz etkilenmekte, gelir kayıpları yaĢanmakta, Suriye krizi patlak vermeden önce de
sosyo-ekonomik koĢulları elveriĢli olmayan ev sahibi ülkelerde kaliteli kamu
hizmetlerine eriĢim daha da güçleĢmektedir. Birçok yönden bu kriz, dirençli ve
değiĢimci nitelik taĢıyan Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Ajandası ve onun
hedeflerinin baĢarısı için bir test aracı olarak görülmektedir. Bu temelde Bölgesel
Mülteciler ve Dayanıklılık Planı (3RP) Suriye krizine ithafen Aralık 2014‟te BM
tarafından baĢlatılmıĢtır. ILO tarafından da desteklenen 3RP (Regional Refugees and
Resilience Plan) ülke temelli bir bölgesel uyum planı olarak mültecilerin korunmasını
ve insani ihtiyaçlarının karĢılanmasını, kırılgan grupların dayanıklılığını/direncinin
artırılmasını, göç akınlarından etkilenmiĢ ev sahibi toplumların ve kamusal hizmetlerin
kapasitesinin geliĢtirilmesini hedeflemekte ve Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve
Mısır‟dan oluĢan Suriye‟ye komĢu beĢ ülkeyi kapsamaktadır.63
Raporda, krizden etkilenen ülkelerin çoğunun mülteci akını öncesinde de çeĢitli
sosyo-ekonomik problemlerinin olduğuna ve bu sorunların mülteci akınları ile
birleĢmesi neticesinde yapısal krizlerin derinleĢtiğine vurgu yapılmaktadır. Örneğin,
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Crısıs,

2016,

s.1

Suriye‟deki çatıĢmalar Ürdün ve Lübnan gibi zaten kriz öncesinde de ekonomisi çok iyi
olmayan ülkelerin iĢgücü piyasasında gözle görülür bir etkiye sebep olmuĢtur. Ev sahibi
ülkelerdeki önemli ölçüde artan iĢgücü arzı, kırılgan piyasa yapısı ve ekonomi üzerinde
baskı oluĢturmaktadır. Mülteci akınlarından etkilenen ülkelerin sosyo-ekonomik ve
iĢgücü piyasası yapıları birbirinden farklı olmakla birlikte, krizin ortaya çıkardığı ortak
sonuçlar ILO tarafından Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:
 Özellikle gençleri ve düĢük nitelikli iĢgücünü etkileyecek Ģekilde iĢsizliğin
artması,
 Artan kayıt dıĢı istihdamın ücretler ve çalıĢma koĢulları üzerinde baskı ve
rekabete neden olması,
 Mülteciler arasında çocuk iĢçiliğinin en kötü biçimlerinin yaygınlaĢması,
 Ev sahibi toplumların gelirlerinde/geçim kaynaklarının azalması,
 YaĢanılan duruma hükümetlerin yeterli cevap vermesinde ve iĢgücü piyasası
yönetiĢiminde zayıflıklar yaĢanması.64
Devam eden Suriye krizine uluslararası toplumun büyük bölümünün cevabı acil
insani konular açısından olmuĢtur ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı‟nın
mültecilerin geçimine iliĢkin olan unsurları uluslararası toplumda en az dikkat çeken
konudur. Eğer insana yakıĢır iĢ ve geçim konuları üzerine daha büyük yatırım
yapılmazsa krizin negatif sonuçları devam edecek ve derinleĢecektir.65
ILO göç akınlarının sebep olduğu krizlere çeĢitli çözüm önerileri de
getirmektedir. Örgüt, geçim için gereken gelirin özel sektörün katkısı ile anlamlı bir hal
aldığını; ancak yerel ekonomik kalkınma planlarının süreçte önemli bir rol oynadığını
ifade etmektedir. ILO‟nun mülteci krizine yönelik stratejisinin özünü istihdamın
artırılması, sosyal diyalog, sosyal koruma ve çalıĢma hakları oluĢturmaktadır. Söz
konusu strateji üç temel Ģarttan oluĢmaktadır:
 Ġnsan yakıĢır iĢ prensibi çerçevesinde zengin istihdam imkânlarının
sağlanabileceği ulusal politikaların geliĢtirilmesini desteklemek,
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 Ġstihdam olanakları ve gelire eriĢim artırılarak ev sahibi toplumların
direncinin inĢasına katkı sunmak,
 Kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi ve çocuk iĢçiliği ile mücadelede
koordinasyonu sağlamak.66
ILO‟nun stratejisinin hayata geçirilmesi için takip edileceği yöntemlerin
merkezinde ise,
 Yerel ekonomik kalkınmanın artırılmasında krizden etkilenen bölgelerde hem
ev sahibi toplumların hem de mültecilerin istifade edebileceği gelir oluĢturma
projeleri ve değer zinciri kalkınması (value chain development) ile yerel
aktörlerin kapasitelerine yatırım yapmak,
 Ġstihdama yönelik hizmetlerinin artırılması ile belirli iller ve sektörlerde
projeler geliĢtirmek, iĢletmelerin geliĢmesine ve çalıĢanların geçimlerini
sağlayacak gelir elde etmelerine yönelik projeleri desteklemek (bu projeler
halkın gelir değerini artırmayı amaçlayan emek yoğun iĢleri yürütmeyi
içermektedir),
 ĠĢgücü piyasasındaki Suriyeli çalıĢanlarla ilgili mevcut düzenlemelerin
geliĢtirilmesine yardımcı olmak,
 Çocuk iĢçiliğinin en kötü formlarıyla mücadele etmek için Ulusal Çerçeveler
ve Planlar ile daha güçlü uyum ve daha etkili koordinasyon sağlayarak Suriyeli
çocuk iĢçiliğine karĢı verilen ulusal ve insani cevaplar arasında daha iyi bağlar
kurmak,
 Hükümete, ulusal ve uluslararası ortaklara aktif iĢgücü piyasası politikaları ve
giriĢimcilik politikaları geliĢtirmeleri konusunda destek sağlamak,
 Mültecilerin istihdama ve iĢgücü piyasasına eriĢimi ve birlikte temsillerine
odaklanan sosyal diyalogu teĢvik etmek,
 Göçten

etkilen

ülkeler

ile

uluslararası

toplum

arasında

iĢbirliğini

güçlendirmek,
 Uluslararası toplumun yaklaĢımları paralelinde Suriye içinde dayanıklılığı
artırmak.67
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ILO hedeflerini hayata geçirebilmek ve krizle baĢa çıkabilmek maksadıyla
Suriyeli mülteci hareketlerinden en fazla etkilenen ülkeler için program önerilerinde
bulunmaktadır. Türkiye için hazırlanan program önerilerinin özet hali aĢağıdaki tabloda
yer almaktadır:
Tablo 2 - 2016-2018 Dönemi Ġçin Önerilen Programın Özeti
Program

Maliyet

ILO’nun
Katkısı

Diğer
Mevcut
Fonlar

Türkiye'nin mülteci kriziyle baĢa çıkması için
yerel ve ulusal kapasitenin güçlendirilmesi

2 Milyon $

0.2 Milyon
$

-

1.8
Milyon $

Suriyeli mülteci krizinin, iĢgücü piyasasına ve
çocuk iĢçiliğine etkisi konusunda verinin
artırılması /geliĢtirilmesi

2 Milyon $

0.2 Milyon
$

-

1.8
Milyon $

Hem Suriyeliler hem de ev sahibi toplum için
daha iyi ve insana yakıĢır iĢler kapsamında yerel
düzeyde yaĢam koĢullarının ve gelirin
iyileĢtirilmesi

6 Milyon $

0.2 Milyon
$

0.5
Milyon $

5.3
Milyon $

Mülteciler, ev sahibi toplum ve diğer paydaĢlar
arasında yeni yasal tedbirler geliĢtirilmesi ve bu
tedbirlerin iĢgücü piyasasında uygulanmasına
iliĢkin farkındalığın artırılması

1 Milyon $

0.1 Milyon
$

-

0.9
Milyon $

Fon
Açığı

(Kaynak: ILO)

Türkiye için önerilen program kapsamında, mülteci kriziyle baĢa çıkması için
yerel ve ulusal kapasitenin güçlendirilmesi,68 Suriyeli mültecilerin çalıĢma izinlerine
iliĢkin yasal düzenlemelerin uygulanması, ĠġKUR‟un kapasitesinin geliĢtirilmesi,
ÇSGB Genel Müdürlükleri ile iĢgücü piyasasındaki Suriyelilere iliĢkin müzakerelerin
yürütülmesi/görüĢmeler yapılması, mesleki eğitimin Ģartlarının belirlenmesi konularında
ILO tarafından teknik destek sunulacağı belirtilmektedir. ILO ayrıca hem yerel hem de
ulusal düzeyde üçlü danıĢmayı kolaylaĢtıracağını taahhüt etmektedir. Bu sayede
danıĢma sürecinde iĢçi ve iĢveren örgütleri ile hükümet kurumları arasında bilgi
68
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paylaĢımının artırılması sağlanacaktır. Krizden en çok etkilenen bölgelerdeki yerel
birimlerin (belediye ve valilikler) kapasite geliĢtirme ihtiyacı tanımlanması ve bu
amaçla gerekli desteğin sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca iĢgücü piyasasındaki
Suriyeli akınıyla ilgili politikaların tartıĢıldığı ÇSGB ve Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü
iĢbirliği

çerçevesinde

bir

platformun

oluĢturulmasının

faydalı

olacağı

değerlendirmektedir.69
Program çerçevesinde üzerinde durulan ikinci konu çocuk iĢçiliği ile ilgilidir.
Mülteci krizinin, iĢgücü piyasasına ve çocuk iĢçiliğine etkisi konusunda verinin
artırılması ve geliĢtirilmesi için konuyla ilgili verilere tam olarak sahip olmak etkili bir
müdahale için hayati öneme sahiptir. ILO, TÜĠK, ĠġKUR, üniversiteler, ulusal ve
uluslararası diğer ilgili kuruluĢlar ile iĢbirliği içinde yerel ve ulusal düzeyde yapılacak
olan değerlendirme ve araĢtırmalar aracılığıyla konuyla ilgili bilgi bankasının
oluĢturulmasına katkı sunmayı ve çocuk iĢçiliğinin en kötü formları ile mücadele için
önleme mekanizmaları geliĢtirilmesini hedeflemektedir.70
Program kapsamında ele alınan üçüncü konu, Hem Suriyeliler hem de ev sahibi
toplum için daha iyi ve insan yakıĢır iĢler çerçevesinde yerel düzeyde yaĢam
koĢullarının ve gelirin iyileĢtirilmesidir.71 Son konu ise, mülteciler, ev sahibi toplum ve
diğer paydaĢlar arasında yeni yasal tedbirlerin geliĢtirmesi ve bu tedbirlerin iĢgücü
piyasasında uygulanmasına iliĢkin farkındalığının artırılmasına katkı sunulmasıdır.
Detaylı ancak aynı zamanda kolay anlaĢılır bir Ģekilde çalıĢma koĢulları, iĢçi hakları ve
sorumlulukları konusunda Suriyeli iĢçilerin bilgilendirilmesi, ev sahibi toplum ile
mülteciler arasında iletiĢim kanallarının kurulması amaçlanmaktadır.72
2.3

BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER (UN)

BirleĢmiĢ Millet dünya barıĢını korumak, kalkınmayı sağlamak ve uluslararası
ekonomik, kültürel ve sosyal iĢbirliğini geliĢtirmek amacıyla 1945‟te kurulmuĢ olan
uluslararası bir örgüttür.
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2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eĢitsizlik ve adaletsizlikle
mücadele etmek ve iklim değiĢikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen 73 2030
Sürdürülebilir

Kalkınma Gündemi‟nin temel

kaygılarından

birisi

de

göçtür.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde göç ve yer değiĢtirmeye iliĢkin atıflara çeĢitli
hedefler altında yer verilmiĢtir. Gündem‟in 8 nolu hedefi “uzun vadeli, kapsayıcı ve
sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve verimli istihdam ve herkes için insana yakıĢır
iĢlerin desteklenmesini” konu edinmiĢtir. Bu kapsamda, kadın iĢçiler özelinde göçmen
iĢçilerin ve tüm çalıĢanların çalıĢma haklarının korunması ve güvenceli istihdam
ortamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 10 nolu hedef “ülkeler arasındaki
eĢitsizliği azaltmaktır” ve bu hedefin gerçekleĢtirilmesi için planlı ve iyi yönetilen göç
politikaları kapsamında yasal ve güvenli göçe olanak sağlanması planlanmaktadır. Son
olarak ise Gündem‟in 17 nolu hedefinde “sürdürülebilir kalkınma için küresel iĢbirliğini
canlandırma ve uygulamaları güçlendirme” amaçlanmakta ve bu doğrultuda 2020‟ye
kadar, az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerin kapasite yapısını destekleyerek
artırmak ve gelir, cinsiyet, yaĢ, ırk, etnisite, göçmen statüsü, engellilik, coğrafya ve
ulusal bağlamdaki diğer karakteristiklere iliĢkin verilerin yüksek kalitede, zaman sınırlı
ve güvenilir olarak hazır hale getirilmesini sağlamak için kapasite

inĢası

geliĢtirilecektir.74
BM bünyesinde yer alan BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
ve BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı mülteciler ile ilgili en etkin kuruluĢlardan
bazılarıdır ve bu nedenle BM‟den farklı baĢlıklar altında incelemeye değer
görülmüĢlerdir.
2.3.1

BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası yerinden edilmiĢ mültecilere yardım edilmesi
konusunda uluslararası giriĢimler sonucu, 31 Aralık 1946'da Uluslararası Mülteciler
Örgütü kurulmuĢ, Uluslararası Mülteciler Örgütü‟nün görevi 1952'de sona ermiĢ ve
bugün mültecilerle ilgili uluslararası koruma sisteminin merkezinde yer alan BirleĢmiĢ
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UNDP, http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--migration-and-displacement/ s.9 (17.02.2016)
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Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 14 Aralık 1950'de BM Genel Kurulu kararıyla
kurularak 1 Ocak 1951'de göreve baĢlamıĢtır.75
1951 SözleĢmesi‟nin 35 inci maddesi ikinci fıkrasında “Taraf Devletler, Yüksek
Komiserliğin veya onun görevini devralacak her hangi bir BirleĢmiĢ Milletler
kuruluĢunun, BirleĢmiĢ Milletler‟in yetkili organlarına rapor vermesi için, mültecilerin
içinde bulundukları durum, bu SözleĢmenin uygulanması ve mülteciler konusunda
mevcut veya yürürlüğe girecek yasalar, yönetmelikler ve kararnameler hakkında
isteyeceği bilgileri ve istatistikleri uygun bir Ģekilde vermeyi taahhüt ederler.” hükmüne
yer verilmiĢtir.
BMMYK, insan hakları ihlallerine karĢı mültecileri koruma rolünün yanında bir
de, acil durumlarda barınak, su, gıda, sağlık ve tıbbi bakım sağlanmasını koordine
ederek mültecilere destek olmaktadır.
Asıl amacı mültecilerin haklarını ve refahını savunmak olan BMMYK, her
bireyin sığınma talebinde bulunabilmesini ve baĢka bir ülkede mülteci olarak güvenli
bir Ģekilde barınabilmesini sağlamak için çalıĢmalar yürütmesinin yanı sıra eve gönüllü
dönüĢ, yerel uyum ve üçüncü bir ülkeye yerleĢtirme seçenekleri ile kalıcı çözümler
üretmektedir.76
BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği‟nin 2015 Ara Dönem
Trendleri (Mid Year Trend 2015) isimli raporunda dünyadaki mültecilerle ilgili önemli
istatistiki verilere ve tespitlere yer verilmiĢtir.
2015 yılında en çok mülteci veren orijin devletler sırasıyla Suriye, Afganistan,
Somali, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Eritre ve Irak
Ģeklindedir. 77
2015 dönemi ortasında 1.84 milyonluk mülteci nüfusu ile Türkiye dünyada en
fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmuĢtur. Ġkinci sırada ise 1.5 milyon mülteciye
ev sahipliği yapan Pakistan yer almaktadır. Üçüncü sırada 1.2 milyon mülteciye ev
sahipliği yapan Lübnan bulunmaktadır. Sıralama Ġran (982 bin), Etiyopya (702,500),
75

http://www.insanhaklaridernegi.org/images/pdf/multeciler_ve_iltica%20hakki.pdf s.12 (06.07.2015)
http://www.unhcr.org/turkey/home.php?page=8 eriĢim 27.03.2016
77
UNHRC, Mid Year Trends 2015,s.6 http://www.unhcr.org/56701b969.html (15.03.2016)
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Ürdün (664,100), Kenya (552,300), Uganda (428,400), Çad (420,800) ve Sudan
(356,200) Ģeklinde devam etmektedir.78 Sıralamada göç hareketlerinin varıĢ noktası
olarak kabul edilen Avrupa‟dan herhangi bir devletin olmayıĢı dikkat çekicidir. Avrupa
devletlerinin listede yer almayıĢında katı mülteci politikalarının ve krize geç tepki
vermelerinin etkili olduğu düĢünülmektedir.79
BMMYK verilerine göre Lübnan‟da her bin kiĢilik yerel nüfusa 209 mülteci
düĢmekte iken; bu rakam Ürdün‟de 90, Nauru‟da 51, Çad‟da 31, Türkiye‟de 24, Güney
Sudan‟da 22, Moritanya‟da 19, Cibuti‟de 17, Ġsveç‟te ve Malta‟da 15‟tir.
Almanya 2015‟in ilk yarısında 159.000 baĢvuru ile dünya çapında yapılan en
yüksek iltica talebi alan ülke olmuĢtur. Rusya 100.000 baĢvuru ile 2015‟in ilk yarısında
ikinci sırada, ABD 78.200 baĢvuru ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu sıralamanın
devamı Macaristan, Türkiye, Güney Afrika, Sırbistan, Ġtalya, Fransa ve Avusturya
Ģeklindedir.80
2.3.2

BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

BM Kalkınma Programı yüz yetmiĢ ülke ve bölgede yolsuzluğu yok etmek,
eĢitsizliği ve ayrımcılığı azaltmak için çalıĢmaktadır. Program, kalkınma sonuçlarının
sürdürülebilir olması için politika geliĢtirme, ortak çalıĢma imkanları, kurumsal
kapasiteleri artırma ve dayanıklılık inĢaa etme konularında destek sunmaktadır.
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Ajandasına ve 17 yeni Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine destek vermeye devam eden UNDP, önümüzdeki 15 yılda
küresel

düzeyde

sürdürülebilir

kalkınmanın

Ģekillenmesine

yardımcı

olmayı

planlamaktadır.81
UNDP bu hususlara ek olarak Türkiye‟de üç temel alanda ilerleme kaydetmek
için çalıĢmaktadır. Bu alanlar:
 Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme,
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http://www.unhcr.org/56701b969.html s.7 (15.03.2016)
http://www.unhcr.org/56701b969.html s.8
80
http://www.unhcr.org/56701b969.html s.10
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http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/overview.html (17.02.2016)
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 Kapsayıcı ve demokratik yönetiĢim,
 Ġklim değiĢikliği ve çevredir.
Bu temel alanların yanı sıra UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel
sektörün, kurumsal kapasite geliĢtirilmesinin, biliĢim ve iletiĢim teknolojilerinin rolüne
büyük önem vermektedir. UNDP, söz konusu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve
Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluĢları, üniversiteler ve özel sektörle ortak çalıĢmalar yürütmektedir.82
Suriyeli mülteci krizinin etkilerini azaltabilmek amacıyla 2015 yılının Aralık
ayında imzalanan protokol çerçevesinde; Avrupa Birliği finansmanıyla BirleĢmiĢ
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
Ġdaresi (GAP BKĠ) BaĢkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD),
Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve ġanlıurfa Belediyesi iĢbirliği ile
ülkemizde yürütülmekte olan bir proje bulunmaktadır.83
Mülteci kriziyle birlikte artan nüfusa bağlı olarak özellikle Gaziantep ve
ġanlıurfa illerinde yerel kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi, bölge halkı ve
geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun desteklenmesi projenin nihai hedefidir. 84
Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması Projesi iki eksenden oluĢmakta olup; bu
eksenlerden ilki ile öncelikle sanayi ve hizmet sektöründe Türk vatandaĢlarına verilen
mesleki eğitim programlarının çeĢitlendirilerek geçici koruma altındaki Suriyelilerin de
faydalanmasının sağlanması, bu yolla bölge halkının ve Suriyeli nüfusun mesleki
becerilerinin geliĢtirilmesi, iĢ bulma Ģanslarının artırılması ve geçimlerine kısa ve uzun
vadede destek olunması hedeflenmektedir. Sanayi ve hizmet sektörüne yönelik mesleki
eğitimler Gaziantep‟te gerçekleĢtirilecektir. Mesleki eğitimlere 2016 yılının Ocak ayı
itibarıyla baĢlanılması planlanmaktadır. Ġkinci proje ise, Suriyeliler nedeniyle alt yapı
hizmetleri üzerinde oluĢan baskının azaltılması amacıyla

yerel

yönetimlerin

desteklenmesi projesidir ve Gaziantep, Kilis ve ġanlıurfa‟da atık yönetimi ve
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UNDP, http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/ourwork/overview.html (20.02.2016)
UNDP, http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2015/12/11/protocolfor-mitigating-the-impact-of-syrian-crisis-in-southeast-anatolia-region-project-signed/ (20.02.2016)
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http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2015/12/11/protocol-formitigating-the-impact-of-syrian-crisis-in-southeast-anatolia-region-project-signed/
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rehabilitasyonu alanında yerel hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin artırılması, bölge
halkının ve Suriyeli nüfusun hizmetlerden daha iyi yararlanmasının sağlanması
planlanmaktadır. 5.3 milyon euro tutarında olan projenin tamamı Avrupa Birliği
finansmanıyla desteklenmektedir. Temmuz 2015‟te baĢlayan projenin, Ocak 2017‟de
tamamlanması hedeflenmektedir.85
2.4

AVRUPA BĠRLĠĞĠ (AB)

Dünyadaki en hareketli göç merkezlerinden biri olan Avrupa özellikle Ġkinci
Dünya SavaĢı sonrasında milyonlarca insanın yer değiĢtirmesine sahne olmuĢ ve
Avrupa dıĢında artan Ģiddet olayları nedeniyle diğer bölgelerden kaçmak isteyen
insanlar için ulaĢılmak istenilen hedef kıta haline gelmiĢtir.
1991‟de Arnavutluk‟tan Ġtalya‟ya yapılan göçler, 1991-1995 döneminde iç
savaĢ nedeniyle Bosna‟dan Batı Avrupa‟ya yaĢanan kaçıĢlar ve etnik çatıĢmalar, insan
hakları ihlalleri, yüksek düzeydeki iĢsizlik ve yoksulluk nedeniyle 2000‟li yıllarda
baĢlayan Afrika‟dan Avrupa‟ya toplu göçler birçok birlik üyesi devletin iltica
politikalarında sınırlayıcı yönde değiĢiklik yapmaları ile sonuçlanmıĢtır. Birlik
düzeyinde yapılan Schengen86 ve Dublin AnlaĢmaları87 bu politika değiĢikliklerine
örnek teĢkil etmiĢtir.88
2000‟li yıllarda Avrupa Birliği geniĢlemesine bağlı olarak Birlik içi ve dıĢındaki
göçlere yönelik çeĢitli yasal düzenlemeler yapılmıĢ ancak 2010 sonrasında da
benzerlerinin görüleceği Ģekilde bu çalıĢmalar genellikle göç akınlarının önüne
geçilmesi ve sınırların korunmasına yönelik olmuĢtur.
Sınırlama tedbirlerine rağmen Birlik düzeyinde yabancı iĢgücüne yönelik önemli
adımlar da atılmıĢtır. Bu kapsamda yabancı nitelikli iĢgücü göçünün teĢviki konusunda
2009 yılında AB düzeyinde özel bir kalma ve çalıĢma izni olan Mavi Kartı (Blue Card)
uygulamasını hayata geçirmiĢtir. Mavi Kart uygulaması AB içinde hareket serbestisi,
85

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2015/12/11/protocol-formitigating-the-impact-of-syrian-crisis-in-southeast-anatolia-region-project-signed/
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Schengen AnlaĢması ile Birlik üyesi devletlerarasında sınır kontrollerinin kaldırılmasını sağlamıĢtır.
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Dublin AnlaĢmaları ile Birlik içinde sığınma talebi prosedürlerine iliĢkin temel düzenlemeler
yapılmıĢtır.
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Ertem, HaĢim Emre; “Illegal Immigration To Eu Countries; New Asylum Policies In Spain And
Germany” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul,2007 s.14
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aile birliğinin korunması gibi teĢvik edici hükümlerle nitelikli kiĢilerin iĢgücü
piyasasına çekilebilmesi için bir giriĢim niteliğindedir. En fazla dört yıllık süre için
verilen Mavi Kart iĢveren talebi temelli ve iĢ sözleĢmesine dayalı istihdam Ģekillerinin
teĢviki için hazırlanmıĢtır.89 ABD'deki “YeĢil Kart ”‟tan (Green Card) esinlenilerek
geliĢtirilen Mavi Kart uygulaması, AB bayrağının zemin renginin mavi olması
nedeniyle mavi kart adını almıĢtır.90 Mavi kart uygulamaları ülkeden ülkeye değiĢiklik
göstermektedir.
Yabancı iĢgücü konusunun önemli bir kısmını oluĢturan mevsimlik iĢçiler tarım,
bahçe iĢleri ve turizm gibi sektörlerde çalıĢmak üzere her yıl Avrupa‟ya gelmektedir ve
sayıları 100 binin üzerinde olan bu kiĢiler genellikle kötü çalıĢma koĢulları ile karĢı
karĢıya kalmaktadır. Bu sorun ile mücadele edebilmek amacıyla Avrupa Parlamentosu
26 ġubat 2014 tarihinde Mevsimsel ĠĢçiler Hakkında Direktifi kabul etmiĢtir. Bu
Direktif ile mevsimsel iĢler nedeniyle üçüncü ülkelerden AB‟ye gelen iĢçilerin giriĢ ve
kalma koĢulları düzenlenmiĢ ve sömürülmelerinin engellenmesine yönelik belirli
düzeyde koruma getirilmiĢtir. Mevsimlik iĢçilerin yeniden her yıl Avrupa‟ya giriĢleri
kolaylaĢtırılmıĢtır.91
Aralık 2011‟de kabul edilen Tek Ġzin Direktifi ile ise AB devletlerinde Birlik
üyesi olmayan ülke vatandaĢlarının yasal Ģekilde ikamet edebilme haklarına yönelik
düzenlemeler yapılmıĢtır. Üçüncü ülke vatandaĢlarının ilk kabullerindeki sebeplerden
bağımsız olarak AB içinde oturma veya çalıĢabilmelerinin yolunu açan bu düzenleme
ile „‟tek izin ve tek oturma izni‟‟, „‟bu izinler için tek bir baĢvuru iĢlemi‟‟ ve uzun
dönemli kalma izni olmayan iĢçilere çalıĢma koĢullarının eĢitliği, temel eğitim ve
mesleki eğitim, diplomaların tanınması, sosyal güvenlik, vergi avantajları, kalacak yer
iĢlemleri için hizmetler ile istihdam danıĢmanlığı hizmetleri gibi bir takım haklar
verilmiĢtir.92

89

European Uninion,
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/work/index_en.htm
(29.03.2016)
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Nakhoul, a.g.e. s.58
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/work/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/work/index_en.htm
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Yabancı iĢgücüne yönelik kayda değer bir tecrübe ve politika sahibi olan AB,
mülteciler ve mülteci iĢgücü konusuna gelindiğinde aynı baĢarıyı gösterememektedir.
Son dönemlerde yaĢanan Avrupa‟ya illegal geçiĢler ve mülteci hareketleri karĢısında
AB‟nin pasif ve isteksiz tutumu dikkatleri ve eleĢtirileri Birlik üstüne çekmiĢtir. Söz
konusu dönemde Orta Akdeniz rotası Libya‟dan Ġtalya‟ya geçmeye çalıĢan göçmenlerin
sayısı 2013 yılında 45.000 olarak tespit edilmiĢ iken bu rakam 2014 yılında 171.000
olarak açıklanmıĢtır. Aynı dönemde 5000‟den fazla göçmenin denizlerde ölümüne
tanıklık edilmiĢtir.93 Benzer rakamlar Türkiye Yunanistan güzergâhı içinde geçerlidir.
Eurostat verilerine göre Avrupa Ekonomik Alanı94‟nda 2009 Ocak ve 2015
Eylül tarihleri arasında 3,3 milyon sığınma baĢvurusunda bulunulmuĢtur. BaĢvuru sayısı
2014 yılında (662.000) 2009 yılı baĢvurularını (287.000) ikiye katlamıĢtır. Özellikle
2013 sonrası baĢvurularda keskin bir artıĢ gözlemlenmektedir. 2015 Eylül sonu
itibarıyla Bölge 901.000 sığınma talebinde bulunan kiĢiyi misafir etmiĢtir ki bu rakam
2014 aynı döneminin iki katıdır. 2015‟in ilk dokuz ayında sığınma talebinde
bulunanların 222.000 (%25)‟i Suriye, 103.000 (%11)‟i Afganistan, 69.000 (%8)‟i Irak,
69.000 (%8)‟i Kosova ve 54.000 (%6)‟i Arnavutluk kökenlidir.95
Avrupa Ekonomik Alanı‟nda Suriyeliler için %96, Eritreliler için %87‟lik bir
sığınma talebinin kabul oranı söz konusu iken, bu oran Kosova kökenliler için (%2),
Arnavutluk kökenliler için ise (%3) olarak gerçekleĢmiĢtir. Suriyeliler tarafından
yapılan her on sığınma baĢvurusundan yaklaĢık altısı Almanya (%31) veya
Macaristan‟a (%29) yapılmaktadır.96

93

European Commision ve European Migration Network; „Inform On Migrants‟ Movements Through
The Mediterranean” s.2
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/networks/european_migration_network/reports/docs/emninforms/emn_inform_movementsmediterra
nean_final.pdf (25.01.2016)
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AB üyelerine ek olarak Norveç, Ġzlanda ve LihtenĢtayn‟ı kapsamaktadır.
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emninforms/emn_inform_movementsmediterranean_final.pdf s.3
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Tablo 3 - AB Ülkelerindeki Sığınmacı ve Ġlk Defa Sığınma BaĢvurusu Yapanların
Sayısı
Ülke/Yıl
2008
AB 28
225.150
Belçika
15.165
Bulgaristan
745
Çek Cum.
1.645
Danimarka
2.350
Almanya
26.845
Estonya
15
Ġrlanda
3.855
Yunanistan
19.885
Ġspanya
4.515
Fransa
41.840
Hırvatistan
Ġtalya
30.140
Kıbrıs
3.920
Litvanya
55
Letonya
520
Lüksemburg 455
Macaristan
3.175
Malta
2.605
Hollanda
15.250
Avusturya
12.715
Polonya
8.515
Portekiz
160
Romanya
1.175
Slovenya
255
Slovakya
895
Finlandiya
3.670
Ġsveç
24.785
Ġngiltere
Ġzlanda
70
LihtenĢtayn
20
Norveç
14.395
Ġsviçre
16.520
Toplam
256.155
(Kaynak: EUROSTAT)

2009
263.835
21.615
855
1.235
3.720
32.910
40
2.680
15.925
3.005
47.620
17.640
3.200
60
450
480
4.665
2.385
16.135
15.780
10.590
140
960
190
805
4.910
24.175
31.665
35
280
17.125
15.900
297.175

2010
259.400
26.080
1.025
775
5.065
48.475
35
1.935
10.275
2.740
52.725
10.000
2.875
65
495
780
2.095
175
15.100
11.045
6.540
155
885
240
540
3.085
31.850
24.335
40
105
10.015
15.425
284.985

2011
309.040
31.910
890
750
3.945
53.235
65
1.290
9.310
3.420
57.330
40.315
1.770
340
525
2.150
1.690
1.890
14.590
14.420
6.885
275
1.720
355
490
2.915
29.650
26.915
75
75
8.990
23.615
341.795

2012
335.290
28.075
1.385
740
6.045
77.485
75
955
9.575
2.565
61.440
17.335
1.635
205
645
2.050
2.155
2.080
13.095
17.415
10.750
295
2.510
295
730
3.095
43.855
28.800
115
70
9.675
28.400
373.550

2013
431.090
21.030
7.145
695
7.170
26.705
95
945
8.225
4.485
66.265
1.075
26.620
1.255
195
400
1.070
18.895
2.245
13.060
17.500
15.240
500
1.495
270
440
3.210
54.270
30.585
125
55
11.930
21.305
464.505

2014
626.960
22.710
11.080
1.145
14.680
202.645
155
1.450
9.430
5.615
64.310
450
64.625
1.745
375
440
1.150
42.775
1.350
24.495
28.035
8.020
440
1.545
385
330
3.620
81.180
32.785
170
65
11.415
23.555
662.165

2015
1.055.750
44.660
20.365
476.510
230
210
84.085
315
177.135
44.970
12.190
275
32.345
162.450
345
31.110
1.087.205

Rakamlardan da görüldüğü üzere yoğun göç baskısı ile karĢı karĢıya kalan
Avrupa zamanında ve kalıcı çözümler geliĢtirme konusunda kayda değer bir performans
sergileyememiĢtir. Avrupa kendi içindeki göç sorunu halletmiĢ görünmekle birlikte
uluslararası anlamda göç politikası oluĢturma konusunda yolun baĢında sayılmaktadır.
Birçok konuda üye devletlerin ulusal tutumları ve gelenekleri zaman zaman diğer
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üyelerin tutumlarından farklılaĢmakta veya çatıĢmaktadır. Ancak üye devletlerin göç
sorunu ile ulusal düzeyde mücadele edemeyeceklerinin de farkındadırlar.97
2015 yılında Avrupa Göç Ağı tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu
tarafından sunulan bilgilendirme notunda Avrupa Göç Gündemi/Ajandasında yer alan
konulara ve göç akınlarıyla ilgili en güncel geliĢmelere yer verilmiĢtir. Avrupa Göç
Gündemi/Ajandası‟nın ilk sırasında Schengen sınırlarındaki göç akınının meydana
getirdiği baskıyı yönetebilmek amacıyla son akınlardan en fazla etkilenen üyelere
destek sağlamak için sıcak noktaların (hotshots) oluĢturulması yer almıĢtır. Sıcak
noktalar (hotshots), kabul iĢlemlerinin kaliteli yürütülebilmesi, kimlik verilmesi
iĢlemlerinin sağlanabilmesi, kayıt altına alma ve göç süreçlerinin yönetilebilmesi için
yoğun mülteci akınlarına maruz kalan Ġtalya ve Yunanistan‟a kurulmuĢtur ve ev sahibi
üye

devletlerin

alandaki

çalıĢmaları

Göç

Yönetimi

Destek

Ekiplerince

desteklenmektedir.98
Göç Gündeminin önemli konularından bir diğeri ise bölgedeki ortaklarla
iĢbirliğinin sağlanmasıdır. Türkiye için hazırlanan Eylem Planı ile bu iĢbirliği hayata
geçirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca Libya, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde bu kapsamda
değerlendirilmektedir.99 Türkiye‟nin açık kapı ve geçici koruma politikasını
samimiyetle destekler görünen Birlik; krize kendi topraklarında destek vermek
konusunda aynı samimiyeti göstermemektedir. YapmıĢ olduğu mali destekler
Türkiye‟nin harcamalarının yanında çok küçük bir kısma tekabül eden Avrupa,
Türkiye‟nin doğu sınırlarında açık kapı politikası izlemesini destekler iken batı kapısını
sıkı sıkıya kapatmasını telkin etmektedir. Uluslararası krizlerin her birinde komĢu
ülkelerinde iç kriz yaĢaması muhtemel durumdur. Bu durum komĢu ülkelerin gelecekte
daha dikkatli ve kapalı davranmasına bağlı olarak ciddi insani krizlerin ve kıyımların
yaĢanmasına neden olabilir.100 AB fazlasıyla sınırlarının nasıl korunacağı ile meĢguldür
ve politikalarını bu gündem üzerine inĢa etmektedir, uluslararası hukuktan doğan
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Ertem; a.g.e. s.15
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emninforms/emn_inform_movementsmediterranean_final.pdf s.1-2
99
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emninforms/emn_inform_movementsmediterranean_final.pdf s.2
100

Erdoğan, M. Murat; Syrians In Turkey: Socıal Acceptence And Integratıon, Hacettepe Üniversitesi
Göç AraĢtırmaları Merkezi, 2014, s.4
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO-REPORT-SyriansinTurkey.pdf (27.10.2015)
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sorumluluklarını yerine getirmek konusunda istekli görünmemekte ve Birlik üyesi
devletlerin

ortak

görüĢünü

yansıtabilecek

krizle

mücadele

politikası

da

geliĢtirmemektedir. Kültürel uyum sorunu, bazı mültecilerin basına yansıyan olumsuz
tutumlarının kamuoyunda yarattığı tepkiler ve zaten Birlik üyesi birçok devletin
yaĢadığı ekonomik darboğazlar üzerine mültecilerin neden olacağı mali baskılar AB‟nin
ortak paydada politikalar geliĢtirmesini zora sokmaktadır. Öz itibarıyla rakamların
büyüklüğü karĢısında yaklaĢık 508 milyon kiĢilik nüfusa sahip Birlik politikasızlık
yönünde tavır sergilemeyi tercih etmekte, mültecilerin çok yoğun olarak bulunduğu
ülkelere mali destekte bulunarak karĢı karĢıya olduğu riskleri bertaraf etmeye
çalıĢmaktadır. Mülteci iĢgücüne yönelik ise her üye devlet kendi politikasını
geliĢtirmektedir.
2.5

DÜNYA KAMU ĠSTĠHDAM KURUMLARI BĠRLĠĞĠ (WAPES)

18 Ekim 1988 tarihinde kurulan, dünyanın değiĢik bölgelerinden 85 ülkenin
kamu istihdam kurumlarının üye olduğu kâr amacı gütmeyen Dünya Kamu Ġstihdam
Kurumları Birliği (WAPES), kamu istihdam hizmetleri alanında karar alıcılar için
küresel ölçekte tek ağ olmak vizyonuyla ve iyi uygulamaları paylaĢmak için
oluĢturulmuĢ uluslararası bir platformdur.101
Dünya Kamu Ġstihdam Kurumları Birliği‟nin dönem baĢkanlığı Mayıs 2015‟ten
beri Türkiye tarafından yürütülmektedir. WAPES‟in temel hedefi, uluslararası aktörlerle
iĢbirliği içerisinde karĢılıklı öğrenme ve bilgi paylaĢımlarının sağlanması ve üye
ülkelerin istihdam politikalarının etkinliğinin artırılmasıdır.
Dünyanın pek çok bölgesinde artan mülteci nüfusu sonucu iĢgücü piyasalarının
nasıl Ģekilleneceği sorusu ile karĢı karĢıya kalan hükümetler alternatif politikalar
üretmektedirler. Bu süreçlerde etkin rol oynamak ve çözümün bir parçası olabilmek
adına WAPES tarafından 9-10 Haziran 2016 tarihlerinde Ġsveç‟te “Mültecilerin ĠĢgücü
Piyasasına Uyumu Konusunda Kamu Ġstihdam Kurumlarının Rolü ÇalıĢtayı” yapılması
planlanmaktadır. Program Ġsveç, Alman ve Avusturya Ġstihdam Kurumları‟nın iĢbirliği
içerisinde uygulanacaktır. Avrupa Ģu anda göç ve iĢgücü piyasası ile ilgili olarak bir
taraftan büyük zorluklar ile bir taraftan da büyük fırsatlar ile yüzleĢmektedir. Birçok
101

ĠġKUR, 2015 Yılı Faaliyet Raporu, s.46
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ülke rekor sayıda iltica arayanla

mücadele ederken; aynı zamanda nüfus

göstergelerindeki olumsuzluklarla baĢa çıkılmasında mülteciler Avrupa için bir fırsat
olarak görülebilir. Kamu istihdam kurumlarının baĢarılı bir entegrasyon için
mültecilerin iĢgücü piyasasına eriĢimi noktasında geliĢtirip yürürlüğe koyacağı önlemler
bugünkü zor durumun hafifletilmesinde kilit rol oynayacaktır. Avrupa iĢgücü piyasası
standartlarını taĢımayanlar için ne çeĢit mesleki eğitimlerin gerekli olduğu, mültecilerin
hangi açılardan ve hangi yöntemlerle destekleneceği, Kamu Ġstihdam Kurumları ile
iĢverenlerin konuyla ilgili aktif iĢbirliğinin nasıl sağlanacağı gibi pek çok sorun alanına
çalıĢtay kapsamında çözüm aranacaktır. Üye devletlerin iĢgücü piyasasası ve Kamu
Ġstihdam Kurumu yöntemlerinin benzerlik ve farklılıklarından yola çıkarak mülteciler
konusunda fikir alıĢveriĢi yapılması; tecrübelerin ve iyi uygulamaların paylaĢılması son
derece önemli bir husustur.102
ÇalıĢtayın merkezinde mevcut mülteci krizinde Kamu Ġstihdam Kurumlarının
rolü ve baĢarılı yöntem ve araçlarının paylaĢılması yer alacaktır. Entegrasyon
süreçlerinin desteklenemsi amacıyla Kamu

Ġstihdam Kurumlarının iĢverenler,

belediyeler veya eğitim kurumları gibi diğer paydaĢlarla nasıl bir iletiĢim içerisinde
olması gerektiği, entegrasyon için yol haritaları, mülteci krizinin ulusal iĢgücü
piyasalarını nasıl etkilediği gibi sorulara cevaplar aranacaktır.103

102
103

WAPES, http://wapes.org/en/event/labour-market-integration-refugees-role-pes (01.04.2016)
http://wapes.org/en/event/labour-market-integration-refugees-role-pes
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3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YABANCI ĠġGÜCÜ POLĠTĠKALARI KAPSAMINDA ALMANYA ÖRNEĞĠ
3.1

GENEL BĠLGĠLER

3.1.1

Almanya’nın Demografik Yapısı ve Yabancılar

On altı eyaletten oluĢan Almanya Federal Cumhuriyeti, Eurostat verilerine göre
81 milyon 174 bin nüfusu ile yaklaĢık 508 milyon nüfuslu Avrupa Birliği‟nin en
kalabalık ülkesidir ve Almanya‟da yaĢayan nüfusun %13,1‟i 0-14; % 10,8‟i 15-24; %
33,6‟sı 25-49; % 21,7‟si 50-64; % 15,4‟ü 65-79 yaĢ aralığında ve % 5,4‟ü 80 yaĢın
üzerindedir.104 Nüfusun yaklaĢık % 66‟sı çalıĢma çağındadır.
2013 yılı verilerine göre Almanya‟da doğum oranı 1.40 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Aynı dönemde Avrupa Birliği‟nde doğum oranı 1.50 iken Türkiye‟de bu oran 2.08
olarak gerçekleĢmiĢtir.105
Almanya‟da nüfusun yaĢlanmasına bağlı olarak diğer OECD ülkelerine kıyasla
2035‟e kadar ekonominin potansiyel büyüme hızında önemli oranda düĢüĢler
yaĢanacağı tahmin edilmektedir. ġu andaki nüfus eğiliminin devamı halinde 2011‟de
nüfusun %20,6‟sını oluĢturan 65 yaĢ üstü kiĢilerin 2050‟de nüfusun % 32,3‟ünü
oluĢturması beklenmektedir.106
Federal Ġstatistik Kurumu 2011 yılı verilerine göre Almanya‟da yaĢayan kiĢilerin
15,3 milyonu göç geçmiĢine sahiptir ve bu rakam nüfusun yaklaĢık %20‟sine karĢılık
gelmektedir. Göç geçmiĢi olan kiĢiler; yabancılardan, 1955‟ten sonra göç edenlerden ve
1955‟ten sonra Almanya‟ya en az bir ebeveyni göç etmiĢ olanlardan oluĢmaktadır.107

104

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/populationdata/main-tables (05.02.2016)
105
Eurostat,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/birthsfertility-data/main-tables ( 05.02.2016)
106
OECD, Germany Keeping The Edge: Competitiveness For Inclusive Growth, Better Policies Series,
Paris, 2014,s.5
107
Statistisches Bundesamt,
https://www.destatis.de/EN/Methods/Census/CurrentMigration.html (02.04.2016)
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Federal Ġstatistik Kurumu verilerine göre Almanya‟nın nüfus görüntüsü
vatandaĢlık durumuna bağlı olarak aĢağıdaki Ģekildedir:
Tablo 4 - Cinsiyet ve VatandaĢlığa Göre Almanya Nüfusu (2015)
31.03.2015

30.06.2015
1.000

Toplam
Erkek
Kadın
Alman
Erkek
Kadın
Yabancı
Erkek
Kadın
(Kaynak: StatistischesBundesamt)

81.292,4
39.915,8
41.376,6
73.570,2
35.919,4
37.650,8
7.722,2
3.996,4
3.725,9

81.456,0
40.029,4
41.429,5
73.541,6
35.909,4
37.632,2
7.917,4
4.120,0
3.797,4

Almanya‟da yabancılar içindeki en kalabalık grubu 1.5 milyonluk bir nüfus ile
Türkler oluĢturmaktadır. Türkiye kökenlileri Polonyalılar (670 bin), Ġtalyanlar (570
bin), Romanyalılar (360 bin) ve Yunanistanlılar (330 bin) takip etmektedir.108
2.5 milyonu 1990‟dan sonra olmak kaydıyla 1953‟ten beri Almanya‟ya 3.5
milyondan fazla kiĢi sığınma baĢvurusunda bulunmuĢtur. En yüksek baĢvuru Berlin
Duvarı‟nın çökmesi ve Sovyetler Birliğini‟nin dağılması sonucu 438.191 kiĢi ile 1992
yılında kaydedilmiĢtir. Bu oran ondan sonraki süreçte yavaĢ yavaĢ azalmıĢ ancak 2014
yılında yeniden önemli ölçüde artmıĢtır. 2014 yılındaki baĢvurular bir önceki yıl ile
kıyaslandığında %57,9‟luk bir artıĢ görülmektedir.109 Suriye‟deki iç savaĢ nedeniyle
Federal Göç ve Mülteciler Ofisi (BAMF) Suriyelilerin sığınma baĢvurularını genellikle
olumlu değerlendirerek mülteci statüsü vermiĢtir.110
2015 Ocak-Eylül döneminde Almanya‟ya yapılan baĢvuruların %24‟ü
Suriye‟den ve %14‟ü Eritre, Afganistan, Somali ve Irak kökenliler tarafından
yapılmıĢtır. Bununla birlikte Almanya‟ya yapılan baĢvuruların üçte biri uluslararası
koruma sağlama imkânı daha az olan Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan ülkelerinin
vatandaĢları tarafından yapılmaya devam etmiĢtir.111

108

OECD (2015a), a.g.e. s.206
Federal Office for Migration and Refugees&European Migration Network; Migration, Integration,
Asylum Political Developments in Germany 2014 Annual Policy Report, 2014, s.47
110
Federal Office for Migration and Refugees ve European Migration Network, a.g.m. s.49
109
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emninforms/emn_inform_movementsmediterranean_final.pdf s.3
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3.1.2

Almanya’nın Ekonomik Yapısı

IMF tarafından 2015 yılında küresel büyümenin 3.1 düzeyinde gerçekleĢeceği
öngörülmüĢtür ve 2014 yılına kıyasla 2015 yılında geliĢmiĢ ekonomilerdeki
canlanmanın daha yavaĢ bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir.112
Almanya 2014 yılında % 1.6, 2015 yılında ise % 1.7 oranında büyüme
göstermiĢtir.113 2016 ve 2017 için büyüme öngörüsü ise 1.8‟dir.114 Federal Ġstatistik
Kurumu verilerine göre 2015 yılı gayri safi yurtiçi hasılası 3.026 trilyon Euro‟dur115 ve
kiĢi baĢına düĢen milli gelir 37.100 Euro‟dur.116 Almanya‟da kiĢi baĢına düĢen milli
gelir kriz öncesi dönemin üzerine çıkmıĢ ve Alman ekonomisi OECD ülkeleri arasında
en iyi performans sergileyen ekonomilerden birisi olmuĢtur.117
OECD refah düzeyi ölçümlemesine göre iĢ/meslek, kazanç, servet ve konut
mülkiyeti kalemlerinde Almanya hanehalkı OECD ortalamasına göre görece olarak
yüksek bir ekonomik refaha sahiptir. Almanya‟nın dinamik makine ihracatı yüksek
hayat standartlarının temelindeki ana etkendir. Son zamanlarda, Alman imalatı ve
ihracatçıları da geniĢleyen yeni piyasalarda önemli bir yer edinmiĢlerdir. Ayrıca
Almanya çevresel kalite ve kiĢisel güvenlik gibi maddi olarak ölçülemeyen konularda
da oldukça yüksek göstergelerle OECD standartlarının üzerinde yer almaktadır. Ancak
refah çıktılarının paylaĢımı konusunda birçok ülkede olduğu gibi Almanya‟da da bir
eĢitsizlik söz konusudur. Eğitim ve becerilerin geliĢtirilmesi alanında yaĢanan sorunlar
ve eĢitsizlikler Alman hükümetinin üstesinden gelmesi gereken temel problem
alanlarından biridir.118
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf s. XV (05.02.2016)
Eurostat,http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&
plugin=1 (05.04.2016)
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European Union, http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/germany_en.htm (05.04.2016)
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StatistischesBundesamt,
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4A.cae4 (06.02.2016)
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3.1.3

Almanya ĠĢgücü Piyasası

Federal Ġstatistik Kurumu 2015 yılı Aralık ayı verilerine göre Almanya‟da
istihdamda olan kiĢi sayısı 43 milyon 269 bin kiĢidir. Aynı dönemde iĢsiz sayısı ise
yaklaĢık olarak 1 milyon 900 bin kiĢidir. ĠĢsizlik oranı % 4,5 iken istihdam oranı
65,6‟dır.119 Eurostat verilerine göre ise Almanya‟da istihdam oranı Federal Ġstatistik
Kurumu verilerinin on puan üzerindedir.120 Almanya‟nın iĢsizlik oranı kriz öncesi
dönemden daha düĢük bir orandadır, 2005‟te % 11,2 olan iĢsizlik oranı 2015 yılında %
4,6 olarak gerçekleĢmiĢtir.121 Almanya genç iĢsizliği 2015 yılı Ağustos ayı verilerine
göre % 7,7‟dir ve bu oran ile AB içerisinde genç iĢsizliği en düĢük ülke
konumundadır.122
Ġstihdam teĢvikleri, iĢ eĢleĢtirmenin geliĢtirilmesi ve çalıĢma saatlerinde
esnekliğin artırılması ile ilgili yapılan iĢgücü piyasası reformları Alman iĢgücü
piyasasının kriz döneminde çok iyi bir performans göstermesini sağlamıĢtır.
Almanya‟nın iĢsizlik oranı en düĢük OECD ülkelerinden biri olmasına rağmen yaĢlanan
nüfus nedeniyle azalan iĢgücü arzı sorununa yönelik ileri düzey çözümler üretmesi
gerekmektedir.123
Almanya, OECD grubunda istihdam oranı en yüksek ülkelerden biri olmakla
birlikte, özellikle nitelik gerektiren iĢlerde artan bir iĢgücü eksikliği sorunu
yaĢanmaktadır. Diğer taraftan, kiĢi baĢına düĢen çalıĢma saati bakımından Almanya‟nın
OECD ortalamamasının çok altında olması sebebiyle kadınların iĢgücü piyasasına tam
zamanlı katılımı görece daha düĢüktür. Almanya‟nın güçlü mesleki eğitim geleneğine
rağmen, mesleki yetersizlik endiĢe kaynağı olmaya devam etmektedir. OECD‟nin
YetiĢkin Becerisi AraĢtırma Programı (PIAAC) sonuçlarına göre OECD ülkeleri ile
kıyaslandığında Alman yetiĢkin nüfusunun önemli bir oranı daha az beceri sahibidir.

119

StatistischesBundesamt,https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2016/02/PE16_033_132.ht
ml (06.02.3016)
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Eurostat ile Federal Ġstatistik Kurumu hesaplaması arasındaki farkın ana nedeni, Eurostat istihdam
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Yabancılar arasında okuma-yazma konusunda eksiklik yaĢayan çok sayıda kiĢi
bulunmaktadır. Bununla birlikte Almanya‟ya, iĢ arama amacıyla diğer Avrupa
ülkelerinden gelen göçmenlerin iĢgücü piyasasına katılma oranları oldukça yüksektir,
dolayısıyla Almanya göç etme niyetinde olan iĢgücü için hala cazip bir ülke
konumundadır ve bu eğilim Almanya‟nın yaĢlanan nüfusunun neden olacağı iĢgücü
arzındaki azalmanın etkisinin dengelenmesine yardımcı olabilecek bir özellik
taĢımaktadır.124
3.1.3.1

Almanya’da Bulunan Yabancı ĠĢgücü

Federal Ġstatistik Kurumu verilerine göre 2015 yılında Almanya‟da yaĢayan
yabancıların sayısı yaklaĢık 8 milyondur. 2013 yılından sonra ülkede bulunan
yabancıların sayısında önemli derecede artıĢ yaĢanmıĢtır.
Almanya‟da çalıĢma çağında yer alan ve göç geçmiĢi olmayan her dört kiĢiden
üçü istihdamda iken, çalıĢma çağında yer alan ve göç geçmiĢi olanlardan üçte ikisi
istihdamdadır. Söz konusu veri için kadınlar arasındaki fark erkeklere kıyasla çok daha
fazladır, göç geçmiĢi olan kadınlardan yaklaĢık % 40,2‟si istihdamda yer almazken, bu
oran göç geçmiĢi olmayanlar kadınlarda %27,9‟dur. Göç geçmiĢi olan çalıĢma
çağındaki erkeklerin %26,5‟i istihdamda yer almazken bu oran göç geçmiĢi olmayan
erkeklerde %20,3‟tür.125
Diğer taraftan Almanya‟da kayıtlı istihdamdaki yabancı sayısı artmaya devam
etmektedir. Federal Ġstihdam Kurumu verilerine göre, 2014 yılının Haziran ayında
çalıĢan yabancı sayısı 2,6 milyona ulaĢmıĢtır ve bu sayı 2013‟ün aynı dönemine göre
223 bin kiĢilik bir artıĢ anlamına gelmektedir. Yabancılar, 2014 verilerine göre istihdam
edilen kiĢilerin % 8,5‟ini oluĢturmaktadır. Yabancı çalıĢanların 503 bini Türklerden,
259 bini Lehlerden (Polonyalılar) ve 218 bini Ġtalyanlardan oluĢmaktadır. 2004 yılında
AB‟ye üye olan Orta ve Doğu Avrupa vatandaĢlarının istihdamında da bir artıĢ
yaĢanmaktadır.126 Bununla birlikte 2013 yılının Haziran ayı itibariyle yabancılar
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OECD (2014), a.g.m. s.8
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126
OECD (2015a), a.g.e. s. 206
125

53

arasındaki iĢsizlik oranı Almanlar arasındaki iĢsizlik oranının iki katından daha yüksek
düzeydeydi.127
Yabancılar genellikle restoran ve konaklama (%24), hizmet (%11), tarım (%11)
ve ulaĢtırma ve ardiye (%10) sektörlerindeki iĢlerde çalıĢmaktadırlar.128
2013 Temmuz ayı itibarıyla uluslararası koruma kapsamına alınan yabancılara
kısıtlamalar olmaksızın iĢgücü piyasasına eriĢim hakkı tanınmıĢtır. Bu sebeple iĢgücü
piyasasında bulunan yabancıların sayısında önemli bir artıĢ meydana gelmiĢtir.
Almanya‟da yabancılara yönelik politikaların merkezinde nitelikli yabancı
iĢgücünü ülkeye çekme ve ülkede tutma fikri yer almaktadır. Bu kapsamda geliĢtirilen
AB Mavi Kart uygulaması çerçevesinde, 2014 yılı sonunda yaklaĢık yirmi bin kart
sahibinin yarısı eksiklik yaĢanan mesleklerde istihdam edilmiĢtir.
3.1.4

Ġkinci Dünya SavaĢı Sonrası Almanya’ya Göç Hareketleri

ÇalıĢma kapsamında Almanya‟da göç hareketleri incelemesi Ġkinci Dünya
SavaĢı sonrası ile sınırlanmıĢtır. Bu durumun pek çok nedeni olmakla birlikte, ifade
edilmesi gereken temel nedenler arasında uluslararası koruma mekanizmalarının bu
dönem itibarıyla etkin hale gelmesi ve savaĢ sonrasında özellikle Almanya‟ya yönelik
kitlesel göç akınlarının yaĢanması yer almaktadır.
Stefan Speckesser tarafından kaleme alınan Göç Politikaları Enstitüsü‟nün
Almanya'da Göçmen ĠĢgücü: Beceri Eksikliğinin Giderilmesinde Resmi ve Resmi
Olmayan Engeller (The Immigration Workforce in Germany: Formal and Informal
Barriers To Addressing Skills Deficits) adlı raporunda129 Ġkinci Dünya SavaĢı
sonrasında Almanya‟ya yönelen göç hareketlerini beĢ temel dalga altında ele
almaktadır. Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın hemen sonrasında Orta ve Doğu Avrupa'daki etnik
anlamda eski Alman bölgelerinden göç etme veya sınır dıĢı edilme yollarıyla gelen
yaklaĢık 12 milyon Alman ırkından kiĢi birinci dalga göç akınlarını oluĢturmuĢlardır.
127
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Sürgün edilenlerin uyumunun hızlı bir Ģekilde sağlanması ve yerleĢikler üzerindeki yeni
gelenlerin baskısını azaltmak amacıyla Alman hükümeti bu kiĢilere konaklama, eğitim,
istihdam ve diğer yardımlar konusunda destekte bulunmuĢtur.
Ġkinci dalga göç akını, birinci dalga sığınmacıların hemen sonrasında Aussiedler
olarak adlandırılan Alman ırkından veya vatandaĢlığından olup eski Alman
bölgesindeki

Doğu

Avrupa'dan

sürülen

kiĢiler

tarafından

gerçekleĢtirilmiĢtir.

Aussiedlere yerleĢmeleri ve vatandaĢlık elde etmeleri konusunda yasal haklar tanınmıĢ
ve bu gruptaki çoğu göçmen mesleki beceri ve eğitimlerini tamamlamasına rağmen, göç
öncesi çalıĢtıkları basit el iĢlerinde veya hizmetlerde çalıĢmaya devam etmiĢlerdir.
Yüksek nitelik sahibi olanlar ise yeterlilikleri Almanya tarafından tanınmadığı için
genellikle kendilerine uygun iĢi bulmada zorluklarla karĢılaĢmıĢlardır. Dolayısıyla bu
dönemde sunulan istihdam ve meslek desteğinden istenilen sonuçlar alınamamıĢtır.
Günümüzde Spataussiedler olarak bilinen yüz binlerce kiĢinin üçüncü dalga
etnik akını 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması sonrasında baĢlamıĢ ve 1990'lar boyunca
devam etmiĢtir. Bu dönemde Doğu Almanya‟nın kalkınması ve alt yapısının
güçlendirilmesi amacıyla Türkiye‟de uygulanan Toplum Yararına Programlarının
benzerleri Yapısal Uyum Programları adı altında uygulanmıĢtır. Etnik Almanların
Sovyet ülkelerinde artan yabancı evlilikleri ve önemli ölçüde asimile olmaları birçok
Almanın, Alman dil becerisini kaybetmesine ve Alman kültürü ile olan bağlarının
zayıflamasına neden oldu.130
Dört ve beĢinci dalga göç akınları birbiri ile bağlantılı Ģekilde ilerlemiĢtir.
Dördüncü dalga, 1960‟larda savaĢ sonrası ekonomik çöküĢte iĢgücü eksikliğinin misafir
iĢçilerle giderilmesi amacıyla temelde Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden gelen
misafir iĢçiler tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 1973 yılında yabancı iĢçilerin iĢe alımı son
bulduğunda, Batı Almanya'da 2,6 milyon yabancı çalıĢan bulunmaktaydı. Fırsatlar
azaldığında ve niteliksiz mesleklerde iĢsizlik arttığında misafir iĢçilerden bazıları
evlerine geri dönerken, AB üyesi devletlerden olmayan göçmenler özellikle Türkler
Almanya'da kalmayı tercih etmiĢlerdir. Bu durum kalmayı tercih eden misafir iĢçilerin
ailelerinin de göç etmesiyle birlikte beĢinci dalga göç akınları ile sonuçlanmıĢtır.
130
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BeĢ dönemde kategorize edilen göç akınlarının haricinde Almanya Holocaust
sorumluluğu dolayısıyla Yahudi göçmenleri ve ailelerini 1990‟dan beri Sovyetler
Birliği‟nin dağılmasıyla ortaya çıkan devletlerden kabul etmektedir. Amaç, Yahudi
cemaatleri ile Alman toplumu arasındaki uyumu sağlamaktır. Ancak Eski Sovyetler
Birliği‟nden gelen Yahudilerin sayısı son derece azalmıĢtır. 2002‟de ondokuz bin ikiyüz
altmıĢ iki Yahudi göçmen Almanya‟ya gelmiĢken bu sayı 2014‟te iki yüz otuz yediye
düĢmüĢtür. Fakat 2014‟ten beri Ukrayna‟da patlak veren olaylar yüzünden baĢvuru
sayısı tekrar artmıĢtır.131
Ayrıca, Almanya anayasasının görece hafif sığınma koĢulları nedeniyle özellikle
politik zulüm görenler için Almanya önemli bir varıĢ ülkesi haline gelmiĢtir.
Günümüzde de sığınma arayanların önemli bir bölümü Irak ve Afganistan bölgelerinden
gelmekte, fakat daha önceki dönemlerde Ġran, Türkiye ve Balkanlardan önemli sayılarda
sığınmacı kabul edilmiĢtir. Geçici koruma kapsamına alınanlar veya sığınmacı statüsü
verilenler sosyal güvenlik sistemine eriĢim ve çalıĢma hakkına sahiptirler.132
2011 sonrasında Suriye‟de yaĢanan çatıĢmalar nedeniyle yeni bir göç dalgası ile
karĢı karĢıya kalan Almanya‟da 2014 yılında toplamda 238.676 sığınma arayan kiĢi
ülke çapında öncelikli kabul merkezlerine dağıtılmıĢtır. Öncelikli kabul merkezlerinde
sığınma arayanların ilk dağıtımı sistemi (EASY) kullanılmakta ve sığınma talepleri
BAMF‟ın

öncelikli

kabul

merkezlerinde

oluĢturulmuĢ

uzmanlık

ofislerine

sunulmaktadır. Bununla birlikte, 2013 yılında 17.470 kiĢi öncelikli kabul merkezinde
sığınma baĢvurusu yaptıktan sonra ortadan kaybolmuĢtur. Bu rakamın Almanya‟daki
düzensiz göçmenler için bir gösterge olmadığı, muhtemelen bu kiĢilerden bir kısmının
baĢka bir AB ülkesine gitmek için Almanya‟yı transit ülke olarak kullandığı ifade
edilmektedir.133
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3.2

FEDERAL ALMANYA’YA GĠRĠġ, ĠKAMET ve ÇALIġMA

ĠZNĠ
Almanya‟da bulunan üçüncü ülke134 vatandaĢlarına yönelik iki temel kanun
bulunmaktadır. Bu kanunlardan ilki yabancıların ülkeye giriĢ, yerleĢme ve istihdamları
için temel düzenlemeleri içeren ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Göç/ Ġkamet
Kanunu (01.01.2015 Immigration Act/06.09.2013 Residence Act), ikincisi ise
sığınmacıların iltica iĢlemleri ve mülteciliklerinin tanınmasını, ilticanın anayasal
standartlarını düzenleyen 23.12.2014 tarihinde Federal Hukuk Gazetesi‟nde yayımlanan
Ġltica ĠĢlemleri Kanunu (Asylum Procedure Act)‟dur.
Almanya‟da kural olarak üçüncü ülke vatandaĢı yabancılar tarafından çalıĢma izni
alınabilmesi için oturma izni alınmıĢ olması ve bu izin belgesine çalıĢma iznine iliĢkin
hususların iĢlenmiĢ olması gerekmektedir.
3.2.1

Federal Almanya’ya GiriĢ ve Ġkamet KoĢulları

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası'nın 116‟ıncı maddesi uyarınca Alman
olmayan kiĢiler yabancı olarak adlandırılmaktadır. Federal Almanya‟ya girmek ve
burada ikamet etmek isteyen yabancılar, Avrupa Birliği Hukuku veya Kanun
Hükmünde Kararname ile baĢka bir düzenleme öngörülmemiĢ veya Avrupa Ekonomik
Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Kurulmasına ĠliĢkin 12.9.1963 tarihli
AnlaĢmaya istinaden bir ikamet hakkı mevcut değil ise ikamet izni almak zorundadırlar.
Ġkamet Kanunu‟nun 4 üncü maddesi birinci fıkrasına göre ikamet izni; vize,
oturma izni veya yerleĢme izni ve Avrupa Birliği sürekli ikamet izni Ģeklinde
verilmektedir. Oturma izni, süreli bir ikamet izni türüdür. Oturma izni Kanun‟un 7 nci
maddesi bir ve ikinci fıkrasına göre, ikametin amacı (istihdam, ailenin birliği, eğitim,
giriĢim ve insani maksatlar)135 dikkate alınmak suretiyle süreli verilmekte iken, yine
Kanun‟un 9 uncu maddesine göre yerleĢme izni, süresiz olarak verilmektedir. Bu izin,
bir iĢte çalıĢma hakkı tanır; zaman ve yer itibarıyla sınırlanamaz ve tali bir hükme
134
135

AB, AEA veya Ġsviçre harici devletler üçüncü ülke olarak adlandırılmaktadır.
European Commision and European Migratin Network The Organisation of Asylum and Migration
Policies Factsheet: Germany,2013, s.2
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bağlanamaz. Doğal olarak yerleĢme izni almanın koĢulları, oturma izni alma koĢullarına
göre daha kapsamlı ve ağırdır.
Almanya‟ya giriĢ, oturma ve çalıĢma izni almanın Ģartları kiĢilerin vatandaĢı
oldukları ülkeye göre farklılık arz etmektedir. Almanya‟ya giriĢte yabancılar Avrupa
Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve Ġsviçre vatandaĢları ile bu ülkelerin dıĢında kalan
diğer ülkelerin (third country) mensupları Ģeklinde temelde ikiye ayrılmaktadır. Ancak
bu genel kategorinin dıĢında sığınmacı ve mülteciler ile öğrencilerin durumu farklılık
arz etmektedir.
3.2.1.1 Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve Ġsviçre VatandaĢlarının
Durumu
Gerek AB vatandaĢları gerekse de AEA vatandaĢları Almanya‟ya giriĢte geçerli
bir pasaport veya kimlik belgesine sahip olmak zorundadır. Birlik üyesi devletlerin
vatandaĢlarının serbest hareket haklarının yanı sıra Alman iĢgücü piyasasına
sınırlamalar olmaksızın eriĢim hakları bulunmaktadır. Bu kiĢilerin Avrupa Birliği
Serbest DolaĢım Kanunu‟nun ikinci bölümü doğrultusunda ülkeye giriĢ veya çalıĢmak
için vize veya oturma izni almasına gerek bulunmamaktadır. Avrupa Ekonomik Alanı
vatandaĢları ve aileleri ise serbest dolaĢım konusunda AB vatandaĢları ile ortak statüye
sahiptir. Ġsviçre vatandaĢları ve aile üyeleri de serbest dolaĢım hakkında sahip olmakla
birlikte Ġsviçreliler için özel beyana dayalı oturma iznine baĢvurmaları gerekmektedir.136
ĠĢçilerin serbest dolaĢımı hakkı 1 Temmuz 2015 tarihinden beri Hırvatistan
vatandaĢları için de geçerli hale gelmiĢtir.
3.2.1.2

Üçüncü Ülke VatandaĢlarının Durumu

Almanya‟ya giriĢten önce üçüncü ülke mensubu olan kiĢilerin genel yetkili birim
olan Alman Diplomatik Elçiliği‟ne vize baĢvurusunda bulunması gerekmektedir.
Ülkeye giriĢ sonrasında yerel düzeyde örgütlenen Yabancılar Dairesi, yerleĢim ve
pasaportla ilgili önlemler ve kurallar için genel yetkili birimdir.137
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ÇalıĢma amacıyla Almanya'ya gelmek isteyen yabancıların mutlaka vatandaĢı
oldukları ülkede yetkili bir Alman diplomatik elçiliğine veya konsolosluğuna çalıĢma
amaçlı vize baĢvurusunda bulunmaları gerekmektedir.138
Almanya‟da üçüncü ülke vatandaĢlarının çalıĢabilmesi için ikamet hakkına sahip
olmaları ve ikamet hakkına sahip olmak için de bir takım koĢulları 139 karĢılıyor olmaları
gerekmektedir.
3.2.1.3

Sığınmacı ve Mültecilerin Durumu

Ġkamet Kanunu‟nun 22 nci maddesi doğrultusunda Devletler Hukukundan
kaynaklanan veya insani ya da siyasi nedenlerle bir yabancıya yurtdıĢından ülkeye
kabul edilmek üzere oturma izni verilebilir. Federal ĠçiĢleri Bakanlığı veya bu Bakanlık
tarafından görevlendirilen merci tarafından, Almanya Federal Cumhuriyeti‟nin siyasi
çıkarlarının korunması amacıyla yurtdıĢından ülkeye yabancı kabulüne iliĢkin açıklama
yapılmıĢ olması halinde oturma izni verilir. Bu kapsamda verilen oturma izni, bir iĢte
çalıĢma hakkı sağlar.
Sığınma talebinde bulunan kiĢilerin ülkeye giriĢlerinde, sığınmacının Sınır
TeĢkilatına rapor edilerek giriĢ izni verilmesi halinde kiĢi BAMF'ın iltica süreçlerini
yürüttüğü en yakın Kabul Merkezi'ne transfer edilir. Ġkamet Kanunu‟nun 10 uncu
maddesi birinci fıkrasına göre, iltica talebinde bulunmuĢ olan bir yabancıya, iltica
iĢlemlerinin nihai olarak sonuçlanmasından önce ikamet izni verilmesi; yasal hak
sahipliği halleri dıĢında sadece en yüksek eyalet merciinin muvafakatiyle ve ancak
Almanya Federal Cumhuriyeti‟nin önemli çıkarlarının gerekli kılması halinde mümkün
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Bundesagentur für Arbeit, Employment Of Foreign Workers in Germany Questions, Answers And
Tips For EmployeesAndEmployers,2015:s.2
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Almanya‟da ikamet izni verilmesine iliĢkin genel Ģartlar Ġkamet Kanunu‟nun 5 inci maddesi birinci
fıkrasında Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir:
Geçimin sağlanmıĢ olması/yeterli bir geçim kaynağına sahip olma,
Kimliğin ve yabancının bir baĢka ülkeye geri dönüĢ hakkının bulunmaması halinde, tabiiyetin açıklığa
kavuĢturulmuĢ olması,
Bir sınır dıĢı edilme nedeninin mevcut olmaması ve ikamet izni verilmesine iliĢkin bir talep hakkının
mevcut olmaması halinde yabancının ikametinin, sair bir nedenden ötürü Almanya Federal
Cumhuriyeti‟nin çıkarlarına halel getirmemesi veya bu çıkarları tehlikeye düĢürmemesi,
Pasaport yükümlülüğü Ģartlarının yerine getirilmiĢ olması.
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olabilir. Dolayısıyla kural olarak sığınma talebinde bulunmuĢ olan kiĢinin bu talebi
sonuçlandırılmadan ikamet izni verilmemektedir.
Ülkeye izinsiz olarak girmiĢ olan, ne iltica talebinde bulunan, ne de ülkeye
izinsiz giriĢlerinin tespitinden hemen sonra sınır dıĢı edilmek üzere tutuklanabilen ve
tutukluluktan sınır dıĢına sürülebilen veya geri gönderilebilen yabancılar, Ġkamet
Kanunu‟nun 15a maddesi kapsamında sınır dıĢına sürülmenin ertelenmesi hakkında
karar alınmasından veya bir ikamet izni verilmesinden önce eyaletlere dağıtılırlar.
Kanun uyarınca söz konusu yabancıların, belli bir eyalete veya belli bir yere
dağıtılmalarını talep etme hakları yoktur. Eyaletlere dağıtım, Federal ĠçiĢleri
Bakanlığınca belirlenen bir merkezi dağıtım mercii tarafından yapılır. Eyaletler, dağıtım
için farklı bir sistem kararlaĢtırmadıkları sürece iltica talebinde bulunanlar için
belirlenmiĢ dağıtım sistemi uygulanır. Yabancının; eĢ, ana-baba veya reĢit olmayan
çocukları arasında bir hane birliğinin mevcut olduğunu veya belli bir yere dağıtım
yapılmasına engel teĢkil eden sair zorunlu nedenlerin var olduğunu kanıtlaması halinde,
bu durum dağıtımda göz önünde bulundurulur.
Sığınma hakkı verilen kiĢiler Cenova SözleĢmesi ile uyumlu Ģekilde oturma izni
kazanırlar. Olumsuz kararlar hakkında sığınma talebi reddedilenler idari mahkemelere
baĢvurulabilir.140
3.2.1.4

Öğrencilerin Durumu

Yabancı öğrencilerin Almanya‟ya gelmeden Alman Büyükelçiliğinden aldıkları
bir vizeye sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden,
Avusturalya, Ġsrail, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti veya ABD‟den gelen
öğrencilerin vize mecburiyeti yoktur. Diğer ülkelerden gelenlerin vizesi genelde Alman
üniversitelerinden bir kabul mektubu, ilk akademik yılı mali olarak karĢılayabilecek
kanıt ve sağlık sigortası gerektirir. Ağustos 2007‟den beri üçüncü ülkelerden göç eden
araĢtırmacılar için yasal dayanak AB AraĢtırmacılar Yönetmeliği‟nin uygulamasıdır.
Bilimsel araĢtırma amacıyla oturma izni almak için yabancı araĢtırmacıların BAMF
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tarafından akredite olmuĢ bir araĢtırma kurumunda araĢtırma projesi yürütmek için
kabul anlaĢması yapmaları gerekmektedir.141
3.3

YABANCILARLA ĠLGĠLĠ YETKĠLĠ KURUMLAR

Almanya'da yasama ve yürütme yetkisi Federal Hükümet ile on altı eyalet
arasında paylaĢılmıĢ durumundadır. Bu durum göç ve sığınma konularındaki yetki
paylaĢımı ve politika üretme konusunda da geçerlidir.
ġekil 1 - Alman Federal Hükümeti‟nin Yabancılarla Ġlgili Birimleri
Alman Fedaral
Hükümeti
ĠĢgücü ve Sosyal
ĠĢler Bakanlığı

ĠçiĢleri Bakanlığı

Federal Göç
ve Mülteciler
Ofisi

Federal
Ġstihdam
Kurumu

Federal Polis

Yerel Ġstihdam
Ofisleri

Federal
Yönetim
Ofisi
Federal Yabancılar
Ofisi
(Kaynak: Yazar Tarafından OluĢturulmuĢtur.)

3.3.1

Alman Federal Hükümeti

3.3.1.1

ĠçiĢleri Bakanlığı

ĠçiĢleri Bakanlığı yabancılar, göç ve sığınma konularında temel yetkili birim
olup, konuyla ilgili mevzuat çalıĢmalarını Ģekillendirmesinin yanı sıra, Federal Göç ve
Mülteciler Ofisi (BAMF), Federal Polis (BPOL) ve Federal Yönetim Ofisi‟ne merkezi
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operasyon birimi olarak baĢkanlık eder.142 Göç ve iltica politikası ile uyumdan esas
olarak sorumlu birim olması nedeniyle konuyla ilgili görevleri Ģu Ģekildedir:
 Federal hükümetin yabancılar, göç, mülteciler ve uyuma iliĢkin politikalarını
yürütmek,
 Ġltica ve iltica iĢlemleriyle ilgili politikalar üretmek,
 Milliyet ve vatandaĢlık kazanma konularını düzenlemek,
 Ulusal azınlıklar ve vatanına geri dönenler ile ilgili yasal düzenlemeler
yapmak ve politikalar geliĢtirmek,
 Göç ve iltica meselelerinin Avrupa Birliği politikaları ile uyumlaĢtırılmasını
sağlamak,
 Yabancıların ülkeye uyumunu sağlayacak araçlar geliĢtirmek,
 Geri dönüĢü artırma amaçlı politikalar üretmektir.143
3.3.1.1.1.Federal Göç ve Mülteciler Ofisi (BAMF)
Göç konusuyla ilgili ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı esas yetkili kurumdur. Görevleri
temel olarak Ġkamet Kanunu‟nda düzenlenmiĢtir. Ayrıca AB mevzuatı kapsamında da
Kuruma bir takım görevler verilmiĢtir. Kurumun görevlerini Ģu Ģekildedir:
 Göç ve iltica politikaları üretmek,
 Entegrasyon, iltica uygulamaları, gönüllü geri dönüĢ, istatistik, AB fonları
konularını yönetmek,
 Ġltica ile ilgili meseleleri yürütmek (Dublin prosedürü), mültecilerin statüsünü
belirlemek, alt koruma konularını yönetmek,
 Entegrasyon kurslarını düzenlenmek,
 Göçle ilgili spesifik danıĢmanlık hizmetleri sağlamak,
 Göç meseleleri üzerine bilimsel araĢtırmalar yürütmek,
 Yabancıların (Central Aliens Register) kayıtlarını tutmak,
 Göç güvenliği meseleleri üzerine bilgi transferlerini koordine etmek
 Avrupa Göç Ağı'nın Ulusal Odak Noktası görevini yürütmek,144
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 ÇalıĢma amaçlı ikamet izni baĢvurularında Yabancılar Daireleri, Federal
Ġstihdam Kurumu ile pasaport ve vize iĢlemleri için Federal DıĢiĢleri
Bakanlığınca yetkili kılınan Alman dıĢ temsilcilikleri arasında bilgilerin
koordinasyonunu sağlamak,
 Düzenlenen uyum kurslarının temel yapısını ve eğitimin içeriğini geliĢtirmek,
 Ġsteğe bağlı geri dönüĢün teĢvikine iliĢkin programlar uyarınca tahsis edilen
kaynakların kullanımını sağlanmak,
 Yabancıların ülkeye kabulü, kabul edilen yabancıların eyaletlere dağıtımını
yapmaktır.145
3.3.1.2

ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Bakanlığı

ÇalıĢma Bakanlığı, yabancıların istihdamı ve mesleklerine göre iĢgücü
piyasasına uyumu konusunda ĠçiĢleri Bakanlığı ile iĢbirliği içerisinde çalıĢır.146 ÇalıĢma
hayatına iliĢkin politikaların üretilmesinde esas sorumlu olan bu Bakanlığın yabancılara
yönelik temel görevleri Ģu Ģekildedir:
 Yabancıların iĢgücü piyasasına eriĢimlerini sağlamak,
 Yabancıların istihdamı üzerine politikalar geliĢtirmek ve yasal düzenlemeler
yapmak,
 Yabancıların iĢ piyasasına uyumu ve çıraklık konusunda politikalar
geliĢtirmektir.147
3.3.1.2.1.Federal Ġstihdam Kurumu
Federal Ġstihdam Kurumuna yabancıların iĢgücü piyasasına eriĢimi konusunda
önemli görevler verilmiĢtir. Kurum temel olarak yabancıların iĢgücü piyasasına
katılımına iliĢkin prosedürel detayları düzenlemektedir. Alman Ġstihdam Kurumu‟nun
yapısı ve yabancı iĢgücü ile ilgili mevzuattan kaynaklı görevleri „Yabancıların
Ġstihdamında Alman Ġstihdam Kurumunun Rolü‟ baĢlığı altında detaylı bir Ģekilde ele
alınacaktır.
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Alman Eyalet Hükümetleri

3.3.2

Eyaletler seviyesinde göç ve iltica meseleleri yetkileri Bakanlıklara ve ĠçiĢleri
Senatörlerine devredilmiĢtir. Berlin ve Kuzey Rhine-Westphalia Ģimdiye kadar
entegrasyon üzerine düzenleme yapan iki eyalettir. Eğer eyalet seviyesinde herhangi bir
düzenleme yoksa eyaletler, yabancı birimlerinin bazı faaliyetlerini standartlar ve idari
düzenlemeler aracılığıyla düzenlemeye yardımcı olurlar. Aynı Ģekilde katılım ve veto
hakları bulunan 16 eyaletten temsilcilerden oluĢan Alman Federal Konsey içerisinde
Federal Yasayı Ģekillendirirler.148
3.3.2.1

Lander Bakanları ve ĠçiĢleri Senatörleri Birliği

Yerel düzeyde iltica politikası, uyum, vatandaĢlık kazanma konularında
çalıĢmalar yürütürler. Yönetsel ve politik iĢbirliği, danıĢmanlık, iltica uygulamaları ve
güvenlik politikaları üzerine anlaĢma yapma yetkileri bulunmaktadır.149
3.3.2.2

Yerel Ġstihdam Ofisleri

Yerel düzeyde yabancıların iĢgücü piyasasına giriĢini sağlamak, yabancıların
istihdamını

onaylamak,

çalıĢma

izni

verilecek

olan

yabancıların

muvafakat

gerekliliklerini gözden geçirmekle görevlilerdir.150
3.4 ALMANYA’DA YABANCILARIN ĠSTĠHDAMINA ĠLĠġKĠN YASAL
DÜZENLEMELER
Almanya‟da bulunan üçüncü ülke –AB, AEA veya Ġsviçre harici devletlervatandaĢlarının ülkeye giriĢ, yerleĢme ve istihdamları için temel düzenlemeleri içeren
Göç/ Ġkamet Kanunu (01.01.2005 Immigration/06.09.2013 Residence Act) ile
sığınmacıların iltica iĢlemleri ve mülteciliklerinin tanınması, ilticanın anayasal
standartlarını düzenleyen 23.12.2014 tarihinde Federal Hukuk Gazetesi‟nde yayımlanan
Ġltica ĠĢlemleri Kanunu (Asylum Procedure Act) federal düzeyde uygulanan iki kanun
olup, kesiĢen bir takım hususların yanı sıra farklı konulardaki düzenlemeleri de
148
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barındırmaktadırlar. Yabancıların çalıĢma izinlerine iliĢkin temel düzenlemeleri Göç
Kanunu içerir. Ġkamet Kanunu, Göç Kanunu‟nun bir parçası olarak üçüncü dünya ülkesi
mensuplarının ülkeye giriĢ, yerleĢme ve ekonomik aktiviteleri için yasal temel
oluĢturur.151
Bu yasalara ek olarak yabancılarla ilgili çok sayıda federal düzeyde hukuki
düzenleme bulunmaktadır. Yabancıların Ġstihdamı Konusundaki Yönetmelik söz konusu
düzenlemelerden biridir. Eyaletler düzeyinde de göçle ilgili en temel politika alanları
olan eğitim, araĢtırma ve polis güçlerinin örgütlenmesi alanlarında yönetsel Ģartlar ve
düzenlemeler mevcuttur.152 Federal düzeyde yabancı iĢgücüne iliĢkin düzenlemeler
içeren temel hukuki metinlere aĢağıda yer verilmiĢtir.
3.4.1

Alman Ġkamet Kanunu

Kanun‟un esas ismi Federal Almanya‟da Bulunan Yabancıların Ġkametleri,
Ekonomik Faaliyetleri Ve Uyumlarına ĠliĢkin Ġkamet Kanunu‟dur. Göç Kanunu‟ndan
bundan sonra Ġkamet Kanunu olarak bahsedilecektir. Ġkamet Kanunu yabancıların
Almanya‟ya giriĢ koĢullarını, ülkede ikametlerini, ikamet amaçlarını, ikametin sona
ermesi ve sığınma iĢlemlerini kapsar.
1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren bu Kanun‟un amacı;
 “Yabancıların Almanya Federal Cumhuriyeti‟ne geliĢlerinin yönlendirilmesi
ve sınırlandırılması,
 Almanya Federal Cumhuriyeti‟nin ekonomik ve iĢ piyasasına iliĢkin çıkarları
ile ülkeye yabancı kabul etme ve uyumlarını sağlama kapasitesini dikkate almak
suretiyle göçün düzenlenmesi ve olanaklı kılınması,
 Almanya Federal Cumhuriyeti‟nin insani yükümlülüklerini yerine getirmesini
sağlanması,
 Yabancıların Almanya Federal Cumhuriyeti‟ne giriĢlerini, ikametlerini, bir
iĢte çalıĢmalarını ve uyumlarının teĢvikinin düzenlenmesidir.”
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“Ġkamet izni, bu Kanunun öngörmesi veya ikamet izni türünün açıkça izin
vermesi halinde bir iĢte çalıĢma hakkı sağlar. Her ikamet izni türünde; bu iznin, bir iĢte
çalıĢma hakkı sağlayıp sağlamadığı belirtilir. Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢmak için
oturma izni sahibi olmayan bir yabancıya, ancak Federal Ġstihdam Kurumu‟nun
muvafakat vermesi veya Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakati olmaksızın iĢin
yapılmasının uygun olduğunun Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiĢ olması
halinde bağımlı bir iĢte çalıĢma izni verilebilir. Kazanç amaçlı çalıĢan bir yabancıyı
istihdam eden her iĢveren yabancının ikamete iliĢkin yükümlülükleri taĢıyıp
taĢımadığını tespit etmek zorundadır.”153
Kanunda çalıĢma iznine iliĢkin düzenlemelere 4 üncü Kısımda ÇalıĢma Amaçlı
Ġkamet Ġzni baĢlığı altında yer verilmiĢtir. Buna göre;
Bağımlı ÇalıĢma;154
 Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢacak yabancılara, iĢ piyasasındaki durum ve
iĢsizlikle etkili bir Ģekilde mücadele zorunluluğu dikkate alınmak suretiyle
Almanya‟nın ekonomik gereksinimlerine göre izin verilir.
 Bir yabancıya; Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakat vermiĢ olması veya
çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname ile ya da devletlerarası bir AnlaĢma ile
iĢin, Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakati olmaksızın yapılabileceğinin
hüküm altına alınmıĢ olması halinde, bir iĢverene bağlı olarak çalıĢma amaçlı
ikamet izni verilebilir. Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakatinde yer alan
sınırlamalar, oturma iznine iĢlenir.
 Meslek eğitim alınmıĢ olmasını gerektirmeyen bir iĢte bağımlı olarak çalıĢma
amaçlı oturma izni verilmesi, bunun, ancak devletlerarası bir AnlaĢma ile
belirlenmiĢ veya çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname‟de bu iĢ için oturma
iznine muvafakat verilmesinin öngörülmüĢ olması halinde mümkündür. Bu
kapsamda niteliksiz iĢgücüne oturma izni verilmesi daha zor koĢullara
bağlanmıĢtır.
 Meslek eğitimi yapılmıĢ olmasını gerektiren bir iĢte bağımlı olarak çalıĢma
amaçlı ikamet izni, ancak çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname‟de
153
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öngörülmüĢ olan bir meslek grubundaki bir iĢ için verilebilir. Gerekçeli münferit
vakalarda bir iĢte bağımlı olarak çalıĢma amaçlı oturma izni, bu iĢin
yapılmasında kamusal, özellikle bölgesel, ekonomik veya iĢ piyasası politikası
açısından bir çıkarın mevcut olması halinde verilebilir. Bu Ģekilde ülkenin
ihtiyaç duyduğu nitelikli meslekler belirlenmekte ve sadece bu mesleklerde
çalıĢma izni kolaylaĢtırılmakta ve teĢvik edilmektedir.
Bağımsız ÇalıĢma ise,155
Kendi nam ve hesabına çalıĢacak olan kiĢileri kapsamaktadır ve bir yabancıya
aĢağıda yer alan koĢulları taĢıması halinde bağımsız çalıĢma amaçlı oturma izni
verilebilir:
 “Önemli bir ekonomik yararın veya özel bölgesel bir ihtiyacın bulunması,
 Yapacağı iĢin ekonomide olumlu etkiler meydana getireceği beklentisinin
olması ve
 ĠĢin finansmanının kendi sermayesi veya bir kredi teminatıyla sağlanmıĢ
bulunması.”
Ġlk iki maddede belirtilen Ģartlar, en az 250.000 Euro tutarında yatırım yapılması
ve 5 kiĢi için istihdam oluĢturulması halinde yerine getirilmiĢ sayılır. Bunun dıĢında
yapılacak iĢe esas teĢkil eden fikrin uygulanabilirliği, yabancının giriĢimcilik tecrübesi,
yatırılacak sermayenin miktarı, yapılacak iĢin istihdama ve meslek eğitimine etkileri ile
teknolojik yenilik ve araĢtırma çalıĢmalarına katkıları açılarından değerlendirmeler
yapılmaktadır. Bağımsız çalıĢma amaçlı oturma izni, en fazla 3 yıl süreyle verilir. 3 yıl
sonra yabancının, planladığı iĢi baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirmiĢ ve geçimini temin
etmiĢ olması halinde yerleĢme izni verilmektedir.
ÇalıĢma iznine iliĢkin bağımlı ve bağımsız çalıĢma Ģeklindeki genel
düzenlemelerin yanı sıra mesleki nitelikleri yüksek olan yabancılara özel bir takım
düzenlemeler de getirilmiĢ ve bu kiĢilerin istihdama katılımı belirli düzeyde teĢvik
edilmiĢtir. Bu kiĢiler Kanun‟da “ Müsamahalı Ġkamet Eden Vasıflı Yabancılar Ġçin
ÇalıĢma Amaçlı Oturma Ġzni‟‟ ve “Yüksek Vasıflılar Ġçin YerleĢme Ġzni‟‟ baĢlıkları
altında ele alınmıĢtır.
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Müsamahalı Ġkamet Eden Vasıflı Yabancılar Ġçin ÇalıĢma Amaçlı Oturma
Ġzni

156

verilmesinde, “Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakat vermiĢ olması ve

yabancının Federal Almanya‟da Devletçe tanınmıĢ veya bu durumla kıyaslanabilecek
bir meslek dalında nitelikli meslek eğitimi edinmiĢ veya yüksekokul bitirmiĢ veya
denkliği kabul edilmiĢ veya Alman yüksekokul diplomasıyla kıyaslanabilecek bir
yabancı yüksekokul diploması ile 2 yıldan beri kesintisiz olarak diplomasına uygun bir
iĢte çalıĢması veya kalifiye eleman olarak nitelikli bir meslek eğitimi alınmasını Ģart
koĢan bir iĢi 3 yıldan beri kesintisiz olarak yapması ve ikamet izni baĢvurusundan
önceki son yıl içinde kendisinin ve ailesinin veya aynı hane içinde beraber yaĢadığı
kiĢilerin geçim masraflarının karĢılanması için gerekli konut ve ısıtma masraflarının
karĢılanması hariç kamu yardımlarına muhtaç olmaması koĢulu” aranmaktadır. Bu
koĢullardan birinin sağlanmasına ek olarak, “yabancının yeterli büyüklükte bir konuta
sahip olması, yeterli derecede Almanca bilmesi, Yabancılar Dairesine önem arz eden
durumlarda ikamet hukuku açısından kasten yanlıĢ beyanda bulunmamıĢ olması, resmi
makamların ikametin sona erdirilmesine iliĢkin önlemlerini teamülen yavaĢlatmamıĢ
veya engellememiĢ olması, aĢırı ve terörist örgütlerle iliĢkisi olmaması veya bunları
desteklememesi ve Ġkamet Kanunu‟na veya Ġltica ĠĢlemleri Kanunu‟na göre yalnız
yabancılar tarafından iĢlenebilecek 50 günlük veya 90 günlük para cezalarını öngören
suçlar kaideten hariç olmak üzere, Federal Almanya‟da teamülen iĢlenmiĢ bir suçtan
dolayı hüküm giymemiĢ olması hallerinde” Almanya‟da müsamahalı ikamet eden bir
yabancıya mesleki niteliğine uygun bir iĢte çalıĢma amacıyla oturma izni verilebilir.
Yüksek vasıflı kiĢi157 ise Kanun‟da “özel uzmanlık bilgisine sahip bilim
adamları, yüksek düzeyde iĢleve sahip öğretim elemanları veya yüksek düzeyde iĢleve
sahip bilimsel çalıĢma yapan elemanlar, zorunlu hastalık sigortası primine esas tavan
ücretin en az iki katı tutarında ücret alan özel mesleki tecrübeye sahip uzmanlar ve
yönetici konumundaki personel‟‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. “Yüksek vasıflılar için
yerleĢme izni bir yabancıya; özel hallere münhasır olmak kaydıyla, Federal Ġstihdam
Kurumu‟nun muvafakat vermiĢ olması veya çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname
ile ya da devletlerarası bir AnlaĢma ile yerleĢme izninin Federal Ġstihdam Kurumu‟nun
muvafakatine gerek olmaksızın verilebileceğinin hüküm altına alınmıĢ olması ve
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Almanya Federal Cumhuriyeti‟ndeki hayat Ģartlarına uyum sağlanacağına ve devlet
yardımı alınmaksızın geçimin temin edileceğine iliĢkin varsayımın makul nedenlerinin
bulunması halinde yerleĢme izni verilebilir. Ġkamet izni süreli bir oturma hakkı
tanımakta iken, yerleĢme izni süresiz bir oturma izni vermesi nedeniyle yüksek vasıflı
yabancıların istihdamı için bu durum önemli bir destek aracı olarak görülmelidir.”
3.4.2

Ġltica ĠĢlemleri Kanunu

Ġltica ĠĢlemleri Kanunu‟nun 26a maddesine kapsamında kural olarak
“Almanya‟ya güvenilir üçüncü ülkeden giriĢ yapan yabancılara iltica hakkı verilmez
ancak yabancının üçüncü ülkeye girdiği anda Almanya‟da oturma izni varsa veya
Almanya‟nın Avrupa Topluluğu mevzuatından veya üçüncü ülkeyle bir anlaĢma
kapsamında bir sorumluluğu varsa bu hüküm iĢletilmez.”
Ġltica ĠĢlemleri Kanunu‟nun sadece 65 inci bölümünde yabancıların Almanya‟da
istihdamına iliĢkin bir takım hususlara yer verilmiĢtir. Buna göre “yabancılar bir kabul
merkezinde kaldıkları süre boyunca ücretli istihdam edilme izinleri yoktur. Üç ayın
sonunda federal sınırlarda yasal olarak bulunan iltica baĢvuru sahipleri sağladıkları
koĢullara göre Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakati ile ya da muvafakate gerek
olmaksızın iĢgücü piyasasına katılabilirler.”
Ayrıca kabul merkezlerinde ilgili kanun gereğince sığınmacılara çeĢitli
konularda danıĢmanlık hizmetleri sunulur.
3.5 YABANCILARIN

ĠSTĠHDAMINDA

ALMAN

ĠSTĠHDAM

KURUMUNUN ROLÜ
3.5.1

Alman Ġstihdam Kurumu’nun (Bundesagentur für Arbeit) Yapısı

Federal Ġstihdam Kurumu iĢgücü piyasasındaki en büyük hizmet sunucudur ve
yasal yapısı kapsamında kendi kendini yöneten ve bağımsız olarak görevlerini yerine
getiren bir kamu kurumudur.158
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Federal Ġstihdam Kurumu Nürnberg‟de bulunan BaĢkanlık Ofisi (the Head
Office), on Bölge Müdürlüğü (Regional Directorates), yüz elli altı Ġstihdam Ofisi
(Employment Agencies) ve yaklaĢık altı yüz ġube Müdürlüğünden ( Branch Offices)
oluĢmaktadır. Bu teĢkilata ek olarak, Nürnberg istihdam araĢtırmaları için bir Enstitü,
Bonn Uluslararası ĠĢe YerleĢtirme Servisi, Federal Ġstihdam Kurumunun Personel
Akademisi,

Federal Ġstihdam Kurumu Üniversitesi (ĠĢgücü Piyasası Yönetimi

Üniversitesi), Bilgi Teknolojileri Sistem Kurumu, Ġstihdam Kurumu Hizmet Müessesesi
ve Aile Yardımı Ofisi Ģeklinde özel yapıları da bulunmaktadır.159 Kurum 108.536
personel ile hizmet sunmaktadır.160
Ġstihdam Kurumu Yürütme Kurulu tarafından yönetilir, Yürütme Kurulu bir
baĢkan ve iki üyeden oluĢur. Bu kurul Federal Ġstihdam Kurumunu yönetir ve iĢleri
yürütür. Ayrıca Kurumu mahkemeler önünde temsil eder.161
Orta düzeyde, Federal Ġstihdam Kurumu‟nun bölge müdürlükleri bölgesel iĢgücü
piyasası politikalarının baĢarısından sorumludurlar. Bölge müdürlükleri federe
hükümetlerle birlikte çalıĢarak eyaletlerin yapısal, ekonomik ve iĢgücü piyasası
politikalarının koordinesini sağlamakla görevlidirler. Bölge müdürlükleri de bir yürütme
kurulu tarafından yönetilir ve bu kurullara biri kadın biri erkek olmak üzere iki kiĢi
baĢkanlık eder ve bunların dıĢında operasyonel ve iç servisi için birer üyesi daha
bulunur.162
Ġstihdam Ofisleri yerel düzeyde Federal Ġstihdam Kurumu‟nun görevlerini yerine
getirmekten sorumludurlar. Bölge Müdürlükleri gibi istihdam ofisleri de yürütme kurulu
tarafından yönetilir. Bu kurullara biri kadın biri erkek olmak üzere iki kiĢi baĢkanlık
eder ve bunların dıĢında kurulun iki üyesi daha vardır.163
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Essen, Cologne, Frankfurt/Main, Münih ve Stuttgart istihdam kurumlarında
bulunan uzman ekipler oturma izinlerinin onaylanmasından yani yabancıların çalıĢma
izni almasından sorumludurlar.164
Kurum tarafından yabancılara sunulan hizmetler temelde ikiye ayrılmaktadır. Bu
hizmetlerden ilki Kurum temel faaliyetlerinden olan iĢ bulmaya aracılık ve mesleki
eğitime yönlendirme faaliyetleridir. Kurumun iĢlemsel anlamda ikinci görevi ise,
yabancıların çalıĢma izinlerine iliĢkin muvafakat iĢlemlerini yürütmektedir. AĢağıda bu
konulara farklı baĢlıklar altında yer verilmektedir.
3.5.2 Alman

Ġstihdam

Kurumu

Tarafından

Yabancılara

Sunulan

Hizmetler
Kurum tarafından yabancılara sunulan hizmetlerin, ülkenin vatandaĢlarına
sunulan hizmetlerden temelde bir farkı yoktur.
Almanya‟daki istihdam hizmetleri bütüncül bir yapı arz etmektedir ve eğitim
kurumları, belediyeler ve istihdam kurumlarının iĢbirliğinde yürütülmektedir. Özel
eğitimli sosyal hizmet çalıĢanları aracılığıyla tercüme hizmetleri sunulmakla birlikte
sistem göçmenlere özel kurgulanmamıĢtır. Yabancı ya da vatandaĢ fark etmeksizin
kiĢilerin iĢgücü piyasasına entegrasyonunda ve hizmet sunumunda profil çıkarma, hedef
belirleme, strateji oluĢturma ve uygulama aĢamalarından oluĢan dört kademeli model
kullanılmaktadır. Bununla birlikte göçe özgü dil yetilerinin eksikliği veya mesleki
becerilerin tanınması gibi sorunlar da modele dâhil edilebilmektedir.165
ĠĢ bulmaya aracılık anlamında Federal Ġstihdam Kurumu tarafından iĢ baĢvurusu
eğitimleri yabancılara da verilmektedir.166 Oturma izni koĢullarının yerine getirilmiĢ
olması kaydıyla Federal Ġstihdam Kurumu kayıt yaptıran yabancılara hangi iĢlerde ve
nasıl çalıĢabilecekleri konusu da dâhil iĢ bulma veya mesleki eğitim alma konusunda
yardımcı olmaktadır. Bu süreçte nitelik ve iĢ tecrübesine iliĢkin bir takım detaylı
bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler sisteme bir kez girildiğinde, ilgili tüm
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istihdam ofislerine gönderilmektedir.167 Almanya‟nın iĢ ve iĢçi arama portalının ismi
JOBBÖRSE‟dir ve bu portal üzerinden Almanya‟nın herhangi bir yerindeki iĢler
yabancılar dâhil herkes tarafından görülebilmektedir.168 JOBBÖRSE internet sitesi,
Almanca, Ġngilizce, Ġspanyolca, Fransızca, Ġtalyanca, Rusça ve Türkçe Ģeklinde olmak
üzere yedi farklı dilde ve benzer Ģekilde Federal Ġstihdam Kurumu‟nun internet sitesi de
Ġngilizce ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir. Bu durum farklı milletlerden
kiĢilerin Kuruma eriĢebilirliğini artırmakta ve Kurumdan etkin hizmet alınmasında
önemli katkılar sunmaktadır.
Yabancılara sunulan mesleki eğitime yönlendirme faaliyetleri diğer vatandaĢlara
sunulan hizmetlerle aynı Ģekilde yürütülmektedir. Almanya‟da mesleki eğitim almak
için öncelikle meslek danıĢmanı ile bire bir mülakat gerçekleĢtirilmekte, kiĢinin
tercihleri ile yetenekleri değerlendirilmekte ve kiĢi için en uygun eğitim Ģekli
bulunmaya çalıĢılmaktadır. Ġstihdam Ofisleri aracılığıyla mesleki bir programa
yerleĢtirilememe durumunda bir iĢverenin yanında stajyerlik yapılabilmesi gibi
alternatifler de kiĢiye önerilir. Planet-beruf.de internet sitesi Almanya‟daki mesleki
eğitim hakkında geniĢ bilgilere yer vermektedir. Ayrıca istihdam ofislerinin konuyla
ilgili çok sayıda basılı materyalleri de bulunmaktadır.169
Almanya‟da mesleki eğitim özellikle zanaat ve ticaret alanında ikili sistem adı
verilen yöntemle gerçekleĢtirilmektedir. Ġkili sistemde mesleki eğitim, hem iĢletmede
uygulama olarak hem de meslek okulunda teori olarak verilmektedir. Ġstihdam
Ajanslarının Mesleki Bilgilendirme Merkezleri Almanya'daki çeĢitli meslekler,
faaliyetler ve gerekli yeterlikler hakkında vatandaĢlara ve yabancılara bilgi sağlamakla
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görevlidir. Bu kapsamda Ġstihdam Ajansları yabancılara danıĢmanlık yapmakta ve
uygun bir staj yeri ya da iĢ bulmaları konusunda yardımcı olmaktadır.170
Bununla birlikte yabancı, göçmen veya sığınmacı Ģeklinde hedef gruplara
yönelik mesleki eğitim projeleri de düzenlenmektedir. Ancak, temel mesleki eğitime
eriĢimde yabancıların karĢılaĢtığı eĢitsizlikler ve ileri düzey mesleki eğitime eriĢimde
yabancıların sertifikasyonların tanınmasında karĢılaĢılan güçlükler eleĢtirel anlamda sık
sık dile getirilmektedir.
Federal Ġstihdam Kurumu‟nun internet sitesinde yer alan 11.03.2016 tarihli basın
bildirisinde ülkelerinden kaçmaya zorlanmıĢ insanlar için uyum kurslarının önemine,
Almanya‟da konuyla ilgili yaĢanan eksikliklere ve önerilere yer verilmiĢtir. Bu
kapsamda Kurum uyum kurslarının açılmasında ve katılımcıların dağılımında prosedür
açısından hala geliĢtirilmesi gereken hususların olduğunu; entegrasyon kurslarının
prosedürlerinin basitleĢtirilmesi ve eriĢimin kolaylaĢtırılması anlamında değiĢikliğe
gidilmesi ve uyum kursları fonunda artıĢ yapılması gerektiği savunulmaktadır.
Entegrasyon kurslarının, yabancıların bir an önce baĢlamasına imkân sağlayacak Ģekilde
düzenlenmesi, kursa katılmak için bekleme sürelerinin kısaltılması, eriĢilebilir bir
uzaklıkta olmasına önem gösterilmesi, kurslar için ayrılan kaynağın artırılması ve
Ģeffaflık içinde yürütülmesi yönündeki taleplerini Federal Hükümete ilettiklerini ifade
etmiĢlerdir. Almanya‟da istihdam veya mesleki eğitim amaçlı kalan mültecilere
rehberlik edecek Ġstihdam Kurumlarının ve job centerların çalıĢmalarının ancak temel
dil eğitiminin verilmesi ile etkili olabileceği belirtilmiĢtir. Mevcut düzenlemede iltica
hakkına sahip olanların yetkili bir kurs sağlayıcısı tarafından organize edilen bir kursa
katılabilmek için kendisi programları araĢtırmak zorundadır ve bu durum sistemin bir
eksikliği olarak ifade edilmiĢtir.171
Kurumun 24.04.2015 tarihli basın bildirisi ise mültecileri mesleki eğitime ve
istihdama kazandırmak baĢlığı ile duyurulmuĢtur. Federal Ġstihdam Kurumu Yönetim
Kurulu tarafından çalıĢma izni olan geçici kalma hakkına sahip kiĢiler ve mülteciler için
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uyum faaliyetlerinin geliĢtirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu dile getirilmiĢtir. Son
dönemde Almanya‟ya gelen mülteci sayısında önemli artıĢlar yaĢandığı, çalıĢma için
gereken bekleme sürelerinin kısaltılmasında yaĢanan geliĢmenin Kurumun hizmet
sunduğu iltica arayan veya geçici kalma hakkı bulunan kiĢilerin sayısında artıĢa neden
olacağı, bu kiĢilerin uzun bir süre ülkede kalacakları göz önünde bulundurulduğunda
kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için daha fazla desteklenmeleri ve iĢgücü piyasasına
entegre edilmeleri gerektiği vurgulanmıĢtır. Söz konusu süreçlerin önemli bir aĢamasını
dil öğrenme oluĢturulacağı belirtilmiĢtir.
Üç aylık bekleme sürecinde sığınmacılara yönelik hayata geçirilen “Erken
Müdahale” projesi ile Kurum tarafından sığınmacıların hızlı bir Ģekilde iĢgücü
piyasasına entegre olmaları desteklenmektedir. Ayrıca proje çerçevesinde nitelikli
mültecilere yönelik özel destek tedbirleri geliĢtirilmektedir. Proje kapsamında edinilen
tecrübeler ıĢığında danıĢmanlık eğitimi ve iĢe yerleĢtirme alanlarında daha geniĢ
kapsamlı uygulamaların oluĢturulabilmesi amacıyla Kurum tarafından konunun diğer
ilgili aktörlerine tavsiyelerde bulunabilecek bir uzmanlık grubu oluĢturulmuĢtur.172
3.5.3 Ġstihdam Kurumu Tarafından ÇalıĢma Muvafakati Verilmesine Dair
Genel Hükümler
Ġkamet Kanunu‟nun 39 uncu maddesi birinci fıkrasına göre “Kanuni bir
düzenleme ile baĢka bir hüküm getirilmemiĢ ise yabancının bağımlı olarak çalıĢmasına
imkân veren ikamet izni, sadece Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakati ile
verilebilir. Muvafakat; bunun, devletlerarası anlaĢmalar, kanun veya kanun hükmünde
kararname ile belirlenmiĢ olması halinde verilebilir.”
Alman Ġkamet Kanuna uygun Ģekilde istihdam amaçlı çalıĢma izni için
muvafakat verilebilmesinin Ģartları Ģu Ģekildedir:
 “Yabancının istihdamının iĢgücü piyasasında herhangi bir negatif etki
yapmayacağı,
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 ĠĢe uygun Alman, AB ve AEA ile Ġsviçre vatandaĢının olup olmadığına dair
öncelik kontrolü ve
 Yabancıların çalıĢma koĢullarının benzer yerli iĢçilerin çalıĢma koĢullarından
kötü olmaması.”173
Ġkamet Kanunu‟nun 39 uncu maddesi dört ve beĢinci fıkralarına göre “Federal
Ġstihdam Kurumu, yerleĢme izni verilmesine yabancının bağımlı olarak çalıĢmasının iĢ
piyasası üzerinde olumsuz etkiler doğurmayacak olması halinde muvafakat verebilir.
Kurum, muvafakati ile yabancının mesleki faaliyetini ve bunun süresini belirleyebilir ve
bağımlı çalıĢmayı, belirli iĢletmeler veya bölgeler ile sınırlandırabilir.”
Yerelde bulunan Ġstihdam Ofisleri söz konusu açık iĢe uygun diğer adayların
olup olmadığı konusundaki öncelik kontrolleri kapsamında bölgede veya Avrupa Birliği
ile Avrupa Ekonomik Alanı‟nda tercihen baĢka baĢvuran olup olmadığının kontrolünü
sağlamaktadırlar. Daha sonra yabancı iĢçiye sunulan istihdam Ģartlarının benzer iĢte
çalıĢan yerli iĢçilerden kötü olmadığının tespiti yapılmaktadır. Özellikle taahhüt edilen
çalıĢma Ģartları hakkında bilgi veren detaylı bir iĢ ilanı en kısa zamanda Ġstihdam
Kurumu‟na

sunulur.

BoĢ

bir

pozisyonun

bir

yabancı

çalıĢanla

doldurulup

dolduramayacağı sorusu genellikle iki haftada netlik kazanır. Bu zaman aralığında
iĢverenin gerekli tüm bilgiyi vereceği varsayılır.174 Yabancıların çalıĢma koĢullarının
benzer yerli iĢçilerin çalıĢma koĢullarından kötü olmaması hükmü yabancı çalıĢtırmak
isteyen ve bunun için bir muvafakate ihtiyacı olan iĢverenin, Federal Ġstihdam
Kurumu‟na yabancının iĢ ücreti, çalıĢma süreleri ve diğer çalıĢma Ģartları hakkında bilgi
vermesi aracılığıyla tespit edilir.
Alman Ġstihdam Kurumu'nda belirli istihdam ofisleri yabancıların iĢgücü
piyasasına kabul iĢlemlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. ÇalıĢabilmek için oturma
izni baĢvurusu için yetkili makamlara baĢvurulduğunda çalıĢma amaçlı muvafakatin
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gerekip gerekmediği tespit edilerek ona göre iĢlemlere Federal Ġstihdam Kurumu dâhil
edilir.175
ÇalıĢma izni alanlara verilecek oturma izni, profesyonel bir aktivite, iĢveren,
istihdam kurumunun bulunduğu bölge ve çalıĢma saatleriyle alakalı olarak
sınırlandırılabilir. Verilen muvafakat prensipte en fazla üç yıl olan istihdam süresiyle
sınırlıdır. Bir düzenlemeye veya hükümetler arası bir anlaĢmayla belirlenen zamana
bağlı istihdam durumunda muvafakat en fazla izin verilen süre ile sınırlıdır. ÇalıĢan
çalıĢtığı yeri veya çalıĢma Ģartlarını değiĢtirmeden önce ikamete iliĢkin tüm iĢlemlerini
göç ofisine bildirmek zorundadırlar.176
ÇalıĢma izni almayan yabancı çalıĢanlara ve çalıĢma izni bulunmayan kiĢileri
istihdam eden iĢverenlere idari yaptırımlar uygulanır.
Yabancıların çalıĢma izinleri için Alman Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakatine
gerek olup olmadığı hususuna Ġstihdam Yönetmeliği‟nde detaylı Ģekilde yer verilmiĢtir.
Kurumun onay iĢlemleri nitelikli çalıĢanlar, mevsimsel çalıĢanlar, geçici istihdam
edilenler ve belirli meslek sahipleri için ayrı ayrı düzenlenmiĢtir.
YerleĢme izni almıĢ olan yüksek nitelikli bireyler, AB Mavi Kart sahipleri,
çalıĢma amaçlı Alman üniversitelerinden mezun olanlar, yönetici pozisyonunda
çalıĢacak olanlar, öğretmenler, araĢtırmacılar, misafir bilim adamları, mühendisler ve
teknisyenler gibi nitelikli çalıĢanların baĢvurularında Ġstihdam Yönetmeliği gereği
Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakati aranmaz.
Tanınan (recognized) mesleki niteliğine uygun iĢ arayan iĢçiler, gönüllü
hizmetlerde/hayır iĢlerinde çalıĢacak bireyler, yabancı üniversite veya teknik okulların
öğrenci ve stajyerlerin 3 aya kadar olan yaz tatili çalıĢmaları, ileri düzeyde mesleki
eğitim stajyerleri gibi geçici istihdam edilecek kiĢilerin baĢvurularında gerek Ġkamet
Kanunu gerekse de Ġstihdam Yönetmeliği gereği Kurumun muvafakatine ihtiyaç
bulunmamaktadır. Ancak, uluslararası yapıdaki veya ortaklıktaki Ģirketlerdeki personel
değiĢimleri, çocuk bakıcıları, mevsimsel çalıĢmalar, ev iĢi yardımcıları ve gösteri
175
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asistanları pozisyonunda geçici çalıĢacak olan kiĢilerin çalıĢabilmeleri için Kurumun
muvafakatine ihtiyaç bulunmaktadır.
12 ayda 3 aydan fazla olmamak kaydıyla belirli bir sanatsal faaliyet yürütecek
olanlar, profesyonel sporcular ve profesyonel antrenörler, modeller ve reklamcılar, tur
rehberleri, mütercimler, hava ve deniz iĢletmelerinde çalıĢanlar, uluslararası spor
müsabakalarında görev alanlar gibi yönetmelikte sıralanan belirli meslek mensuplarının
ikamet izni almaları için Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakati aranmamaktadır.
Almanya‟da bir mesleğe girmeyi düzenleyen uluslararası bir anlaĢma mevcut
ise, bu anlaĢma Federal Ġstihdam Kurumu‟ndan muvafakat alınıp alınmayacağını da
düzenler. Ġstihdam Yönetmeliği 29 uncu maddesi birinci fıkrasına göre, “Ġstisna
SözleĢmesi çalıĢanları (contract workers) ile Almanya ile Bosna, Makedonya, Sırbistan
ve Türkiye arasındaki bir iĢ(gücü) sözleĢmesine dayalı olarak iĢçi gönderilmesi veya
kabulü bu kapsamda değerlendirilmektedir.” Konuyla ilgili yetkili idare Stuttgart
Ġstihdam Kurumu‟dur. Kendi ülkelerinde profesyonel bir nitelik edinip, belirli seviyede
Almanca bilgisine sahip ve Almanya'da mesleğini ve dilini geliĢtirecek olan misafir
iĢçilerin durumu da uluslararası sözleĢme ile düzenlenmiĢtir. Arnavutluk ve Rusya ile
düzenlenen karĢılıklı anlaĢmalar bu kapsamdadır.
Ġstihdam Yönetmeliği‟nin 31 inci maddesine göre Alman Ġkamet Kanunu'na
uygun Ģekilde ikamet izni almanın genel Ģartlarını taĢıyarak oturma izni almıĢ olan
yabancılar ve Ġstihdam Yönetmeliği 32 nci maddesi iki, üç ve dördüncü fıkraları
doğrultusunda kalma hakkı bulunan veya sınır dıĢı edilmesi geçici olarak durdurulan
kiĢilerden asgari ücrete tabi olmaksızın mesleki hazırlık stajyerleri, resmi olarak
tanınmıĢ veya kıyaslanabilir mesleki eğitim alanlar, yüksek nitelikliler, yöneticiler,
bilim adamları ve araĢtırmacılar, Almanya'da kesintisiz olarak 4 yıl süreyle oturmuĢ
olanlar Federal Ġstihdam Kurumu‟nun muvafakati olmaksızın oturma izni alabilen –
uluslararası/ulusal- koruma kapsamındaki kiĢilerdir.
ÇalıĢma muvafakati Almanya‟da üç aydan fazla süre ile yasal olarak bulunan ve
sınır dıĢı edilmesi askıya alınmıĢ olanlar ve iltica arayanlar için de belirli koĢullar
altında söz konusu olabilmektedir. Ancak bu kiĢilere yönelik verilecek muvafakatlerde
öncelik kontrolü koĢulu aranmamaktadır.
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Federal Ġstihdam Kurumu tarafından yayınlanan ülke listesinde yer alan yerlerde
sağlık ve hemĢirelik alanında iĢe alma ve yerleĢtirme hizmetleri sadece Alman Ġstihdam
Kurumu tarafından yapılmaktadır. Liste Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık
personeli eksikliği çektiği tespit edilen 57 ülkeyi içermektedir.177
Ġkamet Kanunu‟nun 40‟ıncı maddesine göre “Federal Ġstihdam Kurumu iĢ
iliĢkisinin izinsiz bir iĢ aracılığı veya iĢe alma suretiyle kurulmuĢ olması veya
yabancının geçici iĢçi (temporary worker) olarak çalıĢmak istemesi halinde yabancıların
muvafakatlerini reddedebilir. Yabancının Ģahsından kaynaklanan önemli nedenlerin
bulunması halinde de çalıĢması için onay verilmeyebilir.” Bu durumda Kuruma takdir
yetkisi tanınmıĢtır.
Kurum tarafından verilmiĢ olan çalıĢma onayı, yabancının kıyaslanabilir
nitelikteki Alman iĢçilere göre daha kötü çalıĢma Ģartlarında çalıĢtırılması, iĢ iliĢkisinin
izinsiz bir iĢ aracılığı veya iĢe alma suretiyle kurulmuĢ olması veya yabancının ödünç
iĢçi olarak çalıĢmak istemesi halinde Kanun‟un 41 inci maddesine göre muvafakat iptal
edilir.
3.6 ALMANYA’DA YABANCI ĠġGÜCÜNE YÖNELĠK POLĠTĠKALAR
21. yüzyılın baĢındaki iĢgücü piyasası reformları ve diğer yapısal reformlar
sayesinde Alman ekonomisi küresel ekonomi ve finans krizi karĢısında etkileyici
sonuçlar elde etmiĢtir. Zorlu ekonomik koĢullara rağmen, kamu maliyesinin
sürdürülebilirliği desteklenirken Almanya iĢsizliği de önemli ölçüde azaltmıĢtır.
Almanya güçlü ihracatı ve geliĢen mali yönetimi ile büyük baĢarılar sergilemekle
birlikte söz konusu baĢarıların sürdürülebilir olması için toplumdaki eĢitsizliklerin
giderilmesi gerekmektedir. Gelecek yirmi yılda nüfusun yaĢlanması sorunun üstesinden
gelinebilmesi için bu tarz politikalar kritik öneme sahiptir. Angela Merkel liderliğindeki
Federal Hükümet Avrupa‟nın toparlanmasının desteklenmesi ve ekonomik reformlar
için önemli adımlar atılacağını seçim sonrası sıklıkla ifade etmiĢlerdir.178
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Göç olgusu Almanya‟da iĢgücü piyasası açısından kritik öneme sahip bir
konudur. Almanya hızla yaĢlanan bir nüfus gerçeği ile karĢı karĢıyadır ve 2050‟ye kadar
üç Alman‟dan birisinin 65 yaĢ veya üzerinde olacağı öngörülmektedir. Tahminler
çalıĢma çağındaki nüfusun 14.8 milyon kiĢiye kadar düĢeceği yönündedir. ġu anda
istihdamdaki kiĢi sayısının 43 milyondan fazla olduğu düĢünüldüğünde çizilen tablonun
korkutucu yanları açık bir Ģekilde görülebilmektedir. Ġstihdamdaki kiĢi sayısının
dramatik bir Ģekilde azalıĢı ekonomik büyümeyi ve kamunun sosyal harcamalarının
istikrarını zayıflatacaktır. Dolayısıyla reformlardan iĢgücü arzını, kadınların tam
zamanlı iĢgücü piyasasına katılımını, iĢgücü göçünün teĢvik edilmesini ve hızlı göçmen
entegrasyonunu arttırması beklenilmektedir. ĠĢgücü göçü ayrıca gelecekteki iĢgücü
talebinin

karĢılanmasına

ve

yaĢlanan

nüfus

nedeniyle

ortaya

çıkan

beceri

yetersizliklerinin giderilmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte yüksek nitelikli
kiĢilerin ülkeye göçü ile ilgili olarak son dönemde yapılan reformlarda bir takım
kısıtlara da yer verilmiĢtir. Alman iĢgücü piyasası ihtiyaçlarının büyüklüğü nedeniyle
yerel olarak karĢılanamayan iĢgücü taleplerine cevap verebilecek uluslararası iĢe alımlar
için OECD tarafından Almanya‟ya yabancı iĢçi alımı ile ilgili prosedürleri düzene
koyması ve özellikle de orta nitelikli mesleklerin göçü için teĢvik mekanizmalarını
harekete geçirmesi tavsiye edilmektedir.179
Bununla birlikte son yıllarda neredeyse her gün onlarca kiĢinin ölümü ile
sonuçlanan bot faciaları180, Alman Ġltica Kanunu reformu, iltica arayanlarca yapılan
protestolar ve iltica edenlerin Almanya‟da yaĢadığı uyum sorununa yerel halkın zaman
zaman tepki göstermesi gibi olaylar yabancılar konusunun farklı boyutlarıyla Alman
hükümetinin, medyanın ve kamuoyunun gündemine oturmasına sebep olmuĢtur.
Göçmenlerin durumu insani bir mesele olmakla güvenlik meselesi olma tartıĢmaları
arasında sıkıĢıp kalmıĢ durumdadır.
Son dönemde yaĢanan olağan dıĢı insani göç hareketlerinin neden olduğu
karmaĢa ve belirsizlik ortamı bir tarafa bırakılırsa 2000‟li yıllarda geçte olsa Alman
yetkililer Almanya‟nın bir göçmen ülkesi olduğunu kabul etmiĢ ve özellikle yabancı
179
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iĢgücü ile ilgili uzun vadeli politikalar ve düzenlemeler ortaya koymuĢlardır. Hatta
günümüzde Almanya‟nın yabancı iĢgücü politikaları Avrupa Birliği‟nin konuyla ilgili
politikalarına belirli ölçüde yön vermektedir.
Almanya‟da iltica ve göç politikaları birçok diğer politika alanı –özellikle
Ulusal Entegrasyon Planı‟nda belirlenen uyum politikası- ile kesiĢir. Ayrıca iltica ve
göç politikaları, iĢgücü piyasası ve uyum politikası, yüksek nitelikli iĢçiler politikası,
kalkınma politikası, suç potansiyeli taĢıyan kiĢilerin giriĢi ve kalması gibi iç güvenlik
politikası, sağlık sigortası politikası ve ayrımcılık karĢıtı politikalar ile iç içe
geçmiĢtir.181
Alman yabancı iĢgücü politikaları iktidarda bulunan siyasi partilerin
yaklaĢımları ile içinde bulunulan zamanın koĢulları ve gereklilikleri tarafından
ĢekillenmiĢtir. Bu nedenle Almanya‟nın yabancı iĢgücüne yönelik tutum ve
politikalarının Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında çok aĢamalı bir yapı sergilediğine
özellikle değinmek gerekmektedir. ÇalıĢma kapsamında dönemler itibarıyla politikalara
ve bu politikalardaki dönüĢümlere değinilmeye gayret gösterilmiĢtir. Özellikle 2005
yılında yürürlüğe giren Ġkamet Kanunu Almanya‟da çalıĢmak isteyen yabancıların
durumunda önemli değiĢiklikler yapmıĢtır. Bu nedenle 2005 sonrası dönem daha
kapsamlı Ģekilde ele alınacaktır.
Ayrıca göz ardı edilmemesi gereken önemli bir diğer husus, Suriye‟de yaĢanan
iç savaĢ nedeniyle yerlerini terk eden milyonların nihai olarak Avrupa‟ya ulaĢma
isteklerinin

Almanya‟da

yabancılara/sığınmacılara

karĢı

politikaları

ve

yasal

düzenlemeleri ne Ģekilde etkileyeceğinin henüz tam anlamıyla netlik kazanmamıĢ
olmasıdır. Bu durum çalıĢma kapsamında bölümlenerek ele alınan 2005 sonrası
dönemin hükümet ve yasal düzenlemeler değiĢmemiĢ olmakla birlikte 2014 yılında
sonlandırmasına neden olmuĢtur. 2014 yılında Almanya‟ya yönelik sığınmacı akınının
politikaların ve yasal düzenlemelerin yönünü önemli ölçüde etkileyeceği ve
değiĢtireceği beklenmektedir. Bu nedenle 2014 sonrası dönem ayrı bir baĢlık altında ele
alınmıĢtır.
181
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Almanya, Stefan Speckesser tarafından kaleme alınan Almanya'da Göçmen
ĠĢgücü: Beceri Eksikliğinin Giderilmesinde Resmi ve Resmi Olmayan Engeller adlı
raporuna göre soğuk savaĢ dönemi ve sonrasında beĢ temel dalgadan oluĢan göçü
deneyimlemiĢ ve bu göç dalgalarının her birinde göçmenler beraberinde farklı mesleki
geçmiĢler ve mesleki gereksinimler getirmiĢlerdir. Bu bölümde Almanya‟nın yabancı
iĢgücü politikasının dönemler halinde ele alınmasında ise Speckesser‟in göç
dalgalarından bağımsız olarak Almanya‟nın yabancılara yönelik politik tutumunda
yaĢanan değiĢiklikler ve dünyadaki ekonomik geliĢmeler dikkate alınarak tarihsel
bölümlemeler oluĢturulmuĢtur.
3.6.1

1950-1973 Dönemi

Alman göç tarihinde devamlı Ģekilde yabancı iĢgücü hareketliliğine Ģahit
olunmaktadır. Prusya döneminde tarım sektöründe ihtiyaç duyulan yabancı iĢgücüne;
Ġkinci Dünya SavaĢı dönemde endüstri alanında ihtiyaç duyulmuĢtur. Tarım, madencilik
ve kimyasal endüstri gibi birçok sektörde yabancı iĢgücünün payı 1944 senesinde
%40‟lara çıkmıĢtır.182
SavaĢ sonrası Batı Almanya iĢgücü talebinin büyük kısmı savaĢ esaretinden geri
dönen Almanlar tarafından, Orta Avrupa'dan gelen Alman mültecilerden ve Doğu
Almanya'dan göç edenlerden karĢılanmıĢtır. 1950'de bu göçmenlerin Batı Almanya
nüfusuna oranı %16,7 iken 1960'ta bu oran %23,9‟a çıkmıĢtır. Göçmenler, vatandaĢların
sahip olduğu pek çok hakka sahip olmasına rağmen yerel halk tarafından sık sık
düĢmanca muameleye maruz kalmıĢlardır.183
SavaĢ sonrası ekonomik alanda ve alt yapı olarak harap olan Almanya‟nın
yeniden inĢa sürecinde Doğu Almanya‟dan Batı Almanya‟ya kaçan çok sayıdaki kiĢi
Almanya‟ya önemli katkılar sunmuĢlardır. Söz konusu göç hareketleri, Batı‟ya çalıĢmak
için göç eden Almanları durdurmak amacıyla yapılan Berlin duvarının inĢasına
baĢlandığı 1961 yılına kadar sürmüĢtür. Doğu Almanya‟dan gelen iĢçilerin sayısında
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yaĢanan azalma nedeniyle Batı Almanya tarafından talep güdümlü iĢgücü göçü olan
misafir iĢçi politikası hayata geçirilmiĢtir.184
SavaĢ sonrasında iĢgücü talebi ilk baĢta Alman kökenlilerce karĢılanmıĢ ancak
belirli sektörlerde ortaya çıkan bölgesel iĢgücü talepleri mevcut imkânlar ile
karĢılanamaz hale gelince bu eksiklik 1955 yılında Güney Batı Almanya'da çiftçiler
tarafından Ġtalyan misafir iĢçilerin istihdamına yol açmıĢtır. Alman askeri güçlerinin
yeniden inĢası ve Ģekillendirilmesi amacıyla inĢaat ve endüstri sektörlerinde artan talep
birçok Avrupa ülkesiyle iĢgücü alım anlaĢmalarının devamını getirmiĢtir. Ġtalya‟yla
yapılan iĢgücü anlaĢmasını Ġspanya (1960), Türkiye (1961) ve Portekiz, Tunus ve
Yugoslavya ile yapılan anlaĢmalar takip etmiĢtir.185 1955-1973 yılları arasında
Almanya‟da bulunan yabancı iĢçi sayısının yaklaĢık 14 milyon olduğu tahmin
edilmektedir.186 Bu anlaĢmalar sadece Almanya talepli değil; aynı zamanda taraf
ülkelerin de iĢgücü göndermeyi talep etmesiyle gerçekleĢmiĢtir.187 Türkiye açısından ise
1960 yılı sonrası yurtdıĢına yönelen iĢgücü göçü, ülkedeki iĢsizlik yükünün azaltılması
ve ödemeler dengesi için ihtiyaç duyulan iĢçi dövizlerinin ülkeye gelmesi yönleriyle bir
politika olarak desteklenmiĢtir.
SavaĢ sonrası dönemde misafir iĢçilerin katkısı ile ekonomideki önemli
toparlanmanın yanı sıra; göçmenlerin daha ağır iĢlerde ve daha kötü koĢullarda
çalıĢması sayesinde yerel iĢgücü nitelik gerektiren iĢlerde daha hızlı yükselme Ģansı
bulmuĢtur.
Almanya'nın bu dönemde iĢçi ve iĢveren birliklerinin destekleriyle iĢgücü alımı
konusunda attığı en önemli adım göçmenlerinin sosyal güvenlik sistemine tam
uyumunun sağlanması olmuĢtur. Bundan sonraki dönemde Almanlar ile yabancılar
arasında sosyal güvenlik anlamında bir fark kalmamıĢtır.188
1952 ile 1973 yılları arasında yabancılar politikası sadece iĢgücü piyasası
politikası ile ilgili olarak ilerlemiĢtir. Ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde sadece iĢçi
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alımları yapılarak iĢgücü ihtiyacının giderilmesi amaçlanmıĢtır.189 Ġsviçreli yazar Max
Frisch‟in "Biz iĢçi istedik, onlar insan gönderdi" sözü dönemin politikalarını en iyi
özetleyen ifadelerden biri olarak tarihe geçmiĢtir.
3.6.2

1973-2000 Dönemi

1973-2000 döneminde ön plana çıkan konular 1973 krizi nedeniyle durdurulan
misafir iĢçi alımları, aile birleĢmesi, Doğu Almanya ile gerçekleĢen birleĢme ve
muhafazakâr hükümetlerin kısıtlayıcı göçmen politikaları Ģeklindedir.
Almanya‟nın misafir iĢçi politikası 1973‟te ortaya çıkan petrol krizine kadar
sürmüĢtür. Misafir iĢçilerin istihdamına hem Alman toplumu hem de iĢçiler için geçici
olması yönünde bir niyetle baĢlandığından zorunlu geri dönüĢe iliĢkin bir düzenleme
yapılmamıĢtır. Ancak krizle birlikte toplumda Avrupalı olmayan göçmenlerin
görünürlüğü çok artmıĢ ve açık bir Ģekilde geri dönüĢ stratejisinin uygulanabilir
olmadığı anlaĢılmıĢtır. Petrol krizi nedeniyle iĢe alımların durmasına paralel olarak
Avrupalı olmayan iĢçiler için rotasyon programının yerine gönüllü geri dönüĢler teĢvik
edilmiĢtir.190
Ayrıca petrol krizi sonrasında Almanya‟da kalan yabancı çalıĢanların iĢ iliĢkileri
daha sağlam bir zemine oturtulmuĢtur. Bu dönemde baĢlayan aile birleĢimi ile yabancı
çalıĢanların geçici olmaktan ziyade, kalıcı olmaya baĢladıkları görülmektedir.191
Aile birleĢimleri 1973‟ten sonra devam eden yabancı göç hareketlerin temel
nedeni olmuĢtur. ĠĢe alımı durdurmanın karĢı politikası olarak gönüllü geri dönüĢü
sağlamak ve dönme konusunda istekli olmayanların sosyal uyumu bu dönemde Alman
hükümetinin baĢ etmek zorunda kaldığı politika alanları olmuĢtur.192
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1973 yılında Almanya‟nın misafir iĢçi alımını durdurma kararı sonrasında, aile
birleĢimleri nedeniyle Almanya‟da bulunan Türklerin sayısı 711 bin 302' den 1 milyon 765
bin 788'e çıkmıĢtır.193

1990'lar Almanya'nın göç politikasına yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur.
Demir Perdenin çöküĢü ve Almanya‟nın yeniden birleĢmesi ülkeye göçün önündeki
büyük bir engeli kaldırmıĢtır. Aynı anda Yugoslavya‟daki iç savaĢın nedeniyle
ülkelerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kiĢiye Almanya ev sahipliğinde
bulunmuĢtur. Bu göç hareketleri 1992'de 438.000 baĢvuru ile zirve yapmıĢtır.194
Doğu Almanya ile birleĢmenin gerçekleĢmesinden sonra, ĠĢ OluĢturma TeĢvik
Tedbirleri (Measures promoting job creation) ve Yapısal Uyum Tedbirleri (Structural
adjustment measures) olarak uygulanan ve ülkemizdeki Toplum Yararına Programlar
uygulaması ile benzerlik gösteren programlar özellikle Doğu Almanya‟da önemli bir rol
oynamıĢtır. Bu kapsamda iĢ bulma olasılığı düĢük olan ve uzun süreli iĢsizlerden 600
bin ile 800 bin kiĢi bu programlara katılmıĢtır. Bu tedbirler genellikle özel firmalar veya
kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından uygulanmıĢ ve bu çalıĢmalar toplum ve çevre
alanında değerlendirilmiĢtir. Kural olarak, katılımcıların ücretleri %50-%100 aralığında
değiĢen oranlarda Alman Ġstihdam Kurumu tarafından finanse edilmiĢtir. Bununla
birlikte, değerlendirme çalıĢmaları katılımcıların normal bir durum olarak iĢ arama
yoğunluklarında azalma meydana gelmesi gibi durumlarla sonuçlanması nedeniyle
istenilen sonuçları meydana getirememiĢtir. Bu programların en çok ihtiyaç sahibi olan
uzun süreli iĢsizlere, yaĢlı kadınlara ve diğer dezavantajlı gruplara yardımcı olmak
suretiyle iĢte heterojenliği sağladığı görülmektedir.195 Bu kapsamda programlardan
istifade eden diğer dejavantajlı gruplar arasında yabancıların bulunup bulunmadığı
bilinmemektedir.
Almanya'nın birleĢmesi sonucu 1990'lardaki göç politikası büyük göç hareketleri
endiĢeleri tarafından ĢekillenmiĢtir. 1990'dan 1997'ye kadar bir dizi sınırlayıcı
düzenleme ve tekrar kabul anlaĢmaları kısa aralıklarla yapılmıĢtır. Kamuoyundaki
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tartıĢma iltica meselesine ve 1993‟ten sonra da göçü sınırlayan önlem ve yasalara
odaklanmıĢtır.196
1991 yılında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Ġle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları
ĠĢçilerinin Ġstisna Akdi Çerçevesinde Ġstihdamına ĠliĢkin AnlaĢma” ile Almanya‟da iĢ
almıĢ olan Alman firmasıyla taĢeronluk sözleĢmesi yapan Türk firmasının sözleĢme
gereğini yerine getirirken çalıĢtıracağı iĢçilerin Türk olması imkânını sağlamıĢtır.197
1990-1991 yıllarında Kohl'ün muhafazakâr hükümeti 1965'teki düzenlemelerin
yerini alan yeni bir Yabancılar Kanunu oluĢturmuĢtur. Yeni yasa göçü ve aile birleĢmesi
programı altındaki göçmenlere yönelik köklü değiĢikliklere yer vermiĢtir. VatandaĢlık
kazanımı hükümet tarafından baĢarılı bir uyum sürecinin son adımı olarak görülmüĢtür.
Yeni yasa birçok yönden kısıtlayıcı eğiliminden dolayı sık sık eleĢtirilmiĢtir. Bu
düzenlemeler ile Alman göç politikası önemli sınırlayıcı Ģartlar içersede klasik göçmen
ülkeleri düzenlemelerine ait unsurları ortaya çıkarması açısından anlamlıdır.198
1997 tarihli Yabancılar Yasası‟nda yapılan sınırlayıcı değiĢiklikler ile ailesinin
yanında olmayan göçmen çocukların Almanya‟da kalma izni almaları zorlaĢtırılmıĢ ve
bu konu kamuoyunun dikkatini neredeyse hiç çekmemiĢtir ancak değiĢiklik göçmenler
arasında büyük bir hayal kırıklığına ve öfkeye sebep olmuĢtur.199
Yeni milenyum Almanya'nın göç politikasına önemli değiĢiklikler yapmıĢtır.
Göç küresel rekabette önemli bir kaynak haline gelmiĢ ve ĠçiĢleri Bakanı Otto Schily
Alman göç reformu, yabancılar düzenlemesi konularında öneri geliĢtirme için bağımsız
bir komisyon oluĢturmuĢtur.200
1998-2000 döneminde göç meselelerine iliĢkin söylemler, politik eylemler ve
yasal düzenlemeler ile önemli değiĢikliklere gidileceğinin iĢaretleri verilmeye
baĢlanmıĢtır. Bu kapsamdaki önemli geliĢmelerden birisi Mart 2000 CEBIT fuarında
Ģansölye ġröder‟in yabancı teknoloji uzmanlarının alımı için YeĢil Kart (Greed Card)
196
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uygulamasını duyurması olmuĢtur. Bu kart düzenlemesi 1991'den beri olan yasağı
delmede çok eksik kalmakla birlikte toplumda önemli bir algı değiĢimine neden
olmuĢtur. Yabancı iĢgücü kamuoyunda bir yükten ziyade küresel rekabet için önemli bir
kaynak haline gelmeye baĢlamıĢtır. Muhafazakâr akım liberal göç düzenlemeleri isteyen
piyasanın sert eleĢtirileriyle karĢı karĢıya kalmıĢ ve “Almanya bir göç ülkesi değildir”
mottosundan vazgeçilmiĢtir.201
3.6.3

2000-2005 Dönemi

SavaĢ sonrası dönemde misafir iĢçi politikası iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarını
karĢılamakta iken, iĢgücü piyasasının değiĢen ihtiyaçları nedeniyle politikanın etkinliği
zamanla azalmıĢtır. Ġmalat sektöründeki iĢlerin peyderpey ortadan kalkması misafir
iĢçilerin kendilerini iĢgücü piyasasının dıĢında bulmalarına sebep olmuĢtur.202
Diğer taraftan bu dönemde Almanya yüksek nitelikli göçmenlerin ülkeye
gelmesine izin verilip verilmemesi ve sözleĢmeleri bittikten sonra ülkelerine geri
gönderilmeye zorlanmaları konusunun tartıĢması ile çok fazla zaman kaybetmiĢtir.
Almanya küresel piyasada nitelikli iĢgücünün çekimi konusunda kendisine karĢı rekabet
eden birçok ülke olduğunun farkına geç varmıĢ olmasından dolayı gerekli tedbirlerin
alınması konusunda geç kalmıĢtır. Amerika, Ġngiltere, Avusturalya gibi ülkeler nitelikli
iĢgücünü kendi ülkelerine çekmek konusunda politikaları çok zaman önce
geliĢtirmiĢlerdi.203 Ayrıca söz konusu ülkelerinin Almanca karĢısında evrensel olarak
kabul edilen bir dili kullanıyor olmak gibi bir avantajları daha vardı.
2000‟li yıllarda ihtiyaç duyulan nitelikli iĢgücünün yurt dıĢından karĢılanmasına
yönelik yürütülen politikalardan istenilen sonuçlar alınamamıĢtır. Almanya‟nın göç
politikasını iĢgücü talebine dayalı bir göçe doğru değiĢtirmesi gerekmektedir.204
YeĢil Kart düzenlemesi 2000‟den sonraki en etkin iĢgücü piyasası politikalarından
biri olarak değerlendirilmektedir. Bu politika ile özellikle bilgi teknolojisi uzmanlarının
ülkeye çekimi hedeflenmiĢtir. Ancak politikanın çıktıları beklenilenden daha az baĢarılı
olmuĢtur. Aslında bu program kapsamında bilgi teknolojileri alanında uzman en fazla
201
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20 bin kiĢinin istihdam edilmesi planlanmıĢ ancak yaklaĢık 18 bin baĢvurunun 17 bin
kiĢisi kabul edilmiĢtir.205
2005 yılında mevcut yabancı iĢgücü politikalarına yönelik tartıĢmaları baĢka bir
boyuta taĢıyacak olan ve birçok sonucu içinde barındıran Göç Yasası‟nın yürürlüğe
girmesi ile Alman politikacılar daha sağlam temelli göç politikalarına ve göçmenlerin
sosyal uyumuna yönelik çalıĢmalar baĢlatmıĢ ve bu sayede Almanya‟nın bir göçmen
ülkesi olduğu kabul edilmiĢtir. Bu yasa nitelikli kiĢilerin Almanya‟ya gelmesi ve
kalmasını sağlamak adına çok önemli bir adımdır.206
3.6.4

2005-2014 Dönemi

1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Göç Kanunu ile birlikte Almanya‟nın
yabancı iĢgücü politikasında yapılacak olan köklü değiĢiklikler yasal temellere
oturtulmuĢ ve niteliksiz iĢgücünün Almanya‟da çalıĢması kısıtlanırken nitelikli
iĢgücünün Almanya‟ya gelmesi çeĢitli araçlarla teĢvik edilmiĢtir.
2005 yılındaki Yasa ile Almanya göç politikası yüksek nitelikli yabancı
iĢgücünün göçüne odaklanılmasına rağmen Almanya‟da yaĢanan sadece nitelikli iĢgücü
sorunu değildir. Almanya‟nın karĢı karĢıya olduğu demografik değiĢiklikler nedeniyle
her alanda iĢgücü açığı yaĢanacağı gerçeği karĢısında, politikacılar kadar bilim insanları
da Almanya‟da artan iĢgücü arz noksanlığı konusunu tartıĢmaktadırlar.207
2005 yılında kabul edilen ve yabancı nitelikli iĢgücünün Almanya‟da istihdamını
teĢvik eden Göç Yasası‟nın etkinliğine yönelik deneysel çalıĢmalar bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, Alman iĢgücü ile yabancıların iĢgücü piyasasındaki çıktılarına dair
çeĢitli açılardan kıyaslamalar yapılarak Yasa‟nın etkisini anlamaya yönelik tanımlayıcı
veriler ile genel eğilimin anlaĢılmasını sağlamaktadır. Belirli bir iĢ için gerekli nitelikler
incelendiğinde, Alman iĢçiler ile yabancı iĢçiler arasındaki fark bariz Ģekilde ortaya
çıkmaktadır. Gerek Alman gerekse de göçmen çalıĢanların çok büyük bir bölümü
profesyonel anlamda kalifiyedir. Ancak Alman çalıĢanların %70‟i, göçmen çalıĢanların
ise % 38‟i profesyonel nitelik gerektiren iĢlerde istihdam edilmektedir. Bu durum
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yabancı iĢgücünün hedeflendiği Ģekilde kalifiye olup olmadığı veya nitelikli yabancı
iĢgücünden uygun Ģekilde istifade edilip edilmediği sorunlarını akla getirmektedir.
Bununla

birlikte

nitelikli

göçmen

iĢgücünden

daha

az

faydalanıldığının

doğrulanabilmesi için istihdam ve eğitim düzeylerine iliĢkin daha çok veriye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bunun yanı sıra nitelikli yabancı iĢgücünden verimli Ģekilde
faydalanılamamasındaki en temel engel yeterliliklerin veya diplomaların tanınmasında
karĢılaĢılan ve aĢılamayan engeller olduğu düĢünülmektedir.208
Aslında, nitelikli iĢgücü tartıĢmalarının yanı sıra Alman politikacılar iĢgücü
piyasasında açık iĢ ile iĢ arayan arasında en uygun yerleĢtirmenin yapılması konusuna
yüksek önem atfetmektedirler. Bu kaygı ile 1 Ocak 2009 tarihinde ĠĢgücü Piyasası
Politika Araçlarının Tanınması Yasası (Act on the Reorganization of Labor Market
Policy Instruments) yürürlüğe girmiĢ ve iĢe yerleĢtirme ve mesleki yönlendirme
konularına

özellikle

vurgu

yapılmıĢtır.

Ancak

uygulamada,

iĢ

eĢleĢtirmenin

hızlandırılması ve en iyi yerleĢtirme seçeneklerinin bulunması çabaları öncelikli olarak
Almanya‟da ikamet eden iĢ arayanlara yöneliktir. Potansiyel göçmen iĢçiler ve yabancı
iĢ arayanlara çalıĢma izni verilmesi kapsamında ise sadece mesleki eĢleĢtirme yoluna
gidilmektedir. Almanya‟da yabancıların yerleĢtirildiği iĢler sistematik olarak takip
edilmemekte, yabancının yerleĢtirildiği belirli pozisyona uygun olup olmadığının
incelenmesi sorumluluğu iĢverene yüklenmektedir. Ayrıca Federal Ġstihdam Kurumu
tarafından çalıĢma izni verilmeden önce bir ön inceleme yapılmaktadır.209
2009 yılında muhafazakâr-liberal hükümet göçmenler için yeni programlar
oluĢturmak yerine, yerel uyum destek tedbirleri, mesleki niteliklerin tanınması
mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesini, ihtiyaç duymaları halinde göçmenler
için mesleki eğitim seçeneklerinin sunulmasını ve ticaret odaları iĢbirliğinde yürütülen
mevcut mesleki eğitim araçlarının geliĢtirilmesi hususları arasında koordinasyon
sağlayarak mevcut mesleki eğitim programlarına katılımın artırılması ve engellerin
azaltılmasını amaçlamıĢlardır.210
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Ancak güncel veriler göstermektedir ki, ulusal iĢgücüne kıyasla göçmen iĢçiler
daha düĢük istihdama ve eğitime sahiptirler. Bilindiği üzere mesleki eğitimin hem
göçmen iĢçiler hem de yerel iĢçiler için istihdam ve ücret düzeyleri üzerinde pozitif bir
etkisi vardır. Bu sebeple eğitim ve mesleki eğitim göçmenlerin iĢgücü piyasasına dâhil
edilmesinde oldukça etkili araçlardır. Bununla birlikte, her yaĢtan ve her beceri
düzeyinden göçmenlerin yerel iĢgücüne kıyasla herhangi bir eğitim almaları daha düĢük
olasılık taĢımaktadır ki bu da Almanya'da bulunan yabancıların mesleki eğitim
almalarında bir takım engellerin bulunduğunun göstergesi olabilir. ĠĢverenlerin ve
meslek örgütlerinin Alman iĢgücünün geliĢtirilmesindeki merkezi rolü mesleki eğitime
eriĢiminde bir takım engellere neden olabilmektedir.211
2005-2014 dönemindeki en önemli geliĢmelerden biri, Birlik düzeyinde yüksek
nitelikli iĢçilerin ve yabancı öğrencilerin kalma izni anlamına gelen AB Mavi Kartı
uygulamasının 2012‟de yürürlüğe girmesidir. AB Mavi Kartı bir yerleĢme iznidir ve ilk
defa verildiğinde en fazla dört yıllık geçerliliğe sahiptir. AB Mavi Kartı üniversite
mezunu veya kabul edilebilir bir niteliğe sahip üçüncü ülke vatandaĢlarının oturma izni
almasını sağlama yollarından biridir. Yüksek nitelikli kiĢilerle ilgili AB direktifi
doğrultusunda AB düzeyinde nitelikli kiĢilere genel bir ikamet izni vermeyi amaçlayan
AB Mavi Kartı uygulaması ile adayların AB‟ye göçü hem teĢvik edilmekte hem de
kolaylaĢtırılmaktadır. Almanya‟da kartın verilme koĢulları Ģu Ģekildedir:
 Yüksek eğitim niteliklerine haiz Alman veya yabancı olmak,
 ĠĢ sözleĢmesi veya iĢ teklifi almak/bağlamak
 Belirli düzeyde gelir elde edileceğini ispatlamak (Yıllık en düĢük 49.600
euro).
Gelir koĢulunun istisnası ise en düĢük ücret 38.688 Euro olacak Ģekilde bilim
adamları, matematikçiler ve mühendisler, doktorlar ve bilgi teknoloji uzmanları için
getirilmiĢtir.
AB Mavi Kart sahipleri 33 aydan daha fazla süre ile yüksek nitelikli personel
olarak çalıĢmaları ve bu süreçte sosyal güvenliğe iliĢkin gerekli koĢulları sağlamaları;
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oturma izni için gereken diğer koĢulları karĢıladıklarını ispatlamaları ve Almanca dil
bilgisi yeterliliklerini taĢımaları halinde sınırsız yerleĢme hakkı elde etmektedirler.212
AB Mavi Kart uygulamasına ek olarak yurtdıĢında kazanılan profesyonel
niteliklerin belirlenmesi ve tanınması amacıyla 1 Nisan 2012‟de Tanıma Kanunu (Act
Improving the Determination and Recognition of Professional Qualifications Acquired
Abroad) yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanun ile ilk defa yurtdıĢında edinilmiĢ becerilerin
tanınması için federal düzeyde kıstaslar ve prosedürler belirlenmiĢtir. 2013‟te toplamda
11.286 profesyonel yetenek bu belirlenen kıstaslara tam uyum sağladığı için kabul
edilmiĢtir. Mesleki niteliği tanınan kiĢilerin çok önemli bir bölümünü fizikçiler,
doktorlar ve hemĢireler oluĢturmaktadır. Federal devletin yanı sıra eyaletler tarafından
belirlenen standartlar doğrultusunda öğretmen, okul öncesi eğitimci, mühendis ve sosyal
çalıĢanlar gibi mesleklerde tanıma kanunları uygulanmıĢtır.213
YurtdıĢında kazanılan profesyonel niteliklerin tanınmasına iliĢkin Kanun‟un yanı
sıra nitelikli yabancı kiĢiler için bilgi ve danıĢma hizmetleri de uygulamaya
konulmuĢtur. Network IQ (Integration through qualification) adlı program çerçevesinde
istihdam ve mesleki eğitim arasında iĢbirliğinin geliĢtirilmesi amacıyla, hükümet
tarafından job centerlar, bölgesel ve yerel ticaret odaları ve göçmen örgütleri arasında
bölgesel bir ağ kurulmuĢtur. Network IQ ayrıca göçmen iĢçi-piyasa uyumu, mesleki dil
becerileri, firmalarda yönetim çeĢitliliği, iĢyeri açmanın desteklenmesi, yabancı mesleki
yeterliliğin tanınması gibi konuların farklı açılarında uzman beĢ gruba da ev sahipliği
yapmaktadır. Bu uzman ekipler bölgesel ağdaki en iyi uygulamalar ve uygulayıcılar için
her bir alandaki inovasyonlar konusunda bilgilendirmede bulunmaktadırlar.214 YaklaĢık
kırk tane iletiĢim noktası ile 01 Ağustos 2012‟den 30 Eylül 2014‟e kadar dört yüz yirmi
sekiz referans yetenek kapsamında yüz altmıĢ beĢ farklı ülkeden 32.674 kiĢiye 48.951
adet danıĢmanlık hizmeti sunulmuĢtur. Bu kapsamda bulunan kiĢilerden üçte birini
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Rusya,

Polonya

oluĢturmuĢtur.

Ukrayna,

Romanya

ve

Türkiye‟den

gelen

yabancı

iĢgücü
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Göçmen aileler ile ilgili önemli bir adım olarak Almanya‟da 2013 Eylül ayından
itibaren, oturma izni olan göçmen aile üyelerinin Federal Ġstihdam Kurumu‟nun
muvafakatine ihtiyaç duyulmaksızın çalıĢabilmelerine izin verilmiĢtir.216
3.6.5

2014 ve Sonrası

2014 yılına gelindiğinde ise Almanya nitelikli yabancı iĢgücü politikalarını
sekteye uğratacak insani bir krizle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Avrupa‟ya ulaĢmak amacıyla
denizden ve karadan yollara koyulan Suriye, Afganistan, Irak kökenli binlerce sığınmacı
için Almanya temel varıĢ ülkelerinden birisi olmuĢtur. 2015 yılı sonunda ülkedeki
sığınmacı sayısı 476.620 olarak açıklanmıĢ ve 2016 yılının ilk iki ayında yapılan
119.855 sığınma baĢvurusu217 ile toplam rakam 596.475‟e ulaĢmıĢtır.
Bu dönemde Alman Federal Meclisi‟nde genelde yabancılar özelde ise
sığınmacılarla ilgili üç önemli değiĢiklik yapılmıĢtır. Bu düzenlemelerden ilki 2014
yılında gerçekleĢtirilen bir yasa değiĢikliği ile karĢı karĢıya kalınan mülteci ve sığınmacı
akınını belirli oranda dizginleyebilmek amacıyla daha önce sığınma baĢvuruları
genellikle kabul edilen Bosna-Hersek, Sırbistan ve Makedonya güvenilir orijinli ülkeler
olarak Meclis‟te kabul edilmiĢ ve zulüm görme gerekçesiyle bu ülkelerden yapılan
sığınma baĢvuruların genellikle temelsiz kabul edilip reddedilmesi yönünde karar
alınmıĢtır.218
Ġkinci düzenleme olarak 1 Ocak 2015‟te yapılan bir yasal değiĢikliği ile iltica
iĢlemleri devam eden baĢvuru sahiplerinin istihdam edilmesi için beklemek zorunda
oldukları süre 9 aydan 3 aya düĢürülmüĢtür.219
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Son yasal düzenleme ise, VatandaĢlık Kanunu‟nda yapılan değiĢiklik ile
yabancılar için tek bir vatandaĢlık seçme zorunluluğunun kaldırılmıĢ olmasıdır.220
Meclisin bu üç yasa değiĢikliğine ek olarak ÇalıĢma Bakanlığı Ġstihdam
Yönetmeliğini 2014 yılında revize etmiĢ ve belirli mesleklerdeki göçmenlerin giriĢine
izin vermiĢtir.221
Sığınma politikalarından bağımsız Federal Hükümet‟in nüfus politikasının
parçası olarak 1 Aralık 2014‟te nitelikli iĢçilere, öğrencilere ve stajyerlere ülkeye giriĢ,
oturma, eğitim fırsatları, iĢ arama ve profesyonel yeteneklerin tanınması konularında
çok dilli danıĢmanlık hizmeti sunmayı hedefleyen “Almanya‟da ÇalıĢma ve YaĢama
Acil Hattı” adlı program hayata geçirilmiĢtir. Bunu yaparken BAMF Acil Hattı Federal
Ġstihdam Kurumu‟nun yürüttüğü Uluslararası ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri ile
uyumlaĢtırılmıĢtır.222
3.7 ALMANYA’DA

YABANCILARIN

ĠġGÜCÜ

PĠYASASINA

UYUMUNA YÖNELĠK POLĠTĠKA VE PROJELER
2005 yılında yasalaĢan Ġkamet Kanunu ilk defa göçmenlerin uyumunu bir
politika önceliği haline getirmiĢ ve hem Almanya'da yaĢayan hem de ilk defa gelecek
olan göçmenlere uyum kurslarının sunulmasında yasal bir temel oluĢturmuĢtur. Oturma
izni verilmiĢ olan AB üyesi devletler dıĢından insani nedenlerle göç edenler, göçmenler
ve onların aileleri uyum kurslarına katılma hakkı elde etmiĢlerdir.223
Topluma katılımlarını desteklemek amacıyla oturma izni olan göçmenler uzun
dönemli bir bakıĢ açısı ile bulundukları eyalet tarafından teklif edilen dil ve alıĢtırma
kurslarına katılabilme imkânı bulunmaktadır. Entegrasyon kursları ülke düzeyinde
yaklaĢık bin üç yüz kurs yüklenicisi tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Son on yılda bir
milyonu aĢkın kiĢi uyum kurslarına katılmıĢtır. Uyumun sağlanmasındaki en önemli
aktörler yereldeki belediye yönetimleridir.224
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Ġkamet Kanunu‟nun 43 üncü maddesi bir ve ikinci fıkrası hükümleri
yabancıların uyumuna iliĢkin düzenlemelere yer vermektedir. Bu kapsamda,
yabancıların uyum çabaları, uyuma yönelik temel bir tedbir olan uyum kursu ile
desteklenmektedir. Uyum kursu; yabancıları, Alman diline, Almanya‟nın hukuk
düzenine, kültürüne ve tarihine yakınlaĢtıran konuları kapsamaktadır. Bu doğrultuda
yabancıların, günlük yaĢamda karĢılaĢtıkları tüm meseleleri üçüncü bir Ģahsın yardımı
veya aracılığı olmaksızın tek baĢına halledebilecek Ģekilde Federal Almanya‟daki
yaĢam koĢullarına uyumları sağlanması amaçlanmaktadır. Uyum kursu, yeterli derecede
dil bilgisi öğrenilmesi için süreleri aynı olmak üzere bir temel ve bir geliĢtirme dil kursu
ile Almanya‟nın hukuk düzenine, kültürü ve tarihine iliĢkin bilgilerin verilmesine
yönelik bir yönlendirme kursunu kapsamaktadır. Bu kursun baĢarı ile tamamlanması
halinde, kursu düzenleyen kuruluĢ tarafından bitirme testinde baĢarılı olunduğuna dair
bir belge düzenlenmektedir. Uyum kursu, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından
koordine edilmekte ve uygulanmaktadır. Bu daire, uygulamada özel ve kamu
kuruluĢlarından yararlanabilmektedir. Uyum kursuna katılım ücreti, kursiyerlerin ödeme
gücü dikkate alınarak uygun ölçüde belirlenmektedir. Yabancının geçimini sağlamakla
yükümlü olan kiĢi de kurs ücretini ödemekle yükümlüdür.
Kanun‟un 44a maddesine göre; çalıĢma hakkına sahip olanların ve insani
nedenlerle ülkeye gelen yabancıların bir defaya mahsus uyum kurslarına katılma hakları
bulunmaktadır. Bir yabancının uyum kursuna katılma hakkına sahip olması ve basit
tarzda sözlü olarak Alman dilinde anlaĢamaması, Sosyal Kanuna göre yardımlar alması
veya intibak sözleĢmesinde kursa katılımın öngörülmüĢ olması, özel olarak uyum
gereksiniminin bulunması ve yabancılar dairesinin yabancının kursa katılmasını
istemesi hallerinde uyum kursuna katılmakla yükümlüdür. Uyum kursuna katılma
yükümlülüğünden Federal Almanya‟da bir meslek eğitimi veya sair bir eğitim yapmakta
olan, Federal Almanya‟da uyum kursu ile kıyaslanabilir nitelikteki eğitim kurslarına
katıldığını belgeleyen veya kursa devamlı katılımları mümkün olmayan veya
kendilerinden beklenilemeyen yabancılar muaftır.
Almanya‟da uyumun gerek sosyal yaĢamda gerekse de iĢgücü piyasasında
sağlanmasına yönelik bir takım projeler hayata geçirilmiĢtir. Bu projelerden ilki,
Yerinde (on site) Projelerdir ve göçmenler ile yerel halkın birbirini kabullenmesini ve
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sosyal birleĢmeleri artırmayı hedeflemektedir. Diğer hedefler göçmenlerin bireysel
yetenekleri ve becerilerini geliĢtirmek, onların topluma katılmasına yardım etmektir.225
Ulusal projeler ĠçiĢleri Bakanlığı ve Aile, YaĢlılar, Kadınlar ve Gençler Bakanlığı
tarafından fonlanmakta ve dernekler, göçmen örgütleri, kuruluĢlar, giriĢimler ve kamu
otoriteleri tarafından yürütülmektedir.
Federal düzeydeki bir diğer önemli proje ise göçmen geçmiĢi olan kimselere
Almanca olarak mesleki bilgilendirmelerin yapılmasını ve bu sayede iĢgücü piyasasına
kazandırılmasını hedefleyen ve 2007‟de BAMF tarafından baĢlatılmıĢ olup 2020‟ye
kadar Avrupa Sosyal Fonu tarafından fonlanması planlanan kurslardır. Ayrıca 1 Ocak
2014‟ten beri üçüncü ülke vatandaĢlarının uyumunu hedefleyen önlemler AB Ġltica, Göç
ve Entegrasyon Fonu tarafından da fonlanmaktadır.226
Uyum çalıĢmaları kapsamında daha özel gruplarda hedef kitle olarak
belirlenebilmektedir. Örneğin ĠĢte Güç: ĠĢgücünde Yer Alan Göçmen Anneler Pilot
Projesi ile Alman hükümetinin nitelikli iĢgücü politikasının bir parçası olarak, göçmen
annelere kariyer geleceklerinde yardımcı olmak ve onları iĢgücü piyasasında daha
görünür kılmak amaçlanmaktadır. Kadın sığınmacıları da kapsayan bu proje 2015-2020
dönemi kapsamaktadır ve ulusal düzeyde yaklaĢık 80 proje yürütülmektedir.227
Sığınmacıların iĢgücü piyasasına uyumu amacıyla geliĢtirilen “Herkesin
Potansiyeli Vardır” pilot projesi ile sığınmacılar için iĢgücü piyasasına erken uyum
hazırlıklarına 2013 yılının sonunda baĢlanılmıĢ ve bu sayede sığınmacıların çalıĢmak
için beklemeleri gereken süre 9 aydan 3 aya indirilmiĢtir. Erken müdahale ilkesi altında,
sığınma iĢlemleri sürecinde sığınmacılar iĢe yerleĢtirme birimlerine kabul edilmiĢ ve
nitelik profillerini de içeren özel destek tedbirleri uygulanmaya baĢlamıĢtır. Bu
kapsamda iĢgücü piyasasına eriĢim için beklenilen süre sığınmacının potansiyelinin
analizi, niteliklerinin onayı gibi hazırlıklar için kullanılmıĢtır.228
Almanya‟da yabancılara yönelik yukarıda bahsi geçenlerin dıĢında çok sayıda
uygulanmakta olan proje bulunmaktadır. Ayrıca göçmenlerin geri dönmelerine yönelik
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(gönüllü geri dönüĢ, yeniden uyum, vb. konularda)
yürütülmektedir.
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politikalar da etkin Ģekilde

4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKĠYE ĠġGÜCÜ PĠYASASINDA YABANCILAR
Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye‟nin dönem dönem farklı yoğunluktaki göç
akınları ile karĢı karĢıya kalmıĢ olması nedeniyle göç olgusu toplumun aĢina olduğu bir
konudur. Özellikle belirli sektörde ağırlıklı olarak yabancılar istihdam edilmiĢ ancak bu
durum politikacıların, medyanın ve kamuoyunun dikkatini ve tepkisi çekecek boyutlara
dönüĢmemiĢtir.
Bununla birlikte ülkemiz ile en uzun sınırların paylaĢıldığı Suriye‟de kitlesel
kaçıĢlarla sonuçlanan iç savaĢın patlak vermesiyle yabancılar toplumun bir numaralı
gündem maddesi haline gelmiĢlerdir. Göç olgusunun karmaĢık ve çok boyutlu yapısı
gündemin bu doğrultuda Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. Çünkü artan enflasyondan
kamu hizmetlerine eriĢimde yaĢanan aksaklıklara; yabancılara sunulan hizmetler için
aktarılan büyük miktarlardaki para transferlerinden229 artan iĢsizliğe ve güvenlik
risklerine kadar pek çok sosyal sorun doğrudan ülkemizde bulunan yabancılarla
iliĢkilendirilebilmektedir. Bu çalıĢma, söz konusu varsayımların doğruluk ya da
yanlıĢlığını ispatlama kaygısı taĢımamakta; sadece mevcut durumu çeĢitli bakıĢ
açılarıyla ortaya koymayı hedeflemektedir.
Doç.Dr. Murat Erdoğan‟ın Suriyelilerle ilgili olarak hazırlamıĢ olduğu bir
raporda belirttiği gibi, ülkemizde Suriyelilerin durumu insani bir değerlendirmeden
ziyade politik bir değerlendirmenin konusu halini almıĢtır ve Suriye‟de rejim değiĢikliği
yaĢansa bile, kısa ve orta vadede savaĢ ortamının değiĢmeyeceği öngörülmektedir.
Kimin kimi, neden ve nasıl suçlandığından bağımsız olarak sosyal gerçekler kendi
platformunda yaĢanmaya devam edecektir.230
Ülkemizde 2016 yılı Nisan ayı itibarıyla yaklaĢık olarak iki milyon yedi yüz elli
bin Suriyeli bulunmaktadır. Rakamın büyüklüğü ortaya konulan ve konulacak olan
politikaların ve maliyetlerin büyüklüğünü de doğrudan etkilemektedir. Ancak “kaç
göçmenin geldiği” sorusundan belki de daha önemli olan soru, “kimlerin geldiğidir.”231
229
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Türkiye‟ye gelen sığınmacıların sayısı dahi çeĢitli nedenlerle geç tespit edilmiĢ iken
gelenlerin kimler olduklarını öğrenmek için uygun ortam oluĢmamıĢtır. ÇalıĢma
hayatına bakan yönü ile bu kiĢilerin profilleri hakkında sınırlı ve gayri resmi bilgi sahibi
olunması zaten zor bir alan olan iĢgücü piyasası politikalarını bir kat daha
zorlaĢtırmaktadır.
ÇalıĢmanın bu bölümünde Türkiye‟de bulunan yabancılara iliĢkin çeĢitli
verilere, yabancıların istihdamını iliĢkin mevzuata ve yabancıların Türkiye iĢgücü
piyasasına etkisini ve konuya yönelik algıyı ölçmeye çalıĢan çeĢitli kuruluĢlarca
yapılmıĢ raporlara yer verilecektir.
4.1 TÜRKĠYE’DEKĠ YABANCILARA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER
Ülkemizde bulunan yabancı nüfusun önemli bir bölümünü oluĢturan Suriyeliler
2013 yılının Ocak ayında kayıt altına alınmaya baĢlamıĢlardır. Suriyelilerin geç kayda
alınmasında ülkelerine en kısa sürede dönecekleri düĢüncesiyle gerekli görülmemesi yer
almaktadır. Sonraki süreçlerde ise göç akınlarının devam etmesi ve insanların kayıt
altına alınmaktan kaçınması nedeniyle kayıt iĢlemlerini kontrol altına almak zor bir hal
almıĢtır.232 Suriyelilerin bir kısmının kayıt altına alınmak istememesinde, Türkiye‟yi
transit ülke olarak görmesi ve nihai hedef olan Avrupa‟ya ulaĢma sürecinde üçüncü
güvenli ülke olan Türkiye‟de kayıt altına alınmanın problem oluĢturabileceği düĢüncesi;
geçici koruma kapsamındakiler için kayıt altına alınılan yerde ikamet zorunluluğunun
bulunmasının bu kiĢilerin ülke içindeki mobilitesini ve yeni fırsatlar aramasını önemli
ölçüde engellemesi ve kimlik sahibi olmanın haklar yanında bir takım yükümlülükleri
de beraberinde getirmesi nedeniyle yükümlülük altına girmek istememeleri etkili
olmuĢtur.
Türkiye‟de 2010 yılında 182.301 yabancıya ikamet izni verilmiĢ iken bu rakam
2011 yılında Suriye‟de iç savaĢın patlak vermesi ile hızlı bir Ģekilde artmıĢ ve 2014
yılında ikamet izni verilen yabancı sayısı 379.804‟e ulaĢmıĢtır. 2010-2014 yılları
arasında ikamet izni verilen yabancıların toplam sayısı yaklaĢık bir buçuk milyon
kiĢidir. 2014 yılında ikamet izni verilen yabancıların 38.742‟si Irak, 31.715‟i Suriye ve
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29.775‟i Afganistan kökenlidir.233 Bu rakamlar çerçevesinde ikamet izi verilen
Suriyelilerin sayısının düĢüklüğü ve toplamda verilen ikamet izni sayısının büyüklüğü
göz önünde bulundurulduğunda Türkiye farklı milletlerden çok sayıda yabancıya ev
sahipliği yapmakta olan bir göç ülkesidir.
Grafik 1 - 2014 yılında Yabancılara Verilen Ġkamet Ġzinleri (Ġlk 10 Uyruk)
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(Kaynak: Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü)

Türkiye, yasal yollardan ülkeye giriĢ yapan yabancıların yanı sıra yasa dıĢı
yollardan giriĢ yapan çok sayıda yabancıya da ev sahipliği yapmaktadır. 2000‟li yılların
baĢında yasa dıĢı yollardan ülkemize giriĢ yapan ve düzensiz göçmen olarak
adlandırılan kiĢilerin sayısı 90 binleri bulmuĢ iken dönem dönem yaĢanan
dalgalanmalara rağmen çok keskin artıĢlar gözlenmemiĢtir. Ancak 2015 yılında bu
rakam olağanüstü Ģekilde artarak 146.485‟e ulaĢmıĢtır.234 2015 yılında yaĢanan artıĢta
Türkiye‟nin Suriye‟ye yönelik açık kapı politikasında daha temkinli davranması
nedeniyle sınırdan kaçak geçiĢlerin artmasının etkili olduğu düĢünülmektedir.
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Grafik 2 - Yıllara Göre Düzensiz Göçmen Sayısı
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Uluslararası koruma baĢvurusunda bulunan kiĢilerin sayısı da benzer Ģekilde
2011 yılından itibaren artmaya baĢlamıĢ ve sadece 2014 yılında yapılan baĢvuru sayısı
34.112 olarak gerçekleĢmiĢtir. Birikimsel anlamda uluslararası koruma talebinde
bulunan kiĢi sayısı 2014 yılı itibarıyla 152.119 kiĢiye ulaĢmıĢtır. 235 BaĢvurulardan ne
kadarının sonuçlandığı ve kaç kiĢinin talebinin kabul edildiğine iliĢkin veriye ise
eriĢilememiĢtir.
Ülkemizdeki yabancı nüfus hakkında bilgi edinmemize katkı sağlayacak olan ve
resmi daha anlamlı kılan veri, geçici koruma kapsamında bulunanlara iliĢkin
istatistiklerdir. 2016 yılı Nisan ayı itibarıyla ülkemizde geçici koruma kapsamında
bulunan Suriyelilerin sayısı 2.7 milyonu geçmiĢtir.
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Grafik 3 -Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler (07.04.2016)
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(Kaynak: Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü)

Bu kiĢilerden 274.078‟i geçici barınma merkezlerinde yaĢamakta iken,
2.414.608‟i kampların dıĢında yani Ģehirlerde yaĢamaktadırlar. Barınma merkezi
bulunan iller, ġanlıurfa, Gaziantep, Kilis, KahramanmaraĢ, Mardin, Hatay, Adana,
Adıyaman, Osmaniye ve Malatya‟dır.236
Grafik 4 - Geçici Barınma Merkezleri Ġçinde ve DıĢında Kalan Suriyeliler
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Sayısal anlamda Suriyelilerin en fazla bulunduğu iller sıralamasında ise ilk
sırada 401.084 kiĢi ile ġanlıurfa yer almakta iken; bu sıralamayı 394.571 kiĢi ile
Ġstanbul, 386.090 kiĢi ile Hatay ve 325.151 kiĢi ile Gaziantep izlemektedir.237 AĢağıda
236
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yer alan tabloya göre ülkemizdeki illerin tamamında Suriyeliler bulunmaktadır. Ancak
iller arasındaki sayısal dağılımın çok farklı olduğu görülmektedir. Türkiye Ġstatistik
Kurumu verilerine göre ġanlıurfa‟nın nüfusu 1.892.320‟dir.238 Göç Ġdaresi verileri ile
TÜĠK verileri kıyaslandığında ġanlıurfa nüfusunun yaklaĢık %20‟sini Suriyeliler
oluĢturmaktadır. Benzer Ģekilde Hatay‟ın nüfusu 1.533.507‟dir239 ve nüfusun yaklaĢık
%20‟si Suriyelilerden oluĢmaktadır. Kilis‟te ise daha dramatik bir sonuç ortaya
çıkmaktadır. TÜĠK verilerine göre 2015 yılında il nüfusu 130 bin kiĢidir, ilde bulunan
kayıtlı Suriyeli sayısı ise 129 bindir.
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Tablo 5 - Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Ġllere Göre Dağılımı
07.04.2016 Tarihi Ġtibarıyla Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Ġllere Göre Dağılımı
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Adana
K.MaraĢ
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3.122
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126
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160
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Ardahan
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129.221
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Balıkesir
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NevĢehir
96.833
2.429
Bursa
Niğde
3.327
517
Çanakkale
Ordu
265
39.975
Çankırı
Osmaniye
1.271
519
Çorum
Rize
6.165
5.480
Denizli
Sakarya
29.399
3.301
Diyarbakır
Samsun
427
2.841
Düzce
Siirt
6.536
66
Edirne
Sinop
4.589
1.254
Elazığ
Sivas
175
401.084
Erzincan
ġanlıurfa
440
14.841
Erzurum
ġırnak
1.557
5.335
EskiĢehir
Tekirdağ
325.151
606
Gaziantep
Tokat
136
1.561
Giresun
Trabzon
61
97
GümüĢhane
Tunceli
971
1.074
Hakkâri
UĢak
386.090
1.553
Hatay
Van
82
2.477
Iğdır
Yalova
5.933
2.781
Isparta
Yozgat
394.571
297
Ġstanbul
Zonguldak
90.615
2.749.410
Ġzmir
Toplam
(Kaynak: Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü)

Geçici koruma kapsamındakilerin sayısal anlamdaki büyüklüğü ülkemizde
bulunan diğer yabancılara iliĢkin gündem oluĢturulması veya politika üretilmesini
zorlaĢtırmaktadır. Gönüllü ve bireysel bazda yapılan göçleri yönetmek ve aynı zamanda
göz ardı etmek görece olarak kolay bir durumdur. Ancak kitlesel göçler karĢısında alt
yapı hizmetleri, kamu hizmetlerine eriĢim, sosyal yardımlar, sağlık, eğitim, konut, iĢ

102

piyasası, güvenlik ve daha pek çok alanda politik çözümler üretilmesi ve bu politik
çözümleri hayata geçirebilmek için mali kaynak temin edilmesi gerekmektedir.
4.1.1

Türkiye ĠĢgücü Piyasasında Yer Alan Yabancılar

Türkiye iĢgücü piyasasında bulunan yabancıların sayılarına, niteliklerine ve
diğer özelliklerine iliĢkin net bilgilere ulaĢmak henüz mümkün değildir. Bununla
birlikte özellikle vize muafiyeti tanınan ülkelerden gelip ülkemizde kalarak çocuk ve
hasta bakıcılığı ile ev iĢlerinde istihdam edilen; mevsimlik tarım iĢlerinde, tekstil,
eğlence ve turizm sektöründe çalıĢan çok sayıda yabancı bulunmaktadır. Son
dönemlerde Irak, Afganistan ve Suriye‟den gelen kiĢiler ise genellikle vasıf
gerektirmeyen iĢlerde ve kayıt dıĢı olarak çalıĢma hayatına giriĢ yapmıĢlardır.
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistiklerine göre 2014 yılında çalıĢma
izni verilen yabancı sayısı 52.304‟tür. 2015 yılına ait veriler ise henüz
yayınlanmamıĢtır.240

240

13.04.2016 tarihinde gerçekleĢtirilen eriĢimdir.
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Tablo 6 - Yıllara ve Cinsiyete Göre ÇalıĢma Ġzin Sayısı
ÇalıĢma Ġzin Sayısı
Kadın

Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(Kaynak: ÇSGB)

Sayı
3.013
3.541
4.033
3.264
4.054
5.058
5.704
8.396
19.550
28.408
31.303

%
41,3
37,5
38,0
36,6
37,9
36,1
40,2
48,1
60,6
62,0
59,8

Sayı
4.289
5.897
6.570
5.666
6.651
8.965
8.497
9.071
12.727
17.426
21.001

Erkek
Oran
58,7
62,5
62,0
63,4
62,1
63,9
59,8
51,9
39,4
38,0
40,2

Toplam
7.302
9.438
10.603
8.930
10.705
14.023
14.201
17.467
32.277
45.834
52.304

Yabancı çalıĢma izinleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde kadınların oranının
erkeklerin oranına kıyasla gittikçe arttığı görülmektedir. 2014 yılında geçici koruma
kapsamındakilerin çalıĢma izin baĢvurusunda bulunabilmeleri için gerekli yasal
mevzuat bulunmadığından bu rakamların içinde Suriyelilerin payı çok düĢük
düzeydedir.
ÇalıĢma izni alan yabancılar eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde lise
ve üstü düzeyde eğitim almıĢ olanlar toplam içinde yaklaĢık %85‟lik bir orana sahiptir.
Bu verilerden yola çıkarak Türkiye‟de kayıtlı olarak çalıĢan yabancıların nitelikli
olduğunu söylemek mümkündür.
Tablo 7 - Eğitim Durumuna Göre 2014 Yılında Yabancılara Verilen ÇalıĢma Ġzin Sayısı
Eğitim Durumu
Okuryazar
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Y.Lisans ve üstü
Bilinmeyen
Toplam
(Kaynak: ÇSGB)

Süreli
1.553
1.195
5.464
20.515
4.851
16.794
1.646
8
52.206

Ġzin Türü
Süresiz
2
0
1
18
6
55
13
0
95

Toplam
Bağımsız
0
0
0
0
0
3
0
0
3

1.555
1.195
5.465
20.533
4.857
17.032
1.659
8
52.304

Uyruğa göre verilen çalıĢma izinlerine bakıldığında Rusya, Ukrayna, Gürcistan
ve Türki Cumhuriyetlerden gelenlerin ağırlığı dikkat çekici düzeydedir. Bu ülkelerden
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gelenlerin

genellikle

turizm

ve

eğlence

sektöründe

çalıĢtığı

göz

önünde

bulundurulduğunda kayıt dıĢı yabancı iĢçi istihdamıyla mücadele konusunda bu
sektörlere yönelik gerçekleĢtirilen denetimlerden etkin sonuçlar alındığını söylemek
mümkün olacaktır.
Tablo 8 - Uyruğa Göre Yabancılara Verilen ÇalıĢma Ġzinleri (1000 üzeri)
Uyruk
ABD
Almanya
Azerbaycan
Çin
Endonezya
Gürcistan
Ġngiltere
Ġran
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Özbekistan
Rusya
Suriye
Türkmenistan
Ukrayna
(Kaynak: ÇSGB)

Süreli
1.192
1.434
1.374
2.618
1.578
7.680
1.096
1.283
1.163
2.282
1.906
1.991
2.561
2.541
2.635
4.328

Ġzin Türü
Süresiz
7
8
7
3
0
0
9
1
0
1
1
2
1
0
0
6

Toplam
Bağımsız
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.199
1.442
1.382
2.621
1.578
7.680
1.105
1.284
1.163
2.283
1.907
1.993
2.562
2.541
2.635
4.334

Ekonomik faaliyetlere göre yabancılara verilen izin türlerine bakıldığında ilk
sırada ev içi çalıĢan personelin iĢverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri (14.678)
yer almaktadır. Bu faaliyeti konaklama (7817), eğitim (2474), yaratıcı sanatlar, gösteri
sanatları ve eğlence faaliyetleri (2.294), toptan ticaret (2205), bina dıĢı yapıların inĢaatı
(2042), büro destek ve iĢ destek faaliyetleri (1924), perakende ticaret (1626), spor
faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri (1.585), büro yönetimi, hava yolu
taĢımacılığı (1044) takip etmektedir.241 Bakanlık tarafından yayınlanan tablo
incelendiğinde 99 farklı ekonomik faaliyet kolunda çalıĢma izni verildiği görülmektedir.
ÇalıĢma Bakanlığı istatistikleri çalıĢma hayatında kayıtlı olarak yer alan
yabancılar için önemli veriler içermektedir. Ancak bunun yanı sıra Türkiye iĢgücü
piyasasında kayıt dıĢı olarak çalıĢan çok sayıda sığınmacı olduğu da herkes tarafından
bilinen bir gerçektir. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye‟de
bulunan Suriyelilerin yaĢa göre dağılımı tablosu çalıĢma çağında olan Suriyeliler
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.
241

http://www.csgb.gov.tr/media/1765/yabanciizin2014.pdf s.17-22
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Tablo 9 - Biyometrik Verileri Alınarak Kayıt Altına Alınan Suriyelilerin YaĢ ve
Cinsiyete Göre Dağılımı (07.04.2016)
YaĢ

Erkek

Kadın

Toplam

1.462.946

1.286.464

2.749.410

0-4

187.227

174.643

361.870

5-9

197.625

189.027

386.652

10-14

151.688

138.802

290.490

15-19

172.462

143.079

315.541

20-24

181.139

143.113

324.252

25-29

148.670

115.779

264.449

30-34

121.576

97.155

218.731

35-39

87.184

74.387

161.571

40-44

60.179

56.746

116.925

45-49

48.516

44.692

93.208

50-54

37.863

36.587

74.450

55-59

25.603

25.750

51.353

60-64

17.804

178.369

36.173

65-69

11.580

11.937

23.517

70-74

6.290

7.256

13.546

75-79

3.866

4.600

8.466

80-84

2.085

2.635

4.720

85-89

1.126

1.295

2.421

90+

463

612

1.075

Genel Toplam

(Kaynak: Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü)

Suriyeliler arasında 15-64 yaĢ aralığında olan kiĢi sayısı 1.656.653‟tür. Bu
kiĢilerden bir kısmı çeĢitli gerekçelerle çalıĢma talebinde bulunmasa bile kayda değer
bir kısmının iĢgücü piyasasında yer aldığı veya yer almak için çaba göstereceği tahmin
edilmektedir.

Geçici

koruma

kapsamındakilerin

çalıĢma

izni

baĢvurusunda

bulunabilmeleri için yasal zemin oluĢturulduğu için önümüzdeki dönemlerde ÇalıĢma
Bakanlığı rakamlarında da önemli artıĢların görülecektir.
Ayrıca 0-15 yaĢ aralığında bulunan Suriyeli çocukların sayısı 1.039.012‟dir.
Suriyelilerin

uzunca

bir

süre

daha

Türkiye‟de

kalacakları

göz

önünde

bulundurulduğunda bu çocukların önce eğitim hayatına daha sonra da iĢ piyasasına
kazandırılmasına yönelik uzun dönemli politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye‟deki yabancıların mesleki nitelikleri hususuna gelindiğinde ise,
yabancılarla ilgili yapılan çeĢitli saha araĢtırmalarında ve sunulan uzman görüĢlerinde
Türkiye‟de bulunan sığınmacı ve mülteciler arasında vasıflı ve eğitimli olan kiĢilerin
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sayısının azımsanamayacak miktarda olduğu; çalıĢma izinlerinin bulunması halinde bu
kiĢilerin hem kendilerine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı ifade
edilmektedir.
Sığınmacı ve mülteciler arasında, Türk ekonomisine katkıda bulunabilecek
vasıflı elemanların bulunmasına rağmen, bu kiĢilerin kısıtlı ekonomik imkânları olan
uydu kentlerde ikamete mecbur tutulmuĢ olması, kendilerine uygun iĢ bulmalarının
önündeki en önemli engel olarak görülmektedir. Buna ilaveten, çalıĢma izni alma
konusunda karĢılaĢılan zorluklar nedeniyle bu kiĢiler daha düĢük nitelik gerektiren
iĢlerde kayıt dıĢı çalıĢmak zorunda kalmakta ve istismar edilmektedirler. Bu istismarın
önüne geçmek için çalıĢma iznindeki kısıtlayıcı hükümlerin yeniden gözden
geçirilmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
4.2 ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠNDE YER VERĠLEN YABANCI
ĠġGÜCÜ POLĠTĠKALARI
Güncel politika belgeleri olan 64 üncü Hükümet Programı, Ulusal Ġstihdam
Stratejisi, Onuncu Kalkınma Planı ve Kalkınma Planı‟nın etkin Ģekilde takibinin
sağlanması amacıyla oluĢturulan orta vadeli programlarda ağırlıklı olarak nitelikli
yabancı iĢgücünün ülkemize çekimi ve yabancıların kayıt dıĢı istihdamı ile mücadele
konusuna yer verilmiĢtir. Politika belgeleri arasındaki uyum ve tamamlayıcılık
nedeniyle çalıĢmanın bu bölümünde öz itibarıyla hükümetin yabancı iĢgücü konusuna
yaklaĢımı tek baĢlık altında ele alınmıĢtır.
Onuncu Kalkınma Planı‟nda küresel düzeyde artan nitelikli iĢgücü talebine
vurgu yapılmıĢ ve artan iĢgücü hareketliliğinin ülkemiz için bir takım fırsatları içinde
barındırdığı yaklaĢımından hareketle, ihtiyaç duyulan alanlarda –özellikle sağlık ve
eğitim- baĢta bölge ülkelerinden olmak üzere beyin göçünün teĢvik edilmesinin, ülkenin
nitelikli insan gücü kaynağını artırarak büyüme potansiyeline olumlu katkı sağlayacağı
tespitinde bulunulmuĢtur.242 Planda, eğitim seviyesinin ve iĢgücünün niteliğinin
yükselmesinin ülkelerin ve bireylerin ekonomik geliĢmiĢliğine etki edeceği, bu
gerçekten

242

hareketle

tüm

ülkelerde

nitelikli

Onuncu Kalkınma Planı, s.10
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iĢgücüne

olan

talebin

artacağı

öngörülmektedir243 ve nitelikli insan gücü politikasının önemine Ģu cümleler ile vurgu
yapılmaktadır:
21.yüzyıl nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında küresel ölçekte
bu insanları kendisine çekebilen, bu gücü doğru ve yerinde değerlendiren,
küresel bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üretebilen, bilgiyi ekonomik ve
sosyal faydaya dönüştürebilen, bu süreci bilgi ve iletişim teknolojileri ile
bütünleştirebilen ve insan odaklı kalkınma anlayışını benimseyen ülkelerin
yüzyılı olacaktır. 244
Bu farkındalıktan hareketle üst politika belgelerinin hepsinde nitelikli yabancı
iĢgücü için çeĢitli politikalar geliĢtirilmiĢ ve hedefler belirlenmiĢtir. Örneğin Onuncu
Kalkınma Planı‟nda belirlenen amaçların etkin takibi amacıyla öncelikli çalıĢma alanları
için DönüĢüm Programları oluĢturulmuĢtur ve yabancı iĢgücü politikası konusunda
idarenin yaklaĢımı Öncelikli DönüĢüm Programlarında daha detaylı Ģekilde ortaya
konulmuĢtur.

Bu

çerçevede

Öncelikli

Teknoloji

Alanlarında

TicarileĢtirme

Programı‟nın ikinci bileĢeni “BeĢeri Ve Fiziksel Altyapının Güçlendirilmesi” olarak
belirlenmiĢ ve bu çerçevede ticarileĢtirmenin gerektirdiği nitelikli insan kaynağının
geliĢtirilmesi, yurtdıĢından yerli ve yabancı nitelikli kiĢilerin ülkemize çekilmesi ve bu
amaçla

gerekli

düzenlemelerin

yapılması

hususlarına

yer verilmiĢtir. Sağlık

Endüstrilerinde Yapısal DönüĢüm Programı‟nın ikinci bileĢeni olan “Ar-Ge ve Yenilik
Alanının GeliĢtirilmesi” çerçevesinde yerli ve yabancı nitelikli araĢtırmacı sayısının
artırılması hedeflenmektedir. Nitelikli Ġnsan Gücü Ġçin Çekim Merkezi Programı ise
nitelikli iĢgücü adına daha köklü değiĢiklikler öngörmektedir. Program kapsamında
“ülkemizin sahip olduğu nitelikli insan gücünün yanı sıra yabancı nitelikli insan
gücünden de istifade ederek kalkınma süreçlerinin daha rekabetçi bir yapıya
kavuĢturabileceği, bu programla küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün
artırılması amacıyla baĢta yurtdıĢındaki vatandaĢlarımız olmak üzere yerli ve yabancı
nitelikli insan gücü için üniversite, sanayi, kamu ve araĢtırma merkezleri arasındaki
iĢbirliğini geliĢtirip uygun ortam ve koĢullar sağlanarak ülkemizin cazibe merkezi
haline getirilmesi” amaçlanmaktadır. Programın hedef kitlesi baĢta yurtdıĢında yaĢayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları olmak üzere ülkemizi ihtiyaç duyulan alanlarda
ileriye taĢıyabilecek yüksek nitelikli uluslararası insan gücüdür.
243
244

Onuncu Kalkınma Planı, s.11-12
Onuncu Kalkınma Planı, s.12
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Kalkınma Planı ile uyumlu olarak 2016-2018 yılı Orta Vadeli Programda
istihdam politikaları çerçevesinde iĢgücü piyasasının niteliğini artırmak ve sanayide
teknolojik dönüĢüm ve ilerlemeyi sağlamak amacıyla baĢta araĢtırma alanında olmak
üzere yurt dıĢından nitelikli iĢgücü için Türkiye‟nin cazibesinin artırılması
hedeflenmektedir. Benzer Ģekilde 2015-2017 Orta Vadeli Programda da sanayide
yapısal dönüĢümü gerçekleĢtirmek ve iĢgücü piyasasının niteliğini artırmak amacıyla
baĢta araĢtırma alanında olmak üzere yurt dıĢından nitelikli iĢgücü göçünün
hızlandırılmasının sağlanması hedeflenmiĢti.
64 üncü Hükümet Programı‟nda ise yabancı iĢgücü konusuna ise “Ġnsani
Kalkınma ve Nitelikli Toplum”, “Ġstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” ve “Bilim, Teknoloji ve
Yenilikçi Üretim” baĢlıkları altında yer verilmiĢtir. Bu kapsamda “Ġnsani Kalkınma ve
Nitelikli Toplum” baĢlığı altında üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak
amacıyla daha fazla yabancı öğrenci kabul edilmesi ve öğretim elemanı istihdam
edebilmesinin sağlanacağı,245 öncelikle üniversitelerde veya araĢtırma ve geliĢtirme
merkezlerinde olmak üzere, yurtdıĢındaki yetiĢmiĢ insan gücünün ülkemize dönüĢünü
hızlandıracak yeni politikalar geliĢtirileceği;246 Ġstikrarlı ve Güçlü Ekonomi baĢlığı
altında iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu bir biçimde, beĢeri sermayenin
geliĢtirilmesine yönelik eğitim politikaların yanı sıra, uygun çalıĢma ortamı sağlanarak
nitelikli insan gücünün ülkemize çekilmesinin sağlanacağı 247; Bilim, Teknoloji ve
Yenilikçi Üretim baĢlığı altında ise “Nitelikli Ġnsan Gücü Ġçin Çekim Merkezi Öncelik
DönüĢüm Programı” ile baĢta yurtdıĢındaki vatandaĢlarımız olmak üzere yerli ve
yabancı nitelikli insan gücü için ülkemizi cazibe merkezi haline getirileceği, beyin göçü
engellenirken tersine beyin göçünün hızlandırılacağı, iĢ piyasasında nitelikli iĢgücüne
ihtiyaç duyulan alanların tespit edileceği248, nitelikli insan gücü için çalıĢma izni
sürecini hızlandırılacağı ve bu amaçla özel bir Turkuaz Kart Sistemi geliĢtirileceği,
nitelikli yabancı uyruklu çalıĢanların ve ailelerinin ikamet iznine ve çalıĢmalarına iliĢkin
süreçlerin kolaylaĢtırılacağı ve iyileĢtirileceği; yurtdıĢındaki üniversite öğrencileri ile
bilim, sanat ve kültür alanlarında öne çıkan yüksek nitelikli insan gücü için değiĢim,
hareketlilik veya staj programlarının geliĢtirileceği, yurtdıĢında lisansüstü eğitim yapmıĢ
245

64 üncü Hükümet Programı, s.44
64 üncü Hükümet Programı, s.45
247
64 üncü Hükümet Programı, s.72
248
64 üncü Hükümet Programı, s.110
246

109

olan vatandaĢlarımızın Türkiye‟ye dönmelerini sağlamaya yönelik Ar-Ge desteklerinin
yaygınlaĢtırılacağı ve üniversitelerde ilave teĢviklerle yabancı öğrenci sayısını
artırılacağı249 taahhüt edilmiĢtir.
Kayıt dıĢı yabancı iĢgücü konusu ise ağırlıklı olarak Ulusal Ġstihdam
Stratejisi‟nde ele alınmıĢtır. Bu kapsamda “Makroekonomik Çerçeve” bölümünde
ülkemizde kayıt dıĢılık ile mücadelede yabancı kaçak iĢçiliğin gittikçe önem kazanan
bir sorun alanı haline geldiği ifade edilmiĢ ve Türkiye yabancı kaçak iĢçiler için transit
ülke konumundayken son yıllarda hedef ülke konumuna geldiği tespitinde
bulunulmuĢtur. Yabancı kaçak iĢçiliğin istihdam etkilerine değinilmiĢ ve yabancı kaçak
iĢçiliğin bir yandan iĢsizliği artırırken, diğer yandan kayıt dıĢı çalıĢmayı beslediği ifade
edilmiĢtir. Yabancılar kayıt dıĢı çalıĢmasının önüne geçilmesi amacıyla, kayıt dıĢı iĢçi
istihdam eden iĢverenlere hapis cezalarını da kapsayan ağır cezaların verilmesi, tekrarı
halinde kamu hakları ve ihalelerden men cezası uygulanması, iĢverenin yasadıĢı
çalıĢtırdığı iĢçiye hak ettiği tüm kanuni hak ve ücretlerini ödeme zorunluluğu
getirilmesi, alt iĢverenin çalıĢtırdığı kaçak iĢçiden asıl iĢverenin de sorumlu tutulması,
denetimlerin artırılması ve kamu kurumları arasında sıkı bir iĢbirliği ve koordinasyon
sağlanması önerileri getirilmiĢtir.250
Yabancıların kayıt dıĢı istihdamına çalıĢma izin prosedürlerinin zorluğunun da
etkisinden hareketle 64 üncü Hükümet Programı‟nda yabancıların çalıĢma izinleri ile
ilgili süreçlerin basitleĢtirileceği ifade edilmiĢtir. Konuya Onuncu Kalkınma Planı‟nda
da farklı bir boyutuyla yer verilmiĢtir. ġöyle ki, Planın hedeflerinin ve politikaların yer
aldığı ikinci bölümünde “nitelikli insan, güçlü toplum” baĢlığı nüfus dinamikleri alt
baĢlığı altında belirlenen politikalardan biri “ ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını
destekleyecek Ģekilde seçici bir yaklaĢımla nitelikli yabancı iĢgücü artırılacak ve
yabancı kaçak iĢçi sayısı azaltılacaktır.” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Aynı bölüm
kapsamında yer verilen bir diğer politika ise “ ülkemize yurtdıĢından gelen göçmenler,
uluslararası korumaya muhtaç olanlar, kaçak iĢçiler ve transit geçiĢ yapanlara iliĢkin
etkin bir izleme ve takip sistemi oluĢturulacak ve uluslararası koruma statüsü tanınan
kiĢilerin ülkeye uyumu desteklenecektir.” Etkin bir izleme ve takip sistemi sayesinde
kayıt dıĢılığın önüne önemli ölçüde geçileceği düĢünülmektedir.
249
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4.3 TÜRKĠYE’DE YABANCILARIN ĠSTĠHDAMINA YÖNELĠK YASAL
DÜZENLEMELER
Ülkemizde yabancıların istihdamına iliĢkin çok sayıda yasal düzenleme
bulunmaktadır ancak bu düzenlemelerden sadece çalıĢma adına önem taĢıyanlar aĢağıda
baĢlıklar halinde ele alınmıĢtır.
Ayrıca ülkemizde yabancıların istihdamına dair düzenlemelere yer verilen bu
bölümü zihni anlamda üç ana kategoriye altında değerlendirmenin daha doğru olacağı
düĢünülmektedir. Bu kategorilerden ilki genel anlamda yabancı istihdamına iliĢkin
düzenlemelere yer veren kanunlar ve yönetmeliklerdir. Ġkincisi uluslararası koruma ile
iliĢkilendirilen yabancıların istihdamına iliĢkin düzenlemeler içeren kanunlar ve diğer
alt düzenlemelerdir. Son kategori ise Türk soylu yabancıların istihdamına yönelik
hayata geçirilen düzenlemelerdir.
Söz konusu yasal düzenlemelerin büyük çoğunluğu Suriyeli mülteci krizinin
ardından hayata geçirilmiĢtir. Bu nedenle hükümetin sergilediği tutum ve politikaları
adına fikir yürütebilme anlamında da mevzuat bölümü önem taĢımaktadır.
4.3.1 Tüm Göçmen ĠĢçilerin Ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına
Dair Uluslararası SözleĢme
26.04.2001 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak 08.07.2004 tarihinde Resmi
Gazete‟de yayımlanan 4662 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan SözleĢmede
sözleĢmeye taraf devletlerde bulunan göçmen iĢçiler ve ailelerine iliĢkin çeĢitli koruma
tedbirleri getirmektedir.
SözleĢme‟nin 2‟nci maddesinde göçmen iĢçi kavramı, “vatandaĢlık bağı ile bağlı
olmadığı bir Devlette ücret ödenen bir faaliyette çalıĢtırılacak, çalıĢtırılmakta olan veya
çalıĢtırılmıĢ olan bir kiĢi” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Burada göçmen iĢçiden kastedilen
esasen yabancı olarak tanımlanan kiĢidir. SözleĢme kapsamında önem taĢıyan diğer bir
kavram ise aile fertleridir ve 4 üncü maddede Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “ göçmen
iĢçilerle evli kiĢiler veya onlarla yürürlükte olan mevzuat uyarınca evlenmeye eĢit
neticeler doğuran bir iliĢki içinde bulunan kiĢiler, kendilerine bağımlı çocuklarına ve
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yürürlükteki kanunlar veya ilgili devletlerarasında akdedilmiĢ ikili veya çok taraflı
anlaĢmalar uyarınca aile ferdi sayılan diğer bağımlı kiĢilerdir.”
Ġlgili sözleĢmede göçmen iĢçilerin çalıĢma iliĢkilerinden doğan hakları ve
haklarının korunmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiĢtir. Bu kapsamda
SözleĢme‟nin 25 inci maddesine göre; “göçmen iĢçiler ücretler, fazla mesai, çalıĢma
saatleri, hafta sonu tatili, ücretli tatil, güvenlik, sağlık, iĢ iliĢkisinin sona erdirilmesi,
asgari istihdam yaĢı gibi çalıĢma koĢulları ile ulusal yasa ve uygulamalarda yer alan
diğer çalıĢma Ģartları konularında Ġstihdam Devletinin vatandaĢları ile eĢit haklara
sahiptir.” SözleĢme‟nin 27 nci maddesine göre ise; “sosyal güvenlik konusunda,
göçmen iĢçiler ve aile fertleri Ġstihdam Devletinin yasaları ile ikili anlaĢmalar ve
uluslararası anlaĢmalarda yer alan ilgili Ģartları yerine getirdikleri sürece, çalıĢtıkları
devletin vatandaĢlarıyla aynı muameleye tabi olacaklardır. SözleĢme kapsamında
göçmen iĢçilerin eğitim kurumlarından ve hizmetlerinden yararlanmada, bu kurum ve
hizmetlere kabul için gerekli Ģartları ve diğer düzenlemelere uygunluk söz konusu
olduğunda; meslekî rehberlik ve iĢe yerleĢtirme hizmetlerinde; meslekî eğitim ve
yeniden

eğitim

tesis

ve

kurumlarından

yararlanmada

Ġstihdam

Devletinin

vatandaĢlarıyla eĢit muamele görmeleri gerekmektedir.”251
SözleĢmenin 54 üncü maddesi ĠġKUR adına da önemli düzenlemeler
içermektedir. Bu madde kapsamında “göçmen iĢçiler ikamet izinlerine, çalıĢma
izinlerine ve bu SözleĢmenin 25. ve 27‟nci maddelerinde belirtilen haklarına halel
gelmeksizin, iĢten çıkartılmaya karĢı korunma; iĢsizlik parası, iĢsizlikle mücadele için
geliĢtirilen kamu çalıĢma programlarına katılma, iĢ kaybı veya gelir getirici diğer bir
faaliyetin sona ermesi durumunda baĢka bir iĢe girme konularında Ġstihdam Devletinin
uyruğundaki kiĢilerle eĢit muameleye tabidirler.” Ġlgili hükme uygun Ģekilde ülkemizde
bulunan yabancıların genel koĢulları karĢılamaları kaydı ile iĢsizlik sigortasından
faydalanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak mevcut durumda
ülkemizde iĢsizlikle mücadele için geliĢtirilen kamu çalıĢma programlarından olan
toplum

yararına

programlara

yabancıların

katılmaları

uygulamasına

rastlanılmamaktadır.
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4.3.2

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Güncel ihtiyaçlara cevap verebilen, evrensel insan hakları normları ile uyumlu
ve toplu halde düzenlemeler içeren bir yasaya Suriyeli mülteci krizi sonrasında hiç
olmadığı kadar ihtiyaç duyulmuĢ ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe
girmiĢtir.
“Kanun‟un genel gerekçesinde; son döneme kadar göç hareketleri açısından
Türkiye daha çok geçiĢ ülkesi konumunda iken, yabancılar tarafından ülkemizin artan
ekonomik gücü ve istikrarıyla giderek bir hedef ülke olarak görüldüğü ve bu bağlamda
ülkemize yönelik göçün artarak devam ettiği, Ġltica ve Göç Ulusal Eylem Planı
çerçevesinde, Türkiye‟nin göç mevzuatı ve sisteminin AB müktesebatıyla uyumlu hale
getirilmesi gerektiği; 2011-2013 Orta Vadeli Kalkınma Planı'ndaki, özgürlük ve
güvenlik arasındaki hassas dengenin korunarak, düzensiz göç hareketleri, insan ticareti
ve kaçakçılığı ile etkin bir Ģekilde mücadele edilmesi ve sınır güvenliğinin yeniden
yapılandırılması konularındaki çalıĢmalara devam edilmesi hususlarının yer aldığı
hatırlatılarak, bu çerçevede dağınık, güncelliğini yitirmiĢ, karĢılaĢılan sorunlara cevap
vermekte yetersiz mevzuatın yerine, ülkemizin geliĢme vizyonuyla uyumlu, uluslararası
normlara uygun, milli çıkarları gözeten, ilgili olduğu konuları tüm yönleriyle kuĢatan,
kaliteli mevzuat ilkelerine uygun düzenlemeler getirildiği belirtilmiĢtir. Ayrıca
YUKK‟ta, göçü kısıtlama politikaları değil, yabancıların ve toplumun bilinçli ve
düzenle bir Ģekilde birlikte yaĢamalarını mümkün kılacak bir politika takip edilmiĢtir.
Gerekçede yer alan önemli bir diğer husus ise Türk toplumu ve yabancılar arasında
iletiĢimi mümkün kılan ve ilk kez Türk mevzuatına girecek olan “uyum” konusundaki
düzenlemelerdir. Bununla, yabancıların ve uluslararası koruma baĢvurusu ve statüsü
sahibi kiĢilerin toplumla uyumu, toplumun da yabancılarla uyum içinde bulunabilmesi
için yapılacak çalıĢmalara imkân tanınmakta, her Ģeyden önce bu sürecin önü
açılmaktadır."252
Kanunda yer verilen düzenlemeler ise maddeler halinde Ģu Ģekildedir:
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 1951 SözleĢmesi‟ne coğrafi sınırlama kısıtı ile taraf olunması yaklaĢımını
aynen korunmuĢ; bu nedenle Kanun uluslararası koruma statülerini, anılan husus
çerçevesinde, mülteci, Ģartlı mülteci ve ikincil koruma Ģeklinde düzenlemiĢtir.
 ÇalıĢma izinlerine iliĢkin olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde çalıĢma
izninin ikamet izni sayılması baĢlığı altında 27‟nci madde ile düzenlenen
çalıĢma izinlerinin ve çalıĢma izni muafiyet teyit belgelerinin ikamet izni olarak
da kabul edilmesi sağlanmıĢtır.
 Yabancı öğrencilerin çalıĢma haklarına iliĢkin düzenlemelere yer verilen 41
inci madde ile “Türkiye‟de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinin, çalıĢma izni almak kaydıyla çalıĢabilecekleri; ancak, ön
lisans ve lisans öğrencilerinin için çalıĢma hakkının, ilk yıldan sonra baĢlayacağı
ve haftada yirmi dört saatten fazla olamayacağı ve öğrencilere Türkiye‟de
öğrenimlerini tamamladıktan sonra 1 yıl daha ikamet izni alabilme hakkı
verileceği” hüküm altına alınmıĢ ve böylelikle nitelikli yabancı iĢgücünün
Türkiye‟de kalmasının önü açılmıĢtır.253
 Yardım ve hizmetlere eriĢim baĢlığı altında 89 uncu maddenin dördüncü
fıkrasının alt bentlerinde iĢ piyasasına eriĢime iliĢkin hususlara yer verilerek;
“baĢvuru sahibi veya Ģartlı mültecinin uluslararası koruma baĢvurusu tarihinden
altı ay sonra çalıĢma izni almak için baĢvuruda bulunabileceği; ancak mülteci
veya ikincil koruma statüsü sahibinin, statü almasından itibaren bağımlı veya
bağımsız olarak çalıĢabileceği” hüküm altına alınmıĢtır. Ayrıca, mülteci veya
ikincil koruma statüsü sahibi kiĢiye verilecek kimlik belgesinin, çalıĢma izni
yerine de geçeceği ve bu durumun kimlik belgesine yazılacağı belirtilmiĢtir.”
Burada dikkat edilmesi gereken husus, geçici koruma kapsamında bulunan
Suriyelilerin statülerinin mülteci ve ikincil koruma statüsünden farklı olduğu
dolayısıyla geçici kimlik kartlarının çalıĢma izin belgesi olarak kabul
edilemeyeceğidir. Kanun‟un ilgili maddesi devamında, “mülteci ve ikincil
koruma statüsü sahibinin iĢ piyasasına eriĢimi, iĢ piyasasındaki durum ve
çalıĢma hayatındaki geliĢmeler ile istihdama iliĢkin sektörel ve ekonomik
Ģartların gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet
sektörleri, belirli bir meslek, iĢ kolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla
253
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sınırlandırılabileceği; ancak, Türkiye‟de üç yıl ikamet eden veya Türk
vatandaĢıyla evli olan ya da Türk vatandaĢı çocuğu olan mülteci ve ikincil
koruma statüsü sahipleri için bu sınırlamaların uygulanmayacağı” da hüküm
altına alınmıĢtır.
4.3.3

Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanun

Kanunun gerekçesi, “yabancıların Türkiye‟deki çalıĢmalarını izne bağlamak,
yabancılara verilecek çalıĢma izinleri ile ilgili esasları belirlemek ve uluslararası
yükümlülüklerimizi karĢılamak” olarak belirtilmiĢtir. 06.03.2003 tarihli Resmi
Gazete‟de yayımlanan 4817 sayılı Kanun‟un amacı “yabancıların Türkiye‟deki
çalıĢmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalıĢma izinleri ile ilgili
esasları belirlemektir.”
Kanun‟un kapsamı254 içerisinde, kural olarak Türkiye‟de bağımlı ve bağımsız
olarak çalıĢan yabancılar, bir iĢveren yanında meslek eğitimi gören yabancılar ve
yabancı çalıĢtıran gerçek ve tüzel kiĢiler yer almaktadır. KarĢılıklılık ilkesi, uluslararası
hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalıĢma izninden muaf tutulan
yabancılar, doğumla Türk vatandaĢı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk
vatandaĢlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, 231 sayılı Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kapsamına giren ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünce basın kartı verilmiĢ bulunan yabancılar, Bakanlıklar ile kamu kurum ve
kuruluĢlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalıĢma izni verilen veya istihdam
edilen yabancılar, Mavi kart sahibi olanlar veya almaya hak kazananlar bu kanunun
kapsamının dıĢında tutulmuĢtur.
“Türkiye‟nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleĢmelerde aksi
öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye‟de bağımlı veya bağımsız çalıĢmaya baĢlamadan
önce izin almaları gerekmektedir. Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya
mücbir nedenlere bağlı olarak, çalıĢmaya baĢlamadan önce ilgili makama bilgi vermek
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koĢuluyla, çalıĢma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle
çalıĢma izni iĢe baĢladıktan sonra da verilebilmektedir.”255
4817 sayılı Kanun çalıĢma izinlerini, süreli (belirli bir zamanla sınırlı), süresiz
ve bağımsız çalıĢma izin olmak üzere 3 Ģekilde düzenlemiĢtir.
Süreli çalıĢma izni256, “Türkiye‟nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı
sözleĢmelerde aksi öngörülmedikçe iĢ piyasasındaki durum, çalıĢma hayatındaki
geliĢmeler, istihdama iliĢkin sektörel ve ekonomik konjonktür değiĢiklikleri dikkate
alınarak, yabancının hizmet akdinin veya iĢin süresine göre, belirli bir iĢyeri veya
iĢletmede ve belirli bir meslekte çalıĢmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere
verilmektedir. Bir yıllık kanuni çalıĢma süresinden sonra, aynı iĢyeri veya iĢletme ve
aynı meslekte çalıĢmak üzere çalıĢma izninin süresi üç yıla kadar; üç yıllık kanuni
çalıĢma süresinin sonunda ise aynı meslekte ve dilediği iĢverenin yanında çalıĢmak
üzere altı yıla kadar uzatılabilmektedir. Türkiye‟ye çalıĢmak üzere gelen bir yabancının
beraberinde veya daha sonra getirmiĢ olduğu eĢ ve bakmakla yükümlü olduğu
çocuklarına da, yabancının kendisi ile birlikte en az beĢ yıl kanuni ve kesintisiz ikamet
etmiĢ olmaları kaydıyla süreli çalıĢma izni verilebilmektedir. Bakanlık, süreli çalıĢma
izninin coğrafi geçerlilik alanını geniĢletme ve daraltma yetkisine sahiptir.”
Süresiz çalıĢma izni257, “Türkiye‟nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı
sözleĢmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/04/2014 tarihinden önce süresiz çalıĢma izni
verilmiĢ olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip
olanlar veya Türkiye‟de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmıĢ olan veya en az
sekiz yıl kanuni çalıĢması olan yabancılara, süresiz çalıĢma izni verilebilir Ģeklinde
düzenlenmiĢtir.”
Kendi iĢyerini kuracak olanlar için ise bağımsız çalıĢma izni258 için, “Türkiye‟de
en az beĢ yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiĢ olmaları koĢulu” aranmaktadır.

255

06.03.2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanun‟un 4 üncü Maddesi
06.03.2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanun‟un 5 inci Maddesi
257
06.03.2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanun‟un 6 ncı Maddesi
258
06.03.2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanun‟un 7 nci Maddesi
256

116

Bu Kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaksızın çalıĢma izni verilebilecek
istisnai durumlar/kiĢiler ise Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır259:
 “Bir Türk vatandaĢı ile evli olan ve eĢiyle Türkiye‟de evlilik birliği içinde
yaĢayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiĢ olmakla
birlikte Türkiye‟de yerleĢmiĢ olan yabancılar ile bunların Türk vatandaĢı eĢinden
olan çocukları,
 403 sayılı Türk VatandaĢlığı Kanununun 19, 27 ve 28 inci maddeleri
çerçevesinde Türk VatandaĢlığını kaybedenler ve bunların füruu,
 Türkiye‟de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına
göre rüĢt yaĢını doldurmadan Türkiye‟ye gelen ve Türkiye‟de meslek okulu,
yüksekokul veya üniversiteden mezun olan yabancılar,
 2510 sayılı Ġskân Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul
edilen yabancılar,
 Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaĢları ile bunların Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin vatandaĢı olmayan eĢ ve çocukları,
 Yabancı devletlerin Türkiye‟deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve
uluslararası kuruluĢların temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve teknik
personelin hizmetinde çalıĢanlar ile karĢılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve
görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye‟de bulunan büyükelçilikler,
konsolosluklar ve uluslararası kuruluĢların temsilciliklerinde görevlendirilen
diplomatlar ve idarî ve teknik personelin eĢ ve çocukları,
 Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aĢan ve sportif faaliyetler
amacıyla dört ayı aĢan süre ile geçici olarak Türkiye‟ye gelecek yabancılar,
 Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluĢlarınca sözleĢme
veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir iĢin yaptırılması veya bir tesisin
iĢletilmesi iĢlerinde çalıĢtırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılar,
 (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Uluslararası koruma baĢvurusunda bulunan ve
ĠçiĢleri Bakanlığınca Ģartlı mülteci statüsü verilen yabancı ve vatansız kiĢiler,
 (Ek: 16/2/2016-6676/19 md.) Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilik ve
tasarım alanındaki geliĢimine katkı sağlayacak nitelikli yabancılar.”
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Kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaksızın çalıĢma izni verilebilecek istisnai
durumlar arasında uluslararası koruma baĢvurusunda bulunan ve Ģartlı mülteci statüsü
verilen yabancı ve vatansız kiĢilerin yanı sıra Ġskân Kanunu‟na göre göçebe, mülteci ve
muhacir olarak kabul edilen yabancıların sayılması devletler hukukunun koruyucu
ilkeleri açısından anlaĢılabilir bir durumdur. Zaten YUKK Ģartlı mülteciler için yeni bir
düzenleme yoluna giderek bu kiĢilerin Türkiye‟ye geldikten 6 ay sonra çalıĢma izni
almak için baĢvuruda bulunabileceğini ve mülteci veya ikincil koruma statüsü
sahiplerinin, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalıĢabileceği
hüküm altına alınmıĢtır. Ancak Avrupa Birliği vatandaĢı olan yabancılar için bu çeĢit bir
kolaylığın sağlanma gerekçesi anlaĢılamamıĢtır.
Ülkemizde çalıĢma izinleri, “Türkiye‟nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı
sözleĢmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karĢılıklılık ilkesi çerçevesinde,
iĢ piyasasındaki durum ve çalıĢma hayatındaki geliĢmeler, istihdama iliĢkin sektörel ve
ekonomik konjonktür koĢullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım,
sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iĢkolu veya mülkî ve coğrafi alan
itibariyle sınırlandırılabilir.”260
Yabancıların
bulundukları

çalıĢma

ülkelerdeki

izinlerine

Türkiye

iliĢkin

Cumhuriyeti

iĢlemleri

baĢlatabilmeleri

konsolosluklarına

için

baĢvurmaları

gerekmektedir. Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların iĢverenleri
baĢvurularını Bakanlığa yurt içinden de yapabilmektedir. Mesleki hizmetler kapsamında
çalıĢacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili iĢlemleri tamamlanıncaya
kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere ön izin
verilebilir. “Usulüne uygun olarak yapılan baĢvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması
kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.”261
“Yabancılara, bu Kanunla getirilen koĢullara bağlı olarak çalıĢabilecekleri
meslek, sanat veya iĢlerle ilgili çalıĢma izinleri, ilgili mercilerin meslekî yeterlilik dâhil
görüĢleri alınmak suretiyle Bakanlıkça verilir. Diğer kanunlarda yer alan, yabancıların
çalıĢamayacağı iĢ ve mesleklere dair hükümler saklıdır.”262 Yabancıların ülkemizde
260
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faaliyet gösteremeyeceği meslekler kendi özel Kanunları ile düzenlenmiĢtir ve Ģu
Ģekildedirler:263
 DiĢ tabipliği, diĢçilik, hastabakıcılık (Tababet ve ġuabatı Sanatlarının Tarzı
Ġcrasına Dair Kanun uyarınca)
 Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
 Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının TeĢekkül Tarzına ve
Göreceği ĠĢlere Dair Kanun uyarınca)
 Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
 Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
 Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
 Özel veya kamu kuruluĢlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve
KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
uyarınca)
 Kara suları dâhilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı,
dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, kâtiplik, tayfalık vb.
(Kabotaj Kanunu uyarınca)
 Gümrük müĢavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227‟nci maddesi
gereğince)
“ÇalıĢma izni veya çalıĢma izninin uzatılması talebi iĢ piyasasındaki durum ve
çalıĢma hayatındaki geliĢmeler ile istihdama iliĢkin sektörel ve ekonomik konjonktür
değiĢikliklerinin çalıĢma izni verilmesine elveriĢli olmaması; baĢvurulan iĢ için ülke
içinde, dört haftalık süre içerisinde o iĢi yapacak aynı niteliğe sahip kiĢinin bulunması;
ĠçiĢleri Bakanlığının olumsuz görüĢ bildirmesi, yabancının çalıĢmasının millî güvenlik,
kamu düzeni, genel asayiĢ, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit
oluĢturması hallerinde reddedilebilmektedir.”264
ÇalıĢma hayatında yabancıların durumuna iliĢkin düzenlemelere yer veren bu
Kanun karmaĢık bir yapıya sahiptir. Ayrıca ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yabancılar Dairesi BaĢkanlığı internet sitesi sadece Türkçe olarak hizmet vermekte ve
4817 sayılı Kanun ve sıkça sorulan sorular bölümleri de dâhil hiçbir bilgilendirmenin
263

ÇSGB,
http://www.calismaizni.gov.tr/yabancilar/yabancilara-yasak-meslekler/ (03.03.3016)
264
06.03.2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanun‟un 14 üncü Maddesi
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farklı bir dilde sunumu yapılmamaktadır. Mevcut hali ile yasanın ve yapının ihtiyaçlara
yeterli ölçüde cevap veremediği değerlendirilmektedir.
4.3.4 Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanunun Uygulama
Yönetmeliği
Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik
29.08.2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Yurt içinden ve yurt dıĢından yapılacak çalıĢma izin baĢvurularına iliĢkin detaylı
düzenlemelere yer verilen Yönetmeliğin 7 nci maddesinde kapsamında, “yurt içinden,
sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almıĢ ve bu süresi sona ermemiĢ olan
yabancılar

veya

bunların

iĢverenleri,

baĢvurularını

doğrudan

Bakanlığa

yapabileceklerdir; turistik vize ya da çalıĢma amacı dıĢındaki vizelerle veya iki ülke
arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak
Türkiye‟ye gelmiĢ olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalıĢma izni için yurt
içinden baĢvuruları alınmayacaktır. ĠçiĢleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü
verilmiĢ yabancılardan ikamette süre koĢulu aranmayacak; bu statüde bulunanların
çalıĢma izin talepleri değerlendirilirken Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında265 belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın çalıĢma izin iĢlemlerinin en kısa
sürede neticelendirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.”
“Bir yabancıya çalıĢma izni verilmeden önce kontrol edilecek olan
değerlendirme kriterleri çerçevesinde Bakanlığın görüĢ istediği ilgili kurum ve
kuruluĢların görüĢleri ve Türkiye‟nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleĢmelerin
hükümleri de dikkate alınmak suretiyle baĢvurulan iĢ için ülke içinde dört haftalık süre
içerisinde o iĢi yapacak aynı niteliğe sahip kiĢinin bulunup bulunmadığı Türkiye ĠĢ
Kurumu kayıtlarından kontrol edilecektir. Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine
yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, iĢin özel niteliğini
gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalıĢacağı iĢyerinin ulusal ekonomiye

265

Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken,
iĢin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalıĢacağı iĢyerinin ulusal ekonomiye
katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır. Bakanlık bu fıkrada
belirtilen hususlara iliĢkin değerlendirme kriterleri belirler.
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katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır.”266
ÇalıĢma izni verilmesi “Türkiye‟nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleĢmelerle
sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karĢılıklılık ilkesi çerçevesinde iĢ
piyasasındaki durum ve çalıĢma hayatındaki geliĢmeler, istihdama iliĢkin sektörel ve
ekonomik konjonktür koĢullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım,
sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iĢkolu veya mülki ve coğrafi alan
itibariyle sınırlandırılabilir. Ancak süresiz çalıĢma izninin verilmesinde bu sınırlandırma
söz konusu değildir.”267 Bu doğrultuda süresiz çalıĢma izni iĢ piyasasındaki durum ve
çalıĢma hayatındaki geliĢmelere yönelik bir değerlendirme yapılmaksızın verilmektedir.
Yönetmelikte bağımsız çalıĢmaya iliĢkin olarak “bu kiĢilerin çalıĢmalarının,
ekonomik kalkınma açısından katma değer oluĢturması ve istihdam üzerinde olumlu
etki yapacak olması koĢulu” aranmaktadır.268 Bağımsız çalıĢma izni verilmesindeki
değerlendirme kriterleri gerek Kanun gerekse yönetmelikte oldukça belirsiz Ģekilde
düzenlenmiĢtir.
4.3.5

Geçici Koruma Yönetmeliği

Geçici Koruma Yönetmeliği yabancıların çalıĢma izinlerine iliĢkin doğrudan bir
düzenlemeye yer vermemekle birlikte, Suriyelilerin iĢgücü piyasasına eriĢimini bir kaç
yıl boyunca engellemiĢ olması adına önemlidir.
Geçici Koruma Yönetmeliği 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu‟nun 91 inci maddesine dayanılarak çıkarılmıĢ ve 22.10.2014 tarih ve 29153
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu Yönetmeliğin amacı269
“ülkesinden ayrılmaya zorlanmıĢ, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici
koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen
yabancılardan, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 91 inci maddesi
çerçevesinde, uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınmayanlara
sağlanabilecek geçici koruma iĢlemlerinin usul ve esasları ile bu kiĢilerin Türkiye‟ye
kabulü, Türkiye‟de kalıĢı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye‟den çıkıĢlarında yapılacak
266

Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 13 üncü Madde
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iĢlemleri, kitlesel hareketlere karĢı alınacak tedbirleri ve ulusal ve uluslararası
kuruluĢlar arasındaki iĢbirliği ile ilgili hususları düzenlemektedir.”
Yönetmelikte yer alan geçici koruma kapsamındaki kiĢilerin istihdamına iliĢkin
sadece bir hükme yer verilmiĢtir ve ilgili madde Ģu Ģekildedir: “Geçici korunanların
çalıĢmalarına iliĢkin usul ve esaslar Ġç ĠĢleri Bakanlığı‟nın görüĢü alınarak ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenir. Geçici
koruma kimlik belgesine sahip olanlar Bakanlar Kurulunca belirlenecek sektörlerde, iĢ
kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalıĢma izni almak için ÇalıĢma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına baĢvurabilir. Yabancıların çalıĢmayacağı iĢ ve
mesleklere iliĢkin mevzuatta yer alan hükümler saklıdır. Geçici korunanlara verilen
çalıĢma izinlerinin süreleri, geçici korumanın süresinden fazla olamaz. Geçici koruma
sona erdiğinde bu kapsamda verilen çalıĢma izni sona erer. Geçici korunanlara verilen
çalıĢma izni Kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.”270 Yönetmeliğin ilgili
hükmü nedeniyle ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler çalıĢma izni
baĢvurusunda bulunabilmek için uzunca bir süre Bakanlar Kurulu kararının çıkmasını
beklemiĢlerdir. Bu duruma ek olarak YUKK‟un 27‟nci maddesi çalıĢma izinlerinin
ikamet izni olarak da kabul edileceği düzenlemiĢken, Yönetmelikte geçici koruma
kapsamındakiler için bu yönde bir sınırlamaya gidilmesinin gerekçesi anlaĢılamamıĢtır.
Ayrıca geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler Yönetmeliğin geçici 1‟inci
maddesinde “28/04/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti‟nde meydana
gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti‟nden kitlesel
veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen ve sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti
ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma baĢvurusunda bulunmuĢ olsalar dahi
geçici koruma atına alınırlar. Geçici korumanın uygulandığı süre içerisinde bireysel
uluslararası koruma baĢvuruları iĢleme konulmaz.” hükmü dolayısıyla uluslararası
koruma hükümlerine dayanarak çalıĢma izni baĢvurusunda bulunamamıĢlardır.

270
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4.3.6 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair
Yönetmelik
15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
bu Yönetmeliğin amacı, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununun 91 inci maddesi uyarınca geçici koruma sağlanan yabancıların
çalıĢmalarına iliĢkin usul ve esasların belirlenmesidir. Ġlgili Yönetmelik, kamuoyu
tarafından uzunca bir süredir beklenen geçici koruma kapsamındakilerin çalıĢma izin
baĢvurusunda bulunabilmelerinin önündeki engelleri kaldırmıĢ olması nedeniyle son
derece önemli bir düzenlemedir.
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “geçici koruma sağlanan yabancıların,
çalıĢma izni olmaksızın Türkiye‟de çalıĢamayacağı veya çalıĢtırılamayacağı; çalıĢma
izni olmaksızın çalıĢan geçici koruma sağlanan yabancılar ile bunları çalıĢtıranlar
hakkında 27.02.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında
Kanunun ilgili ceza hükümlerinin uygulanacağı” düzenlenmiĢtir. Ġlgili maddenin etkin
Ģekilde hayata geçirilmesi halinde ülkemizde ağırlıklı olarak kayıt dıĢı istihdam edilen
Suriyelilerin önemli bir kısmı kayıtlı istihdama kazandırılacaktır.
Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra
çalıĢma izni almak için Bakanlığa baĢvuruda bulunabileceklerdir. Bu koĢulun birçok
Suriyeli tarafından sağlanacağı düĢünülmektedir. Ayrıca Yönetmelik ile mevsimlik
tarım veya hayvancılık iĢlerinde çalıĢacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalıĢma
izni muafiyeti kapsamında tutulmuĢlardır. ÇalıĢma izni muafiyeti baĢvuruları, geçici
koruma sağlanan il valiliğine yapılacak ve bu baĢvurular, ilgili valilik tarafından
Bakanlığa bildirilecektir. Bununla birlikte ÇSGB tarafından yayınlanan Geçici Koruma
Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine ĠliĢkin Uygulama Rehberi‟nde çalıĢma izin
muafiyet baĢvurularının ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüklerine yapılacağı
düzenlenmiĢtir. Bakanlıkça, mevsimlik tarım veya hayvancılık iĢlerinde çalıĢacak geçici
koruma sağlanan yabancılara iliĢkin il ve kota sınırlaması getirilebilecektir.271 Tarım ve
hayvancılık iĢlerinin muafiyet kapsamına alınmasının bu sektörde çalıĢan yerli ve
yabancı iĢgücü için olumsuz sonuçlar doğurabileceği düĢünülmektedir. DüĢük vasıflı
271
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iĢgücünün güvencesiz olarak ve çok düĢük ücretlerle çalıĢtığı bu sektörlerde yaĢanan
rekabete ek olarak çalıĢma izin muafiyetinin getirilmesi ücretlerin daha fazla düĢmesine
kayıt dıĢılığın artmasına ve çalıĢma koĢullarının ağırlaĢmasına neden olabilir. Ayrıca
kontrolsüz bırakılan bu sektörlerde zaten yaygın olan çocuk iĢçiliğinin daha fazla artma
ihtimali de göz ardı edilmemelidir.
Yönetmelik ile “sağlık ve eğitim alanında çalıĢmak isteyen geçici koruma
kapsamındakiler için ön izin düzenlemesine” yer verilmiĢtir. Bu kapsamda “Bakanlığa
çalıĢma izin baĢvurusu için; sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığı‟ndan, eğitim
meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığı‟ndan veya Yükseköğretim Kurulu
BaĢkanlığından ön izin almaları” gerekmektedir. Ön izin belgesi olmayan baĢvurular
değerlendirme yapılmaksızın iĢlemden kaldırılacaktır.272
Bu Yönetmelik ile geçici koruma kapsamında bulunanların çalıĢma izin
baĢvuruları il ve istihdam kotası ile sınırlandırılmıĢtır. Geçici koruma sağlanan
yabancılara çalıĢma iznine baĢvuru hakkı verilmesinde, Geçici Koruma Yönetmeliği‟nin
24 üncü maddesi273 uyarınca yabancının kalmasına izin verilen iller esas alınacaktır.274
Ayrıca çalıĢma izni baĢvurularının değerlendirilmesinde, “iĢyerinde çalıĢan Türk
vatandaĢı sayısı üzerinden sektör ve illere göre açık iĢ ve iĢe yerleĢtirmeler dikkate
alınarak Bakanlıkça, geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değiĢen oranlarda
uygulanabilecektir. ÇalıĢma iznine baĢvurulan iĢyerinde çalıĢan geçici koruma sağlanan
yabancı sayısı, iĢyerinde çalıĢan Türk vatandaĢı sayısının yüzde onunu geçemeyecek;
toplam çalıĢan sayısı ondan az olan iĢyerlerinde ise en fazla bir geçici koruma sağlanan
yabancının çalıĢmasına izin verilebilecektir. Ancak iĢveren tarafından; iĢyerinin kayıtlı
bulunduğu ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğünden, çalıĢma izni baĢvurusu tarihinden
önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıĢtırılacağı iĢi yapacak aynı nitelikte
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15.01.2016 Tarihli Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Yönetmelik 5/3
üncü Madde
273
Geçici koruma statüsündekilere illerde kalma hakkı verilmesi: Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da
kamu sağlığı yönüyle herhangi bir sakınca görülmediği hallerde geçici korunanların, Genel Müdürlükçe
belirlenen illerde kalmalarına izin verilebilir.
274
15.01.2016 Tarihli Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Yönetmelik 7 nci
Madde
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Türk vatandaĢı bulunamadığının belgelendirildiği baĢvurularda istihdam kotası
uygulanmasında esnekliğe gidilebilecektir.”275
Suriyelilerin ağırlıklı olarak belirli illerde ikamet etmeleri ve çalıĢma çağında
olan Suriyeli sayısının fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda il ve istihdam kotası
uygulamasının mevcut duruma cevap vermede yetersiz kalacağı düĢünülmektedir. Ġlgili
madde ile Suriyelilerin yükü yine belirli iller üzerinde kalmıĢ görünmektedir.
Grafik 5 - Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Ġlk 10 Ġle Göre Dağılımı
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(Kaynak: Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü)

Yönetmelik ile geçici koruma kapsamında bulunanların mesleki eğitimine iliĢkin
de düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu kapsamda, Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından aktif iĢgücü
hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir iĢyerinde mesleki
eğitim ve iĢbaĢı eğitimi görecekler ile bu kiĢilerin eğitim süresinin sonunda aynı
iĢyerinde çalıĢtırılması için Bakanlığa baĢvuruda bulunulabilecektir. Bu madde
kapsamında yapılacak baĢvurularda, Bakanlıkça iĢyeri istihdam kotası farklı
uygulanabilecektir.276
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15.01.2016 Tarihli Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Yönetmelik 8 inci
Madde
276
15.01.2016 Tarihli Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Yönetmelik 12 nci
Madde
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4.3.7 Uluslararası Koruma BaĢvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü
Sahibi KiĢilerin ÇalıĢmasına Dair Yönetmelik
Ülkemizde bulunan Suriyelilerin sayısal büyüklüğü tüm dikkatleri geçici koruma
statüsünde bulunanların üzerine çekmekle birlikte, Suriyeliler haricinde de Irak,
Pakistan, Afganistan ve Somali gibi ülkelerden gelerek Türkiye‟de uluslararası koruma
arayan çok sayıda yabancı bulunmaktadır. 2015 yılında ülkemizde uluslararası koruma
arayan kiĢi sayısı yaklaĢık olarak üç yüz bin olarak kayıtlara geçmiĢtir.
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Nisan 2016
tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Uluslararası Koruma BaĢvuru Sahibi
ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi KiĢilerin ÇalıĢmasına Dair Yönetmeliğin amacı,
“04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca
baĢvuru sahibi, mülteci, Ģartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi sayılan yabancıların
Türkiye‟de çalıĢmalarına iliĢkin usul ve esasları” belirlemektir.
Ġlgili yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile “mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi
kiĢilerin statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalıĢabilecekleri; bu
kiĢilerin kimlik belgelerinin çalıĢma izni yerine geçeceği ve bu durumun kimlik
belgesine yazılacağı; statülerin herhangi bir nedenle sona ermesini veya kimlik
belgelerinin iptalini gerektirecek nedenlerin, yabancının çalıĢma hakkını da sona
erdireceği ve mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kiĢilerin; çalıĢtığı il, meslek,
sektör ile bağımlı veya bağımsız çalıĢma durumuna ait güncel bilgilerin ĠçiĢleri
Bakanlığınca Bakanlığa bildirileceği” hüküm altına alınmıĢtır. Bu çerçevede mülteci ve
ikincil koruma statüsü kapsamında olan kiĢiler çalıĢma hayatına eriĢim bakımından ülke
vatandaĢları ile aynı statüye getirilmiĢlerdir.
Uluslararası koruma baĢvurusu sahibi ve Ģartlı mülteci statüsü sahibi kiĢilerin
çalıĢmasına iliĢkin hükümler ise 5‟inci ve 6‟ncı maddeler çerçevesinde düzenlenmiĢtir.
Bu kapsamdaki kiĢilerin, çalıĢmaya baĢlamadan önce çalıĢma izni alma yükümlülüğü
korunmuĢtur. Geçerli çalıĢma iznine sahip olmanın, baĢvuru sahibi ve Ģartlı mülteci
sayılan yabancılara Türkiye‟de mutlak kalıĢ hakkı sağlamayacağı da belirtilmiĢtir.
BaĢvuru sahibi ile Ģartlı mülteciler yetkili makamlardan alacakları kimlik belgeleri ile
çalıĢma iznine baĢvurabileceklerdir. Geçerli kimlik belgesi olmayan bu kiĢilerin geçerli
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çalıĢma izninin olması, farklı bir iĢveren yanında veya bağımsız olarak çalıĢma izni
baĢvurusu yapma hakkı vermemektedir. Bu kapsamdaki kiĢiler çalıĢma izni baĢvurusu
uluslararası koruma baĢvurusu tarihinden altı ay sonra yapılabileceklerdir. Belirli bir
ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen baĢvuru sahibi ve Ģartlı mültecinin, bu il
sınırları dıĢında çalıĢma izni almak için yaptığı baĢvurular, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın görüĢü
alınarak sonuçlandırılacaktır. Yönetmeliğe eklenen geçici 1 inci maddenin birinci
fıkrasına göre “belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen baĢvuru sahibi veya
Ģartlı mültecinin bu il sınırları dıĢında çalıĢma izni almak için yaptığı baĢvurulara iliĢkin
görüĢ alınmasının elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesine iliĢkin ĠçiĢleri Bakanlığı ile
Bakanlık arasında uygun teknik altyapı sağlanıncaya kadar, görüĢ alınmasında ve
karĢılıklı bildirimde bulunulmasında elektronik posta dâhil iletiĢimi kolaylaĢtıracak
araç, gereç ve yöntemler kullanılacaktır.”
Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile tıpkı geçici koruma kapsamında olanlar gibi
“baĢvuru sahibi ve Ģartlı mülteci statüsü sahibi yabancılar, mevsimlik tarım veya
hayvancılık iĢlerinde çalıĢma izni muafiyeti kapsamına alınmıĢlardır.” Bakanlıkça,
mevsimlik tarım veya hayvancılık iĢlerinde çalıĢacak baĢvuru sahibi ve Ģartlı mülteci
statüsü sahibi yabancılara iliĢkin il ve kota sınırlaması getirilebilecektir. ÇalıĢma izni
muafiyeti baĢvuruları, uluslararası koruma sağlanan ildeki ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl
Müdürlüğüne yapılacaktır. Benzer Ģekilde geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile
“ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüklerinde uygun teknik altyapı sağlanıncaya kadar
mevsimlik tarım veya hayvancılık iĢlerinde çalıĢacak baĢvuru sahibi veya Ģartlı
mültecinin çalıĢma izni muafiyet baĢvuruları Bakanlığa yapılacak ve talebi uygun
bulunanlara iliĢkin bilgiler Bakanlıkça ĠçiĢleri Bakanlığına bildirilecektir.”
Bakanlık çalıĢma izni baĢvurularının değerlendirilmesinde ilgili mercilerden
görüĢ alabilecek; belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen baĢvuru sahibi veya
Ģartlı mültecinin bu il sınırları dıĢında çalıĢma izni almak için yaptığı baĢvurulara iliĢkin
görüĢ alınması elektronik ortamda gerçekleĢtirecektir. Ġlgili merciler görüĢlerini en geç
on beĢ gün içinde Bakanlığa bildirecek ve süresi içinde bildirilmeyen görüĢler
Bakanlıkça olumlu kabul edilecektir.277
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26.04.2016 Tarihli Uluslararası Koruma BaĢvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi
KiĢilerin ÇalıĢmasına Dair Yönetmelik 13 üncü Madde
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ÇalıĢma hakları açısından baĢvuru sahibi veya Ģartlı mülteciler korunmuĢ ve
asgari ücretin altında ücret ödenemeyeceği hüküm altına alınmıĢtır. Ayrıca baĢvuru
sahibi veya Ģartlı mülteciye çalıĢma izni verilmesi; izin türü, süre, meslek, sektör,
iĢkolu, mülki ve coğrafi alan bakımından Bakanlıkça sınırlandırılabilecek fakat
Türkiye‟de üç yıl ikamet eden veya Türk vatandaĢıyla evli olan ya da Türk vatandaĢı
çocuğu olan mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için bu sınırlamalar
uygulanmayacaktır.278
Yönetmelikte son olarak mesleki eğitime iliĢkin 22‟nci maddede, “ baĢvuru
sahibi veya Ģartlı mültecinin Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından aktif iĢgücü hizmetleri
kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir iĢyerinde mesleki eğitim ve
iĢbaĢı eğitimi görebileceği, bu kiĢilerin eğitim süresinin sonunda aynı iĢyerinde
çalıĢtırılacak olması halinde ilgili iĢveren tarafından çalıĢma izni baĢvurusunda
bulunması gerektiği” hükmünde yer verilmiĢtir. Bu madde kapsamında yapılacak
baĢvurularda, Bakanlıkça iĢyeri istihdam kotası farklı uygulanabilecektir.
4.3.8 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair
Uygulama Rehberi279
2016 yılında ÇalıĢma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uygulama
rehberinde geçici koruma kapsamındaki yabancıların çalıĢma izinleri iĢlemlerine iliĢkin
açık ve detaylı hususlara yer verilmiĢtir. Ayrıca ilgili rehberde geçici koruma
kapsamındakilerin mesleki eğitimi ve ĠġKUR‟a kayıtlarına iliĢkin de bilgilendirmede
bulunularak Ģu ifadelere yer verilmiĢtir: “Geçici koruma sağlanan yabancılar, en az altı
aylık geçici koruma süresinin doldurulmuĢ olması koĢuluyla, Türkiye ĠĢ Kurumu
tarafından aktif iĢgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlara
katılabilir ve bu kapsamda bir iĢyerinde mesleki eğitim ve iĢbaĢı eğitimi görebilirler.
Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancıların eğitim gördükleri iĢyerinde çalıĢtırılmak
istenilmesi durumunda, iĢverenler tarafından bu rehberle belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde Bakanlığa baĢvuruda bulunularak çalıĢma izni alınması zorunludur. Bu
kapsamda yapılan baĢvurularda istihdam kotası Bakanlıkça farklı uygulanabilir. Geçici
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26.04.2016 Tarihli Uluslararası Koruma BaĢvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi
KiĢilerin ÇalıĢmasına Dair Yönetmelik 18 inci Madde
279
ÇSGB, http://www.calismaizni.gov.tr/media/1035/gkkuygulama.pdf (03.03.2016)
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koruma sağlanan yabancılara her seferinde en fazla 1 yıl süreli çalıĢma izni ve çalıĢma
izni muafiyeti verilecektir. Ayrıca en az altı aylık geçici koruma süresini doldurmuĢ
olan yabancılar, ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüklerine baĢvurarak “iĢ arayan” olarak
kurum hizmetlerinden yararlanmak amacıyla kayıt yaptırabileceklerdir.”
4.3.9 Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine,

Kamu,

Özel

KuruluĢ

veya

ĠĢyerlerinde

ÇalıĢtırılabilmelerine ĠliĢkin Kanun
25.09.1981 tarih ve 2527 sayılı bu kanunun amacı, “ Türkiye'de ikamet eden
Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik TeĢkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluĢ
veya iĢyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıĢtırılabilmelerine olanak
sağlamaktır”.
“Türk soylu yabancıların kanunlarda Türk vatandaĢlarının yapabileceği belirtilen
meslek, sanat ve iĢlerde çalıĢabilme ve çalıĢtırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan
nitelikleri taĢımaları ve yükümlülükleri yerine getirmeleri Ģartıyla, bu Kanun ve
Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanuna göre, ĠçiĢleri ve DıĢiĢleri Bakanlıkları
ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluĢların görüĢleri alınarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca izin verilmesi gerekmektedir.”280
Kanunun 4 üncü maddesine göre “ meslek kuruluĢlarına üye olmaya iliĢkin
hükümleri düzenlemiĢtir ve bu kapsamda meslek kuruluĢlarına üye olunarak icra
edilebilen mesleklerden birinde çalıĢma veya çalıĢtırılabilmelerine izin verilen
yabancılar özel kanunlar uyarınca Türk vatandaĢları gibi ilgili meslek kuruluĢlarına
kayıtlarını yaptırmakla yükümlü kılınmıĢlardır.”
Son olarak Kanun‟un Türk soylu yabancılar için getirmiĢ olduğu en önemli
düzenleme, ikamet ve çalıĢma ile ilgili kanunların öngördüğü “Türk vatandaĢı olma”
Ģartından bu kiĢilerin muaf tutulmuĢ olmasıdır.281

280
281

25.09.1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun 3 üncü Madde
25.09.1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun 7 inci Madde
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4.3.10 Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, KuruluĢ Veya
ĠĢyerlerinde ÇalıĢtırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması
Hakkındaki Yönetmelik
14.01.1983 tarih ve 17928 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan bu yönetmeliğin
amacı “Türkiye‟de ikamet eden Türk soylu yabancıların, yurtiçinde ihtiyaç duyulan
meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik
TeĢkilatı hariç olmak üzere, kamu kurum veya özel kurum, kuruluĢ veya iĢyerlerinde
çalıĢtırılabilmelerine iliĢkin esas ve usulleri saptamak suretiyle uygulamaya yön
vermektir.”
“Bu Yönetmelik uyarınca Kanunlarda Türk vatandaĢlarının yapabileceği
belirtilen veya Türk vatandaĢı olma Ģartı aranan meslek, sanat ve iĢlerde Türk soylu
yabancıların çalıĢma ve çalıĢtırılabilmelerine izin verilmesi için282;
 ĠçiĢleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiĢ olmak
 Belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taĢıdığını
yetkili Türk makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamıĢ olmak
 Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiĢ
diplomalarının denkliğini Milli Eğitim Bakanlığı‟na onaylatmıĢ bulunmak
 O mesleği yapmasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamak
ve durumu Bakanlar Kurulunca tespit edilmiĢ esaslara uygun olmak
 Yabancılar için açılacak özel kütüklerde nüfus kayıtlarını tesis ettirdiğini
belgelendirmek,
 Mesleki kuruluĢlara kayıtlı olmanın zorunlu bulunması halinde üyeliğini
belgelendirmek,
 Yabancı ülkelerden alınmıĢ kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin çıraklık
kurulunun görüĢü alınarak denkliğine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmiĢ
olmak Ģarttır.”
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14.03.1981 Tarihli Türk Soylu Yabancıların Türkiye‟de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine Kamu veya Özel Kurum, KuruluĢ Veya ĠĢyerlerinde ÇalıĢtırılabilmelerine Dair
Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik 3 üncü Madde
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Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında “ kamu veya özel kurum, kuruluĢ ve
iĢyerlerinde çalıĢmasına veya meslek ve sanatını serbestçe yapmasına izin verilebilmesi
için, oturulan yer mülki idare amirliğine bir dilekçe ile baĢvurulması ve bu dilekçeye
üçüncü

maddede

gösterilen

belgelerden

gerekli

olanların

eklenmiĢ

olması

gerekmektedir.” Dilekçede yapılacak iĢ açıkça belirtilir.
Türk soylu yabancılara belirli bir iĢ için iki yıla kadar çalıĢma izni
verilebilmektedir. Ġzin süresinin bitmesine iki ay kala sürenin uzatılması için talepte
bulunulabilir.
Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre “Türk soylu yabancılardan kendilerine
çalıĢma veya çalıĢtırılabilme izni verilenler, bu izin süresince, sadece Türk
vatandaĢlarına hasredilen iĢleri de yapabilirler. Bunlar Doktorluk, HemĢirelik,
Avukatlık, Mühendislik gibi meslekleri serbestçe veya özel kurum, kuruluĢ veya
iĢyerlerinde yapabilmek veya memur olabilmek için genel veya özel kanunların aradığı
Türk vatandaĢı olma Ģartından istisna edilirler. Ancak, bunlar Türk Silahlı
Kuvvetlerinde veya Güvenlik TeĢkilatlarında çalıĢtırılamazlar.”
“Türkiye‟de ikametlerine izin verilmiĢ Türk soylu yabancılar, kamu veya özel
kurum, kuruluĢ ve iĢyerlerinde personel ihtiyacının karĢılanması amacıyla açılan
yarıĢma ve yeterlik sınavlarına, Türk vatandaĢları gibi girme hakkına sahiptirler. Ancak
bunların atanmaları çalıĢma izni verilmiĢ olmasına bağlıdır.”283
Türk soylu yabancılara Türkiye‟de serbest çalıĢma izni verilmesi de Türk
vatandaĢlarına uygulanan hükümlere tabidir. Mevzuatın öngördüğü izinleri almıĢ ve
formaliteleri yerine getirmiĢ olmaları halinde iĢyeri açabilirler.
4.4 ĠġKUR TARAFINDAN YABANCILAR SUNULAN HĠZMETLER
ĠĢgücü piyasasının izlenmesi ve politikalara yön verilmesinde kamu istihdam
kurumlarının belirleyici bir rolünün bulunmasının yanı sıra yabancıların iĢgücü
piyasasına kazandırılması ve mesleki ihtiyaçlarının karĢılanması büyük ölçüde söz
konusu kurumlar tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
283

14.03.1981 Tarihli Türk Soylu Yabancıların Türkiye‟de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine Kamu veya Özel Kurum, KuruluĢ Veya ĠĢyerlerinde ÇalıĢtırılabilmelerine Dair
Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik 12 nci Madde
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Ülkemizin son dönemde karĢı karĢıya kaldığı kitlesel göçün iĢgücü piyasası
anlamında yönetiminde ĠġKUR, adı en sık geçen kamu kurumu haline gelmiĢtir. Bu
durum bir taraftan ĠġKUR‟u çözümün önemli bir parçası haline getirmekte diğer
taraftan ise zorlu bir görevin altına sokmaktadır.
Bu bölümde ĠġKUR tarafından yabancılara sunulan hizmetler mevcut durumu
ile ele alınmıĢtır.
4.4.1

Yabancıların ĠġKUR’a Kayıtlarının Alınması

VatandaĢların ve yabancıların ĠġKUR tarafından sunulan danıĢmanlık, iĢe
yerleĢtirme ve mesleki eğitim faaliyetlerinden faydanabilmesi için Kurum‟a kayıt
olmaları zorunludur. 25.04.2009 tarih ve 27210 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
Yurtiçinde ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde
Kurum‟a kayıt Ģartları düzenlenerek genel koĢulların yanı sıra yabancılar için ĠçiĢleri
Bakanlığı tarafından verilen yabancı kimlik numarasına sahip olmak koĢuluna yer
verilmiĢtir. Kurumun, iç iĢlemlerini gerçekleĢtirirken baĢvurduğu ve Kurum içi
düzenlemeleri içeren ĠĢlemler El Kitabı‟nın ĠĢ Arayan ve ĠĢverenlere Yönelik Hizmetler
kısmında kayıt esasları yönetmeliğe kıyasla daha detaylı Ģekilde düzenlenmiĢ ve kayıt
esasları baĢlığı altında kayıt yaptırmak isteyenlerin, Kurum ünitelerine Ģahsen
baĢvurabilecekleri gibi internet aracılığı ile de kayıtlarını gerçekleĢtirebilecekleri
hükmüne yer verilmiĢtir. Kayıt iĢlemi, internet aracılığı ile iĢ arayanın kendisi
tarafından veya Kurum memuru tarafından bilgisayarda yapılacaktır. ĠĢ arayanın T.C.
kimlik numarasına göre kaydı alınacaktır. T.C. vatandaĢı dıĢında oturma ve çalıĢma izni
almıĢ kiĢilerin kayıtlarında Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce verilen
kimlik numarası kullanılacaktır.
24.02.2016 tarihli ve 6460 sayılı Makam Oluru ile ĠĢlemler El Kitabı‟nın
kayıtlara iliĢkin bölümüne “Bakanlar Kurulu tarafından 11.01.2016 tarihinde yürürlüğe
konulan 2016/8375 sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine
Dair Yönetmelik kapsamında geçici koruma sağlanan yabancılar ile Aktif ĠĢgücü
Hizmetleri Yönetmeliği‟nin 104‟üncü maddesi kapsamında belirtilen Ģartları taĢıyanlar,
il müdürlüğünce uygun bulunduktan sonra Kuruma kaydolabilirler” hükmü eklenmiĢtir.
ĠĢ Arayan ve ĠĢverenlere Yönelik Hizmetler ĠĢlemler El Kitabı‟nın Kurum‟a kayıt
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Ģartları baĢlığı altında ise yabancılar için ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından verilen yabancı
kimlik numarasına sahip olmak yeterli görülmüĢtür.
Mevcut durumda yabancıların bireysel olarak internet ortamında Kuruma kayıt
yapmalarına sistem izin vermemektedir.
4.4.2

DanıĢmanlık Hizmetleri

ĠġKUR tarafından iĢ ve meslek danıĢmanları aracılığıyla sunulan danıĢmanlık
hizmetleri bireysel ve kurumsal düzeyde gerçekleĢmektedir. ĠġKUR, 2015 yılı sonu
itibarıyla

yaklaĢık

3.750

iĢ

ve

meslek

danıĢmanı

ile

bu

faaliyetlerini

gerçekleĢtirmektedir.
Kuruma kayıtlı olan yabancı iĢsizler ile daha iyi Ģartlarda iĢ arayan yabancıların
bireysel danıĢmanlık hizmetlerinden ve yabancı iĢverenlerin de kurumsal danıĢmanlık
hizmetlerinden faydalanmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.
ĠĢ ve meslek danıĢmanlarının, ĠġKUR‟a kayıtlı tüm iĢ arayanlara, iĢverenlere ve
öğrencilere daha etkin hizmet verebilmeleri amacıyla her danıĢmana iĢ arayan, iĢveren
ve okul portföyü ataması yapılmıĢ böylece her iĢsizin, iĢverenin ve okulun bir
danıĢmanı olması sağlanmıĢtır.284
Bireysel düzeyde sunulan iĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmetleriyle, kiĢilerin
özellikleri ile mesleklerin ve iĢin gerektirdiği nitelik ve Ģartlar karĢılaĢtırılarak bireyin
istek ve durumuna en uygun iĢ ve mesleği seçmesi, seçilen meslekle ilgili eğitim
olanaklarından yararlanması, iĢe yerleĢtirilmesi, iĢe uyumunun sağlanması ile ilgili
sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmektedir.285
Kurumsal düzeyde gerçekleĢtirilen danıĢmanlık faaliyeti iĢyeri ziyaretleri ve
eğitim kurumu ziyaretleri Ģeklinde ikiye ayrılmaktadır. ĠĢyeri ziyaretler çerçevesinde iĢ
ve meslek danıĢmanları aracılığıyla iĢveren iliĢkilerini geliĢtirerek daha fazla iĢgücü ve
mesleki eğitim talebi almak, iĢverene bilgi aktarmak ve yükümlülükleri konusunda

284
285

ĠġKUR, 2015 Faaliyet Raporu s.41
ĠġKUR (2015), 2015 Faaliyet Raporu s.40
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iĢverene yardımcı olmak hedeflenmektedir.286 Bu ziyaretler aracılığıyla iĢverenlere
Kurum faaliyetleri tanıtılmakta ve iĢgücü talepleri alınmaktadır.
Eğitim kurumu ziyaretleri kapsamında ise, orta öğretim ve lise öğrencilerine
tercih edecekleri eğitim programları hakkında bilgi verilmekte ve geleceğe yönelik
kariyer planlarının oluĢturulmasına destek olunmaktadır. Öğrencilere meslek seçiminin
önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek hususlara ek olarak meslekler ve mesleki
eğitim imkânları hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitim kurumu ziyaretlerinde Meslek
Seçimine Destek Dergileri gibi doküman desteği de sunulmaktadır.
4.4.3

ĠĢe Yönlendirme Hizmetleri

ĠġKUR‟un görevlerinin baĢında “iĢçi isteme ve iĢ aramanın düzene
bağlanmasına iliĢkin çalıĢmalar yapmak, iĢgücünün yurt içinde ve yurt dıĢında uygun
oldukları iĢlere yerleĢtirilmelerine ve çeĢitli iĢler için uygun iĢgücü bulunmasına ve yurt
dıĢı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek”287 yer almaktadır.
Ġl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerince, yabancı veya vatandaĢ olması fark
etmeksizin tüm iĢ arayanlara kendilerine iliĢkin gerçekçi bir değerlendirme
yapabilmeleri, kendilerine uygun iĢlerin neler olduğu ve bu tür iĢleri bulmak için neler
yapmaları gerektiği konularında danıĢmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda iĢ
arayanlara farklı iĢler ve aranan nitelikler, mevcut eğitim imkânları ve becerilerin
arttırılmasına yönelik diğer imkânlar, potansiyel iĢverenlerin nasıl bulunacağı, eğitim
imkânları ve özgeçmiĢ yazma gibi konularda bilgi sunulmaktadır.
Ayrıca Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair
Uygulama Rehberi‟nde yabancıların “iĢ arayan” olarak ĠġKUR‟a kayıt yaptırarak
Kurum hizmetlerinden faydalanabilecekleri bilgisine yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda
yabancıların “iĢ arayan” kaydına istinaden iĢe yönlendirmesinin yapılması gerektiği
düĢünülmektedir.

286
287

ĠġKUR, 2015 Faaliyet Raporu s.31
4904 sayılı Kanun‟un 3/d Maddesi
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4.4.4

Aktif ĠĢgücü Hizmetleri

Türkiye ĠĢ Kurumu, istihdam edilebilirliğin artırılması, iĢgücünün niteliklerinin
geliĢtirilmesi, iĢgücü piyasası taleplerinin karĢılanması amacıyla aktif iĢgücü hizmetleri
kapsamında; hem çalıĢanlara hem de iĢ arayanlara yönelik mesleki eğitim kursları ve
iyileĢtirme faaliyetleri, bireylerin kendiiĢlerini kurmaları ve iĢlerini geliĢtirmeleri için
giriĢimcilik eğitim programları, mesleki deneyim eksikliği bulunan öğrencilere ve
iĢsizlere yönelik iĢbaĢı eğitim programları düzenlemektedir. Özel politika ve uygulama
gerektiren bireylere yönelik olarak bu kiĢilerin iĢgücü piyasasına kazandırılması ve
istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için proje temelli mesleki eğitim kursları
düzenlenmektedir.288
ĠĢsizliğin önemli bir nedeninin mesleksizlik olduğu gerçeğinden hareketle
ĠġKUR tarafından gerçekleĢtirilen iĢgücü piyasası talep analizleri sonucu beceri açığı
bulunan meslekler il düzeyinde tespit edilmekte ve yıllık eğitim planları buna göre
hazırlanmaktadır.289
Ayrıca ĠġKUR tarafından kendi iĢini kurmak isteyen kiĢilerin kurmak istedikleri
iĢin, iĢ planlarını geliĢtirmelerini sağlamak amacıyla yapılan kuramsal ve uygulamalı
eğitim programlarını içeren giriĢimcilik eğitim programları sunulmaktadır. Ana
modüller ve destek modüllerinden oluĢan, sınıf içi eğitimler ve atölye çalıĢmaları ile
desteklenen bu program kapsamında kapsamında Kurum, giriĢimcilik eğitimi almıĢ
kiĢilere, iĢ kurma ve geliĢtirme konularında danıĢmanlık ve mentörlük hizmeti ile
birlikte finansal destek olanaklarına eriĢim imkânlarını kolaylaĢtırıcı hizmetleri
verebilmektedir.290
12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği‟nde yabancıların mesleki eğitimine iliĢkin bir
takım düzenlemeler yapılmıĢtır.
Yönetmeliğin

103

üncü

maddesinde

Türk

soylu

yabancılara

yönelik

düzenlenecek aktif iĢgücü piyasası programlarına yer verilmiĢtir. Bu kapsamda,
288

ĠġKUR, 2015 Faaliyet Raporu s.35
ĠġKUR, 2015 Faaliyet Raporu s.36
290
ĠġKUR, 2015 Faaliyet Raporu s.38
289
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Türkiye‟de ikamet etmeyen Türk soylu yabancı uyruklulara yönelik düzenlenecek aktif
iĢgücü

hizmetlerinin

yürütülmesi

kapsamında

bu

Yönetmelik

hükümleri

uygulanmayacak; bu kiĢilere yönelik olarak düzenlenen aktif iĢgücü hizmetlerine iliĢkin
usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluĢlarla Kurum tarafından ortaklaĢa hazırlanacak
protokolle belirlenecektir.
Yönetmeliğin 104 üncü maddesi kapsamında ise yabancıların Türkiye iĢgücü
piyasasına uyumlarını sağlamak amacı ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)291, (b)292,
(c)293 ve (ç)294 bentlerinde geçen ikamet iznine ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasına, uluslararası koruma
baĢvuru sahibi kayıt belgesine, uluslararası koruma baĢvuru sahibi kimlik belgesine,
uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesine, geçici koruma kimlik belgesine veya
bunlar yerine geçen numara ve belgelere sahip olan yabancılar, il müdürlüğünce uygun
bulunmak ve Kuruma kayıt olmak Ģartları ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve
programlardan (TYP hariç) yararlanabileceği hüküm altına alınarak geçici koruma
kapsamındaki kiĢilerden aktif iĢgücü politikalarınından faydalanmalarına imkân
tanınmıĢtır.
Ancak 2013/1 sayılı Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Genelgesi‟nin Ortak Hükümler
kısmının 15 inci maddesinde Yabancılar ve Geçici Koruma Kapsamındakilerin Kurs ve
Programlardan Faydalanması295 maddesi geçici koruma statüsündekilerin kurslara
291

Kısa Dönemli Ġkamet Ġzni
Aile Ġkamet Ġzni
293
Öğrenci Ġkamet Ġzni
294
Uzun Dönemli Ġkamet Ġzni
295
Bu madde, baĢlığı ile birlikte 2014/1 sayılı Genelge ile eklenmiĢ ve 2016/3 sayılı Genelge ile madde
baĢlığı ile birlikte değiĢtirilmiĢtir. DeğiĢmeden önceki madde: “15. Yabancılar ve Türk soylu
yabancılar Yönetmeliğin 103. maddesine göre, Türkiye‟de ikamet etmeyen Türk soylu yabancı
uyruklulara yönelik düzenlenecek aktif iĢgücü hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz. Bunlara yönelik olarak düzenlenen aktif iĢgücü hizmetlerine iliĢkin usul ve
esaslar ilgili kurum ve kuruluĢlarla Kurum tarafından ortaklaĢa hazırlanacak protokolle belirlenir. Bu
kapsamda Ġl Müdürlüklerince yapılacak çalıĢmalar ve gelen taleplerin mutlaka Genel Müdürlüğümüze
iletilmesi gereklidir. Anılan Yönetmeliğin 104. maddesine göre Türkiye iĢgücü piyasasına uyumlarını
sağlamak amacı ile; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30
uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde geçen ikamet iznine ve 25/4/2006
tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasına,
uluslararası koruma baĢvuru sahibi kayıt belgesine, uluslararası koruma baĢvuru sahibi kimlik
belgesine, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesine, geçici koruma kimlik belgesine veya
bunlar yerine geçen numara ve belgelere sahip olan yabancılar, yabancıların çalıĢma izni ile ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda çalıĢma izin belgesine sahip olmak, il müdürlüğünce uygun
292
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eriĢiminin Yönetmelikte düzenlendiği kadar kolay olmadığını göstermektedir. ġöyle ki
ilgili madde Türk soylu yabancıların aktif iĢgücü hizmetlerinden yararlanmasına iliĢkin
Yönetmelikteki düzenlemenin aynısını belirttikten sonra Ģu Ģekilde devam etmektedir.
“Anılan Yönetmeliğin 104 üncü maddesine göre, Türkiye iĢgücü piyasasına uyumlarını
sağlamak amacı ile,
 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde
geçen ikamet iznine,
 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca
yabancılara verilen kimlik numarasına, uluslararası koruma baĢvuru sahibi kayıt
belgesine, uluslararası koruma baĢvuru sahibi kimlik belgesine, uluslararası
koruma statü sahibi kimlik belgesine, geçici koruma kimlik belgesine veya
bunlar yerine geçen numara ve belgelere,
Sahip olan yabancılar, Kuruma kayıt olduktan sonra yararlanmayı talep ettikleri
kurs ve programlara katılım Ģartlarına haiz olmaları durumunda, bu Yönetmelik

bulunmak ve Kuruma kayıt olmak Ģartları ile, bu Yönetmelik kapsamındaki ĠĢsizlik Sigortası Fonu
kaynaklı kurs ve programlardan (TYP hariç) yararlanabilirler. Bununla birlikte ĠĢsizlik Sigortası Fonu
kullanılmaksızın baĢka kaynaklarla düzenlenen kurslara çalıĢma izni olmayan bu kapsamdaki kiĢilerin
katılması da mümkün olacaktır. Ancak bu durumda planlama aĢamasında Genel Müdürlükten yazılı
onay alınması esastır. Bu kapsamda il müdürlükleri tarafından proje bazlı veya bireysel olarak yapılan
baĢvurularda; yabancıların kurs ve programlara katılımlarının uygun bulunmasında istenilen
belgelerin aranmasının yanı sıra bu kiĢilerin iĢgücü piyasasına uyum sağlamaları için yeterli süre
ülkede bulunmaları ve kurs ve program sonrasında da istihdam edilebilme imkânlarının dikkate
alınması gereklidir. Bu nedenle yabancı kiĢilerde kısa süreli ikamet izni yerine en az bir yıllık süreli
ikamet izni aranılması gerekmektedir. Yabancıların, bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve
programlardan (TYP hariç) faydalanmaları ile ilgili olarak il müdürlüklerince yapılacak çalıĢmaların
veya ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluĢlardan gelen taleplerin mutlaka değerlendirilmek ve
uygun görülmek üzere Genel Müdürlüğe iletilmesi esastır. Bir iĢyerinde iĢbirliği ile düzenlenen
mesleki eğitim kursu veya iĢbaĢı eğitim programında, kursiyer/katılımcıların Kuruma kaydının
yapılmasından önce bu kiĢilerin yürürlükteki mevzuatta yer alan katılım Ģartlarına haiz olup
olmadıkları il müdürlüğünce tespit edildikten sonra kurs veya programın düzenleneceği iĢverene bu
kiĢilerin bilgileri verilerek yürürlükteki yabancıların çalıĢma izni ile ilgili mevzuat ve uygulama
kapsamında bu kiĢilere çalıĢma izni alması istenecektir. ÇalıĢma izni alınan yabancılar veya geçici
koruma kapsamındaki kiĢilerin izin belgeleri kontrol edilerek kiĢiler Kuruma kayıt edilip kurs ve
program baĢlatılacaktır. Hiçbir Ģekilde bir iĢyerinde düzenlenecek mesleki eğitim kursu veya iĢbaĢı
eğitim programında çalıĢma izni olmayan kursiyer/katılımcı Kuruma kayıt edilmeyecek ve kurs ve
programlara dâhil edilmeyecektir. Aksi durumun tespiti halinde derhal kurs ve program
sonlandırılacak, yapılan ödemeler geri alınacaktır. Bu kiĢilerin katılacakları kurs ve program
sonrasında istihdam edilecekleri alanların aynı zamanda yürürlükteki mevzuat gereğince çalıĢma izni
ile ilgili mevzuata tabi iĢ ve iĢlemlerin yapılması, yabancıların çalıĢması ve çalıĢtırılmasının yasak
olduğu alanlardan olmamasına da dikkat edilmelidir. Yabancıların, geçici koruma kimlik belgesine
haiz kiĢilerin ve Türk soylu yabancıların katılım sağlaması istenilen kurs ve programlar için önceden
yazı ile Genel Müdürlükten uygunluk onayı alınması gereklidir.”
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kapsamında olup ĠĢsizlik Sigortası Fonu ile finanse edilen kurs ve programlar hariç,
ulusal veya uluslararası fonlarla finanse edilen kurs ve programlardan (TYP hariç)
yararlanabilirler. Buna göre ĠĢsizlik Sigortası Fonu kullanılarak yabancılar ve yukarıda
sayılan belge ve kimliklere sahip kiĢilere hiçbir Ģekilde hizmet sunulamayacaktır. Bu
kiĢilere Kurum hizmetlerinin sunulması için baĢta uluslararası fonlar olmak üzere baĢka
ulusal veya uluslararası fon ve bütçelerden finanse edilen kaynaklar kullanılmalıdır. Bu
kapsamdaki kiĢilerin hukuki durumuna iliĢkin baĢka mevzuatlarda yer alan kısıtlayıcı
hükümler olması durumunda il müdürlüklerinin bu hususlara da dikkat etmesi
gereklidir. Örneğin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının çalıĢabilecekleri
mesleklerde kurs veya program düzenlenirken ileride istihdam edilme imkânı olmadığı
için yabancıların veya diğer statüdeki kiĢilerin bu kurs veya programlara katılımlarına
izin verilemeyecektir. Geçici koruma kapsamında olan kiĢiler için bir iĢyerinde
düzenlenen mesleki eğitim kursu veya iĢbaĢı eğitim programına katılımlarından önce
çalıĢma izni alınmasına ÇalıĢma Genel Müdürlüğü‟nün yayımladığı “Geçici Koruma
Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Daire Uygulama Rehberi”nin 3.6 numaralı
maddesi uyarınca gerek yoktur. Buna göre bu kapsamdaki kiĢiler, en az altı aylık geçici
koruma süresini doldurmuĢ olmak Ģartı ile ĠĢsizlik Sigortası Fonu hariç diğer ulusal
veya uluslararası kaynak ve fonlarla finanse edilen kurs ve programlara (TYP hariç)
katılabilirler. Ancak bu kiĢilerin kurs veya program sonrasında iĢe alınmaları
durumunda çalıĢma izni alınmasına iliĢkin usul ve esaslara tabi olunarak öncelikle
çalıĢma izni alınması gereklidir.”
Mesleki eğitim konusunun yanı sıra aktif iĢgücü politikaları içinde önemli bir
yeri olan Toplum Yararına Programlar (TYP), iĢsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya
yerlerde doğrudan veya yüklenici eliyle toplum yararına bir iĢ ya da hizmetin
gerçekleĢtirilmesi yoluyla özellikle istihdamında güçlük çekilen iĢsizlerin çalıĢma
alıĢkanlık ve disiplininden uzaklaĢmalarını engelleyerek iĢgücü piyasasına uyumlarını
gerçekleĢtirmek ve geçici gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.296
Ülkemizde yüzbinlerce iĢsiz her yıl bu programlardan faydalanmaktadır.
Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği‟nin 104 üncü maddesi kapsamında
yabancıların toplum yararına programlardan yararlanmalarının önü kapatılmıĢ
296
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görülmektedir. Bununla birlikte Toplum Yararına Program Genelgesi‟nin 8 inci
maddesi programlara katılım Ģartlarını düzenlemiĢ ve birinci fıkrasının a bendinde
“Kuruma kayıtlı olduğu halde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalıĢma izni belgesi
olmayan yabancılar TYP‟ye katılamaz” hükmüne yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda söz
konusu yönetmelik ile TYP Genelgesi arasında çeliĢen bir durum söz konusudur.
4.4.5

Kurumlar Arası ĠĢbirliği Faaliyetleri

Kurumlar arası iĢbirliğinin zorunluluğu gerçeğinden hareketle 2015 yılı Ağustos
ayında BaĢbakanlık bünyesinde Türkiye‟de geçici koruma statüsünde bulunan
Suriyelilere yönelik yapılan ve yapılacak olan çalıĢmaların koordinasyonu amacıyla
Göç ve Ġnsani Yardımlar BaĢ MüĢavirliği oluĢturulmuĢtur. Bu birimin temel görevi
Türkiye‟de Suriyelilere yönelik yürütülen bütün faaliyetlerin tek elden koordine
edilmesi ve uygulamaların takibini sağlamaktır. Orta ve uzun vadeli çalıĢmaların
koordineli olarak yürütülebilmesi amacıyla “Eğitim, Sağlık, Ġnsani Yardım ve
Kalkınma, Sosyal Destek ve Uyum, Din Eğitimi ve Dini Hizmetler ile Ekonomi ve
ĠĢgücü” Ģeklinde altı farklı çalıĢma grubu kurulmuĢtur.
“Ekonomi ve ĠĢgücü ÇalıĢma Grubu‟nun” koordinatörü ĠġKUR olarak
belirlenmiĢtir ve grubun amacı, “Türkiye‟de Geçici Koruma Statüsünde Bulunan
Suriyelilerin iĢgücü haritalarının çıkarılarak, iĢgücü piyasası ihtiyaçları çerçevesinde
mesleki eğitim konusundaki kapasitelerinin arttırılması” olarak tanımlanmıĢtır.297
Diğer gruplarla benzer Ģekilde Ekonomi ve ĠĢgücü ÇalıĢma Grubu‟nun görevleri
ise, misyon belirleme, hedef oluĢturma, veri analizi ve araĢtırma-geliĢtirme ile eylem
planı oluĢturmak Ģeklindedir. Grubun özel gündem konuları çalıĢma izni, mesleki
eğitim programının belirlenmesi ve uygulanması, iĢgücü piyasasına katılımın
sağlanması, esnaf ve iĢadamlarının sorunlarının tespiti ve çözülmesi, çalıĢma alanına
iliĢkin toplumsal sorunların iletiĢim ve algı yöntemleri ile asgariye çekilmesidir.298
Bu kapsamda ĠġKUR‟dan beklenilen çalıĢma grubunun yıllık programını kısa,
orta ve uzun vadeli olarak hazırlamak, grup içindeki kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarını
koordine etmek, faaliyetleri takip etmek, aylık değerlendirme raporunu hazırlamak,
297
298
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aylık yapılan toplantı kararlarını, planlanan projeleri koordinatörler üst kuruluna iletmek
ve grup ile ilgili konularda bilgi ve verileri tasnif ve analiz etmektir.299
ĠġKUR‟un koordinatörlüğünü yaptığı çalıĢma grubunun üyeleri; Kalkınma
Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü,
Milli Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü), ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı (ÇalıĢma Genel Müdürlüğü, AB Mali Yardımlar Dairesi
BaĢkanlığı), Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı,
Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu, Tüm
Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği, Anadolu Aslanları ĠĢ Adamları Derneği, Müstakil
Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği, Dünya Kamu Ġstihdam Kurumları Birliği, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları Konfederasyonu, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü, Türkiye-Suriye Dostluk
Derneği ve Zidni Ġlmen Derneği‟dir.300
Grup tarafından 2015 yılında yabancılara yönelik mesleki eğitim kursları
düzenlenmesi ile ilgili olarak taslak proje hazırlanmıĢtır. Türkçe dil eğitimi verilmesi ile
ilgili gerekli ön görüĢmeler yapılmıĢ ve olası maliyetler üzerine çalıĢmalar
gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠġKUR tarafından bütün illerdeki temininde güçlük çekilen
meslekler belirlenmiĢtir. Eylem Planı hazırlıkları kapsamında ÇalıĢma Grubu üyeleri ve
Koordinatörler Üst Kurulu ile toplantılar gerçekleĢtirilerek grubun hedefi belirlenmiĢ,
kurumlardan gelen görüĢler çerçevesinde Taslak Eylem Planı üzerine çalıĢılarak
mutabakat sağlanmıĢtır. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü ve ĠġKUR arasında 07.12.2015
tarihinde imzalanan Protokol ile geçici koruma kapsamındaki kiĢilerin bilgilerini temin
etmek mümkün olacaktır. Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetlerin etkin bir Ģekilde
yürütülmesi adına Suriyelilerin yoğun olduğu illerde il müdürlüklerinden geliĢtirilecek
politikalar ve hizmet araçlarına yönelik kapsayıcı görüĢ ve öneriler talep edilmiĢtir.301
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4.4.6 “2016 Yılı Ġl Müdürlükleri Hedef ÇalıĢtayı’nda” Ortaya Çıkan
Değerlendirmeler
Kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi açısından önemli faaliyetlerden biri olan ve
2015 yılında üçüncüsü gerçekleĢtirilen “2016 yılı Ġl Müdürlükleri Hedef ÇalıĢtayı‟nda”
göçten en fazla etkilenen illerden gelen katılımcılara “Suriyeli mültecilerin yoğun olarak
bulunduğu ve kayıt dıĢı çalıĢtığı illerde yerel iĢgücünün istihdama kazandırılması için
neler yapılabilir?” sorusu sorulmuĢtur. Katılımcıların soruna iliĢkin çözüm önerileri ise,
Suriyelilerin çalıĢma izinlerine iliĢkin yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması
ve ucuz iĢgücünün önüne geçilmesi; Suriyelilerle yerel iĢgücünün iĢveren açısından eĢit
maliyette çalıĢtırılması ve kayıt dıĢı istihdamla mücadele için denetimlerin artırılması;
yerel iĢgücünün uzmanlaĢması için mesleki eğitimlerine ağırlık verilerek yerel iĢgücü
arzının nitelikli hale getirilmesi sağlanması; yerel iĢgücüne yönelik giriĢimcilik
faaliyetlerine ağırlık verilerek giriĢimci sayısının artırılmasının sağlanması ve yeni
istihdam imkânlarının oluĢturulması; Suriyelilerin yoğun olduğu illerde giriĢimciler ve
iĢverenlerin rekabet gücünü korumak için ilave hibe ve kredi programlarının hayata
geçirilmesi; il bazlı Suriyeli çalıĢtırma kotasının belirlenmesi; portalda çalıĢma izni olan
Suriyelilere özel bir buton konulması; medyada yerel iĢgücünü teĢvik edici çalıĢmalar
yapılması, iĢverenlere danıĢmanlık hizmetleri kapsamında izinsiz yabancı uyruklu iĢçi
çalıĢtırmanın cezai müeyyidelerinin anlatılması ve yerel iĢgücü çalıĢtırma teĢviklerinin
tanıtılması; Suriyelilere yönelik uyum politikalarının yeniden gözden geçirilmesi;
kamplarda özel yaĢam alanlarının oluĢturulması ve bu kiĢilere temel eğitim, mesleki
eğitim ve oryantasyon eğitimleri verilmesi; Suriyeli iĢyerlerinin resmi statüye bir an
önce geçirilmesi ve yerel iĢverenler açısından haksız rekabete son verilmesi; göçten en
fazla etkilenen illerde yerel istihdamın artırılması için ev eksenli çalıĢmaların organize
edilmesi; bağımsız araĢtırma kuruluĢlarınca yapılacak çalıĢmalar neticesinde Suriyeliler
açısından iĢgücü piyasasının (ne kadar Suriyeli, hangi koĢullarda çalıĢıyor) fotoğrafının
çekilmesi; bir çalıĢma grubu oluĢturularak konuyla ilgili eylem planı hazırlanması;
ulusal düzeyde faaliyet gösteren büyük firmaların sosyal sorumluluk çerçevesinde yerel
firmalarla eĢleĢtirilerek mentörlük hizmeti vermesinin sağlanması, (örneğin; kardeĢ
firma projeleri, sektörel danıĢmanlıklar, yerel iĢletmelerin iĢ kapasitesinin artırılması ve
yerel pazardan dıĢ pazarlara açılma için rehberlik gibi hizmetler); bu illerdeki yerel
yönetimlerin ve kamu kurumlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarını kendi illerinden temin
141

etmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerle yerel ekonominin canlandırılması Ģeklinde
sıralanmıĢtır. Söz konusu çalıĢtayın çıktıları kitapçık haline getirilerek yetkili
makamların da görüĢüne sunulmuĢtur.
4.5 SURĠYELĠLERĠN TÜRKĠYE ĠġGÜCÜ PĠYASASINA ETKĠLERĠNĠN
TESPĠTĠNE YÖNELĠK HAZIRLANAN ÇALIġMALAR
Suriyelilerin Türkiye iĢgücü piyasasına hangi açılardan ve ne ölçüde etki ettiği
akademik araĢtırmaların ötesinde tüm toplum için merak konusudur. ĠĢgücü piyasasını
etkileyen emek faktörü dıĢında çok sayıda makro ve mikro değiĢkenin olması;
yabancıların iĢgücü piyasasına etkilerine iliĢkin doğrudan tahminlerde ve tespitlerde
bulunmayı güçleĢtirmektedir. Dünyada yerel ekonomilere yabancı iĢgücünün etkisini
ölçmeyi

hedefleyen

çalıĢmalara

bakıldığında

da

genel

geçer

bir

yargıya

ulaĢılamamaktadır.
ILO‟nun 2010 tarihli “Hak Temelli Bir YaklaĢım ile Uluslararası ĠĢgücü Göçü
Raporu‟nda” küresel düzeyde tartıĢma konusu olan ancak henüz net bir cevap
bulunamayan iki tartıĢmalı konuya yer verilmiĢtir. Söz konusu tartıĢma konularından
ilki, göçmenlerin yerel nüfus için yüksek oranlı iĢsizliğine sebep olup olmadığı
hususudur. Raporda yer alan iddiaya göre göçmenler ekonomide bir geniĢleme
sağlamaktadırlar ve bu nedenle yerel nüfus arasında daha yüksek bir iĢsizliğe sebep
olduklarını söylemek çok zordur. Avrupa ülkelerinde gerçekleĢtirilen birçok çalıĢma,
göçmenlerin iĢgücü piyasasının etkin Ģekilde geliĢmesinde önemli rol oynadıklarını
göstermektedir. Yerel iĢçilerin çalıĢmak istemediği zor ve tehlikeli iĢler, düĢük ücretli
ev iĢleri, kayıt dıĢı ekonomideki düĢük nitelikli iĢler ve mevsimsel iĢler ağırlıklı olarak
göçmen iĢgücü arzına bağlı yürütülmektedir. Göçmen iĢçilerin yokluğu halinde bu
sektörlerde iĢgücü noksanlığı ve iĢgücü maliyetlerinde yüksek artıĢların meydana gelme
ihtimali bulunmaktadır.302 Bu iddiadan hareketle düĢük vasıf gerektiren iĢlerin
ağırlığının fazla olduğu ülkeler için artan göçmen iĢçi sayısının piyasada iĢsizliği
tetikleme riski bulunduğu düĢünülebilir.
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Diğer tartıĢma konusu ise, yabancı iĢçilerin yerel iĢçilerin ücretlerinde düĢüĢe
neden olup olmadığıdır. Yabancı iĢçilerin yerel iĢçilerle rekabeti sonucu ücretlerde
düĢüĢler meydana geleceği varsayılmakla birlikte; yapılan birçok çalıĢma göçmenlerin
ücretleri negatif yönde etkileyeceği varsayımını doğrulamamaktadır. AraĢtırmaların
geniĢ kapsamda olan ve standarda yakın bulgusu göçün ücretler üzerindeki negatif
etkisinin -eğer o da varsa- çok küçük olduğudur. Çin ve Tayland‟da yapılan
çalıĢmalarda artan göçmen çalıĢanların ücretleri çok az düzeyde negatif etkilediği
görülmüĢtür. Bununla birlikte Avrupa‟da yapılan çalıĢmalarda farklı sonuçlar elde
edilmiĢtir. Örneğin, Almanya‟da 1995‟te yapılan bir çalıĢmada yabancıların sayılarında
%1‟lik bir artıĢın ücretlerin genelinde %0.6‟lık pozitif bir etkiye, yüksek nitelikli
çalıĢanların ücretlerinde ise daha yüksek bir oranla %1.3‟lük bir pozitif bir etkiye neden
olduğu bulgulanmıĢtır.303
Diğer taraftan ise ĠĢgücü AraĢtırmaları Enstitüsü (IZA-Institute for the Study of
Labor) tarafından yayınlanan “Ev Sahibi ĠĢgücü Piyasaları Üzerinde Mülteci Krizinin
Etkisi: Türkiye‟de Suriyeli Mülteci Krizinin Durumu” isimli raporda tam aksi bir
varsayım ile yerel iĢgücü piyasasına göç hareketlerinin etkisini saptamanın ekonomistler
için oldukça zor bir durum olduğu; ancak yine de standart statik modelde göçün arzının
iĢgücü piyasasında rekabeti artırdığı, bu durumun ise yerel iĢgücü için düĢük istihdam
ve ücretlere neden olacağı ifade edilmektedir.304
Ayrıca IZA tarafından nominal ücretler kadar reel ücretlere de dikkat
çekilmekte ve göçten kaynaklı bir diğer meselenin büyük ölçekli göç akınlarının yerel
tüketim piyasasına olan potansiyel etkilerinin belirlenmesi olduğu vurgulanmaktadır.
Gıda, ev kiraları ve diğer temel tüketim malzemelerinde daha fazla talebe ve fiyat
artıĢına sebep olan göç kaynaklı ani Ģoklarda, nominal ücretler genel enflasyona göre
uyarlansa

bile

gelirlerin

önemli

bir

kısmı

temel

ihtiyaçların

giderilmesine

harcanmasından dolayı hanehalkının reel gelirinin azalacağı ifade edilmektedir.305
Göçmenlerin mesleki beceri ve nitelik anlamında profilleri, topluma uyumları,
ev sahibi ülkelerin iĢgücü piyasası yapısı ve ekonomik geliĢmiĢliği detaylı Ģekilde
303
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ortaya konulmadan göçmenlerin iĢsizliğe ve ücretlere etkisinin tespit etmek zor
görünmektedir.
Uluslararası düzeyde gönüllü göçün özellikle ekonomik alana etkileri ile ilgili
çok sayıda literatür çalıĢması bulunmakla birlikte zorunlu göçlerin varıĢ ülkesine
ekonomik etkileriyle ilgili az sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bu az sayıda çalıĢma ise
ağırlıklı olarak kamplarda yaĢayan kiĢiler üzerine kurgulanmaktadır.306
Ülkemizde bulunan yabancıların iĢgücü piyasasına olan etkilerine yönelik saha
çalıĢmalarına Suriye krizinin patlak vermesinin ardından nadiren de olsa rastlanmaya
baĢlanmıĢtır. Ancak Suriyelilerle ilgili veri eksikliği; iĢgücü piyasasına ait bölge ve il
bazlı detaylı verilerin bulunmayıĢı, Suriyelilerin yoğun olarak çalıĢtığı kayıt dıĢı
alanlarla ilgili bilgi edinmede karĢılaĢılan güçlükler ve geçen sürenin uzun vadeli bir
etki değerlendirmesi yapmak için yeterli olmayıĢı saha çalıĢmalarında karĢılaĢılan temel
engeller olarak görülmektedir.
Bu bölüm kapsamında ülkemizde bulunan Suriyelilerin iĢgücü piyasasına
etkilerini ölçümlemeye ve konuya yönelik kamuoyunun –Suriyeliler dâhil- algısını ve
görüĢlerini ortaya koymaya çalıĢan bir takım araĢtırma raporlarına yer verilecektir.
4.5.1 Dünya Bankası “Suriyelilerin Türkiye ĠĢgücü Piyasasına Üzerine
Etkileri” Raporu (2015)
Dünya Bankası‟nın raporunda 2011 ve 2014 yıllarındaki Türkiye Hanehalkı
ĠĢgücü Piyasası araĢtırmaları ile AFAD‟ın Suriyelilerin geldikleri Ģehirlere göre yaptığı
araĢtırmanın bilgileri, ĠçiĢleri Bakanlığı verileri, Erdoğan (2014)‟ın çalıĢması ve diğer
raporlar birleĢtirilerek ekonometrik bir analize tabi tutulmuĢ ve yerel iĢgücü piyasasında
yerel iĢgücü ile Suriyeli iĢgücünün birebir yer değiĢtirip değiĢtirmediği tahmin edilmeye
çalıĢılmıĢtır.
Elde edilen sonuca göre mülteciler Türkiye‟deki istihdam yapısını ve düzeyini
önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir. Mülteci akınına bağlı olarak yerel iĢgücünün mesleki
eğitime yönelmiĢ, kayıtlı ve yüksek ücretli istihdam talebi sonucu kayıtlı iĢlerde
306
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çalıĢanların sayısında artıĢ yaĢanmıĢtır. Ancak tarımda, kısmi zamanlı ve düĢük vasıf
gerektiren iĢlerde çalıĢanlar ile kadınların ve kayıt dıĢı çalıĢanların iĢlerinin Suriyeliler
tarafından doldurulması ile zaten dezavantajlı olan gruplar iĢgücü piyasasının dıĢına
itilmiĢtir.
Rapora göre, Suriyeliler tarafından devazantajlı grupların iĢgücü piyasasında
yerinden edilmesi azımsanmayacak boyutlardadır. Bununla birlikte kadınların iĢgücü
piyasasından dıĢlanmasının okula devamda yaĢanan artıĢla bağlantılı olabileceği
hususuna da yer verilmektedir. Ayrıca raporda bu dönemde ücretlerde yaĢanan yaklaĢık
yüzde 60 oranındaki artıĢın mülteci akının sebep olduğu istihdam yapısının
değiĢiminden kaynaklanıyor olabileceği belirtilmiĢtir. Ancak ücret artıĢları kadın iĢçiler
için değerlendirildiğinde bu değiĢikliğin negatif yönde olduğu ifade edilmektedir.307
Bu çalıĢmaya göre cinsiyet temelli mülteci etkisi ölçüldüğünde Suriyelilerin
yerel istihdam üzerindeki negatif etkisi kadın istihdamının azalması Ģeklinde ortaya
çıkmıĢtır. Kadınlar kayıt dıĢı istihdam ve tarım iĢçiliğinde önemli kayıplar yaĢamıĢ
iken; erkeklerin istihdamı üzerinde ise herhangi bir etki tespit edilememiĢtir. Mülteci
akını yaĢ grupları arasında farklı bir etkiye sebep olmamıĢtır. 308
Eğitim temelli tespitlerde ise bu dönemde üniversite mezunlarının istihdam
oranında net artıĢlar yaĢandığı ortaya konulmuĢtur. Tüm eğitim gruplarında Suriyeliler
nedeniyle kayıt dıĢı istihdam edilenlerin sayısında bir azalma olmuĢtur ve kayıtlı
çalıĢanlarda ise bir artıĢ görülmüĢtür. Ayrıca, mülteciler Türk çalıĢanlar için yeni iĢler
meydana getirmiĢtir. Bunun nedeni mültecilerin Türk firmalarının üretim maliyetlerini
düĢürmesi olarak açıklanmıĢtır. Arz Ģokuna ek olarak birçok sektörde talep eğrisi
mültecilerin tüketimi ve mültecilere destek olmaya yönelik ekonomik faaliyetler
nedeniyle dıĢa doğru kaymıĢtır.309
Raporda ele alınan bir diğer husus, mültecilerin Türkiye'ye ekonomik etkisinin
kayıt dıĢı çalıĢmanın ötesine uzandığıdır. Özellikle hükümet tarafından Suriyelilere çok
büyük meblağlarda insani yardım sunulmuĢtur.

307

Del Carpio ve Wagner, a.g.m. s.2-3-4
Del Carpio ve Wagner, a.g.m. s.11
309
Del Carpio ve Wagner, a.g.m. s.11-12-13
308

145

Diğer taraftan ise Suriyelilerin Türkiye‟de önemli yatırımlar yaptığı; 2014'te
Türkiye‟de yeni açılan firmaların %26'sının ya Suriyeli bir sahibe ya da Suriye
sermayesine sahip olduğu ifade edilmiĢtir.310
Dünya Bankası çalıĢmasında Türkiye'nin sınır bölgelerine Suriyelilerin orantısız
Ģekilde yerleĢtiği; bu durum nedeniyle mülteci akınından etkilenmiĢ bölgeler ile
etkilenmemiĢ bölgeleri karĢılaĢtırmasının mümkün kılındığı; sınırda olan ve olmayan
bölgeler arasında Suriyelilerin varıĢ öncesi ve sonrasında iĢgücü piyasası göstergelerinin
açık Ģekilde çok farklı olduğu vurgulanmıĢtır. Özellikle sınır bölgeleri daha az
istihdama sahip iken kayıtlı istihdam da aynı Ģekilde bu bölgelerde daha düĢüktür.311
Raporda değinilen son bir husus ise; Türkiye iĢgücü piyasasını bekleyen temel
problemin uzun dönemde Suriyelilerin emek piyasasına nasıl entegre olacağıdır? Bu
sorunun çözümünün Suriyelilerin Türkiye'de kalıp kalmayacağına, kayıtlı sektörlerde bu
kiĢilere çalıĢma izni verilip verilmeyeceğine312 bağlı olduğu ifade edilmiĢtir. Ayrıca
uyum için bu kiĢilere iliĢkin daha detaylı ve güvenilir verilere ihtiyaç duyulduğu 313 da
diğer pek çok çalıĢmada olduğu gibi bu raporda da bir kez daha ifade edilmiĢtir.
4.5.2 IZA “Ev Sahibi ĠĢgücü Piyasaları Üzerinde Mülteci Krizinin Etkisi:
Türkiye’de Suriyeli Mülteci Krizinin Durumu Raporu” (2015)
Bağımsız bir ekonomik araĢtırmalar kurumu olan IZA (Institute for the Study of
Labor) tarafından 2015 yılı ġubat ayında yayımlanan “Ev Sahibi ĠĢgücü Piyasaları
Üzerinde Mülteci Krizinin Etkisi: Türkiye‟de Suriyeli Mülteci Krizinin Durumu” (The
Impact of Refugee Crises on Host Labor Markets: The Case of the Syrian Refugee
Crisis in Turkey) isimli raporda 2012-2013 zaman aralığında mültecilerin Türkiye
iĢgücü piyasasına etkileri analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmadaki bulguların geneline bakıldığında ev kiralarında ve gıda fiyatlarında
belirli bir artıĢın olduğu ancak farklı beceri gruplarının istihdam oranında önemli bir
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değiĢikliğin olmadığı ortaya konulmaktadır.314 Mültecilerin artan talebi nedeniyle
fiyatlarının yükselmesi beklenilen otel ve restoran fiyatlarında herhangi bir etki
gözlemlenememiĢtir. Analizdeki temel bulgu, mülteci akınının yoğun olduğu bölgelerde
bu durumdan istihdamın etkilenmemiĢ görünmesidir. Ġstihdam üzerinde göçün
etkisizliğinin kısmen net göç üzerindeki negatif etki ile açıklanabileceği ifade edilmiĢtir.
Türkiye'deki her bir ilde iĢgücü piyasası; yerel iĢgücü, Suriyeli mülteciler ve diğer
Ģehirlerden gelerek piyasaya yeni giriĢ yapanlar olmak üzere üç gruptan oluĢmaktadır.
Rapora göre artık daha az Türk, mültecilere ev sahipliği yapan bölgelere ve ev sahibi
bölgelerde yaĢayan daha fazla Türk, mülteci akınından etkilenmemiĢ yerlere göç
etmektedirler.315
Raporda, yerel istihdamda olması beklenen olumsuz etkilerin literatürde
somutlaĢtırılamadığı fakat etkinin boyutu ve büyüklüğünün göçmenlerin özelliklerine
bağlı olduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Eğer, göçmenlerin
beceri kompozisyonları yerel iĢgücünün ki ile aynı ise sermayenin ve iĢgücü girdilerinin
ayırt edilebilir olduğu bir değiĢtirme modelinin sabit esnekliğinde etki nötr olacaktır.
Ancak mültecilerin beceri düzeylerinden bağımsız olarak Türkiye'deki Suriyeli
mülteciler olayında, Suriyeliler yerel iĢgücüne sosyal güvenlik primi ödemekten
kaçınan iĢverenler için daha çekici bir hale dönüĢmektedir. Bu nedenle kayıt dıĢı
istihdamın mümkün olduğu düĢük vasıf gerektiren sektörlerde mülteciler tercih
edilebilir olacağından bu sektörlerde etkilerin daha güçlü olabileceği beklenilmektedir.
Bununla birlikte, Suriyeli mültecilerin gerekli dil becerilerine daha az sahip olmaları
nedeniyle bu kiĢilerin orta ve yüksek vasıf gerektiren istihdamı daha az etkileyeceği
tahmin edilmektedir.316
Sonuç olarak raporda, Türkiye'ye giriĢ yapan çok sayıdaki mülteciye rağmen,
çalıĢmada bu krizin istihdam üzerinde etkisi bulunamamıĢtır. Bu bulgu için muhtemel
açıklama, potansiyel iç göçte yaĢanan düĢüĢle alınan dıĢ göçün dengelenmiĢ
olabileceğidir. Bununla birlikte iç göçteki azalma nüfusun binde dördü iken, dıĢ göçteki
artıĢ yaklaĢık yüzde beĢtir. Dolayısıyla net göçte yaĢanan denge varsayımı doğruları
yansıtmamaktadır. Etkisizliğe getirilen bir diğer açıklama; Suriyeli mültecilerin iĢgücü
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piyasasında yerel halkla rekabet etmeye genellikle uygun olmamasıdır. Daha pozitif bir
yorum ise, Suriyelileri misafir eden bölgelerdeki iĢyerlerince düĢük nitelikli iĢçilerin
arzındaki artıĢı kullanabilecekleri yeni iĢlerin oluĢturulmuĢ ve bu nedenle istihdam
üzerinde olumsuz bir etkiye rastlanılmamıĢ olmasıdır.317
4.5.3 ORSAM - TESEV ĠĢbirliği “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye
Etkileri Raporu “ (2015)
ORSAM ve TESEV‟in iĢbirliği ile hazırlanan bu rapor, Suriyelilerin
Türkiye‟deki toplumsal, ekonomik, siyasi ve güvenlik etkileri konusunda Adana,
Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, ġanlıurfa, Mersin ve KahramanmaraĢ illerinde
gerçekleĢtirilen ziyaretler sonucu adı geçen illerdeki yerel yetkililer, sivil toplum
kuruluĢları, kanaat önderleri, akademisyenler, sanayi ve ticaret odaları, yerel halk ve
Suriyeliler ile yapılan görüĢmeler ve gözlemler neticesinde ortaya çıkmıĢtır. GörüĢme
yapılan yetkililer arasında ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu temsilcilerinin bulunmaması dikkat
çekici bir husustur. Ayrıca raporda Suriyelilere ev sahipliği yapan ve örneklem
kapsamında ele alınan her ilin kendi demografik yapısı, ekonomisi ve siyasi ortamından
kaynaklanan özel durumu göz önünde bulundurularak Ģehir analizlerine de yer
verilmiĢtir.
ÇalıĢma özü itibarıyla üç ana tespite dayanmaktadır. Bu tespitlerden ilki,
Türkiye‟deki Suriyelilerin önemli bir kısmının uzunca bir süre ülkelerine dönmeyeceği
ya da hayatlarının tamamını Türkiye‟de geçirecekleridir. Ġkinci tespit, Suriyelilerin kısa
sürede ülkelerine dönmeyeceği gerçeğinden hareketle yerel halkın tepkisini önlemeyi ve
uyum çalıĢmalarını da içeren geniĢ kapsamlı Suriyeli mülteci politikasının hayata
geçirilmesi kaçınılmaz bir hal aldığıdır. Üçüncü tespit ise Suriyeli sığınmacılar
konusunda uyum sürecinin baĢarılı yönetilmesi halinde uzun vadede bu durumun
Türkiye‟nin toplumsal zenginliği ve çok kültürlü yapısının geliĢmesine katkı
sağlayacağıdır.318
ÇalıĢmada Suriyeli sığınmacıların Türkiye iĢgücü piyasası ve ekonomisine
etkileri arasında; çocuk iĢçiliğin yaygınlaĢması; bazı sınır illerinde demografik yapının
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değiĢmesi - doğurganlık oranı ve nüfusun artması-; Suriyelilerin önemli bir bölümünü
çocuk ve genç yaĢtakilerin oluĢturduğu ve bu kesimin eğitimi konusunda problemlerin
devam etmesi; sınır illerinde enflasyonun artması ve bu durumun reel ücretleri
düĢürmesi, küçük iĢletmelerde kaçak iĢçi çalıĢtırmanın yaygınlaĢması; kayıt dıĢı Ģekilde
Suriyeli çalıĢtıran firmalar ile çalıĢtırmayan firmalar arasında haksız rekabetin ortaya
çıkması; yerel halkın iĢ fırsatlarının ellerinden alındığına inanması gösterilmektedir.319
Ancak iĢ dünyası açısından bu iddianın karĢılığının olmadığı; normal Ģartlarda
iĢini kaybedecek kiĢilerin Suriyeliler nedeni ile iĢsiz kaldığını düĢündüğü;
sığınmacıların genelde yerel halkın çalıĢmayı tercih etmediği alanlarda istihdam edildiği
böylece vasıfsız iĢgücü gerektiren iĢ kollarında iĢgücü açığı kapandığı görüĢlerine yer
verilmiĢtir.320
Rapora göre ekonomik alanda en fazla dile getirilen Ģikâyetlerden birisi
Suriyelilerin sanayide, tarımda ve küçük çaplı iĢletmelerde kaçak yollarla ucuz iĢgücü
olarak çalıĢtırılmasıdır. ORSAM‟ın anket çalıĢmasına dayalı olarak Suriyelilerin
Türkiye‟ye ekonomik etkisini inceleyen raporundaki bulgulara göre sınır illerinde iĢini
kaybedenlerin %40 ile %100‟ü arasında değiĢen oranlardaki bölümü “Suriyeliler nedeni
ile iĢini kaybettiğine” inanmaktadır. Bu durum yerel halk arasında iĢ fırsatlarının
ellerinden alındığı Ģeklinde bir tepkiye neden olmaktadır. Gerçek duruma bakıldığında
sığınmacıların iĢgücü piyasasına girmesinin hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin
olduğu görülmektedir. Sınır illerindeki firmalar Suriyelilerin iĢgücü piyasasına
girmesini istemekte ancak bunun yasal bir çerçeveye kavuĢturulması gerektiğini
düĢünmektedir. Zira iĢ kazaları yaĢanması durumunda ortaya çıkacak sorunlar, yerel
halk arasında iĢlerinin elinden alındığına iliĢkin artan tepki, bunun neden olacağı sosyal
patlama riski iĢadamlarını kaygılandırmaktadır. Bunun yanında kayıt dıĢı iĢçi çalıĢtıran
ve çalıĢtırmayan firmalar arasında haksız rekabet yaĢanması ve iĢgücü piyasasının uzun
vadede yapısının bozulması riskinin ortaya çıkması da kaygıya neden olmaktadır.321
Raporda, iĢ dünyası ile yapılan görüĢmelerde esasen yerel halkın tarım sektörü
ya da fabrikalarda iĢçi olarak çalıĢmak istemediği ve bu alanda iĢgücüne büyük ihtiyaç
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duyulduğu belirtilmiĢtir. Dolayısıyla Suriyeliler yerel halkın iĢ fırsatlarını elinden
almamakta, tersine vasıfsız iĢgücü gerektiren iĢ kollarındaki açığı kapatmaktadır.
Ayrıca, Türkiye‟nin kamplarda yaĢayan Suriyelilere ve Suriye içine yaptığı insani
yardımların büyük çoğunluğu yerel firmalar üzerinden sağlanmaktadır. Tüm dünyadan
Suriye‟ye giden yardım malzemeleri de sınır illerindeki firmalar tarafından
karĢılanmaktadır. Suriyelilerin büyük çoğunluğunu kırsal ve alt gelir seviyesindeki
kesimler oluĢtursa da baĢta Halep‟ten olmak üzere yatırımcı ve tüccar kesimin de
Türkiye‟ye yerleĢtiği görülmektedir. 322
Rapora göre Suriyelilerin sınır illerinde iĢgücü açığını kapatması bölgedeki
yatırım ortamına olumlu katkı sunmaktadır. Çok sayıda yatırımcı ve küçük iĢletmeci
sermayelerini, iĢlerini Türkiye‟ye taĢımıĢtır. Gaziantep Ticaret Odası‟na kayıtlı Suriyeli
firma sayısı iç savaĢ öncesinde 60 civarında iken 2014 Ekim itibarıyla 209‟a
yükselmiĢtir. Suriyeliler küçük iĢletmeler (fırın, ayakkabı üretimi, vb.) yoluyla üretim
ve ticarete katkı sağlamaktadır. Ancak bu iĢletmelerin tamamına yakınının kaçak olması
dolayısıyla vergi ve benzeri yasal yükümlülükleri yerine getirmemeleri haksız rekabete
neden olmaktadırlar. 323
Suriyelilerin ekonomik açıdan olumsuz etkisi olarak değerlendirilebilecek bir
geliĢme ise Türkiye genelindeki en yüksek enflasyon oranının Gaziantep ve Kilis‟te
olmasıdır.324
Bölgede dil konusunda ciddi sıkıntılar yaĢanmaktadır. Arapça eğitimde kaliteli
eğitmen bulmakta sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bunun en temel sebebi Suriyeli
eğitmenlere çok düĢük ücretlerin ödeniyor olmasıdır.325
Türkiye açısından bir diğer sorun nitelikli Suriyeli iĢgücünün Batı‟ya gitmesi
Türkiye‟de ise düĢük nitelikli ve eğitimli iĢgücünün kalıyor olmasıdır. Bununla birlikte
sığınmacılar arasında çok sayıda doktor, avukat, öğretmen, akademisyen, mühendis
bulunmaktadır. Bu kiĢiler kendiiĢlerini yapamamaktadır.326
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ORSAM tarafından raporda önerilen hususlar ise Ģu Ģekildedir: Suriyeli
sığınmacılar meselesinin siyasi tartıĢmalardan bağımsız Ģekilde ele alınması,
Suriyelilerin demografik yapısındaki değiĢim ve olası göç hareketleri hakkında veri
tabanı oluĢturulması, dilenciliğin önlenmesi, olası asayiĢ sorunlarına etkin çözüm
geliĢtirilmesi, Suriyelilere yönelik kapasite inĢası projelerinin hayata geçirilmesidir.327
Ayrıca Suriyelilerin sosyal yaĢamda davranıĢ kalıpları oluĢturma, kamu
kurumları ile iliĢki kurma, temel hizmetlere ulaĢma gibi konularda sıkıntı yaĢadığı; bu
nedenle farklı konularda bilgilendirici Arapça broĢürlerin hazırlanması, internet
sayfalarının açılması önerilmektedir.328
Önerilen bir diğer husus, Suriyelilere tepkinin nedenlerinden birinin yükün
sınırlı sayıdaki ilin üzerine yüklenmesi olduğu ve zaten kısıtlı kaynaklara sahip
Ģehirlerin Suriyelilerin yarattığı sosyo-ekonomik etkilerle baĢ etmede güçlükler yaĢadığı
bu nedenle Suriyelilerin Türkiye geneline daha dengeli dağılımlarının yapılmasının
sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğidir. 329
4.5.4 Hacettepe Üniversitesi Göç AraĢtırmaları Merkezi “Sosyal Kabul ve
Uyum Raporu” (2014)
HUGO Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan tarafından 11 kiĢilik ekiple sekiz
aylık sürede farklı bilimsel yöntemlerle gerçekleĢtirilen bu çalıĢma kapsamında,
Gaziantep, Kilis, Hatay, Ġstanbul, Ġzmir ve Mersin‟de 72‟si Suriyeli, 72‟si yerel halktan
olmak üzere toplam 144 kiĢi ile ġubat-Mart 2014‟te derinlemesine mülakatlar
gerçekleĢtirilmiĢ, ayrıca Eylül-Ekim 2014 tarihleri arasında “Türkiye‟deki Suriyeliler
Algısı” baĢlıklı bir kamuoyu araĢtırması 18 ilde 1501 kiĢilik bir örneklemle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalara ek olarak, 21 ulusal ve 56 yerel medya kuruluĢunun
internet üzerinde paylaĢtıkları haber, yorum ve değerlendirmeler üzerinden medya
analizi yapılmıĢ; bölgede ya da bölge dıĢında konuyla ilgili çalıĢmalar yapan 38 farklı
ulusal ve uluslararası STK ile görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢ, bu kurumların çalıĢmaları
değerlendirilmiĢ ve konuyla ilgili çalıĢmalar yapan kamu kurumlarının yöneticileri ve
bölge yetkilileri ile görüĢmeler yapılmıĢtır.
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Raporun genel bulgularına göre, Türk toplumunun yarıdan fazlası Suriyelilerin
Türkiye‟de kalıcı olduklarını düĢünmektedir. KomĢuluk ve din benzerliğine rağmen,
Türk toplumu ile Suriyeliler arasında kültürel yakınlık çok azdır. Kültürel olarak yakın
olunduğunu düĢünenlerin oranı % 17‟de kalmıĢtır. Bu durum uyum politikalarının önem
ve aciliyetini artırmaktadır. Suriyeli iĢgücü konusunda toplumda bir bölünme
yaĢanmaktadır. Özellikle sınır bölgesinde Suriyelilerin yerel halkın iĢlerini elinden
aldığı yönünde ciddi bir endiĢe vardır. Uzun bir süre yeni mülteci kabulünün
yapılmaması, Suriyelilerin kamplarda ya da tampon bölgelerde konaklamaları yönünde
yaygın bir düĢünce bulunmaktadır. Suriyelilerin Türkiye‟de kalmaları halinde ciddi
sorunlarla karĢılaĢılacağına inanılmaktadır.330
ÇalıĢmanın temel tahminlerinden biri her geçen gün Suriyelilerin Türkiye‟de
geçicilik statüsünden çıkarak kalıcı bir hal alacağıdır. ÇalıĢmada, Türkiye‟deki
Suriyeliler konusunda, Türk toplumunun kabul düzeyinin son derece yüksek olduğuna
değinilmekte, ancak iĢ kaybetme korkusu ve kamu hizmetlerine eriĢimde yaĢanan
aksaklıkların

“misafirperverlikten”

düĢmanlığa

dönüĢmesi

potansiyelini

içinde

barındırabileceğine vurgu yapılmaktadır. Raporda öne çıkan araĢtırma sorusu bu süreçle
nasıl baĢa çıkılacağı ve mülteciler konusunda neler yapılabileceğidir? Kriz yönetilirken
dikkate alınması gereken iki önemli husus bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, sağlıklı
bir süreç yönetimi için kayıt altına alma iĢlemlerinin tamamlanması; diğeri ise
Suriyeliler için hem geçicilik hem de kalıcılığa yönelik eĢ zamanlı stratejilerin
geliĢtirilmesi gerekliliğidir. „‟Krizin bitmesinin ardından Suriyeliler ülkelerine geri
dönecektir‟‟ ve „‟Krizin çözümlenmesinin uzunca bir zaman alması halinde veya
çözülse de Suriyelilerin önemli bir kısmı Türkiye‟nin cazibesi ve Suriye‟deki kötü
koĢullar nedeniyle Türkiye‟de kalmaya devam edecektir‟‟ varsayımları karĢısında
Türkiye‟nin kısa, orta ve uzun dönemli stratejiler geliĢtirmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
911 kilometrelik sınır boyunca sürekli denetim yapma imkânı neredeyse imkânsızken,
var olan Suriyeliler kadar yeni gelecekler için de önlemler alınması gerekmektedir.331
Rapora göre desteği olmayan ve çalıĢmak isteyen birçok Suriyeli düĢük ücretle
iĢçi çalıĢtırmak isteyen bazı iĢverenler için avantaj olarak görülmektedir. Bu nedenle
330
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iĢini kaybetme riski ile karĢı karĢıya olanlara karĢı devletin özel destek tedbirleri
geliĢtirmesi gerekmektedir. Buna rağmen, Suriyelilerin Türkiye‟de iĢsizliğe sebep olup
olmadıklarına cevap vermek kolay bir husus değildir. 2013 TÜĠK verilerine göre
Türkiye‟de iĢsizliğin en çok düĢtüğü üç ilin Kilis, Gaziantep ve Adıyaman olduğuna
dikkat çekilmiĢtir. Ayrıca bu illerin istihdam kapasitesi de artmıĢtır. ĠĢsizlik
rakamlarındaki azalma ve istihdamdaki artıĢ sığınmacıların neden olduğu yeni
ekonomiye dikkat çekmektedir. Bu duruma ek olarak, birçok Suriyeli iĢletme
sermayelerini Türkiye‟ye transfer etmiĢlerdir.332
Suriyeliler ile yapılan görüĢmelerde bu kiĢiler tarafından dile getirilen temel
konu çalıĢma hakkıdır. GörüĢülen sığınmacılar çalıĢma hayatına dâhil olmak
istediklerini dile getirmekte ve bu sayede Türkiye için ekonomik bir külfet olmaktan
kurtulacaklarını belirtmektedirler. Ayrıca kamplarda beklenilenden daha uzun süre
kalınması

mülteciler

için

sorun

oluĢturmaya

baĢlamıĢtır.

Kampların

aĢırı

kalabalıklaĢmasını takiben birçok mülteci kamplardan ayrılma yolunu seçmiĢtir.
Eğitimli ve nitelikli Suriyeliler Türkiye‟de çalıĢmaları için yeterli fırsatın olmaması
nedeniyle Batı Avrupa veya Amerika‟ya gitmek istemektedirler. Dilencilik olayının
Türkiye‟de Suriyelilere yönelik negatif bir algının oluĢmasında çok büyük bir etkisinin
olduğunu dile getirmektedirler.333
Rapora göre yerel halkın görüĢ ve beklentileri ise artan kiralar, iĢlerini kaybetme
korkusu ve özellikle sağlık alanında kamu hizmetlerine eriĢimde yaĢanan aksaklıklar
olarak üç temel nokta etrafında ĢekillenmiĢtir. 334 HUGO tarafından yapılan araĢtırmaya
göre katılımcıların % 70,7‟si Suriyeliler nedeniyle Türkiye ekonomisinin zayıfladığını
düĢünmektedir.335
Suriyeliler ile ilgili en tartıĢmalı konulardan birisi de bu kiĢilere çalıĢma hakkı
verilip verilmemesidir. Suriyeliler bir süre kendi birikimleri ve Türkiye‟den yapılan
yardımlar ile geçimlerini sağlamıĢlardır. Ancak geçen uzun süreye de bağlı olarak
Suriyeliler bir an önce iĢgücü piyasasına dâhil olmayı istemektedirler. Bu durum sınır
bölgelerinde çalıĢanlar arasında gerilime neden olmaktadır. Yerel iĢgücünde
332
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Suriyelilerin düĢük ücretlerle çalıĢmayı kabul etmelerinden dolayı iĢlerini kaybetme
korkusu artmaktadır.336
Raporda Suriye‟de barıĢ ortamı tesis edilse bile Türkiye‟de yaĢayan Suriyelilerin
kısa ve orta vadede ülkelerine geri dönmelerinin imkânsız olduğu ifade edilmektedir.
Dolayısıyla „geçicilik‟ üzerine kurulan politikalardan uzun dönemli uyum politikalarına
geçiĢ yapılması gerektiği önerilmektedir.337
4.5.5 Munich Personal RePEc Archive ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’de Yerel ĠĢgücü Piyasası
Çıktılarına Etkisi Raporu” (2015)
Bu çalıĢma Suriyeli mültecilerin yerel iĢgücü piyasasına etkilerinin sonuçlarını
tahmin etmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada mülteci akınına bağlı olarak
yerel iĢgücü açısından kayıt dıĢı iĢlerde önemli kayıplar yaĢandığı ortaya konulmuĢtur.
ĠĢini kaybeden yerel iĢgücünden bir kısmı iĢgücü piyasasından çekilirken bir kısmı da
iĢsiz olarak iĢ aramaya devam etmiĢtir. Rapora göre genel etkiye bakıldığında iĢgücüne
katılım, kayıt dıĢı istihdam ve iĢ bulma oranının yerel iĢgücü arasında düĢerken, iĢsizlik
oranının arttığı bulgulanmıĢtır. Kadınlar, gençler ve düĢük eğitim sahipleri gibi
dezavantajlı grupların mülteci krizinden en çok etkilenen kesimler olduğu belirtilmiĢtir.
Türkiye iĢgücü piyasasına giren çok sayıdaki sığınmacının zaten yaygın olan kayıt
dıĢılığı daha fazla tetiklediği dile getirilmiĢtir.338
Rapora göre göçmenlerin iĢgücü piyasasına etkisini tespit etmek uzun dönemli
incelenmesi gereken bir konudur. Bununla birlikte çalıĢmada mültecilerin iĢgücü
arzında bir artıĢa neden olduğu ve bu durumun aynı zamanda iĢgücü talebinde bir artıĢa
yol açsa bile sonuçta iĢgücü arz fazlasının ortaya çıkacağı ifade edilmektedir. Bu süreçte
istihdamdaki yerel iĢgücünün bir kısmı yerini göçmenlere bırakmıĢtır. Sonuç olarak, en
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basit teorik yaklaĢımla yerel iĢgücü için ücret istihdam düzeyi eĢitliği dengesinde düĢme
yaĢanacağı beklenilmektedir.339
ÇalıĢmada Suriyeli mültecilerin yerel halkın istihdam edilme olasılığını olumsuz
Ģekilde etkilediği ancak istatistiksel olarak ücret düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkinin
bulunamadığı; yerel iĢgücü için kayıt dıĢı iĢlerde %2,2‟lik bir azalmanın olduğu, bu
azalmaya bağlı olarak iĢini kaybedenlerin yarısının iĢgücü piyasasından çekildiği, %
32‟sinin iĢsiz kaldığı ve % 18‟inin kayıtlı iĢlerde iĢ bulduğu tespit edilmiĢtir. Erkeklerde
kayıt dıĢı istihdam 1.9 oranında azalmıĢ iken bu oran kadınlarda 2.6 puan daha fazla
gerçekleĢmiĢtir. Kayıt dıĢı iĢlerini kaybeden erkeklerin çoğunluğu iĢsiz kalmıĢken; aynı
durumdaki kadınların önemli bir çoğunluğu iĢgücü piyasasından çekilmiĢtir. Bu
bulgulardan hareketle kaybedilen kayıt dıĢı iĢler için yerel iĢgücü ile mülteciler birebir
yer değiĢtirdiği varsayılmaktadır.
Ayrıca çalıĢmada, çok küçük oranda ve beklenilmeyen bir Ģekilde erkekler
arasında kayıtlı istihdamın arttığı, bu durumun mültecilerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği
yerlerde veya kamplarda sağlık, eğitim, beslenme, güvenlik ve diğer hizmetlerin
sunulmasına yönelik ortaya çıkan organizasyonlardan kaynaklandığı çıkarımında
bulunulmaktadır.340
4.5.6 Kilis ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü “Kilis Ġli ĠĢgücü ve Ġnsan
Kaynakları Raporu” (2015)
Ġpekyolu Kalkınma Ajansı‟nın finansal desteği ile Kilis ilinin iĢgücü
piyasasındaki mevcut durumun tespiti ve politik bir çerçeve oluĢturması amacıyla Kilis
Ġl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Rapor‟un ilk kısmında ilin ekonomik ve iĢgücü
piyasasına iliĢkin çeĢitli verilere ve analizlere yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci kısmı
ise Kilis ĠĢgücü Piyasasında Suriyeliler baĢlığı altında ĢekillenmiĢtir. Ġlgili bölümde,
yapılacak olan yasal düzenlemelere katkı sunması amacıyla Kilis‟te yaĢayan
Suriyelilerin iĢgücü piyasasına etkileri ve 18-65 yaĢ aralığında olan, çalıĢma istek ve
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arzusu taĢıyan Suriyeli iĢgücünün tespiti için saha çalıĢması yapılmıĢ ve çalıĢmanın
sonuçları istatistiksel olarak sunulmuĢtur.341
Raporda, Kilis‟teki Suriyelilerin iĢ yaĢamına katılımı iĢverenler ve çalıĢanlar
Ģeklinde iki ana balıkta ele alınmıĢtır. Kilis‟te 2011 yılına kadar kendi adına iĢletme
kuran veya Ģirket ortaklığı yapan Suriyeli iĢ adamlarının sayısı 7 iken, 2011‟den sonra
bu sayının 67‟ye ulaĢtığı belirtilmiĢtir. Ayrıca, Kilis Esnaf ve Sanatkârlar Odası‟nın
tespitlerine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları ile anlaĢarak muvazaalı biçimde
açılan iĢyeri sayısının 168 olduğu ifade edilmiĢtir.342
Kilis‟te geçici koruma altında yaĢayan ve kayıt dıĢı biçimde iĢgücü piyasasına
dâhil olan Suriyelilerin sayısının 10 bin kiĢi civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Tahminler, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Esnaf Odaları ile yapılan
görüĢmeler ve tarım, inĢaat gibi sektörlerde faaliyet yürüten kiĢilerin tespit ve
varsayımlarına dayandırılmaktadır. Suriyelilerin önemli bir kısmının tarım sektöründe
kasım aralık ve ocak aylarında zeytin toplama, yaz dönemlerinde sebze yetiĢtiriciliği ve
ağustos, eylül aylarında üzüm ve fıstık hasadında çalıĢtığı; hizmetler sektöründe
yaklaĢık 7000 Suriyelinin çalıĢtığının tahmin edildiği; inĢaat sektöründe 1000 civarında
Suriyeli iĢçi bulunduğu ve bu durumun 2011 yılına kıyasla 2014 yılında konut
satıĢlarında yaklaĢık yüzde yüzlük bir artıĢın yaĢanmasına düĢük olsa da etki
edebileceği hususlarına yer verilmiĢtir.343
Kilis‟te bulunan Suriyelilerin iĢgücü analizlerinin yapılması amacıyla 18-65 yaĢ
arası 10.100 kiĢi üzerinde “Beceri Seti Anketi” uygulanmıĢtır. Bu kapsamda
katılımcıların, cinsiyeti, medeni durumu, yaĢı, eğitimi, meslekleri, iĢ tecrübeleri ve
yabancı dil bilgisi düzeyleri ölçülmüĢ ve analizleri yapılmıĢtır.344
GörüĢme yapılan katılımcılardan 8.503‟ü erkek, 1.515‟i ise kadındır. ÇalıĢmaya
katılan Suriyelilerin % 42,89‟u ilkokul, %25,05‟i lise ve dengi okul, % 6,41‟i üniversite
mezunudur. Okur-yazar olmayanların oranı % 18.27‟dir. Mesleklere göre dağılımda
ise, %24,79‟u beden iĢçisi, %16,31‟i iĢçi, % 10,43‟ü inĢaat sektörü iĢçisidir.
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Katılımcılar arasında % 3.87‟si öğretmen, % 0,80‟i sağlık personeli, % 0.60‟ı mühendis,
% 0,31‟i doktordur. Yabancı dil yeterliliği anlamında ise % 7,51‟i Türkçe, % 3,95‟i
Ġngilizce ve % 1,16‟sı her iki dili de bildiğini belirtmiĢtir.345 Bu verilerden hareketle
genel profili de yansıtacak Ģekilde Kilis ilinde bulunan Suriyelilerin genellikle düĢük
beceri sahibi olduklarını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.
Söz konusu çalıĢma, yereldeki durumun iĢgücü piyasasına hâkim bir kamu
kurumu gözüyle net bir Ģekilde ortaya konulması açısından son derece önemlidir ve ilk
olma özelliği taĢımaktadır. Tez çalıĢması kapsamında yerel düzeyde hazırlanmıĢ bu
nitelikteki benzer çalıĢmalara rastlanılmamıĢtır.
4.5.7

Diğer ÇalıĢmalar

Bu baĢlık altında ele alınan çalıĢmalardan ilki Prof. Dr. Kamuran Reçber ve Doç.
Dr. Veysel Ayhan tarafından gerçekleĢtirilen “Türkiye Ġle Suriye Arasındaki Krizin
Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri” isimli çalıĢmadır. Söz konusu çalıĢmada, Türkiye
ve Suriye arasındaki ekonomik yaptırımların Hatay ekonomisi üzerinde etkileri
ölçülmeye çalıĢılmıĢ, bu kapsamda yaptırımların ve Suriye krizinin Hatay bölgesi
üzerindeki etkileri ve krizden etkilenen kesimlerin talepleri ele alınmıĢtır. 346
2011-2012 gibi kısa bir süre içerisinde Hatay‟dan Suriye‟ye yapılan ihracattın
yaklaĢık %50 oranında düĢtüğü347, bununla birlikte krizin üçüncü yılında Hatay‟dan
Suriye‟ye yapılan ihracatta yeniden bir artıĢ yaĢanmaya baĢladığı; ulusal ve uluslararası
yardım kuruluĢlarının ağırlıklı olarak Hatay bölgesinde faaliyet yürütmelerinden
kaynaklanan ekonomik hareketliliğin Hatay ekonomisine dıĢarıdan bir nakit paranın
girmesine yol açtığı; sığınmacı kampları için gerçekleĢen satın almaların yanı sıra ĠHH,
Kızılay, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Danish Refuge Council gibi ulusal ve
uluslararası yardım kuruluĢlarının kamp dıĢında yaĢayanlara sağladığı desteklerin yerel
ekonominin canlanmasına katkı sağladığı ve Suriye‟deki iç çatıĢmadan dolayı Halep‟in
ticaret merkezi olma özelliğini kaybetmesine paralel olarak Suriyeli iĢ adamlarının
yatırımlarını

Hatay

bölgesine

kaydırdığı

vurgulanmıĢtır.348
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çalıĢmalarla benzer Ģekilde mülteci akınının yarattığı olumsuz bir ekonomik etkiye
rastlanılmamıĢtır.
Bu baĢlıkta ele alınan ikinci çalıĢma ise Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Mustafa
Aslan tarafından gerçekleĢtirilen “BeĢ Sınır Kenti ve ĠĢgücü Piyasalarında DeğiĢim:
2011-2014” isimli rapordur. Raporda, özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinde diğer
bölgelere göre daha yüksek olan iĢsizlik oranları düĢünüldüğünde Suriyeli göçmenlerin
iĢ piyasalarına dâhil olmalarının mevcut yapıyı daha kırılgan hale getireceği ve bu
durumun bölge illerinde iĢ arayanlarla göçmenler arasında çatıĢmalara zemin hazırlama
ihtimalini de güçlendireceği belirtilmiĢtir. ÇalıĢma, TÜĠK‟in mevcut veri kaynakları,
sahadaki veri kaynakları ve gözlemler göz önünde bulundurarak, 2011-2013 yılları arası
değiĢen durumu sınır bölgesi beĢ kentin iĢgücü verileri üzerinden muhtemel sonuçları
ile ele almayı hedeflemektedir. Hatay, Kilis, Antep, Urfa ve Mardin illerinde Nisan
2015‟te çeĢitli kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile 36 derinlemesine görüĢme
yapılmıĢtır. Ayrıca sınırlı sayıda göçmen iĢçi ile de nitel görüĢme yapılmıĢtır.349
Raporda, Suriyeli göçmenlerin gelir düzeyleri arasında ciddi farklar bulunduğu
ve gelir düzeyi yüksek olan Suriyelilerin Türkiye‟den ayrılma ve Batı ülkelerinden
birine yerleĢme niyetleri daha belirgin olduğu; Gaziantep‟te ticaret ve sanayi ile iĢtigal
eden sadece Suriyelilerin kurdukları 17-18 kadar Ģirket bulunduğu; bu Ģirketlerde
çalıĢan çok sayıda Suriyeli göçmenin olduğu; Suriyeli göçmenlerin kendi sermayeleri
ile ve bazen de Türk ortak alarak Ģirket kurdukları; kurulan yeni Ģirketlerin dıĢında
Suriyeli göçmenlerin bağımsız iĢyerleri açtığı, esnaf ve zanaatkârlık yaptığı; bu tür
faaliyetler baĢta perakende gıda sektörü olmak üzere, kahvehane, berber, lokanta ve
kuyumculuk gibi küçük zanaat alanlarında yoğunlaĢtığı gözlenmektedir. 350
Bağımlı çalıĢma iliĢkisinde Suriyeli göçmenler açısından en temel sorunun
ücretin yapılan iĢe göre yerli iĢçinin aldığının yaklaĢık yüzde elli altında olmasıdır.
Buna karĢın vasıf gerektiren alanlarda, örneğin usta iĢçilik gerektiren iĢ kollarında,
Suriyeli iĢçilerin yerli iĢçilerle aynı düzeyde ücret aldığı tespit edilmiĢtir.351 Suriyeli
göçmenler çapalama, ekim, mevsimlik iĢçilik, ürün toplama gibi tarım alanlarında farklı
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iĢ gruplarında istihdam edilmektedirler. Bu iĢlerde çalıĢan göçmenlerin, genel olarak
kendi ülkelerinde de çiftçi oldukları anlaĢılmaktadır. Gündelik iĢçi olarak çalıĢtıkları
tarımda ücretleri yerli iĢçiye göre daha düĢüktür ve bu ücretten aracının payı önceden
iĢvereni tarafından kesilmektedir. Tarım dıĢı alanlarda çalıĢan Suriyeli iĢçiler, imalat
sanayi, inĢaat ve hizmet sektörlerinde çalıĢmaktadırlar. Yapılan iĢler, bölgenin diğer
illerinde olduğu gibi vasıf düzeyi düĢük, yerli iĢçiler tarafından yapılmak istenmeyen
iĢler olmaktadır. Ücret düĢüklüğü iĢverenler tarafından çoğu kez “bir yerli iĢçi yerine iki
Suriyeli çalıĢtırmanın daha uygun” olacağı biçimde aktarılmaktadır.352

4.5.8
Ġncelenen

Ortak Değerlendirme
raporlardan

çıkarılacak

ortak

sonuçlardan

ilki

Suriyelilerin

Türkiye‟deki durumlarının geçicilikten uzun süreli kalıcılığa evirildiğidir. Bu nedenle
uzun dönemli uyum politikalarına duyulan ihtiyaç sık sık vurgulanmaktadır.
Raporlardan çıkarılacak ikinci ortak husus, Türkiye iĢgücü piyasasında kayıt dıĢı
olarak çalıĢan yerel iĢgücü için mülteci akınlarının negatif bir etkiye sebep olduğudur.
Bu kapsamda artan mülteci akınları en çok kayıt dıĢı iĢlerde çalıĢan dezavantajlı
grupları etkilemiĢ ve bu kiĢilerden birçoğu iĢgücü piyasasının dıĢına itilmiĢtir.
Ortak değerlendirme kapsamında değinilmesi gereken son husus ise ücretlere
iliĢkindir. Yapılan analizlerde mültecilerin ücretler üzerinde negatif bir etkileri
ölçülememiĢ, ancak sınır illerinde artan enflasyonla birlikte reel gelirde de azalmalar
yaĢanabileceği belirtilmiĢtir.

352
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5

BEġĠNCĠ BÖLÜM

TÜRKĠYEDE YABANCILARIN ĠġGÜCÜ PĠYASASINA
KAZANDIRILMASINA YÖNELĠK DEĞERLENDĠRME VE
ÖNERĠLER
Uyum ya da diğer adıyla entegrasyon, göçmen, sığınmacı ve mültecilerin
bulundukları ülkede var olan kültüre, yaĢam Ģekline, diline, coğrafi ve iklim Ģartlarına
alıĢma, özümseme ve bunu yaparken de kendinde olanı yitirmeden her iki değer
yargılarının bütünleĢmesini ifade etmektedir.353
Toplumsal huzur, refah ve herkes için insani yaĢam koĢullarının sağlanması
amacıyla yabancıların bulundukları ülkeye uyumu hayati öneme sahiptir. Yabancıların
entegrasyonu kısa dönemde dil becerilerinin kazanımı, aile birleĢimlerinin sağlanması,
eğitim ve sağlık hizmetlerine eriĢim, ayrımcılığa maruz kalmama, iĢgücü piyasasına
katılma gibi konuları kapsamakta iken, uzun dönemde kalıcı oturma hakkı kazanma, oy
hakkı tanınması ve vatandaĢlığa kabul gibi konular etrafında Ģekillenmektedir. Uyum
politikalarının genellikle göz ardı edilen yönü toplumun yabancıları kabul etmesinin
sağlanmasıdır ki bu koĢul sağlanmadan uyuma yönelik ortaya konulan çalıĢmalar eksik
kalacaktır.
Türkiye‟de entegrasyon ile ilgili öne çıkan konulardan ilki transit ülke olmaktan
hedef ülke konumuna geçiĢin kamuoyuna ve kamu politikası yapıcılarına nasıl
anlatılacağı ve ikincisi ise istihdam piyasası analizleriyle yabancı iĢgücüne ihtiyaç olup
olmadığının belirlenmesidir.354 Oysaki Türkiye‟nin de tecrübe etmekte olduğu zorunlu
göç durumlarında iĢgücü piyasası ihtiyaçlarının belirli bir aĢamaya kadar göz ardı
edilmesi gerekebilmektedir.
Özellikle zorunlu göç durumlarında entegrasyonun önemli Ģartlarından biri olan
yabancılara iĢgücü piyasasına eriĢim ve istihdam edilme hakkının verilmesi bu kiĢilerin
353
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gelir getiren bir iĢte çalıĢarak belirli bir yaĢam standardına kavuĢması adına son derece
önemlidir.

Ġnsanların

çeĢitli

harcamalarda

bulunmaksızın

hayatlarını

devam

ettirmelerinin mümkün olmadığı varsayımı altında kiĢinin gelir getirecek bir iĢe sahip
olmaması durumunda devlet veya toplum kaynaklı yardımlar devreye girmektedir ki bu
Ģekilde yabancılara sağlanacak yardımların maliyeti, yabancıları istihdam piyasasına
kazandırmanın maliyetinden daha az değildir. Ayrıca yabancıların istihdama
kazandırılması uzun dönemli sürdürülebilirliğe de sahiptir.
Yabancıların

iĢgücü

piyasasına

entegrasyonunda

bu

kiĢilerin

kendi

mesleklerinde değerlendirilmeleri veya meslek sahibi olmayanların mesleki eğitime
yönlendirilmeleri adına kamu istihdam kurumları çok önemli görevler üstlenmektedir.
Ülkemizde bulunan yabancıların iĢgücü piyasasına kazandırılması gerektiği
gerçeğinden hareketle aĢağıda baĢlıklar halinde mevcut durum hakkında bir takım
değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Bunun yanı sıra çeĢitli ülkelerin yabancı iĢgücü
politikalarına yönelik yürütülen araĢtırmalar neticesinde Ģekillenen ve sürecin
yönetiminde faydalı olacağına inanılan önerilere yer verilmiĢtir. Değerlendirme ve
öneriler bilinçli bir tercih neticesinde sıra gözetilerek ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır.

5.1

Kurumlar Arası ĠĢbirliğinin Sağlanması ve “Yabancılar ve Ulusal
Uyum Eylem Planı’nın” OluĢturulması

Topluma entegrasyonun sağlanması ve insani yaĢam olanaklarına eriĢim fırsatı
sunulması yabancılara yönelik geliĢtirilen politikaların nihai hedefidir. Her Kurumun
kendine bakan yönüyle çözümün bir parçası olmaya çalıĢması belirli bir aĢamaya kadar
sürdürülebilir olmakla birlikte sorunların iç içe geçmiĢliği ve çok yönlülüğü nedeniyle
kurumsal düzeyde yürütülen çalıĢmalar sonuçsuz kalabilmektedir.
Türkiye göç akınlarının ilk yıllarında politikalarını Suriyelilerin geçiciliği
varsayımı üzerine inĢa etmiĢtir. Ancak aradan geçen beĢ yıl bu varsayımı boĢa çıkarmıĢ
ve son iki yıldır Suriyelilerin kalıcılığı hükümet yetkilileri 355 dâhil pek çok kesim
tarafından kabul edilmiĢtir. Suriyelilerin kalıcılığının kabulü için geçen süre uyum
politikalarının hayata geçirilmesini de belirli ölçüde geciktirmiĢ ve 2015 yılı Ağustos
ayında bu çalıĢmanın 4.4.5. nolu baĢlığı altında ele alınan Ekonomi ve ÇalıĢma Grubu
355
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oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma Grubu‟nun kurulması ve 64 üncü hükümetin kurulması ile
birlikte 2016 yılı Ocak ayında geçici koruma statüsündekilerin çalıĢma izni alması için
hukuksal engellerin kaldırılması yönünde önemli bir adım atılmıĢtır. Ayrıca uluslararası
koruma baĢvuru sahipleri ve uluslararası koruma kapsamındaki kiĢilere yönelik olarak
da bir takım düzenlemeler yürürlüğe girmiĢtir. Bununla birlikte mevcut sorunların
çözümünde Ekonomi ve ĠĢgücü ÇalıĢma Grubu‟nun çalıĢmaların istenilen hızda
ilerlemiyor olmasında ihtiyaç duyulan önemli miktarlardaki mali kaynağın tahsisinde
sorunlarla karĢılaĢılması etkili olmaktadır.
2015 yılı ĠġKUR Faaliyet Raporu‟ndan hareketle, Ekonomik ve ĠĢgücü ÇalıĢma
Grubu‟nun bundan sonraki çalıĢmalarının geçici koruma kapsamında bulunan
Suriyelilere iĢgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim verilmesi ve bu
kiĢilerin iĢgücü piyasasına kazandırılması; Suriyelilere doğrudan hizmet verecek olan
ĠġKUR‟un kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve kayıt dıĢı istihdama iliĢkin
farkındalığın artırılması gibi konular etrafından Ģekilleneceği tahmin edilmektedir. Bu
hedeflerin her birisi son derece önemli olmakla birlikte hangi eylemlerle bu hedeflere
ulaĢılacağı ve alternatif hedeflere ihtiyaç duyulup duyulmayacağı çalıĢmalarda kilit
öneme sahiptir ve tüm kurumların yetkileri ölçüsünde sürece samimiyetle sahip
çıkmaları çalıĢmaların baĢarısında belirleyici olacaktır.
Suriyeliler Türkiye‟de tüm illere dağılmıĢ olmakla birlikte göç kaynaklı yük
ağırlıklı olarak Suriye‟ye komĢu olan illerin üzerinde kalmıĢtır. Kurumlar arası iĢbirliği
ekseninde Ekonomi ve ĠĢgücü ÇalıĢma Grubu‟nda yer alan aktörlere bakıldığında
bölgeselliği ile ön plana çıkan geçici koruma statüsündekilere yönelik çalıĢmalarda
yerel düzeyde temsilcilere yer verilmemiĢ olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.
Akademik düzeyde yapılan pek çok çalıĢma ve uluslararası kuruluĢların raporları
göstermektedir ki Türkiye‟de Suriyelilerin konusunda yaĢanan sorunların çözümünde
yerel yönetimler çok önemli görevler üstlenmektedir. Belediyeler ile iĢbirliği içerisinde
yürütülen bir takım mesleki eğitim kursları bulunmaktadır. Ayrıca belediyeler yerelde
yaĢanan sorunların ve toplumsal hassasiyetlerin ortaya konulmasında devlet tüzel
kiĢiliği dıĢında üçüncü bir göz olmaları nedeniyle de önemli bir göreve sahiptirler.
ÇalıĢma grubunun çalıĢma konusundan bağımsız olarak tüm gruplarda yerel
yönetimlerin süreçlere dâhil edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.
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Yerel yönetimlere ek olarak taĢrada faaliyet gösteren kamu kurumlarının da
yabancılarla ilgili çalıĢmalarda süreçlere doğrudan dâhil olması önemlidir. “Ankara‟dan
göründüğü kadarıyla” oluĢturulan çözümler zaman zaman eleĢtirilerin odağı haline
gelmektedir. ÇalıĢmalar kapsamında her kurum kendi taĢra teĢkilatının görüĢüne
baĢvurmakla birlikte illerden gelen tespit ve çözümler yine merkezin yorumlamasına ve
atfettiği öneme tabi olarak Ekonomi ve ĠĢgücü ÇalıĢma Grubu‟na aktarılmaktadır. Yerel
düzeyde yabancılar konusu ile muhatap olan kurumlar tarafından doğrudan sunulacak
katkıların çalıĢmalara önemli ölçüde yön vereceğine inanılmaktadır.
Ekonomi ve ĠĢgücü ÇalıĢma Grubu‟nun ortaya koyacağı çıktıların yanı sıra
Suriyeliler özelinde çalıĢmalar yürüten diğer grupların nihai çıktılarına da yer verilecek
Ģekilde ulusal düzeyde, tüm taraflar açısından kabulü sağlanan ve geliĢmiĢ ülkelerde
örneklerine sıkça rastlanılan bütüncül bir Yabancılar ve Ulusal Uyum Eylem Planı
oluĢturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancılar ve Ulusal Uyum Eylem Planı‟nın
diğer parçalarını ise Türkiye‟de bulunan Suriyeliler dıĢındaki yabancılara yönelik
çalıĢmalar

ve

nitelikli

iĢgücünün

ülkemize

çekimi

konusundaki

politikalar

oluĢturmalıdır. Vize serbestisi kapsamında ülkemize gelen ve izinsiz olarak kalmaya
devam eden, vize süresi bittiği halde ülkeden çıkıĢ yapmamıĢ olan veya yasal olarak
Türkiye‟de kalma hakkı olmasına rağmen çalıĢma izni olmayan ve kötü koĢullarda
çalıĢmak zorunda kalan yabancılar ile insan ticareti mağduru yabancılara yönelik de
özel çalıĢma grupları oluĢturulmalıdır. Son olarak Eylem Planı‟nın önemli bir
bölümünün Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iĢgücünün ülkemize
çekiminin sağlanması amacıyla küresel düzeyde rekabet edebilirliği olan politikalar,
hedefler ve eylemlerden oluĢması gerektiği değerlendirilmektedir.
5.2

Uluslararası ĠĢbirliğinin Sağlanması

Türkiye 2016 yılı Nisan ayı itibarıyla yaklaĢık olarak 2.8 milyon Suriyeliye ev
sahipliği yapmaktadır ve dünyada en çok mülteci nüfusu barındıran ülke konumundadır.
Bu veri sorunun boyutlarının ortaya konulması adına önemli bir göstergedir. Dünyadaki
hiçbir devletin bu büyüklükteki bir soruna tek baĢına çözüm üretmesi mümkün
gözükmemektedir. Zaten sığınmacılar ve mülteciler konusu ev sahipliği yapan ülkenin
ötesine geçen uluslararası sorumluluk gerektiren bir alandır.
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Türkiye uluslararası her platformda Suriyelilerin sorunlarını dile getirmekte ve
uluslararası toplumu iĢbirliğine davet etmekle birlikte pek çok devlet iĢbirliğine
yanaĢmamakta ya da sınırlı mali destek sunmayı tercih etmektedir.
2015 yılında Antalya‟da gerçekleĢtirilen G20 toplantısında, 2016 yılında
Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı zirvesinde, Avrupa Birliği‟nin pek
çok etkinliğinde Türkiye tarafından mültecilerin durumu gündeme taĢınmakta ancak
özellikle iĢgücü piyasasına entegrasyonları konusu en az rağbet gören ve destek sunulan
konulardan biri olmaktadır.
Hükümet düzeyinde yürütülen faaliyetlerin yanı sıra ĠġKUR‟un baĢkanlığını
yürüttüğü WAPES bünyesinde de konuyla ilgili çalıĢmalar yürütülmekte ve uluslararası
düzeyde konunun gündeme taĢınması amacıyla 9-10 Haziran 2016 tarihlerinde Ġsveç‟te
“Mültecilerin ĠĢgücü Piyasasına Uyumu Konusunda Kamu Ġstihdam Kurumlarının Rolü
ÇalıĢtayı” yapılması planlanmaktadır. ÇalıĢtay kapsamında Avrupa iĢgücü piyasası
standartlarını taĢımayanlar için ne çeĢit mesleki eğitimlerin gerekli olduğu, mültecilerin
hangi açılardan ve hangi yöntemlerle destekleneceği, Kamu Ġstihdam Kurumları ile
iĢverenlerin konuyla ilgili aktif iĢbirliğinin nasıl sağlanacağı gibi pek çok sorun alanına
çözüm aranacaktır.
Söz konusu çalıĢtay Kamu Ġstihdam Kurumları düzeyinde iĢbirliklerinin
sağlanması ve Türkiye‟nin Suriyeli mültecilerin yaĢadığı sorunların üzerine dikkatleri
çekmesi adına önemli bir fırsat niteliğindedir. ĠġKUR tarafından yapılacak sunumun
içeriğininde yaĢanan sorunlara tüm boyutları ile yer verilmesinin ve bu Ģekildeki
etkinliklerin devamı getirilerek kaydedilen ilerlemeler konusunda bilgi paylaĢımında
bulunmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir.
5.3

Yabancıların

Kuruma

Kayıtlarının

Yapılması

ve

Profilleme

Sisteminin Hayata Geçirilmesi
Türkiye‟de yabancıların iĢgücü piyasasına kazandırılmasında bu kiĢilerin kayıt
altına alınması ve mesleki profillerinin ortaya konulması, atılması gereken ilk adım
olarak kabul edilmektedir. Hedef kitle hakkında veri sahibi olmadan o kitleye yönelik
oluĢturulan politikalardan sağlıklı sonuçlar alınmasını beklemek anlamlı olmayacaktır.

164

Ülkemizde çeĢitli nedenlerle Suriyelilerin kayıt altına alınmasına 2013 yılında
baĢlanılmıĢ ve kayıt iĢlemi tamamlandıktan sonra dahi bu kiĢilerin meslek profillerine
dair verilere büyük ölçüde ulaĢılamamıĢtır.
Yabancıların meslek profillerinin çıkarılabilmesi için öncelikle ĠġKUR‟a
kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin 2016
yılının Ocak ayına kadar kayıtlı istihdamda yer almalarının önünün kapalı olması
nedeniyle mesleki profilleme çalıĢmaları konusunda gerekli adımlar atılamamıĢtır.
Yabancıların Kuruma kayıt iĢlemlerine iliĢkin esaslar bu çalıĢmanın 4.4.1. nolu
baĢlığı altında detaylı Ģekilde ele alınmıĢtır. Kurumun iç iĢlemlerine yön veren ĠĢlemler
El Kitabı‟na göre yabancıların Kuruma kayıt iĢlemlerinin yapılabilmesi için oturma ve
çalıĢma izni koĢulu aranmaktadır. Oysaki 6458 sayılı Kanun‟un 27 nci maddesi
yabancıların sahip olduğu çalıĢma izinlerinin ikamet izni olarak kabul edileceği
hükmüne yer vermektedir. Bu doğrultuda yabancılardan kayıt iĢlemleri esnasında
çalıĢma iznine ek olarak oturma izninin istenilmesi doğru bir uygulama olmayacaktır.
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Yönetmelik
kapsamında geçici koruma sağlanan yabancılar ile Aktif ĠĢgücü Hizmetleri
Yönetmeliği‟nin 104‟üncü maddesi kapsamında belirtilen Ģartları taĢıyanların kayıtları
ise, il müdürlüğünce uygun bulunduktan sonra yapılacaktır. Geçici koruma
statüsündekilerin kayıtlarına iliĢkin olarak Bakanlığın Geçici Koruma Sağlanan
Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Uygulama Rehberi‟nde en az altı aylık geçici
koruma süresini doldurmuĢ olan yabancıların, ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüklerine
baĢvurarak “iĢ arayan” olarak kurum hizmetlerinden yararlanmak amacıyla kayıt
yaptırabilecekleri düzenlenmiĢ iken, kayıt esaslarının yer aldığı ĠĢlemler El Kitabı‟nda
“iĢ arayan” kavramına hiç vurgu yapılmaması Kuruma bu kapsamda kayıt olacakların
sadece mesleki eğitimden faydalandırılacağı yönünde bir çağrıĢım yapmaktadır.
ĠĢlemler El Kitabı‟nda tüm yabancıların internet aracılığıyla Kurum kayıtlarını
bireysel olarak yapabilecekleri düzenlemesine de yer verilmiĢ olmakla birlikte mevcut
durumda ĠġKUR‟a yabancıların bireysel olarak internet ortamında kayıt yapmalarına
sistem izin vermemektedir. Geçici koruma kapsamındakilerin kayıt Ģartlarını taĢıyıp
taĢımadıklarına dair otomatik bir kontrolün henüz gerçekleĢtirilemiyor olmasından
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kaynaklı bu yönde bir kısıtlamaya gidildiği düĢünülmektedir. Bununla birlikte, bu
kiĢilerin en azından açık iĢler hakkında bilgi sahibi olması ve Kurum personeli
üzerindeki yükün hafifletilmesi adına internet ortamında bireysel kayıt yapılmasının
önünün bir an önce açılması gerektiği değerlendirilmektedir. Almanya‟da sığınmacıların
iĢgücü piyasasına katılmaları için beklemeleri gereken süre 3 ay olmasına rağmen,
Almanya‟nın açık iĢ portalı olan JOBBÖRSE süre ya da eriĢim sınırı olmaksızın
herkese açıktır.
Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü ile ĠġKUR arasında veri paylaĢımına iliĢkin
yapılan bir protokol ile Suriyelilere ait temel verilerin Göç Ġdaresi‟nin sisteminden
çekilmesi ve bu kiĢilerin meslek bilgileri gibi hususların iĢ ve meslek danıĢmanları
tarafından sisteme girilmesi öngörülmektedir. Ancak mevcut durumda kimlik paylaĢım
sistemi üzerinden geçici koruma kapsamındakilere iliĢkin veriler alınamamakta ve
Kuruma kayıt Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıkları konusu sağlıklı bir Ģekilde teyit
edilemediğinden sisteme kayıtları yapılamamaktadır.356
Söz konusu protokole iliĢkin bilgi iĢlem alt yapısı henüz tamamlanmadığından
kiĢinin kimlik bilgileri, yabancının geçici koruma kapsamında olup olmadığı,
baĢvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresini doldurup
doldurmadığı, adres bilgisinin sisteme girilmesi esnasında seçilen il ile yabancıya geçici
koruma kapsamında kalma hakkı sağlanan ilin kodunun uyuĢup uyuĢmadığı sorularının
cevaplarına kayıt esnasında ihtiyaç duyulmaktadır.
Sistemin olması gerektiği gibi çalıĢtığı ve yasal kolaylıkların sağlandığı
varsayımı altında ise bu sefer karĢımıza süreçleri yürütebilecek insan kaynağı sorunu ve
hali hazırda kullanılmakta olan profilleme sisteminin etkililiği sorunu çıkmaktadır.
Kurumdaki iĢ ve meslek danıĢmanı sayısı olması gereken sayının gerisinde iken söz
konusu personel yeni bir iĢ yükü ile karĢı karĢıya kalacaktır ve dil engeli sebebiyle
profilleme sisteminden beklenilen sonuçların alınması zorlaĢacaktır. Bu nedenle hizmet
sunulacak kiĢi sayısının artmasına bağlı olarak özellikle sınır illerinde bulunan ÇalıĢma
ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlükleri‟nin personel sayısının yeni iĢe alımlarla artırılması
gerekmektedir. Ayrıca mevcut profilleme sisteminin iĢ arayan ve iĢveren ihtiyaçlarına
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daha

çok

cevap

verebilecek

nitelikte

yeniden

tasarlanması

gerektiği

değerlendirilmektedir.
Bu durumlara ek olarak ülkemizde bulunan yabancı iĢgücünün mesleki
durumlarının, iĢ tecrübelerinin ve iĢ beklentilerinin istenilen Ģekilde ortaya
konulabilmesi için hem iĢ arayanlara hem de belirli sayıdaki personele dil öğrenme
desteği sunulmalıdır.
Profilleme sisteminin hayata geçirilmesinde yabancıların yeterliliklerinin,
mesleklerinin veya diplomalarının Türkiye tarafından tanınması zorlu bir sürece iĢaret
etmektedir. Ġlgili taraflarla iĢbirliği içerisinde diplomaların denkliği ve yeterliliklerin
tanınması kriterleri oluĢturularak beceri sahibi kiĢilerin geçmiĢ bilgi ve tecrübelerinin
atıl hale gelmesinin önüne geçilmesi, mesleklerini Türkiye‟de icra edebilmelerinin
sağlanması ve ileri düzey mesleki eğitime eriĢimlerinin yolunun açılması yabancılarla
ilgili atılması gereken en önemli adımlardan biridir.
5.4

ĠĢgücü Piyasası AraĢtırmalarının Yapılması

Yabancıların meslekleri ve iĢ tecrübelerinin ortaya konulması anlamına gelen
profilleme sisteminin hayata geçirilmesinin yanında ikinci adım olarak kaynak israfının
önüne geçilmesi, danıĢmanlık ve mesleki eğitimlerden beklenilen sonuçların alınması
ve uygun iĢ eĢleĢmesinin sağlanabilmesi için iĢgücü piyasasının talep tarafının
ihtiyaçlarının ortaya konulması yani iĢ dünyasının profilinin çıkarılması gerekmektedir.
ĠġKUR, “ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırması” (ĠPA) ile iĢgücü piyasasıyla ilgili
periyodik ve güvenilir bilgiler elde ederek, iĢgücü piyasasında meydana gelen değiĢme
ve geliĢmelerin iĢgücü üzerindeki etkisini ortaya çıkarmakta, istihdam ve eğitim
politikalarının

belirlenmesine

katkı

sağlamaktadır.

Bu

araĢtırmalar

sayesinde

iĢyerlerinin mevcut istihdam durumları, açık iĢleri, temininde güçlük çektikleri
meslekler, gelecek döneme ait beklenen istihdam değiĢimleri ve açık iĢ verilen
mesleklerde istenen beceriler ile ilgili veriler raporlanmaktadır.357
ĠĢyerlerinde yüz yüze görüĢme yöntemiyle gerçekleĢtirilen “ĠĢgücü Piyasası
AraĢtırması ĠĢyeri Bilgi Formu” kapsamında; temel iĢyeri bilgileri, mevcut istihdam
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bilgileri (cinsiyet, meslek), açık iĢler (meslek, talep edilen eğitim ve beceri düzeyleri,
karĢılanma yolları, arama süresi), temininde güçlük çekilen meslekler, (meslek, güçlük
nedeni), önümüzdeki dönemde artıĢ veya azalıĢ olacağı düĢünülen mesleklere iliĢkin
sorular sorulmaktadır.358
ĠĢgücü piyasasında arz ve talebin uygun Ģekilde eĢleĢtirilebilmesi için iĢgücü
piyasası araĢtırmaları büyük öneme sahiptir. Uygun eĢleĢtirmenin temel kuralı arz ve
talep yapısının doğru Ģekilde ortaya konulmasıdır. Bir taraftan iĢgücü arzının özellikleri
ve beceri düzeyi doğru Ģekilde tespit edilmeli, diğer taraftan ise iĢgücü talep edenlerin
beklentileri ortaya konulmalı ve ĠġKUR açısından özellikle aktif iĢgücü programları bu
iki tarafın gerçeklerine göre inĢa edilmelidir.
Ġller bazında hazırlanan iĢgücü piyasası araĢtırma raporları özellikle Suriye ile
komĢu olan illerdeki iĢgücü talebindeki değiĢiklikleri yıllar itibarıyla izlemek ve yerel
düzeyde etkileri yorumlayarak politikalar üretmek adına önemlidir. Bununla birlikte
söz konusu raporlardan yola çıkarak yabancı iĢgücünün yerel iĢgücü piyasasına etkileri
hakkında detaylı tespitlerde bulunmak mümkün değildir. Bu gerekçe ile gerek yerel
gerekse ulusal düzeyde Suriyeli iĢgücünün yerel piyasaya etkilerini ölçümlemeye
yönelik çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu araĢtırmaların ĠġKUR tarafından
gerçekleĢtirilmesi durumunda iĢverenlerin çalıĢma izinlerinden kaynaklı cezai
yaptırımlarla karĢı karĢıya kalma ve iĢgücü taleplerini geçici koruma kapsamındaki
kiĢilerden karĢılayıp karĢılamadıkları konusunda bilgi paylaĢımından kaçınma
ihtimalleri bulunmaktadır. Diğer taraftan ĠġKUR tarafından yerel iĢgücünün etkilenme
düzeyine iliĢkin yapılacak araĢtırmalarda da özellikle iĢsizlerin sıklıkla iĢlerinin
Suriyeliler tarafından ellerinden alındığını belirtmeleri yüksek ihtimaller arasındadır.
ĠĢverenlerin yabancı iĢgücü konusundaki yaklaĢım ve beklentilerini anlamak ve
yerel iĢgücünün göç akınlarından etkilenme düzeyini ve tepkisini ölçmek adına
bağımsız araĢtırma kuruluĢlarınca periyodik aralıklarla konuyla ilgili piyasa
araĢtırmalarının yapılması gerekmektedir ve söz konusu araĢtırmalara baĢlanılması için
giriĢimlerde bulunulmalıdır. AraĢtırmaların bulgularına göre çalıĢma hayatı ile ilgili
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görevler

yürüten

kurumların

çalıĢmalarının

Ģekillenmesinin

faydalı

olacağı

düĢünülmektedir.
5.5

DanıĢmanlık Hizmetlerinin Sunulması

Ülkemizdeki yabancıların iĢgücü piyasasına kazandırılmasında atılması gereken
üçüncü adımın danıĢmanlık hizmetleriyle ilgili olduğu düĢünülmektedir. Çünkü iĢ
arayanın profili ve iĢverenin beklentileri tespit edildikten sonra doğrudan iĢe
yönlendirilecek kiĢiler ile mesleki eğitim alması gerektiği düĢünülen kiĢilerin ayrımı
danıĢmanlık sürecinde yapılacaktır.
ÇalıĢma izin durumundan bağımsız olarak Kuruma kayıtlı olan yabancıların
danıĢmanlık hizmetlerinden faydalanmasında yasal anlamda bir engel bulunmamasına
rağmen çeĢitli nedenlerle uygulama farklılıkları ile karĢılaĢılmaktadır. Bazı il
müdürlüklerinde iĢ arayan yabancılara ve yabancı iĢçi istihdam etmek isteyen
iĢverenlere en azından hakları bakımından danıĢmanlık hizmeti sunulmakta iken, bazı
illerde iĢ arayan yabancılara hiçbir Ģekilde danıĢmanlık hizmeti sunulmamaktadır.
Genelde

yabancıların

özelde

ise

Suriyelilerin

danıĢmanlık

hizmetine

eriĢimindeki ilk engel dil sorunudur. Ġl Müdürlüklerinde yabancılar ancak Türkçe
dilinde danıĢmanlık hizmeti alabilmektedirler. Ancak ülkemizdeki yabancıların önemli
bir kısmı sadece Arapça olarak iletiĢim kurabilmektedir. Yabancılara danıĢmanlık dâhil
diğer hizmetlerinin sunulabilmesi ve yabancıların iĢgücü piyasasına entegrasyonunun
sağlanabilmesi için dille ilgili olan sorunların bir an önce ortadan kaldırılması
gerekmektedir. Suriyeli mülteci krizinin ortaya çıktığı beĢinci yılın sonunda iç
bölgelerde yaĢayan geçici koruma kapsamındakilerin önemli bir bölümü toplumla
kurdukları iletiĢim sayesinde Türkçeyi öğrenmiĢtir. Ancak sınır illerinde yaĢayan
Suriyeliler yöre halkının da belirli ölçüde Arapça konuĢabiliyor olması nedeniyle
Türkçeyi yeterli düzeyde öğrenememiĢtir. Kurumuz danıĢmanlık hizmetlerinden bu
kiĢilerin faydalanabilmesi için en azından sınır illerinde Ġl Müdürlüklerinde Arapça
konuĢabilen iĢ ve meslek danıĢmanlarından oluĢan özel birimler oluĢturulmalıdır.
Mevcut danıĢmanlar içerisinden bu ihtiyacın karĢılanamaması halinde ise Arapça bilen
iĢ ve meslek danıĢmanı alımı yoluna gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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Bir taraftan uyum politikaları kapsamında ülkemizde bulunan yabancıların
Türkçeyi öğrenmeleri için gerekli çalıĢmalar tamamlanmalı diğer taraftan ise ĠġKUR‟un
internet sitesi baĢta olmak üzere çok dilli kamu hizmeti sunumlarının önü açılmalıdır.
ĠġKUR internet sitesi Türkçe ve Ġngilizce olarak faaliyetlere yer verilmektedir ve bu
durum görece olumlu değerlendirilebilmektedir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bünyesinde faaliyet yürüten Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Dairesi BaĢkanlığı‟nın
sitesinde ise sadece Türkçe olarak bilgilendirme yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra ĠġKUR internet sitesinin daha çok kullanıcı odaklı olması için
bir takım iyileĢtirme çalıĢmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut sitede yer alan iĢ
arayan ve iĢveren sekmesine benzer Ģekilde farklı statülerdeki yabancılara özel bir
bilgilendirme

sekmesinin

çok

dilli

olarak

oluĢturulmasının

faydalı

olacağı

düĢünülmektedir. Söz konusu bilgilendirmeler kolayca anlaĢılır bir dil ile soru-cevap
Ģeklinde hazırlanmalıdır. Alman Ġstihdam Kurumu‟nun internet sitesi Almanca,
Fransızca ve Almanca dillerinde hizmet sunmakta ve yabancılara özel bilgilendirmelere
görünür Ģekilde yer vermektedir. Ġyi uygulamalardan yola çıkılarak ĠġKUR internet
sitesinin revize edilmesi faydalı olacağı düĢünülmektedir.
ĠĢveren

danıĢmanlığı

kapsamında

ise

bölgedeki

iĢverenlerle

yapılan

görüĢmelerde kayıt dıĢı yabancı iĢçi çalıĢtırmanın ilk bakıĢta ucuz bir formül gibi
görünmesine rağmen toplum, çalıĢan ve iĢveren için yüksek maliyetleri içinde
barındırdığı konusu sıklıkla vurgulanmalı ve konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri
yürütülmelidir. Kayıt dıĢı yabancı iĢçi istihdamı konusunda yereldeki sanayi ve ticaret
odaları, meslek odaları, esnaf ve sanatkâr birlikleri ile ortak projeler yürütülmesi
giriĢiminde bulunulmalı ve bu çalıĢmalara Bakanlık düzeyinde destek verilmelidir.
Kendi iĢini kurmak ve iĢçi istihdam etmek isteyen yabancı sermaye sahiplerine
yönelik ise Maliye Bakanlığı, SGK, ĠġKUR ve diğer ilgili kuruluĢlar iĢbirliğinde
Türkçe, Ġngilizce ve Arapça dillerinde bilgilendirme materyalleri hazırlanmalıdır.
Son olarak, ülkemizde 5-17 yaĢ aralığında (okul çağı) yaklaĢık 800 bin Suriyeli
çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların yaklaĢık üçte birinin belirli bir eğitim kurumuna
sürekli olarak devam edebildiği çeĢitli raporlarda vurgulanmaktadır. Bu oran ülkemizin
ve Suriyeli çocukların geleceği adına olumsuz bir göstergedir. Bununla birlikte en
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azından herhangi bir eğitim kurumuna devam edebilen çocuklara bir gelecek inĢa
edebilmek adına kurumsal düzeyde sunulan danıĢmanlık faaliyetlerin özel bir kısmını
yabancı çocukların eğitim gördüğü okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde verilecek
danıĢmanlık hizmetleri oluĢturmalı ve Türkiye‟de kalıp kalmayacaklarından bağımsız
olarak bu çocukların geleceğe dair kariyer planlaması yapabilmesine destek olunmalıdır.
Ayrıca bu sayede yabancı çocukların, bulundukları ülkenin iĢgücü piyasasını daha
yakından tanımalarına imkân sunulmuĢ olacaktır.
5.6

Aktif ĠĢgücü Programlarının Düzenlenmesi

Ülkemizde yabancıların iĢgücü piyasasına etkin Ģekilde kazandırılmaları ve
entegrasyonun sağlanması için bu kiĢilere mesleki eğitim hizmetlerinin sunulması pek
çok kesim tarafından önerilmektedir. Mesleki eğitim faaliyetleri geliĢmiĢ ülkelerin
yabancılara yönelik uyum politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizdeki kamu
otoritelerinin yaklaĢımı da Suriyelilerin ve diğer yabancıların meslek profillerinin ortaya
konulmasının akabinde ihtiyacı olanlara mesleki eğitim verilmesi yönündedir. Bu
nedenle Avrupa Birliği‟nden gelmesi beklenilen fonların bir kısmının yabancılara
meslek eğitim verilmesi için kullanılacağı düĢünülmektedir.
Yabancıların iĢgücü piyasasına kazandırılabilmeleri için verimli bir mesleki
eğitime tabi tutulması zorunluluktur. Temel düzeyde mesleki eğitim sahibi olan
yabancıların ise ileri düzey mesleki eğitime eriĢimi için yeterliliklerinin tanınması
Almanya gibi Türkiye‟nin de önünde bulunan zorlu politik alanlardan biridir ve birçok
Kurumun birlikte hareket etmesini gerektirmektedir.
ĠĢgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde eğitimler düzenlenmesinin yanı
sıra, yabancıların önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiĢtirmelerini
ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla iĢ baĢı eğitim programlarına aktif
katılımları teĢvik edilmelidir. Bu sayede kiĢinin iĢgücü piyasasına uyumunun, rekabet
edebilirliğinin ve verimliliğinin artmasının yanı sıra kayıtlı istihdama kazandırılmasına
da destek olunacaktır.
GiriĢimcilik faaliyetleri kapsamında belirli düzeyde sermayesi olan yabancılar
tarafından ülkemizde yeni

iĢyerlerinin

açılması

desteklenmelidir.
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ve

yeni

iĢlerin

yaratılması

Ancak ĠġKUR‟un yabancılara yönelik kurs hizmetlerinde fon sorunu ile
karĢılaĢılmaktadır. Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Genelgesi‟nin Ortak Hükümler kısmının
Yabancılar ve Geçici Koruma Kapsamındakilerin Kurs ve Programlardan Faydalanması
maddesi kapsamında yabancıların sadece ĠĢsizlik Sigortası Fonu dıĢındaki fonlardan
karĢılanan kurs ve programlara katılmasına imkân tanınmıĢtır. Oysaki mevcut durumda
ĠġKUR tarafından düzenlenen kurs ve programların tamamına yakını ĠĢsizlik Sigortası
Fonu‟ndan karĢılanmaktadır ve bu nedenle aktif iĢgücü hizmetlerinden faydalanabilen
yabancı bulunmamaktadır.
Yabancıların mesleki eğitiminin bu denli gündemde olduğu bir dönemde
toplumsal bir takım kaygılar ve iĢçi sendikalarının Ģikâyetleri göz önünde
bulundurularak bu yönde bir kısıtlamaya gidildiği düĢünülmektedir. ĠĢsizlik Sigortası
Fonu‟ndan sadece devletin tasarrufu ile harcamalar yapmanın doğru olmadığı fikrinden
hareketle Genelgedeki kısıtın yerinde olduğu düĢünülmektedir. Konu üzerinde
sendikalarla uzlaĢı sağlanması son derece önemlidir. Mevcut durumda ise yabancıların
mesleki eğitimi amacıyla alternatif kaynaklara baĢvurulması zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Özellikle uluslararası fon kaynaklarından aktif iĢgücü programlarının
karĢılanabilmesi amacıyla uluslararası toplumun ve kuruluĢların dikkatini çekebilecek
nitelikte projelerin hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğu düĢünülmektedir.
Bu baĢlık altında ele alınması gereken bir diğer konu ise toplum yararına
programlardır. Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği ile yabancıların TYP‟lere katılımı
engellenmiĢ olsa da Türkiye‟nin de taraf olduğu Tüm Göçmen ĠĢçilerin ve Aile
Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası SözleĢme‟nin 54‟üncü maddesine
göre göçmen iĢçiler “iĢsizlikle mücadele için geliĢtirilen kamu çalıĢma programlarına
katılma konusunda Ġstihdam Devletinin uyruğundaki kiĢilerle eĢit muameleye
tabidirler.” Ülkemizde iĢsizlikle mücadele için geliĢtirilen kamu çalıĢma programlarının
baĢında TYP‟ler yer almaktadır. SavaĢ ve göç koĢulları nedeniyle çalıĢma
alıĢkanlığından uzaklaĢmıĢ olan ve geçici gelir desteğine ihtiyaç duyan özellikle kadın,
engelli ve 35 yaĢ üstü yabancıların programlardan yararlandırılmalarının olası faydası
göz önünde bulundurularak söz konusu kısıtın yeniden değerlendirilmesi gerektiği
düĢünülmektedir.
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Son olarak ifade edilmelidir ki, yabancıların iĢgücü piyasasına kazandırılmasında
mesleki eğitimi mucizevi bir formül gibi sunmak ve olağanüstü çözümler beklemek
gerçekçilikten uzak bir bakıĢ açısı olacaktır. Türkiye‟de farklı kamu kurumlarınca
düzenlenen veya desteklenen kursların iĢgücü piyasası ihtiyaçları ile uyumluluk
derecesi ve iĢ piyasasına katılmaya etkisi arttıkça elde edilecek olumlu çıktılar da
artacaktır.
5.7

ĠĢe Yönlendirme Hizmetlerinin Sunulması

Yabancı iĢsizlerin iĢe yönlendirilmesi ve yerleĢtirilmesinde ĠġKUR‟un aktif rol
aldığını söylemek doğru bir değerlendirme olmayacaktır. Ġlden ile uygulamalar
değiĢmekle birlikte çalıĢma izni olmayan yabancıların yakın zamana kadar Kuruma
kaydının alınmadığı dolayısıyla hiçbir hizmetin sunulmadığı bilinmektedir. Gelinen
noktada kayıt iĢlemlerine iliĢkin sorun belirli ölçüde çözülmüĢ görünmekle birlikte, Ġl
Müdürlüklerinin neredeyse tamamında 4817 sayılı Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri
Hakkındaki Kanun gerekçe gösterilerek Kurum kaydı yapılan yabancıların iĢe
yönlendirmesi yapılmamakta, açık iĢlere yönlendirmenin yapılabilmesi için çalıĢma izni
koĢulu aranmaktadır.
Bununla birlikte Kuruma kayıt esnasında istenilen çalıĢma izin belgesine iliĢkin
ĠĢlemler El Kitabı‟nda yer alan hükmün Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma
Ġzinlerine Dair Uygulama Rehberi ile geçici koruma kapsamındakiler lehine
yumuĢatılmıĢ olması ile birlikte, iĢe yönlendirme yapabilmek için bu kiĢilerden çalıĢma
izin belgesi istemenin bir dayanağı da kalmamıĢtır. Ayrıca ilgili rehberde geçici koruma
kapsamındaki kiĢilerin ĠġKUR‟a “iĢ arayan” olarak kayıt yaptırabilecekleri ve Kurum
hizmetlerinden faydalanabilecekleri düzenlemesine yer verilerek, bu kiĢilerin iĢe
yönlendirmesinin yapılması amaçlanmıĢtır.
Ġl Müdürlükleri ile yapılan görüĢmelerde statüsü farketmeksizin çalıĢma izni
olmayan tüm yabancıların iĢe yönlendirmesinin yapılmadığı ifade edilmiĢtir.
Yabancılara iĢe yönlendirme hizmeti sunulmamasında bu kiĢilerin çalıĢma izinlerinin
olmayıĢının yanı sıra Kuruma rağbetlerinin çok az olması da gerekçe gösterilmiĢtir.
Geçici koruma statüsündeki kiĢilerin ĠġKUR‟a rağbet etmeyiĢinde Suriyelilerin zaten
kendi imkânları ile çalıĢıyor olmalarının etkili olduğu ifade edilmiĢtir. Ancak bir il
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müdürlüğü Suriyelilerin nitelikleri açısından ileride Avrupa tarafından kabul edilmek
gibi bir elemeye tabi olmaları ihtimali nedeniyle Türkiye‟de kayıt altına alınmaktan
çekindiklerini belirtmiĢtir ve bu tespitin profilleme çalıĢmalarında da son derece etkili
olacağı düĢünülmektedir. Ülkemizdeki geçici koruma statüsü dıĢındaki diğer
yabancıların da ĠġKUR‟a talepleri zayıftır.
Yabancılara iĢe yerleĢtirme hizmetinin sunulmasında çalıĢma izni koĢulunun
aranmasının ne derece sağlıklı bir yaklaĢım olduğu tartıĢılmalıdır. Bilindiği üzere süreli
çalıĢma izni bir yıllık süre ile belirli bir iĢverene ve belirli bir mesleğe bağlı olarak
verilmekte ve daha sonra aynı iĢverene ve aynı mesleğe bağlı olarak 3 yıl daha
uzatılabilmektedir dolayısıyla süreli çalıĢma izni olan yabancının, normal Ģartlarda ilk 4
yıl

çeĢitli

iĢler ve

iĢverenler

arasında seçim

yapmak

gibi

bir alternatifi

bulunmamaktadır. Süreli çalıĢma izinlerinde söz konusu 4 yıl tamamlandıktan sonra
yabancının aynı meslekte çalıĢmak kaydıyla dilediği iĢverenin yanında çalıĢmasına izin
verilmektedir. Süresiz çalıĢma izinlerinde ise yabancının uzun süreli ikamet hakkına
sahip olması veya Türkiye‟de en az 8 yıl kesintisiz ikamet etmiĢ ya da çalıĢmıĢ olması
Ģartı aranmaktadır.
Ancak geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler en fazla beĢ yıldır
ülkemizdedirler ve çalıĢma izni alabilmelerinin yolu 2016 yılında açılmıĢtır. Bu
bağlamda Suriyeliler yukarıda yer verilen koĢullara sahip olamayacaklarından dolayı
çalıĢma izni koĢulu aranarak geçici koruma kapsamındaki kiĢilere ĠġKUR tarafından iĢe
yerleĢtirme hizmetinin sunulması mümkün değildir. Bu duruma ilaveten ĠġKUR‟un
geçici koruma kapsamı dıĢındaki yabancılardan da çalıĢma izni istemesi halinde sadece
belirli bir iĢverene ve belirli bir mesleğe bağlı olarak 1+3 yıl süreli çalıĢması olanlar ile
süresiz çalıĢma izni olanlara iĢe yerleĢtirme hizmeti sunabilecektir.
ĠġKUR‟un çalıĢma izni olmayan yabancıları iĢe yönlendirmesine karĢı
çıkanların ilk argümanı iĢ eĢleĢtirmesi sağlanmasına rağmen iĢverenlerin çalıĢma izni
baĢvurusunda bulunmaması halinde kayıt dıĢı istihdama ĠġKUR‟un aracılık etmiĢ
olacağıdır.

Oysaki

benzer

durum

vatandaĢların

iĢe

yönlendirilmesinde

de

yaĢanabilmekte ve ĠġKUR‟un SGK‟dan veri çekimi sürecinde yaĢadığı sorunlar
nedeniyle iĢe yerleĢtirilen vatandaĢın kayıtlı istihdamda yer alıp almadığının takibi
zaman zaman sağlıklı Ģekilde yapılamamaktadır. ĠĢverenlerin çeĢitli kanallarla temin
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ettikleri yabancı iĢçiler için çalıĢma izni baĢvurusunda bulunmalarının sağlanması
konusu farklı denetim mekanizmalarının harekete geçirilmesi ve konuyla ilgili
toplumsal bilincin oluĢmasıyla çözüme kavuĢturulacak bir alandır.
ÇalıĢma izni olmayan kiĢilerin ĠġKUR aracılığıyla iĢe yönlendirilmesine karĢı
çıkılmasının ikinci gerekçesi ise iĢyerlerinin yabancı istihdam kotasının takip
edilebileceği Kuruma açık bir sistemin olmaması nedeniyle yabancı istihdam kotası
dolmuĢ olan iĢyerine yönlendirme yapılması riskinin bulunmasıdır. ĠĢverenlerin yabancı
iĢçi istihdamı için genel kural olarak yüzde 10‟luk bir kota belirlenmiĢtir. Bu kota
aĢıldığı halde bir iĢyerinin yabancı istihdam edebilmesi için istisnai durumlar dıĢında bu
kiĢiyi izinsiz ve dolayısıyla kayıt dıĢı olarak istihdam etmesi gerekmektedir. Kayıt dıĢı
istihdam konusunda ise yasalar sorumluluğu iĢverene yüklemiĢtir.
Etkin bir süreç yönetimi adına geçici koruma statüsündekilerin, uluslararası
koruma baĢvurusunda bulunanların ve uluslararası koruma kapsamında olanların359 iĢe
yerleĢtirilmesinde ĠġKUR‟un yapması gereken çalıĢma izni koĢulunu devreden
çıkararak bu kapsamdaki kiĢileri doğrudan açık iĢlere yönlendirmesi ve iĢe alımın
gerçekleĢmesine istinaden ilgililerin çalıĢma izni için baĢvurmasını sağlamaktır.
Bununla birlikte iĢe yerleĢtirme iĢlemi gerçekleĢtikten sonra çalıĢma izni alınması
konusunda kota, sektörel veya mesleki kısıtlarla karĢılaĢılabilir. Sektör ve meslek kısıtı
olan durumlarda zaten ĠġKUR tarafından herhangi bir yönlendirme yapılmayacaktır.
Kota kısıtına rağmen yapılan yönlendirmelerde ise nasıl ki bir vatandaĢın iĢe
yerleĢtirmesi yapıldığında kayıtlı istihdamda olup olmadığı çeĢitli durumlarda kontrol
edilmiyor360 ve sorumluluk tamamen iĢverene bırakılıyorsa burada da sorumluluk
tamamen iĢverene bırakılmalıdır. ĠġKUR iĢe yerleĢtirme iĢlemi tamamlandıktan sonra
sadece denetim ve kontrol birimlerine konuyla ilgili bildirimde bulunarak önemli ölçüde
kayıt dıĢılığın önüne geçmiĢ olacaktır.
Ülkemizde bulunan yabancı iĢgücünün mesleki profilleri hakkında detaylı
bilgilere sahip olunarak il düzeyinde ihtiyaç duyulan beceri açıklarının yabancılar
359

Uluslararası koruma ve geçici koruma ile bağlantısı olmayan yabancıların Türkiye‟de istihdam
edilebilmelerinde 4 haftalık sürede söz konusu açık iĢin yerel iĢgücü tarafından kapatılamamıĢ olması
koĢulu arandığından, 4 haftalık bekleme süresi geçmeden bu kiĢilerin doğrudan iĢe yönlendirmesi
yapılamayacaktır.
360
ĠġKUR‟un iĢe yerleĢtirme iĢlemlerinde beyan esas alınmaktadır.
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vasıtasıyla giderilmesi yoluna gidilmesi halinde bir taraftan Kurum kaynaklarında
verimlilik sağlanacak diğer taraftan ise yabancıların kendi mesleklerinde istihdam
edilmeleri sayesinde uyum süreçleri hızlandırılacaktır.
Son olarak Suriyelilerin Türk iĢsizlere göre mobiliteleri daha fazla olduğundan
doldurulamayan açık iĢlere yerleĢtirilmelerinde fazla zorluk yaĢanmayacağından
ĠġKUR tarafından yabancıların açık iĢlere yönlendirilmeleri konusunda faaliyetlere
baĢlanılmalıdır.361
5.8

Yabancılar Ġçin Ġstihdam Fuarlarının ve Kariyer Günlerinin
Düzenlenmesi

ĠġKUR tarafından istihdam hizmetlerini çeĢitlendirmek ve iĢe yerleĢtirmede
aktif rol oynamak amacıyla Ġstihdam Fuarı ve Kariyer Günü düzenlenmesine önem
verilmekte ve bu faaliyetler 2010 yılından beri artarak devam etmektedir. 2015 yılında
22 istihdam fuarı ve 115 kariyer günü gerçekleĢtirilmiĢtir.362
BaĢta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde hedef kitlesi yabancı
iĢgücü olarak belirlenen ve bu kiĢilerin iĢverenlere daha kolay ulaĢmasını sağlayan iĢ
fuarları düzenlenmektedir. Ülkemizde de göçten en fazla etkilenen illerde il
müdürlükleri, sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajansları ve etkinlik alanı geniĢ olan
özel istihdam bürolarının iĢbirliği ile bölgesel istihdam fuarları yapılması giriĢiminde
bulunmalıdır.
Ayrıca yine hedef kitlesi yabancılar olacak Ģekilde mesleki eğitime eriĢim ve
yabancıların mevcut yeterliliklerin tanınması konusunda bilgilendirme ve yönlendirme
hizmetlerinin sunulabileceği kariyer günü etkinlikleri Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Konya,
Adana, Mersin, Gaziantep ve ġanlıurfa gibi genç yabancı nüfusun yüksek olduğu illerde
düzenlenmelidir.
Söz konusu etkinliklerden hedef kitlenin haberdar edilebilmesi amacıyla ĠġKUR
kaydı olanlar yabancılara kısa mesajla bilgilendirmede bulunulması ve sivil toplum
kuruluĢları ile iĢbirliği yapılmasının yanı sıra Suriyelilerin yoğun olarak ikamet ettiği
361
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semtlerin muhtarlıklarında ve camilerinde konuyla ilgili duyuruların yapılması yoluna
da gidilmelidir.
5.9

Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi

Kurumsal kapasite; fiziki yapı, bilgi iĢlem olanakları, personel sayısı ile niteliği
ve mevzuat gibi unsurlardan oluĢmaktadır. Kamu hizmeti talep eden kiĢi sayısındaki
artıĢ mevcut imkânlarla etkin hizmet sunumunu zorlaĢtırmaktadır.
ILO‟nun raporları baĢta olmak üzere çeĢitli politika belgelerinde ve eylem
planlarında yabancıların iĢgücü piyasasına kazandırılması konusunda Kuruma çok
önemli görevler verildiği için ĠġKUR‟un kurumsal kapasitenin artırılması da sık sık dile
getirilmektedir. ĠġKUR‟un fiziksel olanaklardan çeĢitli kurumlarla bilgi iĢlem
entegrasyonun sağlanmasına ve mevzuatının değiĢen koĢullara uyarlanmasına kadar pek
çok konuda kapasite artırımına ihtiyacı bulunmaktadır.
Kurum

mevcut

imkânları

ile

yabancı

iĢgücüne

yönelik

politikalar

geliĢtirilmesinde azami gayret sarf etmektedir. Kilis Ġl Müdürlüğü‟nün çabaları ile
hazırlanan “Kilis Ġli ĠĢgücü ve Ġnsan Kaynakları Raporu” söz konusu çalıĢmalara iyi
örneklerden biridir. Adı geçen rapora benzer çalıĢmaların göçten en fazla etkilenen
illerde de yapılması ve her ilde ilgili tüm aktörlerin katkısı ile yerel iĢgücünün
istihdamda kalmasının korunması, yabancı iĢgücünün iĢgücü piyasasına baĢarılı bir
Ģekilde entegrasyonunun sağlanması hususunda eylem planları oluĢturmasının faydalı
olacağı düĢünülmektedir.
Kurumsal kapasitenin önemli bir ayağını oluĢturan insan kaynağı açısından
yabancılara hizmet sunacak olan personelin en azından yabancı dil yeterliliğine ve göç
psikolojisine hâkim olması gerekmektedir. Mevcut imkânlarla informel bir takım
engeller nedeniyle yabancılara fiili olarak hizmet sunumu yapılamamaktadır. Ayrıca
illerde iĢ ve meslek danıĢmalarına ve çalıĢma iliĢkileri servisi çalıĢanlarına çalıĢma
izinleri mevzuatı konusunda eğitimler verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kurumsal kapasitenin bir diğer ayağı olan mevzuat yapısı anlamında ise illerde
yabancılara hizmet sunumunda uygulamaların tekleĢtirilmesi ve netleĢtirilmesi adına
hizmet standartlarının bir an önce oluĢturulması gerekmektedir. Ayrıca yabancıların

177

çalıĢmasına iliĢkin genel düzenlemelere yer veren yasal düzenlemelerin de değiĢen
Ģartlara uyarlanması son derece faydalı olacaktır.
Yabancıların Kuruma eriĢiminde önemli araçlardan biri olan ĠġKUR internet
sitesinin Arapça olarak da hizmet vermesine ve kullanıcı odaklı Ģekilde sitenin yeniden
Ģekillendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
BaĢta ĠġKUR olmak üzere ilgili kurumlarda Suriyeliler için özel hizmet ve
danıĢma birimleri oluĢturulmalıdır.363

5.10

Nitelikli ĠĢgücüne Özel Politikaların GeliĢtirilmesi

Son yıllarda hükümet nitelikli yabancı iĢgücünün ülkemize çekimi ve tersine
beyin göçü konularında önemli çalıĢmalara imza atmakta ve politika belgelerinde
nitelikli iĢgücü konusuna özel önem atfetmektedir. 64 üncü Hükümet Programı‟nda
“nitelikli insan gücü için çalıĢma izni sürecinin hızlandırılacağı ve bu amaçla özel bir
Turkuaz Kart Sistemi geliĢtirileceği, nitelikli yabancı uyruklu çalıĢanların ve ailelerinin
ikamet iznine ve çalıĢmalarına iliĢkin süreçlerin kolaylaĢtırılacağı ve iyileĢtirileceği;
yurtdıĢındaki üniversite öğrencileri ile bilim, sanat ve kültür alanlarında öne çıkan
yüksek nitelikli insan gücü için değiĢim, hareketlilik ve staj programlarının
geliĢtirileceği, yurtdıĢında lisansüstü eğitim yapmıĢ olan vatandaĢların Türkiye‟ye
dönmelerini

sağlamaya

yönelik

Ar-Ge

desteklerinin

yaygınlaĢtırılacağı

ve

üniversitelerde ilave teĢviklerle yabancı öğrenci sayısını artırılacağı 364 taahhüt
edilmiĢtir.
Turkuaz kartı uygulamasının AB Mavi Kart uygulamasından esinlenilerek
ortaya konulduğu düĢünülmektedir. Bu kapsamda Avrupa‟da nitelikli iĢgücünün çekimi
için yerleĢme izni dâhil pek çok imkân seferber edilmektedir. Türkiye‟nin yabancı
nitelikli iĢgücü politikasının Amerika, Kanada, Avusturalya gibi devletlerin politikaları
ile rekabet edebilir düzeye gelmesi için bu ülkelerin uygulamaları hakkında kapsamlı
çalıĢmalar yürütülmesi gerekmektedir.
Ülkemizde sayıları az da olsa Suriyeliler içinde yer alan profesyonel meslek
sahiplerinin hem Türkiye ekonomisine katkıları, hem de entegrasyon sürecinde
363
364
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oynayacakları önemli sosyal roller dikkate alınarak istihdama katılımlarının sağlanması
için özel politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Suriye‟deki krizin ilk yıllarında ülkemize
gelen nitelikli iĢgücünün maalesef önemli bir bölümü çeĢitli gerekçelerle Avrupa ve
Amerika‟ya göç etmiĢ ve bu durum dönem dönem medyaya da yansımıĢtır.365 Ayrıca
ülkemizde kendi özel kanunları nedeniyle yabancıların diĢçilik, hastabakıcılık,
eczacılık, veterinerlik, avukatlık ve noterlik gibi meslekleri icra etmeleri yasaklanmıĢtır.
Bu durum nitelikli yabancıların ülkeden kaçıĢlarında etkili olan hususlardan biridir.
Türkiye‟de yabancıların çalıĢamayacağı mesleklere iliĢkin yasakların yeniden gözden
geçirilmesinin faydalı olacağı düĢünülmektedir.
Son olarak yabancıların sahip olduğu diplomaların denkliği ve mesleki
sertifikalarının tanınması konularında da kalıcı çözümler üretilmelidir.
5.11

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Özel Politikaların GeliĢtirilmesi

Uzun yıllar Suriyelilerin Türkiye‟de kalacağı göz önünde bulundurulursa genele
yönelik çözümlerin yanı sıra daha özel ilgi gerektiren konulara da eğilmek
gerekmektedir. Uluslararası literatürde göçmenlerin tamamı dezavantajlı gruplar
kapsamında ele alınmakla birlikte grubun içinde görece daha dezavantajlı konumda
bulunan yabancı kadın, genç ve engelli iĢgücüne yönelik özel tedbirlerin geliĢtirilmesi
ve bu kiĢilerin kayıt dıĢı olarak düĢük ücretlerle ve iĢ güvencesi olmadan istihdam
edilmeleri Ģeklindeki istismarın önüne geçilmesi gerekmektedir.
4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında uygulanmakta olan
kadın, genç ve mesleki eğitim teĢviki geçici koruma statüsündeki, uluslararası baĢvuru
sahibi veya uluslararası koruma kapsamındaki kadınları da kapsayacak Ģekilde
geniĢletilmelidir. SavaĢ koĢulları nedeniyle pek çok kadın çocuklarıyla birlikte yalnız
olarak ülkemize sığınmıĢlardır ve bakımlarını üstlenebilecek herhangi bir aile ferdine
sahip değillerdir. Ailesinde çalıĢabilir durumda olan hiç kimsenin olmaması koĢuluyla
sığınmacı kadınların teĢvik kapsamına alınarak kayıtlı istihdama kazandırılması
gündeme alınması gereken bir konudur.

365
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Suça karıĢma olasılıklarının yüksek olmasından dolayı gençlerin de istihdama
kazandırılması toplum refahı ve güvenliği adına son derece önemlidir. Suriye‟de eğitim
görmekte iken ülkesinden ayrılmak zorunda kalan gençlerin Türkiye‟de eğitimlerine
devam edebilmeleri için her türlü destek sağlanmalıdır. Belirli düzeyde dil bilgisi ve
yeterlilik koĢuluyla eğitim kurumlarının ülkemizdeki yabancı öğrenciler için kontenjan
ayırmalarının ve proje üretmelerinin önü açılmalıdır. Sahip olunan mesleki
yeterliliklerin tanınması kadar, kiĢinin kendi ülkesinde almıĢ olduğu eğitimin tanınması
da son derece önemlidir ve kiĢi eğitimine kaldığı yerden devam edebildiği sürece bu
tanıma iĢlemi anlam taĢımaktadır. ĠĢgücü piyasasına katılma isteğinde olan gençler ise
kapasiteleri ve yatkınlıkları göz önünde bulundurularak mesleki eğitimlerden öncelikli
olarak faydalandırılmalıdır.
Dezavantajlı yabancı grupların desteklenmesi kapsamında ele alınacak bir diğer
konu ise engelli yabancıların istihdamına yönelik geliĢtirilmesi gereken koruyucu
tedbirlerdir. 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 30 uncu maddesi kapsamında iĢverenler, elli
veya daha fazla iĢçi çalıĢtırdıkları özel sektör iĢyerlerinde yüzde üç engelli, kamu
iĢyerlerinde ise yüzde dört engelliyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun iĢlerde
çalıĢtırmakla yükümlüdürler. ĠĢyerlerinin istihdam zorunluluğunu yerine getirip
getirmedikleri aylık iĢgücü çizelgeleri aracılığıyla ĠġKUR tarafından takip edilmektedir.
Sosyal koruma evrensel nitelikte bir ilkedir ve kiĢilerin sahip oldukları kimlik
belgelerinin ve vatandaĢlık bağlarının çok üzerinde bir anlama karĢılık gelmektedir. Göç
akınlarından etkilenen iller istisna tutularak diğer illerde iĢverenlerin engelli açıklarını
uyruk gözetmeksizin kapatabilmesinin yolu açılmalıdır. Suriye-Türkiye sınırında
bulunan iller göç akınlarına bağlı olarak özellikle dezavantajlı gruplar için iĢlerin
sayısında yaĢanan azalma nedeniyle kapsam dıĢı bırakılmalıdır.
5.12

Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele Edilmesi

Yabancıların Türkiye iĢgücü piyasasına etkisini ortaya koymaya çalıĢan
raporların neredeyse tamamında yabancıların ülkemizde kayıt dıĢı olarak istihdam
edildiği; yerel iĢgücü için kayıt dıĢı iĢlerde azalmaların yaĢandığı ve bu nedenle iĢsiz
kalan yerel iĢgücünün belirli bir kısmının iĢgücü piyasası dıĢına itildiği ifade
edilmektedir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri
Dairesi BaĢkanlığı‟nın çalıĢma izni istatistikleri ile Türkiye‟de bulunan yabancı sayısı
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kıyaslandığında aradaki olağanüstü fark yabancıların kayıt dıĢı istihdamını ispatlar
nitelikteki bir diğer göstergedir.
Kayıt dıĢı istihdam insan onuruna yakıĢır iĢ prensibini ihlal eden temel sorun
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca kayıt dıĢı istihdam iĢverenler arasında da haksız
rekabete neden olmakta, yükümlülüklerini yerine getiren iĢverenler bir nevi
cezalandırılmıĢ gibi algılanmaktadır. Kayıt dıĢı istihdamla mücadele konusu ĠġKUR‟un
doğrudan görev alanında olmamakla birlikte, yabancı ve yerel iĢgücünün karĢı karĢıya
olduğu sorunlara makro düzeyde çözüm önerileri getirmek bu çalıĢmanın temel
hedefidir.
Kayıt dıĢı istihdamla mücadele de iĢ arayan ve iĢverenlere yönelik
bilinçlendirme çalıĢmalarının yürütülmesi son derece önemli olmakla birlikte denetim
mekanizmaları harekete geçirilmeden etkin bir mücadelenin gerçekleĢtirilmesi mümkün
görülmemektedir.
Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanun izinsiz yabancı iĢçi çalıĢtırmanın
müeyyidesini 20 inci maddesinde düzenlemiĢ ve Ģu hususlara yer vermiĢtir: “Bu Kanun
kapsamına giren yabancıların ve iĢverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini
yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iĢ müfettiĢleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu
müfettiĢleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince yapılacak teftiĢ, denetim ve
soruĢturmalar 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nda yer alan teftiĢ, denetim
ve soruĢturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar
uygulanır. Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiĢ ve denetim elemanları ile kolluk
kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince iĢyerlerinde yapacakları her türlü denetim,
inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıĢtıran iĢverenler ile yabancıların bu Kanundan
doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, durum Bakanlığa
bildirilir. Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan
bildirimler üzerine Bakanlık bölge müdürünce, gönderilen tutanaklara ve denetim
raporlarına göre bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar uygulanır.” Ġlgili madde izinsiz
yabancı iĢçi istihdamı ile mücadelede çok sayıda kurumun iĢbirliğine vurgu yapmıĢtır.
Bu nedenle kayıt dıĢı istihdamla mücadele konusunda oluĢturulacak olan eylem
planlarına ilgili tüm taraflar dâhil edilmelidir.
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ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu tarafından belirli
sektörler veya konular programlı denetim kapsamına alınmakta ve herhangi bir Ģikâyet
veya ihbara ihtiyaç duyulmadan program kapsamında olan iĢyerlerine denetimler
yapılmaktadır. Söz konusu programlara kayıt dıĢı yabancı iĢçi istihdamı konusunun
dâhil edilmesi ve özellikle göçten en fazla etkilenen bölge illerinde yapıcı bir yaklaĢımla
denetimlerin gerçekleĢtirilmesinin faydalı olacağı düĢünülmektedir. Ġlk aĢamada bu
denetimler iĢverenler açısından olumlu karĢılanmayacak olmakla birlikte çalıĢma
hayatının vazgeçilmez prensibi olan kayıtlı istihdamdan taviz verilmemesi ülkemiz
iĢgücü piyasasındaki önemli bir yapısal sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır.
5.13

ÇalıĢma Ġzni Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesi

Yabancıların istihdamına iliĢkin temel düzenleme 4817 sayılı Yabancıların
ÇalıĢma Ġzinleri Hakkındaki Kanun‟dur. Söz konusu Kanun incelendiğinde son derece
karıĢık ve ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz olduğu görülmektedir. Yabancıların ve
uluslararası koruma kapsamında olanların çalıĢma izinlerine iliĢkin son çıkan
yönetmelikler de karmaĢık ve yetersiz olan mevzuatı aynı zamanda dağınık hale
getirmiĢtir.
4817 sayılı Kanun‟un ihtiyaçlara cevap vermedeki yetersizliği nedeniyle
BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Büyük Millet
Meclisi BaĢkanlığı‟na 2015 yılı ġubat ayında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından hazırlanan “Yabancı Ġstihdamı Kanunu Tasarısı” havale edilmiĢ ancak tasarı
henüz yasalaĢmamıĢtır.366
Tasarının genel gerekçesinde, 4817 sayılı Kanun‟un, yabancının niteliği ile
çalıĢtığı sektör açısından farklı uygulamalara izin vermediği, esneklik sağlamadığı, ev
hizmetleri gibi düĢük vasıflı iĢlerde çalıĢanların kayıt dıĢılığı sorununa çözüm
getiremediği; dinamik ve sürekli değiĢen bir olgu olan göç yönetimi konusunda yeni
ihtiyaçların ortaya çıktığı ve mevcut düzenlemelerle bu ihtiyaçların karĢılanmasında
sorunlarla karĢılaĢıldığı, yabancı istihdamı ve iĢgücü göçü yönetimi kapsamında konuya
iliĢkin politikaların oluĢturulması, bu politikaların uygulanması, uygulama sonuçlarının
366
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değerlendirilmesi, ilgili kurumlarla ortak çalıĢmalar yapılması, yabancı iĢgücüne iliĢkin
gerekli verilerin toplanması, analiz edilmesi ve göç politikasının ana unsurlarından biri
olan yabancı istihdamı politikasının oluĢturulması ihtiyacını gidermek amacıyla yeni bir
düzenleme yapılması gereksinimi duyulduğu ifade edilmiĢtir.367
Ayrıca tasarının gerekçesinde son dönemde ülkemize yapılan göçün klasik göç
kuramlarının dıĢında bir görünüĢ arz ettiği, yüksek vasıflı iĢgücünün Türkiye‟ye belirli
ölçüde yöneldiği, birincil iĢgücü piyasasında çalıĢan nitelikli yabancıların sayısında artıĢ
olduğu; yabancı Ģirketlerin ülkemizde yatırım yapmaları için verilen teĢvikler ve bu
alanda kolaylık sağlayan mevzuat düzenlemelerinin, ülkemizde yabancı yönetici ve
vasıflı teknik eleman sayısında ciddi anlamda artıĢ sağladığı ancak bu durumun
yabancıların çalıĢma izinleri üzerinde dikkatle durulmasını ve önlemler alınmasını
zorunlu hale getirdiği belirtilmiĢtir. Bu kapsamda, tasarı hazırlanırken yabancıların kayıt
dıĢı çalıĢmalarının önlenmesine yönelik politikaların geliĢtirilmesi, nitelikli yabancı
çalıĢanların birincil iĢgücü piyasasına giriĢinin önündeki engellerin kaldırılması ve
oluĢturulan politikaların uluslararası göç politikaları ile uyumlu olması hedeflenmiĢ,
baĢta çalıĢma izinleri ve muafiyetler olmak üzere, yabancıların çalıĢmasına iliĢkin
yürütülecek tüm iĢ ve iĢlemlerde yaĢanan sorunların giderilmesi ve kurumlar arası
koordinasyonun sağlanması amaçlanmıĢtır.368
Tasarıda yer alan dikkat çekici ve son derece önemli değiĢikliklerden ilki
yabancı istihdamı politikasının oluĢturulması amacıyla ilgili kurumların katılımıyla bir
Yabancı Ġstihdam Politikası DanıĢma Kurulu oluĢturulması ve yabancılar konusunda
yeterli verinin elde edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulmasının öngörülmesidir.
DanıĢma Kurulu‟nda görev alacak olan aktörler Bakanlık MüsteĢarı, Bakanlık Yabancı
Ġstihdamı Genel Müdürü, DıĢiĢleri Bakanlığı Konsolosluk ĠĢleri Genel Müdürü, ĠçiĢleri
Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürü ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürü‟dür. Ancak söz konusu DanıĢma Kurulu‟nda sosyal
taraflara, üniversite temsilcilerine ve ĠġKUR‟a yer verilmemiĢ olması aslında söz
konusu taslağın da çok temel eksiklikleri içinde barındırdığının bariz göstergelerinden
biridir. DanıĢma Kurulu‟nun oluĢturulma Ģekli
367
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yabancıların çalıĢma izinleri

konusundaki mevcut yapıdan ve yaklaĢımdan zihni anlamda çok fazla uzaklaĢılmadığını
kanıtlar niteliktedir. Bununla birlikte ülkemizde tasarıda öngörülenden çok daha geniĢ
katılımcıdan

oluĢan

bir

Yabancı

Ġstihdam

Politikası

DanıĢma

Kurulu‟nun

oluĢturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Tasarıdaki dikkat çekici değiĢikliklerden ikincisi ise artan görevlere bağlı olarak
Bakanlık ana hizmet birimlerinden olmak üzere mevcut yapılanmayı da içine alan
Yabancı Ġstihdamı Genel Müdürlüğü‟nün kurulmasının öngörülmesidir.
Tasarı bütünüyle incelendiğinde nitelikli yabancı iĢgücüne vurgunun artırılması
ve stajyerler ve mesleki eğitim alacak olanlara özel düzenlemelerin dıĢında mevcut
yasadan

çok

farklı

olmadığı

düĢünülmektedir.

Yabancı

istihdamına

iliĢkin

düzenlemelere yer veren yasalardan, iĢgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu, kayıt dıĢı
istihdamı engelleyici ve kolay anlaĢılabilir olması beklenilmektedir.
Tasarıda

uluslararası

koruma

baĢvurusu

sahipleri

ile

geçici

koruma

kapsamındakilerin çalıĢabilmeleri için beklenilmesi gereken süre, mevcut düzenlemeler
de olduğu gibi yine 6 ay olarak belirlenmiĢtir. Oysaki 6 aylık bekleme süresi maddi
olanakları tamamen değiĢen bu kiĢilerin gelir desteğine duyduğu ihtiyaçtan dolayı
oldukça uzun bir süredir. Almanya‟da söz konusu bekleme süresi son göç akınları
neticesinde 9 aydan 3 aya indirilmiĢtir. 3 aylık bekleme sürecinde de “Erken Müdahale
Projesi” çerçevesinde kiĢinin profilini ve potansiyelini ortaya koyacak olan danıĢmanlık
hizmetleri yürütülmekte ve kiĢinin çalıĢmaksızın geçirdiği dönem devletin mali
kaynakları açısından yük olarak görüldüğünden hiç zaman kaybedilmeksizin kiĢi üç
ayın sonunda iĢgücü piyasasına dâhil edilmektedir. Türkiye‟nin ev sahipliği yaptığı
kitlenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda devletin kaynakları üzerinde yükün
hafifletilmesi adına yabancıların en kısa bekleme sürecinde iĢgücü piyasasına dâhil
edilmeleri ve hem kendileri hem de genel toplam için artı değer sunmaları
beklenilmelidir.
ÇalıĢma mevzuatında sorun oluĢturan alanlardan biri de çalıĢma izin
muafiyetlerinin ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte kurgulanmamıĢ olmasıdır. Geçici
Koruma Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi
“mevsimlik tarım veya hayvancılık iĢlerinde çalıĢacak geçici koruma sağlanan
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yabancıları, çalıĢma izni muafiyeti kapsamına almıĢ ve çalıĢma izni muafiyeti
baĢvurularını, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapacaklarını ve bu baĢvuruların,
ilgili valilik tarafından Bakanlığa bildirileceğini” düzenlenmiĢ iken; Geçici Koruma
Sağlanan Yabancıların ÇalıĢma Ġzinlerine Dair Uygulama Rehberi‟nin 2.2‟nci
maddesinde söz konusu baĢvuruların ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüklerine
yapılacağını ve 2.4‟ncü maddesinde ise mevsimlik tarım ve hayvancılık iĢlerinde
çalıĢmak üzere çalıĢma izni muafiyeti bilgi formu verilen geçici korunan yabancıların il
müdürlüklerince her ay otomasyon sistemi üzerinden alınan listesinin, izleyen ayın ilk
haftası içerisinde Valiliğe bildirileceği düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda çalıĢma izin
muafiyet baĢvurusunda bulunacak olan kiĢilere sadece kayıtlarının bulunduğu ille sınırlı
olarak mevsimlik tarım ve hayvancılık iĢlerinde çalıĢma muafiyeti tanınmaktadır.
Oysaki ülkemizde mevsimlik tarım iĢçilerinin önemli bir kısmı sürekli hareket
halinde konargöçerler Ģeklinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Belirli bir ile bağlı
olarak çalıĢmak mevsimlik tarım iĢlerinin doğasına aykırı olduğundan ve tarım
sektörünün kayıt dıĢılığın en yüksek olduğu alanlardan biri olması nedeniyle geçici
koruma

kapsamındaki

kiĢilerin

çalıĢma

izin

muafiyetine

rağbet

etmeyeceği

düĢünülmektedir. Mevsimlik tarım iĢlerinde belirli bir ile bağlı olma kuralının
kaldırılması halinde Suriyeli iĢgücü yükünün belirli iller üzerinden alınıp ülke geneline
yayılarak hafifletilmiĢ olmasının da önü açılacaktır.
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SONUÇ
Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmakla birlikte, günümüz dünyasında
göç hareketlerinin boyutlarının önemli ölçüde değiĢtiği görülmektedir. Bir taraftan
ülkeler yabancı iĢgücüne ihtiyaç duymakta ve bu kapsamda çekim merkezleri
oluĢturmak için rekabete girmektedirler. Öte yandan ise dünyanın pek çok bölgesinde
ortaya çıkan istikrarsızlıklar sonucunda ülkelerini terk etmeye zorlanan kiĢilerin sığınma
talepleri karĢısında devletler zaman zaman isteksiz tutumlar sergilenmektedir.
Ülkemizde 2010-2014 yılları arasında ikamet izni verilen yabancıların toplam
sayısı yaklaĢık bir buçuk milyon kiĢidir. Turizm sektörünün ağırlıklı olduğu illerde çok
sayıda Rusya, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan
ve Gürcistan kökenli yabancı ikamet etmekte ve çalıĢmaktadır. Ġstanbul, Ankara, Ġzmir,
Bursa ve Konya gibi Ģehirler yukarıda uyruklarından bahsedilen yabancılara ek olarak
önemli sayıda Afrika kökenli yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak Suriye‟de
2011 yılında çıkan iç savaĢ sonucunda Türkiye tarihinde benzeriyle karĢılaĢmadığı bir
göç akını ile karĢı karĢıya kalmıĢ ve 2016 yılı Nisan ayı itibarıyla geçici koruma
kapsamına alınan Suriyeli sayısı 2.8 milyona ulaĢmıĢtır. Tüm bu veriler Türkiye‟nin
artık bir göç ülkesi olduğuna iĢaret etmektedir.
Ülkemizde göç hareketlerini konu edinen düzenlemeleri yorumlayabilmek ve
politikalar üretebilmek için alana iliĢkin kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak son
derece önemlidir. Günlük dilde ve hatta çoğu kez yazında yabancı, uluslararası koruma
sahibi, göçmen, mülteci, sığınmacı, geçici koruma statüsündeki kiĢi aynı anlamı
karĢılıyor gibi olsa da, haklar ve yükümlülükler bağlamında yani hukuk dünyasında her
bir kavram farklı bir durumu ifade etmektedir.
Alana iliĢkin kavramsal çeĢitlilik, bir taraftan da hareket halindeki artan insan
sayısına iĢaret etmektedir. VatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında yaĢayan kiĢi sayısı
hakkında sağlıklı veriler bulunmamaktadır. Artan göç hareketlerinin ortaya çıkardığı
karmaĢa, ulus devletleri aĢarak uluslararası toplumun gündeminde ilk sıralarda yerini
almıĢtır. OECD, ILO, BM, AB gibi ulus üstü kuruluĢlar kendi misyonları çerçevesinde
göç hareketlerine yönelik bir bakıĢ açısı oluĢturmakta ve politikalar üretmektedirler.
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Yabancı iĢgücüne yönelik politikalar iĢgücünün nitelik düzeyi, göç etme saiki,
orijin ülkesi, göç eden kitlenin büyüklüğü, ev sahibi toplumun imkânları ve kültürüne
göre farklı Ģekiller almaktadır. Bu nedenle yabancı iĢgücü politikası tek boyutlu bir yapı
arz etmediği gibi, göç olgusu da tek baĢına iyi veya kötü olarak nitelendirilemez, burada
esas önemli ve belirleyici olan sürecin nasıl yönetildiğidir.369
Tarihsel süreçte pek çok kez ve farklı yoğunluklarda hem zorunlu ve hem de
gönüllü göç olaylarını tecrübe eden Almanya, bu özelliği ile diğer pek çok göçmen
ülkesinden ayrılmaktadır. Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar önemli sayıda yabancı iĢgücüne
ev sahipliği yapan Almanya, savaĢ sonrasında kaybedilen topraklardan gelen aynı etnik
kökenden olan kiĢilere, Doğu Almanya‟dan kaçanlara, dünyanın çeĢitli bölgelerinde
zorla yerinden edilenlere, ülkenin yeniden yapılanması için gelen misafir iĢçilere,
misafir iĢçilerin ailelerine, nitelikli yabancı iĢgücüne ve son dönemde de önemli sayıda
Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte Alman politikacılar
uzun yıllar Almanya‟nın bir göç ülkesini olduğunu kabul etmemiĢ ve buna bağlı olarak
özellikle yabancı iĢgücü politikalarını geçicilik üzerine kurgulamıĢlardır. Ancak
politikalardan beklenilen sonuçlar ile elde edilen çıktılar farklı olmuĢ ve özellikle vasıf
düzeyi düĢük yabancıların ülkelerine geri gönderilmesi yönündeki politikalar
baĢarısızlığa uğramıĢtır. 2000‟li yıllarda Almanya‟nın yabancı politikası önemli ölçüde
değiĢime uğramıĢtır. Bu kapsamda yabancı iĢgücü konusunda geçmiĢ tecrübelerden
çıkarılan dersler sonucunda Almanya, nitelik düzeyi yüksek yabancıları ülkeye
çekebilecek, düĢük beceri sahibi yabancıları ise ülkenin ihtiyaçları ölçüsünde kabul
edecek, uluslararası koruma kapsamında olan kiĢileri ve göçmen iĢçilerin ailelerini de
kapsayacak bütüncül bir yabancı iĢgücü politikasını hayata geçirmeyi baĢarmıĢtır.
Almanya‟nın söz konusu politikasının baĢarısını test etmek için yeterli zaman geçmemiĢ
olmakla birlikte, 2014 yılı itibarıyla savaĢlardan kaçan kitlelerin Avrupa‟ya ulaĢma
isteği karĢısında bu politikaların yeniden Ģekilleneceği düĢünülmektedir. Ülkemiz adına
Almanya‟nın yabancı iĢgücü politikası serüveninden çıkarılması gereken önemli dersler
ve alınması gereken iyi uygulamalar olduğu düĢünülmektedir.
Türkiye ise 2000‟li yıllara kadar Avrupa ile Asya arasında transit ülke
konumunda iken, 2000‟li yıllarla birlikte içinde bulunduğu coğrafyadaki artan
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istikrarsızlıklara bağlı olarak kitlesel göçlerin hedefi olmuĢtur. 2011 yılında Suriye‟de
çıkan iç savaĢ nedeniyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke haline
gelmiĢ ve bu da Türkiye‟yi tam anlamıyla bir göç ülkesine dönüĢtürmüĢtür. Gelen
kiĢilerin kalıcılıkları gerçeği nedeniyle uyum politikalarının hayata geçirilmesi ihtiyacı
doğmuĢtur. Ülkemizde bulunan geçici koruma kapsamındaki kiĢilerin sayısal
büyüklükleri nedeniyle uyum politikalarının özünü de bu kiĢilere yönelik politikaların
oluĢturacağı tahmin edilmektedir.
Göç hareketlerinin hedef haline gelen ülkemizde yeni yüzyılla birlikte
yabancıların istihdamı konusunda yasal düzenlemeler hayata geçirilmiĢ; 2011 sonrası
yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde ise mevcut
düzenlemelere ek olarak yeni düzenlemelerin yapılması yoluna gidilmiĢtir.
Ayrıca ülkemizde bulunan çeĢitli yabancı grupların iĢgücü piyasasına olan
etkilerini ve toplumun konuya bakıĢ açısını ölçmeye çalıĢan farklı kuruluĢlar tarafından
araĢtırmalar yapılarak raporlar yayımlanmıĢtır. Bu çalıĢmalar içerisinde geçici koruma
statüsünde bulunan kiĢilere yönelik yürütülen çalıĢmaların konunun güncelliği
nedeniyle önemli bir yeri olduğu düĢünülmektedir. Suriyelilerin iĢgücü piyasasına
etkisini tespit etmeye yönelik çeĢitli kuruluĢlar tarafından gerçekleĢtirilen farklı
araĢtırmalarda bir takım ortak sonuçların ortaya çıktığı görülmüĢtür. Söz konusu ortak
sonuçlardan ilki Suriyelilerin Türkiye‟deki durumlarının geçicilikten uzun süreli
kalıcılığa dönüĢtüğüdür. Bu nedenle uzun dönemli uyum politikalarına duyulan ihtiyaç
sık sık vurgulanmaktadır. Türkler Almanya‟da misafirliği yaĢamıĢ ancak misafir olarak
adlandırmalarına rağmen önemli bir kısmı Türkiye‟ye kalıcı dönüĢ yapmamıĢtır.
Türkiye‟nin Suriyelilere yönelik “misafir tutumu” Almanya‟daki Türkler deneyimini
hatırlatmakta ve toplumda çeĢitli hoĢnutsuzlukların önüne geçmek için Almanya
örneğinden alınacak dersler bulunmaktadır. Almanya, göçmenlerin bir külfet değil
küresel bir kazanım olduğu yönündeki zihni değiĢimi yaĢaması sonucunda yabancılara
karĢı ön yargılı tutumun üstesinden gelebilmiĢtir. Türkiye‟de de bu yöndeki zihni
değiĢimi oluĢturmak için gerekli olan uyum politikaların bir an önce hayata geçirilmesi
gerekmektedir.
AraĢtırmalar sonucu ortaya konulan ortak bulgulardan ikincisi, Türkiye iĢgücü
piyasasında kayıt dıĢı olarak çalıĢan yerel iĢgücü için geçici koruma altındaki kiĢilerin
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negatif bir etkiye neden olduğudur. Bu kapsamda artan göç akınları en çok kayıt dıĢı
iĢlerde çalıĢan dezavantajlı grupları etkilemiĢ ve bu kiĢilerden birçoğu iĢgücü
piyasasının dıĢına itilmiĢtir. Bu kapsamda bir taraftan kayıtlı istihdamı diğer taraftan da
dezavantajlı kiĢilerin istihdama kazandırılmasını teĢvik edecek programlarının göçten en
fazla etkilenen illerde hayata geçirilmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir. Ayrıca
mültecilerin yoğun olarak bulunduğu illerde artan nüfusla birlikte kamu hizmetlerine
yönelik taleplerde de artıĢ yaĢanmaktadır. Kamu hizmeti götürülmesi gereken kiĢi
sayısındaki artıĢ doğrudan bir takım sektörlerde kayıtlı iĢlerin oluĢturulmasına neden
olmaktadır. Söz konusu iĢlerde yerel iĢgücünün istihdam edilmesi bir avantaj olarak
değerlendirilebilir. Bununla birlikte bu iĢlerin istihdama katkısının çok fazla olmadığı
da gözden kaçırılmamalıdır.
AraĢtırmalardaki ortak bulgulardan sonuncusu ise ücretlere iliĢkindir. Yapılan
analizlerde Suriyelilerin ücretler üzerinde negatif bir etkilerinin ölçülemediği, ancak
sınır illerinde artan enflasyonla birlikte reel gelirde de azalmalar yaĢanabileceği
belirtilmektedir.
Uluslararası toplumun tarihin en büyük insanlık dramlarından biri karĢısında
sessizliğini koruduğu tartıĢmaları çerçevesinde, yabancıların insan onuruna yakıĢır bir
hayat için iĢgücü piyasasına kazandırılmasında Türkiye‟nin ve ĠġKUR‟un üstleneceği
role iliĢkin bir takım öneriler geliĢtirilmeye çalıĢmıĢtır. Türkiye‟nin karĢı karĢıya kaldığı
sorun tek bir kurum veya tek bir ülkenin çabaları ile çözülebilecek boyutu çoktan
aĢmıĢtır. Bu nedenle ulusal düzeyde kurumlar arası iĢbirliklerinin sağlanması; küresel
düzeyde ise uluslararası toplumun desteğinin kazanılması son derece önemlidir.
Yabancıların profilleme iĢlemlerinin bir an önce tamamlanarak bu kiĢilerin mevcut
becerileri

doğrultusunda

iĢgücü

piyasasına

kazandırılması;

mesleki

eğitime

yönlendirilmesi gerekenlerin aktif iĢgücü programlarından istifade edebilmesi için
önlerindeki resmi ve resmi olmayan tüm engellerin kaldırılması gerekmektedir.
Yabancıların toplumla uyumunu konu edinen Yabancılar ve Ulusal Uyum Eylem Planı
hayata geçirilmeli, söz konusu eylem planında nitelikli iĢgücüne ve dezavantajlı
gruplara yönelik özel hedeflere yer verilmelidir. Kayıt dıĢı yabancı iĢçi istihdamıyla
mücadelenin toplum adına bir kazanım olacağı göz ardı edilmemeli ve konuya gereken
önem verilmelidir. Ġhtiyaçlara cevap vermede yetersiz olarak değerlendirilen

189

yabancılara iliĢkin mevzuat güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek Ģekilde yeniden
düzenlenmelidir.
Yabancı iĢgücü konusunda atılacak olan adımlarda yerel iĢgücünün istihdamının
korunması ve artırılmasının yanı sıra yeni iĢ alanlarının oluĢturulması konusuna da özel
önem verilmelidir. Ülkemizde bulunan yabancıların iĢgücü piyasasına kazandırılması
için fırsatlar sunulması, çalıĢmalarına izin verilmeyerek atıl bırakılmalarına kıyasla çok
daha ekonomik ve insanidir.
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