
T.C. 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İŞGÜCÜ  

POLİTİKALARININ YAPIMINDA TEMEL 

GÖSTERGELER 

 

 

 

 

 

Hayriye Büşra DURAKOĞLU 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı 

 

 

 

 

ANKARA 2020





 

T.C. 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İŞGÜCÜ  

POLİTİKALARININ YAPIMINDA TEMEL 

GÖSTERGELER 

 (Uzmanlık Tezi) 

 

 

Hayriye Büşra DURAKOĞLU 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı 

 

 

Tez Danışmanı 

Aydın ERDOĞAN 

AB Uzmanı 

 

 

ANKARA 2020



KABUL SAYFASI 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı Hayriye Büşra 

DURAKOĞLU’NA ait “Türkiye’de Uluslararası İşgücü Politikalarının Yapımında Temel 

Göstergeler” adlı bu Tez, Yeterlik Sınav Kurulu Tarafından UZMANLIK TEZİ olarak kabul 

edilmiştir. 

 

 

 Unvanı Adı ve Soyadı İmzası 

Başkan:    

Üye:    

Üye:    

Üye:    

Üye:    

 

Tez Savunma Tarihi:…../…../20…



 

TEZDEN YARARLANMA 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Uzman Yardımcısı Hayriye Büşra DURAKOĞLU tarafından hazırlanan bu Uzmanlık 

Tezinden yararlanma koşulları aşağıdaki şekildedir: 

1. Bu Tez fotokopi ile çoğaltılabilir. 

2. Bu Tez, pdf formatında internet ortamında yayınlanabilir. 

3. Bu Tezden yararlanılırken kaynak gösterilmesi zorunludur. 

 

 

 

Hayriye Büşra DURAKOĞLU 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı 

……./……/20…



i 

 

ÖNSÖZ 

Çalışma ile çeşitli göstergelerin birer araç olarak kullanılması yoluyla ülkemizde yeni 

sayılabilecek stratejik bir alan olan uluslararası işgücü politikalarının yapım, izleme ve 

değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik genel bir çerçeve oluşturulması 

amaçlanmıştır. 

Çalışmanın başından bu yana önerileri, destekleri ve yönlendirmeleri ile çalışmanın 

nihai halini almasını sağlayan değerli tez danışmanım Aydın ERDOĞAN başta olmak üzere 

tüm uzmanlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

Bakanlıkta geçirdiğim çalışma hayatım boyunca devlet memuru olma yolunda önemli 

yol göstericilerimiz olan kıymetli idarecilerimiz ile mesaimizi birlikte geçirdiğim çalışma 

arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Tez çalışmam boyunca hayatımın her alanında olduğu gibi yanımda olan aileme 

sonsuz minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

 

 

Bu çalışma stratejik ve çok boyutlu bir politika alanı olan uluslararası işgücü 

politikasına yönelik temel göstergelerin ve bu göstergelerin kullanım çerçevelerinin 

belirlenmesi yoluyla Türkiye’de politika yaklaşımlarının sadeleştirilerek açıklanmasını ve 

politika yapım, izleme ve değerlendirme süreçlerinin kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Çalışmada uluslararası işgücü ve uluslararası işgücü politika kavramlarının tanımları 

oluşturularak somutlaştırmak amacıyla çeşitli politika örneklerine yer verilmiştir. 

Türkiye’de uluslararası işgücü politikalarının yaklaşımına ve uygulamasına ilişkin olarak iki 

farklı işlevde çeşitli göstergeler belirlenerek bu göstergelerin kullanım biçimine ilişkin genel 

bir çerçeve önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası işgücü, uluslararası işgücü politikaları, izleme ve 

değerlendirme, gösterge 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to : make simplifyed explanation of  the policy approaches in turkey  

and facilitate the policy making, monitoring and evaluation processes by determining the 

basic indicators and the usage frameworks of these indicators.  for international labor policy 

which is a strategic and multi-dimensional policy area. In the study, definitions of 

international labor force and international labor policy concepts are made and various policy 

examples are included in order to concretize them. As regards the approach to and 

implementation of international labor policies in Turkey several indicators in two different 

functions are identified and a general framework is suggested for the use of these indicators. 

 

Key words: International labour force, international labour force policy, monitoring 

and evaluation, indicator 
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GİRİŞ 

Türkiye’de uluslararası işgücü kavramı oldukça yakın bir tarihte ortaya çıkmış ve 

uluslararası işgücüne yönelik politikalar istihdam politikalarından ayrılarak başlı başına bir 

politika alanı haline dönüşmüştür. Bu nedenle uluslararası işgücü politikalarına ilişkin 

ülkemiz bağlamında kapsamlı bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Özellikle son on yılda 

ülkemizin karşı karşıya kaldığı yoğun göç akınları ve işgücü potansiyeli göz önüne 

alındığında kapsayıcı ve bütüncül politikalar üretebilmek son derece önemli hale 

gelmektedir. Yalnızca ülkemizde değil küresel ölçekte önem kazanan göç ve işgücü 

hareketliliği siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmelerden etkilenmekte ve 

bu alanları doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Ülkelerin farklı göç türlerine ilişkin 

yaklaşımları bu kapsamda farklılıklar göstermektedir. Ülkeler arası ilişkiler, ekonomik ve 

sosyal gelişmeler ülkelerin göç politikalarına doğrudan yön vermekte ve siyasi iradenin ve 

politika yapıcıların aldığı kararlar gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışma 

kapsamında göstergeler, son derece stratejik bir önemi olan uluslararası işgücü 

politikalarının kapsamı, düzeyi, boyutu, yaklaşımlarının kolayca anlaşılabilmesi ve 

uygulamalarının izlenebilmesi ve mevcut kararların değerlendirilmesi ile yeni kararlar alma 

süreçlerinde kullanılabilecek kolaylaştırıcı bir araç olarak ele alınmaktadır. 

Hem menşe ve hem de hedef ülkeler için siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel pek çok 

etkisi olan evrensel nitelik kazanan göç olgusu ve göç türleri içinde giderek görünür hale 

gelen işgücü göçü olgusu uzun yıllardır farklı boyutlarıyla pek çok çalışmaya konu olmuştur.  

Özellikle kalkınmaya ilişkisi bağlamında birçok çalışmaya da konu olan işgücü göçü göç 

yönetiminin önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. İşgücü göçü konusu kimi ülkelerce 

sistemli politikalarla yönetilirken kimi ülkelerde ise halen bir politika alanı haline 

gelmemiştir. Türkiye’de ise işgücü göçü konusu ayrı bir politika alanı olarak belirlenerek 

göç yönetimi yeni bir boyut kazanmıştır. Bu kapsamda uluslararası işgücü politikalarının 

çeşitli yöntemlerle daha sistemli bir hale getirilmesi ülkemiz bağlamında göç yönetiminin 

güçlendirilmesine katkı sağlayacak alanlardan birini teşkil etmektedir.  

Uluslararası işgücü politikaları ve gösterge ilişkisine odaklanan bu çalışmada 

göstergeler iki temel işlevi ile ele alınmakta ve işlevlerine göre kullanım alanları 

farklılaşmaktadır. Göstergelerin ilk işlevi genel olarak politika yaklaşımına ilişkin fikir 

verme ve açıklama işlevi olarak belirlenmiştir. Bu işlev gözetilerek önerilmekte olan 

göstergeler yalnızca ülkemiz için değil işgücü göçüne konu olan ülkeler için kullanıldığında 
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da uluslararası işgücü politikalarına nasıl yaklaştıklarına ilişkin bilgi verebilecektir. 

Göstergelerin ikinci işlevi ise uluslararası işgücü politikalarının uygulanması sürecinde 

izleme ve değerlendirme yapmaya imkân sağlama ve ölçüm yapmayı mümkün kılma 

işlevidir. Her iki işlevi ile göstergeler ışığında elde edilen kanıtların başkaca unsurlarla 

birlikte destekleyici olarak değerlendirme süreçlerine dâhil edilmesi yoluyla; politikaların 

daha iyi anlaşılması, izlenmesi ve yapım süreçlerine katkı sağlamak amaçlanmakta olup 

yalnızca göstergeler ışığında belirli sonuçlara varılamayacağına vurgu yapılmaktadır.  

Bu kapsamda ilk bölümde göç olgusu ve göç kavramlarının anlatılmasının ardından 

işgücü göçüne ve etkilerine odaklanılmaktadır. İkinci bölümde ise uluslararası işgücü 

politikası kavramının anlaşılabilmesi için önce politika kavramının ne olduğu, politikaya 

esas olan kararların alınması sürecinde ne tür karar alma modellerinin bulunduğu, 

politikaların hangi süreçlerden geçerek oluştuğu üzerinde durulacak ve ardından uluslararası 

işgücü politikasının tanımı yapılarak bu kavram çeşitli örnekler ışığında somutlaştırılmaya 

çalışılacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise uluslararası işgücü politikası ve gösterge ilişkisi 

kurularak Türkiye’de uluslararası işgücü politika yaklaşımlarının, tarihsel süreçteki 

değişimlerinin, sektörel, bölgesel veya ulusal düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının 

açıklanmasına ve uygulamaya ilişkin süreçlerin izlenebilmesine ilişkin çeşitli göstergeler 

belirlenerek bu göstergelerin nasıl kullanılabileceğine ilişkin genel bir çerçeve 

oluşturulacaktır.  

Çalışma kapsamı detay düzeyi boyutu gözetilerek kimi alanlarda daraltılmış 

bulunmaktadır. Bu kısıtlamalardan ilki göç terimleri konusunda herkesçe kabul gören genel 

geçer tanımlamalar yapılamamasından ileri gelmektedir. Ülkeler uluslararası anlaşmalarda 

yer alan bazı terimler konusunda mutabık kalsa da siyasi, sosyal ve ekonomik çıkarları 

doğrultusunda göç kavramlarını iç hukuklarında farklı şekillendirebilmektedir. Çalışmaya 

adını veren uluslararası işgücü kavramının ne olduğu konusunda çeşitli varsayımlar 

bulunmakla birlikte net bir evrensel veya ulusal tanıma rastlanamamıştır. Bu kapsamda göç 

ve işgücü göçü teması ile politika kavramları incelenerek uluslararası işgücü politikasının 

özgün bir tanımı yapılmaya çalışılmıştır. Özgün bir kavram olan uluslararası işgücü 

politikasına ilişkin konularda oldukça az sayıda kaynak bulunmakta olup özü itibarıyla 

işgücü göçünü yönetmeye yönelik bu politikaların anlaşılabilmesi için çeşitli kaynaklarda 

yer alan işgücü göçü politikaları “uluslararası işgücü politikası” kapsamında 
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değerlendirilmiştir. Çalışmanın birçok yerinde bahsedilen işgücü göçü politikası kavramı ile 

uluslararası işgücü politikası kastedilmektedir.  

Bir diğer kısıtlama ise uluslararası işgücüne kimlerin dâhil edileceği konusudur. Diğer 

göç kavramlarında olduğu gibi uluslararası işgücü kavramının net bir tanımı 

bulunmadığından bu çalışma kapsamında açıklanan hususlar çerçevesinde özgün bir 

uluslararası işgücü tanımı yapılmıştır. İlk bölümde göç ve farklı göç türlerinin açıklamaları 

yapılmakla birlikte göç türlerinden düzensiz göç konusu işgücü göçünden daha katmanlı ve 

çoğunlukla siyasi kararlara dayanan politikalara konu olmaktadır. Türkiye özelinde ise 

işgücü göçü amacı dışında sair sebeplerle göç eden ve çeşitli statülerle ülkemizde bulunan 

yabancı sayısının oldukça yüksek olması ve bu akınların çoğunlukla ekonomik nedenlerden 

daha baskın siyasi etkilerle gerçekleşmesi durumu göz önünde bulundurularak doğrudan bu 

kesime odaklanan bir göstergeye yer verilememiştir. Zira ekonomik nedenlerden daha 

baskın şekilde siyasi nedenlere dayalı olarak ülkemize gelen bu kişilerin kapsam ve boyutu 

itibarıyla ayrı bir çalışmanın konusu olması gerektiği değerlendirilmektedir. Ancak 

göstergeler uluslararası işgücü politika yaklaşımlarını ve uygulama adımlarını açıklama 

imkânı sağlamakta olduğundan üçüncü bölümde yer alan göstergeler üzerinden yapılan 

çıkarımlarda, halihazırda uluslararası işgücü politikalarına dahil olan bu kesime uygulanan 

politikalara ilişkin çeşitli yaklaşımlara ilişkin bulgular da ortaya çıkmıştır. 

Bir başka kısıt ise göçle ilişkili menşe, hedef ve transit ülke kavramlarının farklı 

boyutları nedeni ile oluşmaktadır. Menşe ülkenin ve hedef ülkelerin göç politikaları ile 

transit ülkenin göç politikaları birbirinden oldukça farklıdır. İşgücü göçü bağlamında menşe 

ve hedef ülkelerde karşılıklı bir ilişki meydana gelebilmektedir. Oysa transit ülke ise işgücü 

göçü bağlamında hedeflenen ülke olmadığından ve göçmenler için çoğunlukla yalnızca 

hedef ülkeye geçmede bir basamak olarak görüldüğünden işgücü göçünden farklı etkenlerin 

dâhil olduğu daha karmaşık süreçlere maruz kalmaktadır. Bu özelliği gözetilerek transit ülke 

kavramı bu çalışma dışında bırakılmıştır.   

Özetle siyasi, ekonomik, sosyal, ulusal ve uluslararası birçok boyutu içeren 

uluslararası işgücü politikalarının oluşum aşamasından itibaren hangi aşamalardan 

geçtiğinden başlanarak politikanın kapsamı, düzeyi, yaklaşımları, hangi sonuçlar ve etkilere 

neden olabileceği ve amaçlara ulaşmada başarılı olup olmadığının belirlenmesinde ne tür 

göstergelerden yararlanılabileceğine ve bu göstergelerin ne şekilde kullanılacağına ilişkin 
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genel bir değerlendirilme yapılarak gelecekte bu alanda yapılabilecek çalışmalara bir zemin 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GÖÇ VE İŞGÜCÜ GÖÇÜ 

 

1.1 Göç Olgusuna İlişkin Temel Kavramlar 

Göç terimlerini evrenselleştirmek adına çeşitli çalışmalar bulunsa da göç alanında 

halen herkesçe kabul gören genel geçer tanımlamalar yapılamamakta, göç kavramı ile ilgili 

de birçok tanımlama ve açıklama bulunmaktadır. Ülkeler uluslararası anlaşmalarda yer alan 

bazı terimler konusunda mutabık kalsa da siyasi, sosyal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda 

göç kavramlarını iç hukuklarında farklı şekillendirebilmektedir. Uluslararası işgücü 

politikaları ile doğrudan ilişkili olan göç olgusunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle 

bu olguya ilişkin temel kavramlar incelenecektir. 

1.1.1 Göç Kavramı 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde göç; “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin 

veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim 

yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” olarak tanımlanmaktadır.1 Uluslararası Göç 

Örgütünün (IOM) tanımlamasına göre göç (migration), “Bir kişinin veya bir grup insanın 

uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirmesi, süresi, yapısı ve nedeni 

ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir.2 Buna mültecilerin, yerinden 

edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden 

kişilerin göçü de dâhil edilmektedir.  Bu tanımların ortak noktası göçü belirli bir süreye veya 

yönteme bağlı tutmaksızın bir insan hareketliliği olarak açıklamalarıdır. İnsanların geçici ya 

da sürekli olarak bir bölgeden başka bir bölgeye veya bir ülkeden başka bir ülkeye giderek 

yeniden yerleşmesi süreci olan göç3 kimi zaman insanların, çalışmak, iş aramak ve daha 

konforlu bir hayat sürebilmek için gönüllü olarak doğup büyüdükleri yerlerden ayrılması 

şeklinde gerçekleşirken kimi zaman da savaşlar, baskılar, sürgünler veya doğal afetler gibi 

zorunlu sebeplerle gerçekleşebilmektedir. Bu özelliğiyle göç kavramı sürekli devinim 

halinde ve çok boyutlu bir olguya işaret etmektedir. Zira göç özünde bir yer değiştirme 

hareketi olsa da toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel yapıları ile yakından ilişkili olup 

                                                
1 Türk Dil Kurumu, Çevrimiçi Sözlük, sozluk.gov.tr (04.05.2020) 
2 IOM, Göç Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, s. 35 
3 Barthram David, Poros Maritsa ve Monforte Pierre, Göç Meselesinde Temel Kavramlar, Hece Yayınları, 

Ankara, 2017,  s.13 



6 

 

onları etkileyen bir sosyal olgu olarak ortaya çıkmaktadır.4   Sosyal, kültürel ve ekonomik 

bazı faktörlerin etkisiyle gerçekleşen göç, yol açtığı sonuçlar neticesinde göç alan ve göç 

veren merkezleri etkisi altına almaktadır. Bu etkileşim sonucunda göç, kavramsal olarak 

varlığını devam ettirmiş ve her bölgede var olan bir olgu haline gelmiştir.  Bireylerin göç 

etme niyetleri ve göç sebepleri hem göç edilen yerde hem de göç amacıyla terkedilen yerde 

siyasi, ekonomik veya kültürel pek çok etkiler yaratmaktadır. Bu bağlamda göçü yalnızca 

bir yerden başka bir yere gitmek olarak veya yalnızca göç edilen yerdeki etkiler üzerinden 

tanımlamak kavramın anlaşılması açısından dar yorumlara neden olacaktır. Nitekim 

literatürde kişilerin mekandaki yaşama yerlerini değiştirme olgusunun, sosyal sistem ve kişi 

açısından iki farklı tip fonksiyonu olduğu, göç olgusunun açıklanmasında bu iki fonksiyonun 

ayrı ayrı kavranması kadar, birbirlerini nasıl etkilediklerinin de incelenmesi gerektiğine 

ilişkin görüşler de bulunmaktadır.5  

Türk Hukukunda ise göçün tanımı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanununda yapılmıştır. 6458 sayılı Kanunun 3. maddesine göre göç; yabancıların, yasal 

yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli 

göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den 

çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı 

ifade etmektedir.6 Bu tanım da IOM tarafından yapılan göç tanımına benzer şekilde göçü ne 

belirli bir süreye ne de düzenli olup olmamasına tabi kılmaktadır. 

1.1.2 Göçmen Kavramı 

Göç kavramında olduğu gibi göçmen kavramı için de uluslararası uzlaşı ile evrensel 

olarak kabul edilmiş bir ‘göçmen’ tanımı bulunmamaktadır. IOM Sözlüğünde göçmen 

kavramı “göç eden kişi (immigrant)”  olarak tanımlanmakta ve göçmen (migrant) 

kavramının genellikle maddi ve sosyal koşullarını iyileştirmek ve kendileri ve ailelerine 

ilişkin beklentilerini geliştirmek amacıyla başka bir ülkeye veya bölgeye hareket eden kişiler 

ve aile fertlerini ifade etmek üzere kullanıldığı ancak Birleşmiş Milletlerin ise göçmeni; 

sebepleri, gönüllü olup olmaması, göç yolları, düzenli veya düzensiz olması fark etmeksizin 

yabancı bir ülkede bir yıldan fazla ikamet eden bir birey olarak tanımladığı ve bu kapsama 

                                                
4  Sayın, Yusuf, Usanmaz, Ahmet ve Aslangiri, Fırat; “Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye 

Göçü Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi”, 18 (31), 2016 s.1-13. 
5 Tekeli, İlhan; Göç Teorileri ve Politikaları Arasındaki İlişkiler. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1 (1), 

1975, s.153-176.  
6 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu RG. 11.05.2013- 28615. 
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turist veya işadamı statüsüyle daha kısa sürelerde seyahat eden kişilerin dâhil edilmediği 

ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere göç terimlerini tanımlamak üzere geliştirilen bu 

sözlükte dahi kimin göçmen olarak kabul edileceği konusunda bir netlik bulunmamaktadır.7 

Türk ulusal hukuk düzenlemelerinde yer alan göçmenlik kavramı ile uluslararası 

hukuktaki düzenleme ve uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Zira 

mevzuatımızda daha güncel bir göçmen tanımı bulunmadığından 5543 Sayılı İskân 

Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde yer alan göçmen kavramının tanımı 

geçerliliğini korumaktadır. Bu tanıma göre göçmen kişi Türk soyundan ve Türk kültürüne 

bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu Kanun 

gereğince kabul olunan kişileri ifade etmektedir.   Bu tanıma göre göçmen olarak kabul 

edilecek kişiler, Türk soylu olma şartı gibi farklı kıstaslara tabi tutulmakta ayrıca yerleşme 

amacına sahip olması gerekmektedir.8 Göç etme kararını kendi özgür iradesi ile alıp 

almadığının veya ülkemizde 1 yıldan fazla süre ikamet edip etmediğinin göçmen olarak 

kabul edilebilme açısından bir önemi bulunmamaktadır.  

Tüm bu farklılara rağmen ülkemizde göçmen kavramı yaygın şekilde kullanılmakta ve 

bu kavram ile gönüllü olarak göç eden kişilere ek olarak genelde mülteci, şartlı mülteci, 

ikincil koruma, uluslararası koruma başvuru sahibi ve geçici koruma gibi farklı statülerdeki 

tüm yabancılar ifade edilmeye çalışılmaktadır. İç mevzuatımızın uluslararası literatüre 

uygun bir göçmen kavramını kullanmak yerine bu şekilde pek çok sınıflamaya yer vermesi 

göç olgusunun çok boyutlu bir alan olması ve göç politikaları ile yakından ilişkilidir. 

Yalnızca ülkemiz özelinde değil pek çok ülkede benzer yaklaşımlar benimsenmekte ve 

göçmen kavramı yerine çeşitli kavramlar geliştirilmektedir. 

1.1.3 Yabancı Kavramı 

Ülkemizde doktrin ve içtihatlarda olduğu kadar, mevzuatta da yerleşmiş bulunan 

yabancı kavramı, Devletler Hukuku Enstitüsünün 1892 tarihindeki toplantısında; “sadece 

geçici veya mukim ya da yerleşik, mülteci veya ülkeye kendi istekleri ile girmiş olup 

olmadıkları fark etmeksizin bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını 

iddiaya hakkı olmayan kimse” olarak tanımlanmış bulunmaktadır.9  Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS) Ek 4 No’lu Protokolün hazırlık çalışmaları esnasında bu tanıma, 

                                                
7 IOM; a.g.e., s. 37 
8 5543 sayılı İskan Kanunu RG.26.09.2006-26301 
9 Asar, Aydoğan; Yabancılar Hukuku, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, 2017 s. 18 
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“vatansız veya başka bir vatandaşlığı olmayanlar” terimi de eklenmiştir.10 Göç terimleri 

sözlüğünde de benzer şekilde yabancı; “belirli bir Devlet açısından o Devletin uyruğunda 

olmayan kişi” ve “Başka bir devlete ait olan ya da sadakat borcu altında olan bir kişi.” 

şeklinde ifade edilmektedir.11   

Uluslararası belgelere bakıldığında yabancı teriminin yanı sıra yerine zaman zaman 

göçmen, vatandaş olmayan veya üçüncü ülke vatandaşı gibi terimlerin kullanıldığı da 

görülmektedir. Örneğin Avrupa insan Hakları Sözleşmesi “yabancı” terimini kullanırken 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında yabancı veya vatandaş olmayan 

kavramlarını kullanıldığı, Avrupa Birliği (AB) hukukunda ise AB üye devletlerinden 

gelenler yabancı olarak kabul edilmediği ve üçüncü ülkelerden gelen yabancıları için ise 

üçüncü ülke vatandaşı teriminin kullanıldığı görülmektedir.12    

İç hukukumuzda ise yabancı kavramı 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 3 

üncü maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” 

olarak tanımlanmıştır.13  Aynı tanım 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanununda ve 2016 yılında yürürlüğe 6735 sayılı Uluslararası İşgücü 

Kanununda da aynı şekilde yer almıştır. Yani mevzuatımız bakımından yabancı Türk 

vatandaşı olmayanları ya da başka ülke vatandaşlarını veya vatansızları ifade etmekte bu 

kişilerin geçici veya yerleşik olması bakımından bir ayrım ise yapılmamaktadır. 

1.2 Göç Sınıflandırmaları  

Göçe sosyal, siyasal, ekonomik gelişmeler, doğal afetler veya iklim değişikliği gibi 

çeşitli etkenler sebep olabilmekte ve göçler çeşitli biçimde ve boyutlarda gerçekleşmektedir. 

Bu bakımdan göçleri; amacına, gerçekleştiriliş tarzına, nedenlerine, iştirak edenlerin 

özelliklerine, göç edilen mekânın özelliklerine ve daha birçok faktöre göre sınıflandırmak 

mümkündür. Literatürde de, esas alınan kritere göre farklı şekillerde sınıflandırmalar 

yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında ise göç türleri yönüne, irade esasına, yerleşme süresine, 

yoğunluğuna ve yasal/düzenli olup olmamasına göre sınıflandırılmaktadır.   

                                                
10 Ergül, Ergin; “Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri”, Türk İdare Dergisi, 

Sayı:475, Aralık 2012 s.215 
11 IOM; a.g.e., s.97 
12 Ergül; a.g.m., s.217 
13 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu RG.12.06.2009-27256 
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1.2.1 Yönüne Göre Göçler 

Yönüne göre göçler ülke içinde gerçekleşen iç göçler ile ülke dışına gerçekleşen dış 

göçler olarak ayrılmaktadır. Yapısal birçok benzerliklerinin olmasının yanı sıra, göç veren 

ve göç alan bölgeler arasındaki fiziksel, ekonomik ve kültürel düzeylerdeki uzaklık, göç 

hareketinin kontrolünün siyasal açıdan daha belirli olması ve göç edenlerin uyum 

sorunlarının farklı boyutları gibi noktalar dış göç ile iç göç arasındaki önemli 

farklılıklardır.14  Yeni bir ikamete sahip olmak amacıyla veya yeni bir ikametle sonuçlanacak 

şekilde insanların aynı ülkenin bir bölgesinden başka bir bölgesine göç etmeleri iç göç, 

bireylerin birtakım nedenlerle kendi ülkesinden başka bir ülkeye hareket etmesi şeklinde 

ortaya çıkan göçler ise dış göçler olarak adlandırılmaktadır.15  Dolayısıyla, dış göçte 

uluslararası bir sınırın geçilmesi söz konusudur  

1.2.2 İrade Esasına Göre Göçler 

İrade esasına göre göç sınıflamasında göç etme nedenine veya göç etme nedeninin 

iradi olup olmadığına göre ikili bir ayrıma gidilebilmektedir. Bu kapsamda gönüllü göç, 

insanların kendi iradeleri ile gerçekleştirdikleri ve iradelerini bozacak herhangi bir 

zorlamaya maruz kalmadıkları insan hareketliliğini ifade etmektedir. Bu göç çeşidinde, 

bireyin göç etmeye karar vermesine etki eden daha yüksek ücretler, güvenli çalışma ortamı, 

yabancı eşle evlilik, demokratik haklar ve daha iyi yaşam koşulları gibi faktörlerdir.16 

Gönüllü göç türünde, ülkeler arası anlaşmalar gibi çeşitli yollarla menşe ve hedef ülke 

arasındaki göçe ilişkin tüm detaylar karşılıklı uzlaşma çerçevesinde belirlenebilmekle 

birlikte gönüllü göç her zaman bu tür anlaşmalara dayalı olarak gerçekleşmeyebilmektedir. 

  Bireysel başvuru yoluyla gerçekleşen gönüllü göç, vize ve diğer prosedürler 

kapsamında hedef ülke makamlarına müracaat, sağlanması gereken şartlar ve onay aşamaları 

gibi çeşitli süreçleri içermektedir. Zorunlu göç ise göç eden bireylerin, içinde yaşadıkları 

toplumun siyasi ve sosyo-ekonomik şartlarının yarattığı baskı sonucunda veya genellikle 

bireylerin açık veya örtülü biçimde zorlanmaları sonucunda yaşanan göç hareketleridir.17  

Zorunlu göç, bireylerin istemleri dışında gerçekleşmekte siyasi şartlar ve doğal afetler gibi 

                                                
14 Gözüm, Kahraman; Uluslararası Göç ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi: Türkiye Örneği, Yüksek 

Lisans Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi, 2017, s.19 
15 Ed. Öse, Osman; Geçmişten Günümüze Göç, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2017, s.170. 
16 Yılmaz, Abdurrahman; “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies, Volume:.9, 

No:2, 2014, s.1687 
17 Özdal, Barış; Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye, Dora Yayıncılık, 1.  

Baskı, 2018 s.35 
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sebepler zorunlu göçlerin belirtisi olabilmektedir. Yani zorunlu göçler varoluşsal bir 

tehditten kaynaklanan yapısal engeller nedeniyle ortaya çıkan hareketlerdir. Zorunlu göçün 

öznesi olan mültecilerin göç hareketleri, çatışma kaynaklı yerinden edilmeler ve çevresel 

yerinden edilmeler de zorunlu göç türleri arasında sayılmaktadır.18 

1.2.3 Yerleşme Süresi Esasına Göre Göçler 

Göç olgusu zaman boyutuna yani yerleşme süreleri esasına göre sınıflandırırken ise 

göçmenlerin göç ettikleri ülkelere kalıcı olarak yerleşme amacıyla mı yoksa geçici sürelerle 

mi yerleştiklerine göre bir ayrım yapılmaktadır. Kalıcı göç, insanların bir ülkede süre 

sınırlaması olmaksızın kalmaları, yaşadıkları yerleri terk ederek başka bölgelerde hayatlarını 

sürdürmeleri için yaptıkları göç hareketi olarak tanımlanabilmektedir. Bu tür göçler her 

zaman zorunlu olarak değil gönüllü olarak da gerçekleşebilmektedir. Belirli bir zaman, 

belirli bir işte belirli bir sebepten dolayı herhangi bir ülkeye göç etmeyi amaçlayan göç 

hareketi ise geçici göçleri ifade etmektedir. Geçici göçlerin kapsamına, mevsimlik göçlerin 

yanı sıra başka ülkelere okumaya giden öğrenciler ve öğretim dönemi boyunca onlarla 

birlikte gitmeyi tercih eden ebeveynleri de dâhil edilmektedir.19  Ancak geçici amaçla göç 

eden bu bireylerin göç sürelerinin tahmin edilebilir bir özellik taşıyor olması önemli 

unsurlardan birini oluşturmaktadır. 

1.2.4 Yoğunluğuna Göre Göçler 

Bireyler, ülkelerindeki siyasi, ekonomik zorluklar, çalkantılar, ekolojik sorunlar vb. 

nedeniyle kitlesel ya da bireysel olarak başka bir ülkede yaşamlarını sürdürme kararı 

alabilmektedir. Bu kapsamda göç türleri yoğunluğuna göre sınıflandırılabilmektedir. 

Kişilerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dinî vb. sebeplere dayanarak bireysel ya da 

aileleriyle birlikte aldıkları göç etme kararı “bireysel göç” olarak adlandırılırken toplumların 

veya belli bir bölgede yaşayan insanların çeşitli sebeplerle yer değiştirmesine kitlesel göç 

veya toplu göç denmektedir.20  

 

 

                                                
18 Betts, Alexander; Zorunlu Göç ve Küresel Politika, Hece yayınları, 1. Baskı, 2017 s. 19-27 
19 Bayraklı, Cemile; Dış Göçün Sosyo-Ekonomik Etkileri: Görece Göçmen Konutlarında (İZMİR) 

Yaşayan Bulgaristan Göçmenleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2007 s.20 
20 Akıncı, Buket; Nergiz, Ahmet; Gedik, Ercan; “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve 

Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1 Sayı:2, Temmuz-Aralık, 2015 s.62 
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1.2.5 Düzenlilik Esasına Göre Göçler 

Göçün düzenli yollarla gerçekleşip gerçekleşmemesine göre ise düzenli göç veya 

düzensiz göç şeklinde iki göç türü ortaya çıkmaktadır. Tanınan ve izin verilen yasal kanallar 

kullanılarak gerçekleşen göç anlamına gelen düzenli göç aynı zamanda yasal, belgeli veya 

kayıtlı göç şeklinde de ifade edilebilmektedir.21  Türk mevzuatında ise düzenli göç; bir 

yabancının, yasal yollarla Türkiye’ye girişi, Türkiye’de kalışı ve Türkiye’den çıkışı olarak 

ifade edilmektedir.22  Düzensiz göç veya yasa dışı göç olarak ifade edilen göçe ilişkin açık 

veya genel olarak kabul görmüş bir tanım bulunmamakta ve bu göç türü hedef ve menşe ülke 

açısından farklı şekillerde ifade edilmektedir. Hedef ülkeler açısından, düzensiz göç 

(yasadışı göç), göç düzenlemeleri uyarınca gerekli olan izin veya belgelere sahip olmadan 

bir ülkeye giriş yapmak, ülkede kalmak veya çalışmak anlamına gelirken; menşe ülke 

açısından ise, bir kişinin geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi olmadan uluslararası bir 

sınırı geçmesi veya ülkeden ayrılmak için idari koşulları yerine getirmemesi olarak 

açıklanmaktadır.23  Türk mevzuatında ise düzensiz göç; yabancıların yasa dışı yollarla 

Türkiye’ye girişi, Türkiye’de kalışı, Türkiye’den çıkışı ve Türkiye’de izinsiz çalışması 

olarak tanımlanmıştır.24  Bu tanımın hem hedef ülke hem de menşe ülke düzensiz göç 

tanımlarındaki esasları beraber içerdiği görülmektedir. 

1.3 Uluslararası Göç Türleri 

Kişilerin geçici veya daimi olarak başka bir ülkeye yerleşmek üzere menşe 

ülkelerinden veya mutat olarak ikamet ettikleri ülkeden ayrılmaları olarak tanımlanan25 

uluslararası göçler siyasi, sosyal veya ekonomik çeşitli nedenlerle meydana gelebilmekte ve 

bireysel veya kitlesel; gönüllü veya zorunlu; düzenli veya düzensiz olarak 

gerçekleşebilmektedir. Bu özelliği dolayısıyla da farklı politika alanlarında farklı biçimlerde 

ele alınabilmektedir. Uluslararası göçler yukarıdaki başlıkta açıklanan sınıflandırmaların 

yanı sıra beyin göçü, işgücü göçleri veya mübadele göçleri olarak farklı biçimlerde 

gerçekleşebilmektedir.26  Ancak uluslararası işgücü politika alanı ile doğrudan ilgisi 

                                                
21 IOM; a.g.e., s.26 
22 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
23 IOM, a.g.e., s.26 
24 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
25 IOM, a.g.e., s.88 
26 Koçak, Yüksel; Elvan Terzi; “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri Ve Çözüm 

Önerileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3., 2012 S 173-

175 
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gözetilerek bu gruplardan ilk ikisi bu çalışma kapsamında dâhil edilirken mübadele göçleri 

ise kapsam dışında bırakılmıştır. 

1.3.1 Beyin Göçü 

Yüksek düzeyde eğitime ve buna bağlı olarak niteliğe sahip işgücünün, en genel 

anlamda daha iyi yaşam ve çalışma olanakları sunan ülkelere gitmesi olarak 

tanımlanabilecek beyin göçü27 yetişmiş, kalifiye, iyi eğitimli ya da yetenekli bireylerin,  

çoğunlukla gelişmekte olan ülkeden gelişmiş bir ülkeye ve bazen de gelişmiş ülkeden bir 

başka gelişmiş ülkeye göç etmesidir. Batılı kaynaklarda “The Brain Migration” ve 

“Migration of Talent” gibi deyimlerle de ele alınan beyin göçü kavramı 1960’lı yıllarda ilk 

olarak İngiltere’de vasıflı bilim adamı göçünün ulaştığı boyutlar dikkate alınarak 

akademisyenlerce “The Brain Drain” olarak adlandırılmıştır.28  Esas itibarıyla ülkelerin 

yetişmiş insan kaynağını ifade eden beyin göçü kalkınma politikalarına da konu olmakta 

gelişmiş ülkeler arasında ise rekabete sahne olmaktadır. Kıt ve sınırlı kaynakları ile 

yetiştirilen vasıflı işgücünü kaybeden az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin beyin göçü 

nedeni ile gelişmelerinin yavaşladığı, gelişmiş ülkelerin gelişmelerinin ise yetişmiş 

beyinlere daha yüksek ücret ve daha iyi olanaklar sağlamalarına bağlı olarak hızlandığı 

değerlendirilmektedir.29  Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerde beyin göçünü tersine 

çevirme politikaları uygulanırken gelişmiş ülkeler ise beyin göçünü çekme konusunda birbiri 

ile yarışmaktadır. Beyin göçü ile ilintili “beyin bolluğu”, “beyin ihracı”, “beyin değişimi”, 

“beyin kurutma” gibi kavramların30 yanı sıra çağdaş gelişmeler ışığında özellikle “sanal 

beyin göçü” tartışmaları gündeme gelmektedir. Az gelişmiş/gelişmekte olan bir ülkede 

nitelikli bir kimsenin bedeninin coğrafi olarak yer değiştirmeyip köken (doğduğu) ülkede 

kalarak beyin gücünü yabancı gelişmiş bir ülke için kullanması “bedensiz sanal beyin göçü” 

olarak açıklanmaktadır.31  Gelişmiş ülkeler özellikle internet ve bilgisayar kullanarak değerli 

beyinleri kendi ülkeleri için belli işler için kiralayıp çalıştırmakta, bu sayede minimum 

yatırımla maksimum verim/kar elde edebilmekte, iş yapanların sosyal güvenliğine yatırım 

                                                
27 Gökbayrak, Şenay; “Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, 63, 2008, s.72 
28 Kurtulmuş, Numan, “Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Stratejik İnsan Sermayesi Kaybı: Beyin Göçü”, 

Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No. 3662, 1992, s.205 
29 Yıldırımoğlu, Hakan; “Uluslararası Emek Göçü, Almanya’ya Türk Emek Göçü”, Kamu- İş, İş Hukuku ve 

İktisat Dergisi, Cilt:8 Sayı:1, 2005, s.133 
30 Pazarcık, Sevda Figan; Beyin Göçü Olgusu Ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversitelerinde Çalışan 

Türk Sosyal Bilimciler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

2010, s.14 
31 Pazarcık; a.g.e. s.15 
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yapmaktan kurtulabilmektedir.32  Fiziksel olarak göç edildiğinde gündeme gelen kişinin 

vatandaşlık, siyasal, sosyal vs. hakları elde etmesi gibi konular gelişmiş ülkeler için bir tehdit 

olarak da görülebildiğinden sanal beyin göçü olgusu gelişmiş ülkelerdeki siyasal ve sosyal 

dengeleri etkilememesi sebebiyle daha fazla tercih edilebilir hale gelmektedir.33   

Kalkınma ile sıkça ilişkilendirilen beyin göçü, az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş 

ülkelerde farklı alanlarda ve çeşitli ölçeklerde ortaya çıkmakta ve uluslararası işgücü 

politikaları için son derece önemli bir göç çeşidi olmaya devam etmektedir. 

1.3.2 İşgücü Göçü 

Uluslararası işgücü politikalarının temel konularından birini oluşturan ve istihdam 

amacıyla kişilerin anavatanlarından ayrılarak başka bir Devlete gitmelerini ifade eden34  

işgücü göçü olgusu farklı çerçevelerde pek çok ülkenin gündeminde yer almaya devam 

etmektedir. İşgücü göçünü yöneten kimi hedef ülkeler çeşitli kotalar kapsamında belirli 

sayıda kişiyi ülkelerine kabul etmekte iken menşe ülke konumundaki kimi ülkelerse işçi 

dövizleri gibi getirileri gözeterek işgücü göçünü teşvik etmektedir.  

İnsanların iş bulmak veya daha iyi şartlarda çalışmak için ya da ailelerine, kendilerine 

daha yüksek yaşam standartları sağlamak amacıyla iş imkânları veya refah düzeyi daha 

yüksek olan bir ülkeye ya da bölgeye gitmek istemeleri sıklıkla görülen göç nedenleri 

arasındadır. Bu faktörlerin etkisi ile gerçekleşen işgücü göçünde de göçmenler iş bulabilmek, 

daha iyi şartlarda çalışmak, daha yüksek gelir düzeyine erişebilmek, refah düzeyini 

artırabilmek gibi çeşitli saiklerle geçici veya kalıcı olarak menşe ülkesinden ayrılarak hedef 

ülkelere varmayı amaçlamakta kimi zaman da bu amaç doğrultusunda transit ülkelerde 

istihdama katılmaktadır.  

İşgücü göçü yerine sıklıkla ekonomik göç terimi kullanılmakta olsa da ekonomik göç 

işgücünden daha geniş bir kavram olup işgücünün istihdam amaçlı hareketliliğinin yanında, 

kişilerin yatırım yapmak, bir işle ilgili yolculuk yapmak gibi farklı amaçlarla ülkelerarası 

hareketliliğini de kapsamaktadır.35  Ekonomik göçlerin yarattığı işgücü hareketliliği 

küreselleşmenin de etkisi ile giderek daha görünür hale gelirken, işgücü göçünü anlamaya 

                                                
32 Pazarcık; a.g.e. s.15 
33 Kaya, Muammer; “Beyin Göçü/Entellektüel Sermaye Erozyonu Bilgi Çağının Gönüllü Göçerleri Beyin 

Gurbetçileri”, Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi, Teknoloji Araştırma Merkezi, Eğitim ve Öğretim ve 

Bilim Araştırma Dergisi, Sayı:13, 2019, s.15-16 
34 IOM; a.g.e., s.49 
35Aktaş, Münise; Ücret Odaklı Uluslararası İşgücü Hareketliliğinin İşgücü Piyasalarına Etkiler, Tesam 

Akademi Dergisi, 2 (2). 197, Temmuz 2015 s.199 
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yönelik çeşitli teoriler geliştirilmekte ve çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.  İşgücü 

göçünün ne olduğunu açıklamak üzere benzer şekilde çeşitli tanımlamalar yapılmakta olsa 

da işgücü göçü kavramının genellikle ulusal politika yapıcılarının görüşlerini yansıttığını ve 

bu tanımların ülkeden ülkeye ve zamana bağlı olarak değişiklik gösterebildiğini unutmamak 

gerekir.  

İşgücü göçü, çoğu ülkenin göç kanunlarında ele alınmaktadır. Ayrıca, bazı devletler 

kendi ülkelerinden yapılan işgücü göçünü düzenlemek ve yurtdışındaki vatandaşları için 

fırsatlar yakalamak için aktif bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda işgücü göçü hem menşe 

hem de hedef ülkenin göç politikalarında kendine yer edinmektedir. İşgücü hareketine neden 

olan iktisadi hedeflerle oluşan göç hareketlerinde genel sebepler, sosyal politika, çalışma 

prensipleri, ücret gibi unsurların ekonomisi gelişmiş ülkelerde daha cazip görünmesidir. 

İktisadi amaçlarla yapılan göçler, kimi zaman bu koşullara kavuşabilmek amacıyla 

yapılabileceği gibi çoğunlukla bu durumun tersine, yalnızca para kazanmak gibi temel 

iktisadi amaçlarla gerçekleştirilmekte ve bu şekilde gerçekleşen göçlerin hedef ülkelerinde 

ise çalışma koşulları standartların altında seyretmektedir. Örneğin Katar’da petrolün bölgede 

keşfedilmesi ve petrol sektöründe var olan emek talebini karşılayacak yeterli emek arzı 

bulunmamasına bağlı olarak, nüfusun fazla ve ücret düzeylerinin düşük ve yoksulluğun fazla 

olduğu Asya ülkelerinden işçi transferleriyle başlayan işgücü göçünde durum bu şekilde 

gerçekleşmektedir. Ülkeye çalışmak için gelen yabancılar, kefil sistemi36 ile işveren bağlı 

olarak zorlu koşullarda zorlu çalıştırma koşulları altında çalıştırılmaktadır. Keskin bir ikili 

işgücü piyasası37  gözlemlenebilen bu ülkelerde göçmenler ikincil işgücü piyasalarında uzun 

çalışma saatlerine maruz bırakılmakta ve gecikmeli veya beklenenden az ücret alarak 

genellikle sağlıksız ve dar alanlarda birçok kişi ile ortak kullanılan yerlerde yaşamak 

durumunda bırakılmaktadır. Bunun da ötesinde diğer Körfez ülkelerinde de uygulanan kefil 

                                                
36 Kefil sistemi, göçün organize edildiği ve yönetildiği bir sistemdir. Göçmen işçinin kefili, mali ve hukuki 
konular dâhil işçiden tam olarak sorumlu tutulmaktadır. Kefil, bir tüzel kişilik ya da bir Arap vatandaşı 

olabilmektedir. Devletten çalışma izninin alınması ve kimlik oluşturulması, konut ihtiyacının giderilmesi gibi 

temel gereksinimler işverenin sorumluluğu altındadır. Yılmaz, Ayşenur; Uluslararası Göç Bağlamında 

Körfez Ülkelerindeki Yabancı İşgücü Varlığının Sosyoekonomik Analizi: Katar, Suudi Arabistan Ve 

Birleşik Arap Emirlikleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2017 
37 İkili işgücü piyasası: İkili işgücü piyasasının temel hipotezi, işgücü piyasasının, birincil ve ikincil sektörler 

olarak adlandırılan temelde ayrı iki bölüme ayrılmasına dayanmaktadır. Birincil sektör görece yüksek 

maaşlara, iyi çalışma koşullarına, ilerleme şansına, eşitliğe dayanan süreçlere ve her şeyden önce istihdam 

istikrarına sahip işler sunarken ikincil sektördeki işler ise daha kötü çalışma koşulları ve düşük ilerleme şansı 

ile düşük maaşlı olma eğilimi göstermektedir. Bkz. Piore, Michael Joseph, Notes For A Theory of Labor 

Market Stratification, Working Paper Department of Economics, Massachusetts Instıtute of Technology, 

1972, s. 2-3 
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sistemi, işçilerin ülkeyi terk etmek için işverenden izin alması gerekliliği ve benzeri 

uygulamalarla zorla çalıştırma durumuna dahi zemin hazırlamaktadır. Tüm bu durumlara 

rağmen Körfez ülkeleri dünyada en fazla sayıda geçici göçmen işçi barındıran ülkeler 

arasında yer almaya devam etmekte ve 2019 yıl itibarıyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 

ülkelerindeki nüfusun yarısından fazlasını Güney Asya (örneğin, Hindistan, Pakistan, 

Bangladeş ve Nepal) Güneydoğu Asya (örneğin, Endonezya ve Filipinler) ve Afrika’dan 

gelen göçmenler oluşturmaktadır.38  

İşgücü göçünün daha iyi anlaşılabilmesi için kuşkusuz öncelikle bu olgunun öznesi 

konumunda olan göçmen işçi kavramı ve türlerinin açıklanması gerekmektedir. Bu 

kapsamda ilk olarak bu kavramlar açıklanacak ve daha sonra işgücü göçünün menşe ve hedef 

ülkeler üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. 

1.3.2.1 Göçmen İşçi Kavramı 

Göç etme amacına göre farklılaşan göçmenlik kavramı işgücü göçü olgusu ile 

birleştiğinde göçmen işçi, misafir işçi ve yabancı işçi gibi çeşitli kavramları da beraberinde 

getirmektedir. İşgücü göçü olgusunun anlaşılabilmesi için bu türden göçün öznesi olan 

göçmen işçi kavramının iyi anlaşılması gerekmektedir. Göçmen işçi kavramı Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1949 tarihinde kabul edilen 97 sayılı İstihdam Amacıyla 

Göç Hakkındaki Sözleşmenin 11. maddesinde; kendi nam ve hesabından ziyade istihdam 

edilmek amacıyla bir ülkeden diğerine göç eden kişi olarak tanımlanmıştır. Bu sözleşme 

denizciler, sınır çalışanları, serbest meslek mensuplarının ve sanatçıların kısa süreli 

girişlerini göçmen işçi tanımı dışında tutmuştur.  ILO tarafından 1975 yılında kabul edilen 

143 sayılı Göçmen İşçiler Hakkında Sözleşmede de 97 sayılı Sözleşme ile benzer şekilde 

göçmen işçi kavramı; kendi adına olmayıp, başkası tarafından çalıştırılmak amacıyla, bir 

ülkeden diğerine göç eden ya da göç etmiş bulunan bir kimse ile göçmen işçi olarak bir 

ülkeye kabul edilen kimseyi kapsamaktadır. 

Türkiye tarafından 1981’de onaylanmış olmakla birlikte 1983 tarihinde yürürlüğe 

giren Avrupa Konseyi “Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi” ise 

göçmen işçiyi dar bir şekilde, “sözleşme tarafı devletlerden biri tarafından o ülkede ücretli 

bir iş görmek üzere oturmasına izin verilmiş olan diğer bir sözleşme tarafı ülke yurttaşı” 

                                                
38 IOM, Dünya Göç Raporu, 2020 s.67 
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olarak tanımlamaktadır.39  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1990 yılında kabul 

edilmiş olan ve Türkiye tarafından 1999 yılında imzalanan “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile 

Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme”  2. maddesi ile vatandaşlık 

bağı ile bağlı olmadığı bir devlette ücret ödenen bir faaliyette çalıştırılacak olan, 

çalıştırılmakta olan veya çalıştırılmış olan kişileri göçmen işçi olarak tanımlamaktadır.  Bu 

tanım IOM Göç Terimleri Sözlüğünde de aynen korunarak yer almaktadır.  

Göç ile ilgili pek çok kavramda olduğu gibi göçmen işçi kavramı üzerinde de ulusal 

ve uluslararası düzenlemeler ve farklı dönemler arasında bir ortaklık sağlanamamıştır. Farklı 

sebeplerle belirli kesimler kapsam içine alınırken belirli göçmenler kapsam dışında 

bırakılabilmiştir. 

1.3.2.1.1 Kayıtlı Göçmen İşçi 

Göçmen işçilerin gittikleri ülkede istihdama katılmaları kimi zaman yasal yollardan 

kimi zaman ise yasadışı yollardan gerçekleşmektedir. Tüm Göçmen İşçiler ve Aile 

Fertlerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin 5. maddesinde; istihdam sağlayan 

Devlete o Devletin kanunları ve o Devletin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca, 

girmek, oturmak ve kazanç getirici bir faaliyette bulunmak üzere müsaade verilmiş kişilerin 

kayıtlı ve düzenli durumda olarak değerlendirileceği, bu şartlara uymayanların ise kayıtsız 

ve düzensiz durumda değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu tanım ışığında kayıtlı göçmen işçi kavramının, göç kararının alınmasının ardından 

göç edecekleri ülkenin kurallarına uygun şekilde ülkeye giriş yapan ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde yükümlülüklerini (izin, vb.) yerine getirerek çalışan göçmenleri ifade ettiği 

söylenebilir. Kimi zaman işgücü anlaşmaları yolu ile kimi zaman ülkelerin belirledikleri 

çeşitli kotalar kapsamında yasal yollardan ülkeye giren ve o ülkedeki çalışma mevzuatının 

gerektirdiği izin veya prosedürleri yerine getirerek çalışan kayıtlı göçmen işçilere ülkelerin 

göç prosedürleri içerisinde belirli süreleri tamamlamış olmak kaydıyla süresiz ikamet veya 

vatandaşlık hakkı tanınabilmektedir. 

1.3.2.1.2 Kayıt Dışı Göçmen İşçi 

Ülkelerin uyguladığı katı yasal kuralların da dahil edilebileceği pek çok neden çoğu 

ekonomik göçmeni yasal bir yolla göç etmek yerine, hedef ülkeye kaçak girerek ya da sahte 

                                                
39 https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/ak/ingilizce/093_ing.pdf (Erişim Tarihi: 

06.11.2020) 

https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/ak/ingilizce/093_ing.pdf
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vize ve pasaport kullanarak veya belirli süre için geldikleri ülkelerde sürekli kalarak, kaçak 

göçmen işçi hareketine dâhil olmaya itmektedir.40  Bu tür göçmen işçiler ya ülkeye doğrudan 

yasadışı yollardan girmekte ya da yasal olarak girmiş olsa bile çalışma mevzuatına aykırı 

şekilde kayıt dışı biçimlerde çalışarak veya tüm yasal koşulları yerine getirmesine rağmen 

süreli izinlerin bitiminin ardından gerekli başvuruları yapmayarak yasadışı hâle 

düşmektedir. Bir başka deyişle, ilgili ülkeye girme, bu ülkede kalma veya ücretli bir 

faaliyetle iştigal etme izni olmayan göçmenler düzensiz durumdaki göçmen işçiler olarak 

ifade edilebilmektedir.41   

1.3.2.2 Uluslararası İşgücü Kavramı 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile Mülga 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanuna nispetle hukukumuza ve işgücü piyasasına pek çok yenilik 

getirilmiştir. Bunlardan biri de kuşkusuz uluslararası işgücü kavramıdır. 5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununda ve 6458 sayılı Kanunda tanımlanan yabancı kavramına Mülga 

4817 sayılı Kanunun adında da yer verildiği görülmektedir. Ancak 6735 sayılı kanunda bu 

yaklaşım değiştirilerek uluslararası işgücü kavramı ortaya atılmıştır.  

Literatürde yabancı terimi yerine getirilen uluslararası işgücü terimini eleştiren 

yazarlar da bulunmaktadır. Bu görüşler, uluslararası işgücü terimin sanki birden çok devletin 

bir araya getirdiği bir işgücü varmış izlenimi vermekte olduğunu bu sebeple Kanunun adında 

yer alan “uluslararası” kavramının “yabancı” olarak algılanması gerektiğini 

savunmaktadır.42  Oysa 6735 sayılı Kanunun gerekçesinden ve Kanunun ruhundan 

anlaşılmakta olduğu üzere uluslararası işgücü kavramı eski Kanun dönemindeki yabancı 

teriminden daha farklı ve özel bir kitleyi kapsamak amacıyla yeni Kanuna ve bu Kanun 

uyarınca kurulan genel müdürlüğe ismini vermiştir. Kanuna ismini veren uluslararası işgücü 

kavramının ne olduğu konusunda ise bir netlik bulunmamaktadır. Söz konusu Kanunda da 

tanımlanmayan bu terim yoruma açık olacak şekilde farklı biçimlerde ifade edilebilmektedir.  

Uluslararası işgücü kavramını tanımlayabilmek için öncelikle işgücü kavramının ne 

olduğunun anlaşılması yararlı olacaktır. İşgücü yerine faal nüfus veya aktif nüfus terimi de 

kullanılmakta olup bu kavramlar arasında ölçüm bakımından farklar bulunmaktadır. Faal 

                                                
40 Çayan, Onur; Uluslararası İşgücü Göçü Ve İşsizlik Üzerine Etkisi: 2009-2015 Yılları Arası Türkiye 

İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2018, s 40 
41 IOM; a.g.e., s.56 
42 Ekşi, Nuray; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, , İstanbul, Beta Yayıncılık, 4. Baskı 2016 s. 

230. 
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nüfusun tespitinde meslekte devamlılık şartı arandığı halde, işgücünün hesaplanması 

sırasında bu şart aranmamaktadır.43  İstatistiki bir terimi olarak halihazırda aktif olan nüfus 

veya işgücü, belirli bir asgari yaşın üzerindeki ve bir gün veya bir haftalık belirli kısa bir 

süre boyunca çalışanlar veya işsizler arasında dâhil olma şartlarını yerine getiren tüm kişiler 

olarak tanımlanmaktadır.44  Yine TUİK de benzer şekilde işgücünü, istihdam edilenler ile 

işsizlerin oluşturduğu tüm nüfus olarak ifade etmektedir. Yani ekonomik faal nüfus ve 

işgücü terimleri ile “bir ülkedeki potansiyel emek arzı kapasitesi” ifade edilmektedir. Diğer 

bir deyişle işgücü, bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani iktisadi faaliyete 

katılan kısmı demektir. Bu bağlamda en geniş haliyle uluslararası işgücü kavramı “bir 

ülkedeki nüfusun o ülkenin uyruğuna mensup olmayan ve iktisadi faaliyete katılan kesimi” 

olarak ifade edilebilir. 

Uluslararası işgücü kavramı tıpkı göçmen işçi kavramında olduğu gibi ülkelerin özgün 

koşulları, işgücü göçü yaklaşımları ve politikalarına göre değişiklik gösterebilmekte ve daha 

dar biçimde açıklanabilmektedir. Örneğin bir ülkede yabancıların işgücüne katılımı 

konusunda çeşitli kısıtlamalar getiriliyorsa bu durumda o ülkede uluslararası işgücü kavramı 

tanımlanırken çeşitli sınırlar konulabilecektir. Örneğin bu tür ülkelerde uluslararası işgücü 

tanımlanırken işsiz durumdaki veya düzensiz durumdaki yabancılar kapsam dışında 

bırakılabilecektir.  

Ayrıca bir ülkede işgücü göçü, işgücü transferi olarak sistemli politikalarla ele 

alınıyorsa uluslararası işgücü kavramı da o ülke için “ülke içinde çalışan yabancılar ile ülke 

dışında faaliyette bulunan vatandaşları” ifade edebilecektir. Geleceğin işleri bağlamında 

ortaya çıkan uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi farklı çalışma türleri bağlamında gelecekte 

oluşturulabilecek politikalar kapsamında ise uluslararası işgücü tanımına “mekânsal 

esnekliğe ve dijitalleşmeye dayalı çalışma türleri kapsamında ülke dışına hizmet sağlayan 

kişilerin de dâhil edilmesi söz konusu hale gelebilecektir. 

Dolayısıyla diğer göç kavramlarında olduğu gibi uluslararası işgücü kavramının da 

evrensel net bir tanımı yapmak mümkün olmayabilir. Türkiye özelinde özgün bir tanımlama 

yapabilmek için 6735 sayılı Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinden yararlanılabilir. 

Bu madde de Kanunun “Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir 

işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj 

                                                
43 İktisat Terimleri Sözlüğü, Çevrimiçi Sözlük https://www.iktisatsozlugu.com/ (Erişim Tarihi: 01.11.2020) 
44 https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/module.pdf (Erişim Tarihi: 21.08.2020) 

https://www.iktisatsozlugu.com/
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/module.pdf
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yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte 

hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları…” kapsayacağı 

hüküm altına alınmıştır. 45   Bu çerçevede uluslararası işgücü kavramı Türkiye özelinde 

“kalıcı veya geçici olarak çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere 

başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj 

yapan, Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet 

sunucusu yabancılar” şeklinde ifade edilebilir. Bu tanımda yer alan “çalışma” sözcüğü 

bağımsız çalışanlar, kendi nam ve hesabına çalışanlar ve bir işverene bağlı olarak çalışanları 

içermektedir. Ancak yukarıda ifade edilmekte olduğu üzere uluslararası işgücü kavramının 

net bir tanımı bulunmadığından bu kavramın, işgücü göçüne yönelik yaklaşıma göre daha 

dar veya geniş şekilde yorumlanması da mümkün bulunmaktadır. 

1.3.2.3 Uluslararası İşgücü Göçünün Etkileri 

Göç ilk bakışta tek yönlü bir hareket gibi görünse de aslında ekonomik ve sosyal 

alandaki dönüşleri göz önünde bulundurulduğunda, oldukça dinamik ve çok yönlü bir 

hareket olduğu görülmektedir.46  Uluslararası işgücü göçü özünde bir insan hareketliliği 

olduğundan ve bu hareketlilik bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleştiğinden hem menşe 

ülkede hem de hedef ülkede çeşitli alanlarda etkiler yaratmaktadır.  Bu niteliğinden ötürü 

işgücü göçü kimi menşe ülke hükümetleri tarafından işsizliği ve nüfusu azaltacak, işçi dövizi 

girdisi sağlayacak bir fırsat olarak görülmekte iken kimi hedef ülkelerce ucuz işgücü temin 

etmek veya işgücü açığını kapatmak için bir fırsat olarak görülmektedir.  

Bu kapsamda işgücü göçünün menşe ve hedef ülkeler üzerindeki etkileri çeşitli 

politikalarla yönlendirilebilmekte, istenen etkileri oluşturmak için çeşitli müdahaleler 

geliştirilebilmektedir. İşgücü göçünün pek çok etkisi bulunmakla birlikte bu çalışma 

kapsamında işgücü göçünün menşe ve hedef ülke üzerindeki etkileri; nüfus ve demografik 

yapı, işçi dövizleri, işgücü piyasası ve istihdam, bilgi ve beceri transferi, uluslararası ticaret 

ve ulusaşırı bağlar başlıkları özelinde incelenmiştir.    

1.3.2.3.1 Nüfus ve Demografik Yapı 

Doğumlar ve ölümlerle birlikte göç, nüfus değişikliğinin üç demografik bileşeninden 

biridir ve genellikle ölçülmesi, modellemesi ve tahmin edilmesi en zor olanı olarak 

                                                
456735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu RG.13.08.2916-29800 
46Yılmaz, Abdurrahman; “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies, Volume:.9, 

No:2, 2014 s. 1692 
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tanımlanmıştır.47   2020 Dünya Göç Raporuna göre 2019 yılı itibarıyla uluslararası göçmen 

sayısının küresel olarak yaklaşık 272 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam dünya 

nüfusunun %3,5’ini oluşturmakta iken 2019 ortası uluslararası göçmen stokunda kadın 

göçmenlerin payı ise %47.9’dur.48   

Grafik 1:Dünya'daki Göçmen Nüfus Artışı (1990-2019) 

 
Kaynak: UNDESA, Migration Data49 

 

Grafik-1’de özellikle küreselleşmenin de artış gösterdiği 1990 yılı sonrası göçmen 

nüfusundaki artışı ortaya koymaktadır. Yaklaşık yirmi yıllık bu süreçte göçmen sayısı 

neredeyse iki katına çıkmıştır. Dünya Bankası verilerine göre ise 1990 yılında 5.8 milyar 

olan dünya nüfusu 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 1,2 kat artarak 7.1 milyara ulaşmıştır.50 

Dolayısıyla göçmen nüfusu dünya nüfusundaki artışından daha büyük bir oranda artış 

göstermiştir. Bu durum ise göçün küresel anlamda demografik alandaki etkilerinin daha 

görünür hale geldiği şeklinde yorumlanabilir. 

                                                
47Skeldon, Ronald, Global Mıgratıon: Demographıc Aspects And Its Relevance For Development, United 

Nations Technical Paper No. 2013/6∙ New York, 2013 s.1  
48 https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019 (Erişim Tarihi: 10.09.2020) 
49 https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019 (Erişim Tarihi: 10.09.2020) 
50 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&start=2007&view=chart  (Erişim Tarihi: 

30.09.2020) 

https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019
https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&start=2007&view=chart
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Grafik 2:Göçmen Nüfusun Dünya Nüfusuna Oranı (1990-2019) 

 
Kaynak: UNDESA, Migration Data51 

 

Grafik-2’de ise 1990-2019 yılları arasında göçmen nüfusunun dünya nüfusuna oranı 

arasındaki değişim ortaya koyulmaktadır. Bu grafikte 1990-1995 yılları arasında göçmen 

nüfusun dünya nüfusuna oranında bir azalma yaşandığı, 1995-2000 yılları arasında 

neredeyse sabit kaldığı ve 2000 yılından sonra düzenli bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Bu durum özellikle 2000 yılından sonra göç hareketlerinde önceki yıllara göre çeşitli 

değişiklikler yaşandığı şeklinde yorumlanabilmektedir. 

Göçmen işçilere ilişkin hali hazırda erişilebilen en güncel tahminlere göre 2017 yılında 

dünya çapındaki göçmen işçilerin sayısının, aynı yılın 258 milyonluk küresel uluslararası 

göçmen stokunun yaklaşık üçte ikisine (%64) karşılık gelen bir rakamla, kabaca 164 milyon 

olduğu tahmin edilmektedir.52 Göçmen işçiler, çalışma çağındaki uluslararası göçmenlerin 

küresel nüfusu içerisinde %70’lik bir orana sahip olmakla birlikte ayrıca küresel işgücü 

havuzunun da %4,7’sini oluşturmaktadır. 

                                                
51 https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019  (10.09.2020) 
52 ILO, Global Estimates on International Migrant Workers Results and Methodology, 2018 

https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019
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Grafik 3: Göçmen İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı, 2017 

Kaynak: ILO, Global Estimates on International Migrant Workers Results and Methodology, 2018 

Grafik 3’e göre; 2017 yılında Dünya’daki erkek göçmen işçi stokunun 95.7 milyon ile 

göçmen işçilerin %58,4’ünü oluşturduğu ve kadın göçmen işçi stokunun ise 68.1 milyon ile 

göçmen işçilerin %41,6’sını oluşturduğu tahmin edilmektedir.  

 Grafik 4: Göçmen işçilerin hedef ülke gelir düzeylerine göre dağılımı, 2017 

 

Kaynak: ILO, Global Estimates on International Migrant Workers Results and Methodology,2018 

Grafik-4’te göçmen işçilerin hedef ülke gelir düzeylerine göre yüzdelik dağılımları yer 

almaktadır. 2017 yılında, Dünya genelinde 164 milyon göçmen işçinin yaklaşık 111,2 

milyonunun (%67,9) yüksek gelirli ülkelerde; 30,5 milyonunun (%18,6) üst-orta gelirli 
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ülkelerde; 16,6 milyonunun (%10,1) alt-orta gelirli ülkelerde ve 5,6 milyonunun da (%3,4) 

düşük gelirli ülkelerde yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Yukarıda yer alan veriler ışığında göç ve işgücü göçü olgusunun ve buna bağlı insan 

hareketliliğinin önemli boyutlara ulaştığı söylenebilecektir. Bu bağlamda ise işgücü göçün 

nüfus üzerindeki etkileri incelenirken çeşitli ülkeler üzerindeki demografik etkilerini 

anlamak için menşe ve hedef ülke açısından konuyu ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Göç 

olayı, göç veren ülkelerin demografik yapısını; nüfus ile nüfusun yaş ve cinsiyete göre 

bileşimini değiştirmektedir. Bu durum göçmenin işsiz olup olmamasına veya yaşına, 

niteliğine göre farklı sonuçlar yaratmaktadır. Örneğin ülkesini terk ederek geçici olarak 

başka bir ülkeye çalışmaya giden çalışma çağındaki göçmenler menşe ülkedeki çalışma 

çağındaki nüfus oranını veya istihdama katılım oranını etkilemektedir. Ayrıca genelde bu 

türden geçici göçmenler çalışmaya gittikleri ülkeye aile bireylerini götürmemekte bu durum 

menşe ülkedeki çocuk ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranlarını etkilemektedir.53  

Yine ülkesinde işsiz durumda olan bir kişinin göç etmesi de ülkedeki işsizlik oranlarında 

değişime neden olabilmektedir. 

Hedef ülke açısından bakıldığında ise 1990'lardan beri, göçün, gelişmiş bölgelerde 

nüfus artışının birincil kaynağı olduğu söylenebilir.54  Bu göçe bağlı nüfus artışının 

sebeplerinden bir tanesi ülkedeki nüfusun giderek yaşlanması sebebiyle oluşan işgücü 

açıklarının kapatılması düşüncesidir. Nüfusun giderek yaşlandığı bu ülkelerde oluşan işgücü 

açığı ise göçmen işçilerle telafi edilmektedir. Örneğin, AB ve Kanada gibi ülkelerde 

yaşlanan nüfus nedeniyle göç bir işgücü kaynağı haline gelmektedir. Bu ülkeler nüfuslarının 

giderek yaşlanması ve istihdam piyasasının dışına çıkması nedeniyle kalkınma ve refahlarını 

sürdürebilmek için genç ve üretken nüfusa ihtiyaç duyabilmektedir. Bu durum hedef ülkenin 

demografik yapısını da etkilemekte, çalışabilir çağdaki nüfusu artırmakta, göçmenlerin 

çoğunlukla genç olması nedeniyle55  çalışabilir çağdaki nüfusun ortalama yaş düzeyini de 

düşürebilmektedir. Ayrıca genelde seçici politikalarla alınan işgücü, ülkenin nitelikli eleman 

ihtiyacını giderdiğinden nitelikli işgücü oranlarına da olumlu etki edebilmektedir.  Geleceğe 

dönük tahminlerde yukarıda anlatılanlara paralel şekilde 2020'den sonra gelişmiş 

bölgelerdeki nüfus artışının tek itici gücünün göç olacağı tahmin edilmektedir. 2050'ye 

                                                
53Gözüm; a.g.e., s.19 
54Migration and population change - drivers and impacts Net migration 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationP

opFacts20178.pdf  (1.10.2020)  
55Gözüm a.g.e,  ss.72-73 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20178.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20178.pdf
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kadar, net göçmen girişi artık yeterli olmayacağı için gelişmiş bölgelerin nüfusunun 

küçülmeye başlaması beklenmektedir. 56  

Görülebileceği üzere, ülkelerin demografik yapılarında yaşanan olağan ve olağanüstü 

gelişmelerin göçü, göç olgusunun da ülkelerin demografik yapılarını etkilemeye devam 

edeceği genel olarak kabul edilmektedir. Bu durum pek çok bilimsel çalışmaya konu olmakta 

ve ülkelerin nüfus politikalarına ve gelecek projeksiyonlarına yansımaktadır. Demografik 

yapı üzerinde bu derece etkin rolü olan işgücü göçü olgusunun uluslararası işgücü 

politikalarına doğrudan sirayet etmesi son derece olağan bir durum olup bu kapsamda 

demografik göstergelerin de politika planlama sürecine dahil edilmesi uluslararası işgücü 

politika yapımına katkı sağlayacaktır.  

1.3.2.3.2 İşçi Dövizleri 

Göçlerin menşe ülkeler açısından önemli ekonomik etkilerinden biri de işçi dövizleri 

kanalıyla gerçekleşmekte olup göçmen işçilerin ailelerine ve yakınlarına gönderdikleri işçi 

dövizleri, göç ile kalkınma arasındaki en somut bağlantıları oluşturmaktadır.57  Genel 

anlamda göçmen işçilerin geride bıraktıkları aile fertleri için resmi veya gayri resmi yollarla 

menşe ülkelerine gönderdikleri paralar olarak açıklanabilecek olan işçi dövizleri, küresel 

ekonomi içinde dikkate alınması gereken önemli bir güç olarak karşımıza çıkmakta ve 

işçilerin dövizleri neticesinde gerçekleşen havale işlemleri en büyük uluslararası finansal 

kaynak akışını yansıtmaktadır.58  

Bazen doğrudan yabancı yatırımları aşarak önemli bir uluslararası finansman kaynağı 

olarak ön plana çıkan işçi döviz havalelerinin, havale alan ülkenin ekonomisine olumlu 

olumsuz birtakım etkileri olmaktadır. Literatürde, işçi dövizlerinin sürekli gelir kaynağı 

olmaları durumunda hane halkının işgücüne katılımını azaltabileceği, cari işlemler açığının 

kapatılması suretiyle ulusal para biriminin değerlenmesine yol açarak ihracatın azalmasına 

yol açabileceği ve özellikle havalelerin yüksek düzeyde olduğu ülkelerde, ülkenin rekabet 

gücünün zayıflatacağı ve literatürde Hollanda hastalığı59  olarak adlandırılan bu durumun, 

                                                
56https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/Migration

PopFacts20178.pdf  (1.10.2020)  
57 Muratoğlu, Gönül; “İşçi Dövizlerinin Ekonomik Etkileri: Latin Amerika Örneği”, Current Debates in 

Economics & Econometrics, United Kingdom, No: 16, 2017 s. 458 
58 Akbulut, Yıldız Gizem; “Gelişmekte Olan Ülkelerde İşçi Dövizlerinin Finansal Gelişme Üzerindeki etkisi: 

Dinamik Panel Veri Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı:178, 2020, s.99 
59 “Hollanda Hastalığı” terimi ilk kez 1977 yılında ekonomist Dergisi tarafından kullanılmıştır. Bu terim 

orijinal olarak ülkede ekonomik sorunlara yol açan doğal gaz sektörünün kötü yönetimini açıklamak için 

kullanılmıştır. Teorik olarak ise ilk kez Colden ve Neary (1982) tarafından yapılan çalışmada üzerinde 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20178.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20178.pdf
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söz konusu ülkelerde refahı ve istihdamı negatif etkileyeceğine yönelik sonuçlara ulaşan ve 

işçi dövizlerinin negatif etkilerini ortaya koyan çalışmalar bulunduğu gibi işçi dövizlerinin 

ekonomik büyümeye olumlu etki ettiğini veya anlamlı bir etkisi bulunmadığını belirten 

araştırmalar da bulunmaktadır.60    

Grafik 5: En Çok İşçi Dövizi Geliri Bulunan Ülkeler ve Türkiye Karşılaştırması  

 

Kaynak: Migration Policy Institute tarafından geliştirilen Remittance Trends over Time aracı kullanılarak 

oluşturulmuştur. 61 

 

                                                
durulmuştur. Çalışmalarının temel varsayımı, küçük bir ülkenin doğal gaz sektöründeki hızlı büyümenin reel 

döviz kurunu aşırı değerli hale getirerek sanayisizleşme ve işsizlik artışına yol açtığı şeklindedir. Hollanda 
Hastalığı gerçekte sadece doğal kaynaklara bağlı olarak ortaya çıkmamaktadır. Sorunun ortaya çıkışının ilk 

noktası ülkeye çok fazla döviz girişinin olmasıdır. Dolayısıyla işçi dövizleri, kar transferleri uluslararası 

yardımlar ve finansal sermaye girişi gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir. 

 Kojo, Naoko; “Demystifying Dutch Disease”, Journal of International Commerce, Economics and Policy 

Volume: 6, No. 2, 2015 
60 Özyılmaz, Ayfer, vd.; “Göçmen havaleleri ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma: 1974-

2018 Türkiye Deneyimi” Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt: 54 Sayı: 4, 2019, ss.2039-2040 

tarafından yapılan derlemeye göre örneğin Eggoh v.d. (2019) 49 gelişmekte olan ülkede, Makun (2018) Fiji 

Adaları’nda, Kumar vd (2018) Kırgızistan ve Makedonya’da, Comes vd. (2018) 7 Orta ve Doğu Avrupa 

ülkesinde, Biçen (2017) orta gelir grubunda yer alan 29 ülkede, Jebran vd. (2016) Pakistan’da, Meyer ve Shera 

(2016) görece yüksek oranlarda havale girişinin olduğu 6 gelişmekte olan Avrupa ülkesinde (Arnavutluk, 
Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Romanya ve Bosna Hersek), Wadood ve Hossain (2015) Bangladeş’te, 

Tahir v.d (2015) Pakistan’da, Goschin (2014) Orta ve Doğu Avrupa'daki on ülkede, Shafqat vd. (2014) 

Pakistan’da, Marwan vd. (2013) Sudan’da, Kumar (2013) Guyana’da, Ziesemer (2012) gelişmekte olan yoksul 

ülkelerde, Sulaymanova (2012) Kırgızistan’da, Hossain (2012) Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’da, Arı ve 

Özcan (2011) gelişmekte olan 30 ülkede, Fayissa ve Nsiah (2010) 36 Afrika ülkesinde, Vargas-Silva vd. (2009) 

26 Asya ülkesinde, Catrinescu vd. (2009)162 ülkede, Mundaca (2009) Latin Amerika ve Karayipler'de, 

Pradhan vd. (2008) gelişmekte olan 39 ülkede, De Haas (2006) Fas’ta, Iqbal ve Sattar (2005) Pakistan’da 

göçmen havalelerinin büyümeyi artırdığı bulgusuna ulaşmışlar, Türkiye üzerinde yapılan çalışmalarda ise 

Şakalak (2018), nedensellik testinde Türkiye’de havaleler ve büyüme arasında anlamlı bir ilişkiye rastlamamış, 

Karamelikli ve Bayar (2015) ile Yaşar (2005) havalelerin büyümeyi pozitif, Gözünke (2019) ve Karagöz 

(2009) ise negatif etkilediği bulgusuna ulaşmıştır.  
61https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/global-remittances-guide (30.09.2020) 

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/global-remittances-guide
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Grafik-5 2019 yılında en çok işçi dövizi geliri bulunan ilk dört ülke ile Türkiye’nin 

1985-2019 yılları arasındaki göçmen işçi dövizi geliri düzeylerinde değişimi ortaya 

koymaktadır. Grafik-5’te görülmekte olduğu üzere 1997’de ülkemizin işçi döviz geliri Çin, 

Meksika ve Filipinler ile yakın düzeyde seyrederken 2000 yılından sonra ülkemizin işçi 

dövizi geliri azalma göstermiş diğer dört ülkenin işçi dövizleri ise artış göstermiştir. 2019 

yılı itibarıyla ise; Hindistan 83.1 USD ile işçi dövizi gelirinde ilk sırada yer almakta ve onu 

68.3 USD ile Çin, 38.5 USD ile Meksika ve 35.1 ile Filipinler takip etmektedir. İşçi 

dövizlerindeki bu değişimin kuşkusuz ekonomik, siyasi, demografik pek çok sebebi olmakla 

birlikte işçi dövizlerine yönelik politikalarında bu durum üzerinde etkisi olmaktadır. Örneğin 

Hindistan’da işçi dövizleri gelir vergisinden muaf kabul edilmektedir. Bu ve benzeri 

teşvikler veya faiz oranları gibi çeşitli sebepler işçi dövizleri üzerindeki değişikliklerin 

nedenleri arasında yer alabilmektedir. 

Başta ifade edildiği gibi işçi dövizleri göç politikalarının yanı sıra kalkınma 

bağlamında da sıklıkla gündeme getirilmektedir. Eylül 2016’da gerçekleşen ve New York 

Deklarasyonun kabul edildiği Birleşmiş Milletler Göçmenler ve Mülteciler zirvesinde, üye 

devletler tarafından 2016 yılında 413 milyar Amerikan Dolarına (USD) tekabül eden 

göçmen dövizlerinin ulusal kalkınma ve dünya ekonomisi açısından önemi vurgulanmış; 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda döviz transferlerinin daha ucuz, hızlı 

ve güvenli olarak gerçekleşebilmesi için adımlar atılması gerektiği ifade edilmiştir.62  2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde göçe ilişkin 10. Madde altında belirlenen Hedef 

10.c’de ise “2030’a kadar göçmen işçi dövizi havale işlem bedellerinin yüzde 3’ün altına 

düşürülmesi ve bedeli yüzde 5’ten yüksek olan işçi dövizi havale yöntemlerinin sona 

erdirilmesi” şeklinde iki tür spesifik hedef belirlendiği görülmektedir.63  Bu hedeflere 

ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesinde ise çeşitli göstergeler kullanılabilmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ölçmek için genel bir 

göstergeler çerçevesi belirlenmiş her bir hedef için ayrı göstergeler belirlenmiştir.64 Bu 

kapsamda işçi dövizlerine yönelik hedefin göstergesi olarak ise “havale maliyetlerinin 

havale edilen tutar içindeki oranı” belirlenmiştir. 

                                                
62 Memişoğlu, Fulya; Yiğit, Celil; “Uluslararası Göç ve Kalkınma: Teori ve Güncel Meseleler”, Yıldız Socıal 

Scıence Revıew Vol. 5 No. 1, 2019 s.48 
63 https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/ (30.09.2020) 
64 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile ilgili İstatistik Komisyonu Çalışma Genel Kurulu Kararı, 

2017, s.15, https://undocs.org/A/RES/71/313 (15.11.2020) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
https://undocs.org/A/RES/71/313
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1.3.2.3.3 İşgücü Piyasası ve İstihdam 

Ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen işgücü göçü etkilerini öncelikle işgücü 

piyasasında hissettirmektedir. Bu etki menşe ve hedef ülke açısından farklılaşmakta kimi 

zaman bu ülkeler için olumlu kimi zaman da olumsuz olabilmektedir. Menşe ülke 

bakımından ele alındığında göç edenlerin işgücü piyasalarına dâhil olup olmamaları veya 

nitelikleri, göç veren ülkenin göç olayından nasıl etkilendiğini gösterebilmektedir. Göçün 

istihdamda olan nitelikli işgücü göçü veya beyin göçü şeklinde gerçekleşmesi kalkınma 

aşamasında olan menşe ülkeler için zaten yetersiz sayıda olan vasıflı elemanların azalması 

anlamına gelebilmektedir.65  Nitekim işgücü göçünün işçi gönderen ülke açısından en temel 

sayılabilecek maliyeti de genç ve becerikli işçileri ülkenin emek piyasasından 

uzaklaştırmasıdır.66  Göç edenler, işsiz kategorisinde yer alan bireyler ise, bu bireylerin göç 

etmesi milli gelirde bir azalma yaratmayacak aksine işsizliği azaltacak ve kişi başına düşen 

gelirde artışı beraberinde getirebilecek, dolayısıyla işçi göçünün olumlu karşılanmasına 

neden olabilecektir.67  

İşgücü açığı olan hedef ülkeler için ise işgücü göçü avantaj haline gelmektedir. 

Özellikle seçici ülkeler genç ve nitelikli göçmenleri ülkelerine kabul etmekte bu sayede 

işgücü açığını gidermektedir. Bu bağlamda hedef ülke açısından iki temel avantaj 

oluşmaktadır. Göç alan ülke, hiçbir yatırım yapmadan, maliyetine katlanmadan 

ekonomisinin gereksinim duyduğu işgücünü elde etmekte, ithal ettiği görece ucuz işgücü 

sayesinde maliyetlerin düşmesini/artmamasını sağlamaktadır. Göçmen isçiler bu ülkelerde 

yerli işgücünün tercih etmediği düşük ücretli ve statülü ikincil sektörde çalışarak “ikili” bir 

işgücü piyasası68  oluşturmaktadır. Ayrıca ülkeye yeni giren işgücü, öncelikle işgücü 

eksikliği olan ve yüksek gelişme gösteren sektörlerde ücret modernizasyonunu sağlamakta 

ve dolayısıyla işletme maliyetlerinin artışını engellemekte bu sayede maliyet avantajını 

                                                
65 Sayın, Yusuf; Usanmaz, Ahmet ve Aslangiri, Fırat; “Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye 

Göçü Örneği” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (31), 1-13, 2016S 3 
66 Bayraklı, a.g.e., s.43 
67 Kılıçaslan, Erhan; Almanya’daki Türklerin Türk-Alman İlişkileri Açısından Önemi ve Türk 

Nüfusunun Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Alınabilecek Tedbirler, Yüksek Lisans Tezi, Atılım 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara, 2006, s.14 
68 İkiye Bölünmüş (segmented) Emek Piyasası Kuramı: Bu kuram göçmenlerin yoğunlaştığı işlerin hepsinin 

ortak bir yönü olduğuna ve bu tür işlerin bir şekilde yerli işçilerin sahip olduğu işlerden keskin bir şekilde ayırt 

edilebileceği fenomenine odaklanarak sanayi toplumlarında tüketim ve üretim arasındaki ilişkiyi araştırır. İkili 

işgücü piyasası hipotezinde, işgücü piyasalarının işleyişinin en iyi şekilde, piyasanın birincil ve ikincil sektöre 

bölündüğü bir model ile anlaşılacağı ve göçmenlerin ise ikincil sektörde bulunduğu savunulmaktadır. 

Bkz Piore, M. J. Birds of passage: Migrant labor and industrial societies, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1979,  s. 16-37. Aktaş Munise, “Ücret Odaklı Uluslararası İşgücü Hareketliliğinin İşgücü Piyasalarına 

Etkileri”, Tesam Akademi Dergisi, 2015 s. 204-205 
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elinde bulunduran firmalar da uluslararası rekabet koşullarından zarar görmemektedir. 69 

Hedef ülke için ikinci bir avantaj ise nitelikli işgücünün bu ülkeleri tercih etmesidir. Bu 

ülkeler için ilave yüksek becerili işgücünün var olması ise, Ar-Ge ve ekonomik faaliyetlerin 

artmasına katkıda bulunmakta, yüksek gelişme sahalarında girişimciliği artırmakta, 

gönderici ülkelerle işbirliği ve bilgi akısı sağlamakta, üniversitedeki öğretim üyelerinin ve 

araştırmacıların emeklilik ile oluşabilecek kaybını dengelemektedir.70  

İşgücü göçünün istihdam piyasası üzerindeki etkileri özellikle göçmen işçinin beceri 

veya niteliğine göre çeşitlenmekte bu bağlamda uluslararası işgücü politikalarının 

değerlendirilmesinde işgücü piyasasına ilişkin göstergelere yer verilmesi de son derece 

önemli hale gelmektedir. 

1.3.2.3.4 Bilgi Beceri Transferi 

İşgücü göçünün etkileri kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşebilmektedir. İş deneyimi 

transferi uzun vadede ortaya çıkan bir işgücü göçü etkisidir. Özellikle menşe ülke için 

olumlu etkilerinden söz edilebilen iş deneyimi transferi hedef ülke üzerinde de olumlu ve 

bazen de olumsuz etkiler yaratabilir. Menşe ülke için kısa süreli ve geçici olan döngüsel 

göç71  bağlamında ortaya çıkması olasıdır. Geçici ve döngüsel göç uygulamaları yoluyla 

gelen göçmenlerin belirli süre çalıştıktan sonra ülkelerine dönmelerinin öngörüldüğü bu 

yaklaşımda, bu göç kanalıyla göçmenlerin beceri düzeylerini arttırabileceği ve kazandıkları 

yeni becerileri ülkelerine aktarabilecekleri düşünülmektedir. 

Göçmenler, hedef ülkede istihdam, eğitim ve sosyal bağlantılar yoluyla yeni bilgiler 

edinebilir. Göçmenler yurtdışındayken menşe ülkeleri ile ilişkileri devam ettiğinden, hedef 

ülkede edindikleri bu bilgileri ve deneyimi çeşitli faaliyetlerle ülkelerine aktarma 

potansiyeline sahiptirler. Bu bağlamda, aktarılan bilgi genellikle bir tür sosyal transfer  

(social remittance)72 olarak adlandırılır ve normları, uygulamaları, kimlikleri ve sosyal 

                                                
69 Bayraklı, a.g.e., S 42 
70 Bayraklı a.g.e s.55 
71 Döngüsel göç, Avrupa Konseyinin 2006 yılında Avrupa Komisyonunu döngüsel göçü olanaklı hale getirecek 

araçların araştırılması konusunda harekete geçirmesi sonucu Komisyonun 2007 yılında hazırladığı tebliğde, 

belirli bir aşamaya kadar gidiş ve dönüş yönünde yasal hareketliliğe olanak tanıyan göç şekli olarak 

tanımlanmıştır. Bkz “On Circular Migration and Mobility Partnerships between the European Union and Third 

Countries”, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 248 final, Brussels, (2007) s.8 
72 Sosyal havale (social remittance): Sosyal havaleler, göçmenlerin kabul eden ülkelerden gönderen ülke 

topluluklarına aracılık ettiği ve gönderdiği fikirleri, uygulamaları, zihniyetler setini, dünya görüşlerini, 

değerleri, tutumları, davranış normlarını ve sosyal sermayeyi anlatmaktadır. Bkz. Özgür Ertuğrul Murat, 

“Küresel Göçün Sosyo-Mekânsallığı: Ulusötesi Mekânlar/Yerelötesi Yerler, Topluluklar ve Kimlikler” 

Coğrafi Bilimler Dergisi, 16 (1), 1- 35 (2018) s.15 
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sermayeyi içerebilir. Sosyal havaleler, göçmenlerin kabul eden ülkelerden gönderen ülke 

topluluklarına taşıdığı fikirleri, uygulamaları, zihniyetler setini, dünya görüşlerini, 

değerlerini, tutumlarını, davranış normlarını ve sosyal sermayeyi anlatmaktadır. Göçmenler, 

göç ettikleri toplum içinde, farklı sosyo-politik normlarla, değerlerle, alternatif medyayla ve 

kurumsal bağlamlarla karşı karşıya kalmaktadır. Onlar tarafından zamanla benimsenen bu 

yeni normlar ve değerler, doğrudan (geri dönüş yoluyla) ve/veya dolaylı olarak (ağlar 

vasıtasıyla) menşe ülkelere aktarılmaktadır. Bu bilgiler göçmenler tarafından menşe 

ülkelerine çeşitli şekillerde aktarabilirler. Bu durum döngüsel göçle gerçekleşebileceği gibi 

geri dönüşle de gerçekleşebilmektedir. Bilgi aktarımı amaçlı dönüş hareketleri kalıcı dönüş, 

geçici dönüş ve sanal dönüş üç kategoriye ayrılabilir.73   

Kalıcı dönüşte, önemli bir süre başka bir ülkede yaşadıktan sonra kesin olarak menşe 

ülkelerine dönen göçmenler, edindikleri bilgileri aktararak ülkelerinin gelişimine önemli 

katkılar sağlayabileceği gibi kalma niyeti olmaksızın hedef ülkede daha kısa bir süre yaşamış 

olan geçici göçmenler de menşe ülkelerine bilgi transferini kolaylaştırabilmektedir. Geçici 

dönüşte göçmenlerin bilgi aktarımı için menşe ülkelerine kalıcı olarak dönmeleri de 

gerekmemektedir. Bu durumda ziyaretler ve kısa vadeli geri dönüşler yoluyla bilgi ve 

becerilerini aktarmaktadırlar.74 Sanal dönüşte ise, artan küresel bağlantı ve bilgi 

teknolojisindeki büyük gelişmeler sayesinde, göçmenlerin menşe ülkelerindeki aileleri ve 

arkadaşları ile yakın temas halinde olmaları sonucunda menşe ülkelerine fiziksel olarak geri 

dönmeden bilgi aktarabileceği ve sanal geri dönüşün özellikle uzun vadeli fiziksel geri 

dönüşün bir seçenek olmadığı, yüksek güvensizliğin olduğu çatışmalardan etkilenen 

ülkelerde daha önemli olduğu düşünülmektedir.75  Bu aktarım bireysel düzeyde 

gerçekleşebileceği gibi, kuruluşlar veya ağlar arasında da gerçekleşebilmekte olup e-posta, 

telefon ve video görüşmeleri, dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden 

gerçekleşebildiğinden yüz yüze etkileşimlere göre daha uygun maliyetlidir. 

Son yıllarda, menşe ve hedef ülkelerinin hükümetleri ve uluslararası kuruluşlar da, 

yüksek vasıflı göçmenlerden bilgi aktarımını mümkün kılmak için geçici geri dönüşü teşvik 

eden programlar uygulamaktadır. Bunlara örnek olarak; Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP)’nin oluşturduğu, Yurt Dışında Yaşayan Yurttaşlar Aracılığıyla Teknoloji 

                                                
73 Mueller Charlotte, Migration & Knowledge Transfer https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/ 

(Erişim Tarihi: 10.08.2020) 
74 https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/ (Erişim Tarihi: 10.08.2020) 
75 https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/ (Erişim Tarihi: 10.08.2020) 

https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/
https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/
https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/
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Transferi Programı (TOKTEN), Nitelikli Afrika Vatandaşlarının Geri Dönüşü Programı 

(RQAN), Afrika'da Kalkınma için Göç (MIDA) ve Nitelikli Vatandaşların Geçici Geri 

Dönüşü Programı (TRQN) gösterilebilir. 

1.3.2.3.5 Uluslararası Ticaret  

Göçün sürdürülebilir kalkınmanın bir itici gücü olduğu ve göçmenlerin kalkınmanın 

aracıları olduğu üst başlıklarda da bahsedildiği üzere artık geniş bir biçimde kabul 

görmektedir. Göçün etkileri, menşe ve hedef ülke ekonomik ve sosyal gelişmeler üzerindeki 

etkileri, göçmenlerin yaşamları üzerindeki etkinin ötesine geçebilmektedir. Buna, göçün 

uluslararası ticarete katkısı da dâhildir ve bu da önemli bir kalkınma sağlayıcısıdır.76  Göç 

ve ticaret arasındaki ilişkiyi açıklamaya ilişkin çeşitli çalışmalar ve teoriler bulunmaktadır. 

Bunlardan biri, göçmenlerin kendi ülkeleri ile yerleştikleri ülke arasında piyasa 

bilgilerinin aktarılmasına ve bağlantıların daha kolay yapılmasına imkân sağlamaları 

sayesinde ticarî işlem maliyetlerini düşürerek ikili ticaretin gelişmesine katkıda 

bulunmasıdır.77  Bu bilgi avantajı sayesinde iki ülke arasında kurulan etnik ağlar ticaret 

lehine etki gösterebilmektedir. Göçmenler geldikleri ülkede kalan insanlarla temas kurarak, 

karşılıklı kültür anlayışı ve güven konularında bir avantaja sahip olarak ticari faaliyetlerin 

geliştirilmesinde öncü olarak yer alabilmektedirler.78  Bu şekilde oluşan resmi veya gayrı 

resmi gruplar aracılığıyla bireyler arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkiler devam ettirilir. Bu 

bağlar vasıtasıyla ülkeler arası etkileşim de artmaktadır. Bu etkilere, ağ etkisi denilmektedir. 

Buradan hareketle ağ etkisinin hedef ülke için hem ithalatı hem ihracatı artırdığı söylenebilir.  

Göç ve ticaret arasındaki ilişki üzerinde göç eden insanların niteliği de önemli bir 

etkiye sahiptir. Göç eden kişilerin bilgi birikimlerinin olması, bir mesleğe sahip olmaları ve 

göç ettikleri ülkenin dilini biliyor olmaları ekonomide önemli bir rol oynamaktır. Nitelikli 

göçmenler, ticari bağlantıların sağlamasını daha kolay hale getirmekte olduğu ve bu 

durumun, vasıfsız işçilerin daha düşük ücretlerle çalıştırılması yoluyla girdi maliyetlerinin 

                                                
76 Mashayekhi, M., Antunes, B., and Kidane, M. J., Trade, “Migration and Development, In Handbook for 

Improving the production and use of Migration Data for Development” Global Knowledge Partnership for 

Migration and Development (KNOMAD), World Bank, Washington, DC, 2017 s.79 
77 Çelebi, Fisun, Durmaz Atakan; “Göçmenlerin Uluslararası Ticaret Üzerine Etkisi: Mena Bölgesi’ndeki Türk 

Göçmenler Üzerine Bir Uygulama” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17, 2016 s.261 
78 Çakırca, Yüksel; Demirtaş, Gökhan; “Uluslararası Göçün Dış Ticaret Üzerine Etkisi: Türkiye İçin Ampirik 

Bir Analiz”, Siyasal: Journal Of Political Sciences, 28(2), 2019 
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düşmesi ve dolayısıyla ihracatta rekabet avantajı yaratılmasını sağlaması gibi nedenlerle 

pozitif etki oluşturduğu öne sürülmektedir.79  

Göçün ticaret üzerindeki bir diğer temel etkisi ise tercih etkisidir.80 Göçmenler menşe 

ülkede sahip oldukları eski tüketim alışkanlıklarını göç ettikleri ülkede de devam ettirme 

eğilimindedirler. Diğer bir deyişle, göçmenler beraberlerinde kendi ülkelerinde tükettikleri 

mallara yönelik bir talep de getirmektedirler. Göçmen stokunun fazla olması halinde bu 

durum göç alan ülkenin ithalat talebinde bir artışa yol açmakta ve tercih etkisi olarak 

adlandırılan bu süreçte göçlere paralel olarak mal akımlarında da bir artış ortaya 

çıkabilmektedir. 81 

Yukarıda da açıklandığı üzere işgücü göçü; göç stoku, göçmen niteliği, ülkenin net 

ihracatçı veya ithalatçı olması gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak menşe ve hedef ülkelerin 

ticareti üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler, ekonomik açıdan olumlu (düşen 

girdi maliyetleri), sosyal açıdan ise olumsuz (uyum sorunları) olabilmektedir.  

1.3.2.3.6 Ulusaşırı Bağlar 

Göç, belirli bir noktadan diğer bir noktaya gerçekleşen tek yönlü bir hareket olmaması 

ve bu iki nokta arasında çok çeşitli aktörlerin de dahil olduğu sürekli ve dinamik bir süreci 

ifade etmesi nedeniyle ulus aşırılık kavramı ile de sıkça ilişkilendirilmektedir. Ulus aşırılık 

kavramı genel olarak bireylerin ve toplumların ulusal sınırları ötesinde hareketlerini 

tanımlarken kullanılmakta ve kültürel bağların ötesindeki hareketleri de kapsamaktadır.82  

Ulusaşırıcılığın karakteristiği bu kavramı “uluslararası‟ kavramından ayırmakta; devletler 

ve toplumlar arasındaki resmi ilişkiler yerine, insanlar, halklar ve gruplar arasındaki devlet 

dışı ilişki alanına (sivil alana) odaklanmaktadır.83  Daha açık bir anlatımla ulusaşırıcılık, 

sosyal birimlerin, farklı devletlerden/toplumlardan ayrılmış aktörlerin, bazı ortak özellikleri 

paylaşması durumu üzerinden kurduğu ilişki ile kavramsal bir farklılık ortaya 

koymaktadır.84   

                                                
79 Çakırca; a.g.m. s.145 
80 Çakırca; a.g.m. s.145 
81 Emirhan, Narin Pınar; “Uluslararası Emek Göçü ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Uygulama, 

Ege Akademik Bakış”, Ege Academic Review, Cilt: 14 Sayı: 4, 2014 s.611-620 
82 Yılmaz, Kaplan; Azize, Duygu; Diasporada Kimlik İnşası ve Aidiyet Sorunsalı: Kavramsal Analiz, 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019 s. 55 
83 Yaldız, Fırat; “Uluslararası Göç Ve Diaspora İle İlişkili Kavramlar”, İnsan Ve Toplum Bilimleri 

Araştırmaları Dergisi, Cilt.3, Sayı: 2,2014, s.386 
84 Yaldız, a.g.m., s.386 
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Bugün için göçmenler içinde yaşadıkları toplum ve doğdukları büyüdükleri ülkeler 

gibi başka ülkelerde yaşamakta olan akraba ve arkadaşlarıyla ilişkilerini, bağlarını 

sürdürmekte olduğundan söz konusu iletişim ağı her biri için ekonomik, psikolojik ve sosyal 

bakımdan önemli bir rol üstlenmekte ve bu ikili hareketlilik ulusaşırı alanlar yaratmaktadır.85  

Literatürde kimi yazarlarca yatırım, ticaret, kültürel ürünler, fikirler ve insanlar gibi farklı 

unsurların artan bir biçimde sınırlar arası dolaşımı ve çok farklı konumlardan kontrol edilen 

ulusaşırı ağların yaygınlaşması küreselleşmenin en çarpıcı özellikleri olarak 

değerlendirmektedir.86  Küreselleşme ile birlikte; her türlü küresel akışkanlığın yaygınlık ve 

yoğunluk kazanması, ulusaşırı yapılar, ağlar ve bağlar aracılığıyla ulusaşırı alanları ortaya 

çıkması, kurulan ağlar ve bağlar üzerinden erişilebilen dinamizm ve yüksek adaptasyon 

yeteneğiyle toplumların kavrayışlarını ve değerlerini zaman içerisinde yapısal olarak 

dönüştürebilecek nicelik ve niteliğe sahip araçlar oluşturmaktadır.87  Kurulan ulusaşırı 

bağlar aracılığıyla göç eden ve göç alan ülke arasında ulusal sınırların ötesinde yapısal bir 

bağ oluşmaktadır. Oluşan bu bağların göç alan ve göç veren ülke için pek çok etkisi olmakla 

birlikte bu çalışma kapsamında iki temel etkisi üzerinde durulacaktır. Bunlarda ilki ulusaşırı 

ağların göç maliyeti üzerindeki etkisidir. Göç alan ülkeye ilk kez göç eden ilk göçmenlerin 

gittikleri yerde yararlanabilecekleri ağlar henüz oluşmamıştır. İlk göçmenlerden sonra 

devam eden, onların akraba ve arkadaşlarından oluşan göçlerde ise göçmenler arasındaki 

ilişkilerin doğasına uygun olarak gelişen sosyal bağların etkisi ile göçün potansiyel maliyeti 

önemli oranda düşmektedir.88  Bireyler arasında gelişen bu tür enformel bağlar insanların 

ekonomik sermayenin çeşitli türlerine erişim sağlamak için yararlanabilecekleri sosyal 

sermayenin bir şeklini oluşturmaktadır. Zira bireyler sosyal ağlara bir çıkar sağlamak üzere 

dâhil olmakta böylece mevcut sosyal ağlarını da genişletmektedir.89 Sosyal sermaye, ülkeler 

arası malların ve kişilerin daimî bir akışının oluşmasında etkili görülmekte ve bir köprü gibi 

işlev gördüğü düşünülmektedir. Bu bağlamda göç çalışmaları açısından sosyal sermayenin 

unsurları işbirliğini geliştirerek göçün maliyetlerini düşürmektedir. 

                                                
85 İlbuğa Uçar, Emine; “Çokkültürlülük, Ulus-ötesilik ve Kültürlerarası İletişim Yeterliği”, Cankaya 

University Journal of Humanities and Social Sciences, Cilt:7 Sayı:1 2010 s.176 
86 Ekiyor Yiğüttürk, Emel; “Abd’de Yaşayan Türk Göçmenlerin Türkiye ile Ulusaşırı Bağları ve Sosyal 

Sermayeleri”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 53 (2), 2018 s.396 
87 Ulusoy, Ergin; Diasporayı Yeniden Düşünmek, Diaspora Teorisi ve Tarihsel Bağlamda Türkiye’nin 

Diaspora Politikası, 1. Baskı, Ankara Şubat, 2016, s 12 
88 Ekiyor; a.g.m., s 397 
89 Ekiyor; a.g.m., s 399 
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Ulusaşırı bağların göç alan ve veren ülke için bir diğer etkisi ise sosyoekonomik 

işbirlikleri girişimcilik ve ticaret bağlamında ortaya çıkmaktadır. Ulusaşırı bağlar göçmen 

girişimciliği türlerinden döngü girişimcilik alanında önemli rol üstlenmektedir. Ulusaşırı 

girişimciler bir ülkeden diğerine göç ettikten sonra menşe ülke ile yerleştikleri ülke 

arasındaki iş bağlantılarını eş zamanlı olarak sürdüren girişimcilerdir.90  Bu girişimciler 

ulusaşırı bağlar aracılığıyla emek, sermaye, hammadde ve lisans gibi somut ve soyut 

kaynakları hem yerleştikleri ülkeden hem de menşe ülkeden temin edebilmektedir.91  Bu 

noktada ulusaşırı bağlar kanalıyla gelişen ulusaşırı girişimcilik ile uluslararası girişimcilik 

birbirinden ayrışmaktadır. Ulusaşırı girişimcileri uluslararası girişimcilikten ayıran dört ana 

faktör vardır.92  

1.İki yönlü uluslararası faaliyetler neticesinde bilgi kaynaklarına sahip 

olunması  

2.Göç edilen ülkelerin pazarlarında var olmak ve rekabet avantajı 

sürdürmek için ihtiyaç duyulan kaynakların menşe ülkelerden temin edilebilmesi  

3.Köken ülke ile etnik bağlar sebebiyle sosyal sermayeye sahip olma ve 

bu sayede uluslararasılaşma önündeki engellerin aşılabilmesi 

4.Kültürel geçmiş, uluslarasılaşmadan gelen fırsatları keşfetme ve 

değerlendirme özelliklerin yerel girişimcilere nazaran fazla olması 

 

Yukarıdaki temel farklılıklar ulusaşırı girişimcilik ile göçmen girişimciliği de 

birbirinden ayırmaktadır. Zira tüm göçmen girişimciler menşe ülkeleri ile bağlarını devam 

ettirmemekte ve dolayısıyla bu anlamda ulusaşırı bağlara sahip bulunmamaktadır. Ayrıca 

ulusaşırı girişimcilerin, göçmen girişimcilere göre göç edilen ülkede daha uzun ikamet 

ettikleri, daha eğitimli oldukları ve iş tecrübesine daha fazla sahip oldukları görülmüştür.93 

Bu açıdan aynı etnik gruptan olan ulusaşırı girişimcilerin, diğer göçmen girişimcilere göre 

ekonomik anlamda göç edilen ülkeye daha fazla entegre olduğu görülmüştür.  Bu bağlamda 

ulusaşırı bağlar göçmen girişimciliği ulusaşırı girişimciliğe dönüştürebilmekte ve bu durum 

                                                
90 Portes, Alejandro; YİU, Jessica; “Entrepreneurship, Transnationalism, And Development”, Migration 

Studies, Volume 1, Issue 1, March 2013, s.79 
91Sequeira, J. M., Carr, J. C. ve Rasheed, A. (2009). Transnational entrepreneurship: Determinants of firm type 

and owner attributions of success, Entrepreneurship: Theory and Practice, Volume 33 Issue 5, 1023–1044 

Fırat Talha; Ulusaşırı Girişimcilerin Yurt İçi ve Yurt Dışı Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans 

Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2019 s.34  
92 Fırat; a.g.e., s.67 
93 Fırat; a.g.e s.68 
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menşe ve hedef ülke için ekonomik fırsatlar yaratmakta ayrıca hedef ülkeye entegrasyon 

üzerinde de dolaylı etkiler oluşturmaktadır. 

Göçmenler kurdukları sınır ötesi aile bağları ve ekonomik bağlarla, kişisel becerilerini 

daha etkin kullanabilmekte ve güçlendirebilmekte, böylece hem menşe ülkeler, hem de hedef 

ülkeler açısından kalkınmaya fayda sağlayabilmektedirler. Bu başlık altında ulusaşırı bağlar 

olarak adlandırılan bu bağların göç maliyeti, girişimcilik ve entegrasyon gibi çeşitli alanlarda 

olumlu etkileri üzerinde durulmuştur. Yukarıda bahsedilen bu hususlar Türkiye’nin dönem 

başkanlığı yaptığı dönemde Küresel Göç Forumunda göçün insani ve finansal maliyetini 

azaltmak, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi çerçevesinde diasporaları ve göçmen 

girişimcileri harekete geçirmek gibi başlıklar altında da ele alınmıştır.94  Dolayısıyla 

ulusaşırı bağlar olarak adlandırılan bağların işgücü göçü alanında dolaylı ve dolaysız pek 

çok olası etkisi bulunmakta olup uluslararası işgücü politika sürecinde ele alınabilecek bir 

başlık olabileceği düşüncesi ile bu çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 11. Kalkınma Planı, Dış Göç Politikası, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Kalkınma Bakanlığı, Ankara, 

2018 s.20 
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İKİNCİ BÖLÜM 

POLİTİKA VE ULUSLARARASI İŞGÜCÜ POLİTİKASI 

 

 

2.1 Politika Kavramı 

Politika kavramını açıklarken öncelikle siyaset ve siyasa gibi kavramları da açıklamak 

gerekmektedir. Zira bu üç kavram Türkçede her ne kadar birbiri yerine kullanılıyor olsa da 

farklı boyutlara atıf yapmaktadır. Eski Yunan toplumunda “polis”, devlet veya şehir devlet; 

politika siyasal işler, siyasal şeyler; “politike”, siyaset sanatı; “politis”, vatandaş; “politeia”, 

devlet, anayasa, cumhuriyet; politikos” ise devlet adamı anlamına gelmektedir. Kökeni eski 

Yunan toplumuna dayanan siyaset (politics) kelimesi şehir devleti anlamına gelen polisten 

gelmektedir. Siyaset, polisin işlerine daha doğrusu polisle ilgili olana atıfla 

anlaşılabilmektedir. Bundan dolayı bu tanımın modern biçimi “devletle ilgili olan”dır.95  

Siyaset kelimesinin etimolojik kökeni ise Arapça olup “at eğitimi, at bakıcılığı” anlamına 

gelmekte günümüzde ise “ülke, devlet ve insan yönetimi” olarak kullanılmaktadır.96   

Politika ve siyaset sözcükleri arasında anlamsal olarak bir fark bulunmamakta zira ikisinin 

de kökeni polis kelimesine dayanmaktadır.97  Ancak bu noktada dilbilimsel açıdan farklı 

yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar İngilizce’de policy, polity, politics gibi 

ifadeler üzerinde belirginleşmiştir. Polity boyutu siyasetin kuramsal ve kurumlarla ilgili 

yanını, politics karar alma alma süreci, çatışmalar, anlaşma ve oydaşma gibi olguları ve 

policy ise siyasetin içerik ve maddesel kısmını ifade etmektedir.98   TDK’ya göre ise siyaset 

kavramı “devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış”, 

politika “devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme 

esaslarının bütünü, siyaset, siyasa” “davranış biçimi, düşünce yapısı”, “bir hedefe varmak 

için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki 

uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme“ anlamlarına gelirken siyasa 

                                                
95 Heywood, Andrew; Siyaset, Adres Yayınları, 8. Baskı, 2013 s.23 
96 Emiroğlu, Akif; Toplumbilimsel Siyasa, Siyasal Sosyolojiye Giriş, Ekin Kitabevi, 1. Baskı, Bursa, 2006 

s.6 
97 Emiroğlu; a.g.e. s.7 
98 Aköz Seçkin; “Politika Kavramının Siyaset Kavramı Yerine Kullanılması ve Bilimsellik Tartışmaları 

Bağlamında Devlet Olgusuyla İlişkisi” , Van Yüzüncü Yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(5) 

2018 s.73 
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sözcüğü de “Arapça siyaset” olarak tanımlanmaktadır99.  Sözlük anlamları itibarıyla iç içe 

geçmiş olan bu üç kavramdan politikanın ne olduğu konusunda temelde iki farklı görüş 

bulunmaktadır.100  Bu iki görüş politikanın karşıt iki yönünü ortaya koymakta olup ilk görüşe 

göre; politika toplumda yaşayan insanlar arasında bir çatışma, mücadele ve kavgadır. 

İnsanlar yaradılışları, sosyal ve ekonomik durumları bakımından değişik fikirlere ve değişik 

çıkarlara sahiptirler. Aralarındaki düşünce, çıkar ve psikolojik eğilim farklılıklarından doğan 

çatışma politikanın temelini oluşturur. Bir bakıma, çatışmanın asıl konusu toplumdaki 

değerlerin paylaşılmasıdır denebilir. Çatışmanın hedefi ise, iktidarın ele geçirilmesidir. 

Toplumdaki çeşitli gruplar siyasal iktidarı elde etmek ve onu kullanmak suretiyle kendi 

görüşlerini ve çıkarlarını gerçekleştirmek amacını gütmektedirler.101  Bir diğer görüşe göre 

ise politikanın amacı her şeyden önce toplumda bütünlüğü sağlamak, özel çıkarlara karşı 

koyarak genel yararı ve insanların "ortak iyiliğini" gerçekleştirmektir.102  Bu görüş "olan"ı 

değil, daha çok "olması gereken"i belirtmekte olduğundan gerçeği bütünüyle kapsamaktan 

uzak düşebilir. Temelde iki zıt bakış açısıyla ifade edilen politika (politics) Türkçe’de yaygın 

olarak “bir kuruluş veya birey tarafından benimsenen veya önerilen bir eylem rotası veya 

ilkesi” anlamında ve aslında siyasa (policy) kavramı yerine kullanılmaktadır. Bu tez 

kapsamında politika kavramı İngilizcede policy olarak ifade edilen siyasa kavramının 

karşılığı olacak şekilde incelenmektedir. 

Literatürde kimi yazarlar politikayı "devletin yaptıklarını belirleyen ve sınırlayan 

siyasi etkinin ürünü" olarak tanımlar.103  Diğer bir tanıma göre ise politika/siyasa, belirli bir 

sorunla uğraşabilmek için yapılan amaçlı bir eylem planıdır. Bir şeyi siyasa olarak 

isimlendirmek, belirli bir eylem akışına resmi onay kazandıran resmi bir kararın alındığı 

anlamında gelir. Bu anlamda politika/siyasa, siyasi sürecin çıktısını ifade eder.  

Devlet adına bir hükümet belli bir toplumsal sorun veya belirli bir konuda karar 

verince ve ilgili mevzudaki planlama ve uygulama süreçlerine dair stratejiler belirlediğinde, 

bu da kamu politikası olarak adlandırılabilmektedir.104  Bu yüzden kamu politikası yönetim 

organlarının resmi yani açıklanmış kararları olarak görülebilir. Ancak siyasa, niyetler, 

                                                
99 https://sozluk.gov.tr/ (12.06.2020) 
100 Kapani Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 19. Baskı, 2007 s.17 
101 Kapani, a.g.e, s.17 
102 Kapani, a.g.e, s.18 
103 Özer, Buğra, vd.; “Kamu Politikası Yapımı ve Kimlik-Tabanlı Siyasa Yapımı Süreçleri: Türk Kamu 

Yönetimine Dair Genel Değerlendirmeler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 17(1), 2012 s.240 
104 Özer, a.g.m., s.240 
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eylemler ve sonuçlar arasındaki bağlantıyla daha iyi anlaşılacaktır. Siyasa niyetler 

seviyesinde hükümetlerin tutumuna, eylemler seviyesinde hükümetin davranışlarına ve 

sonuçlar seviyesinde ise hükümet faaliyetinin sonuçlarına yansımaktadır.105  Oysa 

hükümetlerin yapmayı veya yapmamayı seçtikleri şeyler şeklinde de ifade edilen106  kamu 

politikası her zaman yönetim organlarının resmî açıklamalarında yer almayabilir. Bu 

tanımlamalara ek olarak kamu politikasının ne olduğuna ilişkin literatürde farklı ve zaman 

zaman benzeşen tanımlamalar bulunmaktadır. Örneğin kimi yazarlar tarafından kamu 

politikası “bir ödül ya da ceza olabilecek bir yaptırımla desteklenen, resmi olarak açıklanan 

bir niyet ifadesi” olarak ifade edilirken kimi yazarlarca “vatandaşların yaşamlarını etkileyen 

kararların alınması ve uygulanması” “siyasi aktör ve grupların aldığı birbiriyle bağlantılı 

kararlar serisi” " birtakım kuruluş veya kişilerin bir sorunu çözmede izledikleri amaçlı 

hareketler bütünü" şeklinde tanımlamışlardır.107  Bu görüşlerin ortak özelliği politikayı 

belirli bir sorunun çözümü için eyleme geçme veya eylemsizlik şeklindeki amaçlı tavırlar 

olarak görmeleri ve kamu politikasını ise bu tavrın ürünü olan kararlar olarak ele almalarıdır. 

Özetle kamu politikası belirli bir amaca ulaşırken ve belirli bir hedefi gerçekleştirirken 

önerilen politikanın karşılaşacağı engeller ve fırsatların bulunduğu bir çevrede olan bir 

grubunun veya devletin eylem planı veya eylemsizlik kararıdır. Bu eylem veya eylemsizlik 

kararının ne şekilde alındığına ilişkin yaklaşımlar bir sonraki bölümde yer almaktadır. 

 

2.2 Karar Alma Yaklaşımları 

Politika yapımı, yalnızca kararların nasıl alındığını veya belli bir politika alanına 

ilişkin birbiriyle ilişkili bir takım karar kümelerini içerdiği gibi farklı karar türlerini de 

kapsamaktadır. Zira her bir yönetsel eylem hem karar vermeyi hem de verilen kararı 

uygulamayı içerir. Dolayısıyla kararın doğruluğunun örgütsel başarının temelini teşkil 

ettiğini söylemek gerekmektedir. Mantıksal olarak karar verme sürecinin başarısının hem 

karar vericinin hem de örgütün başarısıyla doğru orantılı olduğunu savunmak 

mümkündür.108  Bu nedenle, uluslararası işgücü politikası incelenirken hangi girdilerin ne 

                                                
105 Heywood; a.g.e. ss.305-506 
106 Nacak, Osman; “Politika Yapım Sürecinde Kullanılan Yeni Bir Yöntem: Düzenleyici Etki Analiz”i, 

Sakarya İktisat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 s.2 
107 Akıncı, Berat, “Türkiye'de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yeni Aktör: Cumhurbaşkanlığı Politika 

Kurulları”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt:8 Sayı:16, 2018, s.2132 
108 Tozlu Ahmet, “Karar Verme Yaklaşımları Üzerinde Herbert Sımon Hegemonyası”, Sayıştay Dergisi, 

Sayı:102, 2016, s.28 
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tür çıktılara dönüştüğü politika döngüsü içerisinde hangi aşamalarda neler yapıldığı veya 

yapılabileceği, gündem belirleme aşamasından değerlendirmeye kadar gözetilmesi gereken 

göstergelerin belirlenebilmesi için ilk olarak karar alma yaklaşımları incelenecektir.  

Karar alma bir hizmetin ne olduğunun, nasıl yapılacağının ve kime hitap edeceğinin 

saptanmasıdır. Öte yandan toplumdaki bazı durumların kamu politikası konularından biri 

haline gelmesini önlemek için zaman zaman “karar almama” şeklinde bir karar da 

alınabilmektedir. Her iki türde de karar alıcıların çeşitli yöntemler gözeterek bir karara 

varması gerekmektedir. Bununla birlikte nasıl ve niçin karar alınacağını kabul ettirmek zor 

olabilmektedir. Kuşkusuz kararlar bireyler veya gruplar tarafından da farklı şekillerde 

alınmaktadır. Bu süreci yani kamu politikalarını anlamaya yönelik olarak çeşitli modeller ve 

karar almaya ilişkin çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları rasyonel karar alma 

modeli, artırımcılık, örgütsel süreç modeli, bürokratik siyaset modeli ve süreç modelidir. Bu 

modeller, politik yaşamın farklı yönlerine odaklandıkları ve bu nedenle politikaların ayrı 

özelliklerine odaklandıkları için rekabetçi olmayıp tamamlayıcı niteliktedir. Bağlamsal 

farklılıklara bağlı olarak, gelişmiş ülkelerin kamu politikalarının gelişmekte olan ülkelerin 

politikalarından önemli ölçüde farklılaşması nedeniyle mevcut politika oluşturma 

teorilerinin gelişmekte olan ülkelerin politikalarını incelemek için geniş bir kullanım alanı 

sunmasına rağmen kapsamlı bir analiz için tam anlamıyla yeterli olmadığına ilişkin görüşler 

bulunmaktadır.109    

Karar alma modellerinden ilk olarak ekonomik analiz alanında geliştirilen rasyonel 

karar alma modeli, rasyonelliği sonuçların değerlendirilebildiği durumlarda bir davranış 

üzerine alternatifler arasından seçim yapmak olarak tanımlamaktadır.110  Bu modelde 

politika kavramına araç amaç ilişkisi çerçevesinde bakılmakta önce amaçlar belirlenerek 

daha sonra bu amaçları gerçekleştirecek araçlar aranmakta ve daha sonra amaçları 

gerçekleştirmeye en uygun araçlar belirlenmektedir.111  Bu modelde karar alıcı gözlem, 

istatistiksel analiz veya modelleme ile gerekli bilgiyi elde ederek kararlarını somut niceliksel 

verilere dayandırmaktadır. Bu tür karar alma her ne kadar varsayımsal tahminlerin önüne 

geçerek sistematik bir yol ortaya koysa da son derece hızlı değişimlerin ve buna bağlı anlık 

değişim kaynaklı fırsatların ortaya çıktığı anlarda gecikmeye neden olarak beklenen yararın 

                                                
109 Osman Ferdous Arfina, Public Policy Making: Theories And Their Implications In Developing Countries, 

Assian Journal Of  Political Science, 2002, s.37 
110 Ed. Şengül, Ramazan; Kamu Politikası, Umuttepe Yayınları, 1. Baskı, 2018 s. 53 
111 Özer Mehmet Akif, Akçakaya Murat, Yaylı Hasan, Batmaz Nazlı, Kamu Yönetimi Klasik Yapı ve 

Süreçler, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, 2019, s.175 
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ortadan kalkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu tür karar alma çoğunlukla kısa 

vadede sonuç alınması beklenen politika alanlarında değil uzun vade sonuçlarının 

planlandığı politikalarda daha uygun olarak kabul edilmektedir.112    

Rasyonel model, ona göre daha uzlaşmacı ve sonuçları daha kestirilebilir olan, 

ussallığın her koşulda ve zamanda mümkün olmadığını, ussallığın değişken olduğunu ve 

ancak kişiye bağlı alternatiflere ve seçimlere bağlı olduğunu savunan artırımcı modelinin 

eleştirilerine maruz kalmıştır. Zira amaçlarla araçların iç içe geçtiği artırımcı modelde daha 

önce alınan kararların gözden geçirilerek gerekirse çeşitli düzeltmelerle devam ettirilmesi 

söz konusudur.113  Bu model ne rasyonel model kadar derinlikli analizler içermekte ne de en 

iyiyi bulmaya odaklanmakta olup çoğunlukla işe yarayan bir yöntem bulduğunda arayışını 

sonlandırmaktadır. Ancak mevcut politikanın olmadığı durumlarda yetersiz kalan artırımcı 

model de yeniliklere kapalı yapısı, daha önce tespit edilmemiş problemlere karşı yetersizliği 

ve ani gelişen meselelerde yeterli hareket kabiliyetine imkân tanımaması gibi sorun alanları 

nedeniyle eleştirilmiştir. Bu durum artırımcı modelin ve rasyonel modelin olumlu yönlerinin 

birleştirilerek yeni bir yaklaşım ortaya koyma eğilimini ortaya çıkarmıştır. Bu eğilim 

sonucunda ise karma modeller öne çıkmıştır. Karma modellerde önemli veya radikal kararlar 

alınırken rasyonel modellerden faydalanılabileceği, ancak süreğen problem ya da 

politikalarda artırımcı modelin faydalı olacağı iddia edilmektedir. Kimi yazarlar ise yeni 

sorunların yaygın olarak ortaya çıkmadığı istikrarlı toplumlarda artırımcı modelin başarılı 

olacağını, ancak dinamik nitelikli toplumlarda radikal çözüm önerilerine ve rasyonel 

yöntemlere ihtiyaç olacağını iddia etmiş, sonuç olarak var olmayan meselelerle ilgili 

kararlarda rasyonel modeli, süreğen politikalarda ise artırımcı modeli önermiştir.114  

Yukarıda açıklanan modeller özleri itibarıyla karar alma sürecinin niteliğinin nihai 

kararlar üzerinde sahip olduğu etkiye önem vermemektedir. Bu noktada ise bürokratik ya da 

örgütsel modeller sürecin sonucu etkileme derecesine ışık tutmaktadır. Örgütsel süreç 

modelinde her örgüt kendi kurumsal özelliklerinden kaynaklanan “standart davranış ilkeleri” 

geliştirmekte ve örgütsel kararlar da bir prosedür ve teamüller dizisi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. 115 Bu modelde herhangi bir büyük örgütte bulunan değerlerin, varsayımların 

ve düzenli davranış kalıplarının kararlar üzerindeki etkisi önceliklendirilmekte, bu kalıpların 

                                                
112 Şengül; a.g.e., s.54 
113 Şengül; a.g.e., s.55 
114 Babaoğlu; a.g.e., s.522 
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rasyonel analize ve objektif değerlendirmeye uymalarından ziyade kararlar onları alan 

bakanlığın veya birimin yerleşik kültürünü yansıtıyor olarak görülmektedir.116  Bu modelde 

politikalar kurumsal çıktı olarak kabul edilmektedir.117  Kamu politikaları bu kurumların 

takındıkları tutumlara göre şekil almakta; bireyler bu süreçte kurumların tutumlarına göre 

duruş belirlemektedir. Bürokratik siyaset modelinde ise personel ile birimler arasındaki 

müzakereye vurgu yapılmaktadır. Bu yaklaşımda örgütsel süreç modelinin aksine tek bir 

çıkar etrafında birleşmiş yekpare fikirler reddedilerek kararların içerisinde avantaj 

dengesinin sürekli değiştiği bir yarış arenası doğduğu öne sürülmektedir.118  

Kamu politikalarının süreç olarak incelenmesini öneren ve alanda en çok kabul gören 

ve tartışılan anlayış ise yine rasyonel temellere dayanan süreç yaklaşımıdır. Aşamacı model 

olarak da tanımlanan bu modelde politika yapım süreci kademe kademe incelenir, aktörler 

dâhil edilir ve politika üretilmeye ya da var olan politika çözümlenmeye çalışılır. Bu 

modelde amaç, karmaşık bir süreç olan kamu politikası sürecini bileşenlerine ayırarak en 

anlaşılabilir hale getirmektir. Aşamacı model kamu politikası analizi üzerine çalışan pek çok 

akademisyen tarafından incelenmiş ve ortaya politika döngüsü adı verilen analiz çerçeveleri 

çıkmıştır. Süreç modeli yaklaşımına göre politika aşamaları bir sonraki başlıkta detaylı 

şekilde ele alınacaktır. 

Uluslararası işgücü politikalarının bu modellerden yalnızca biriyle anlaşılmasının 

mümkün olmadığı ve kimi zaman bu modellerden birkaçının kimi zaman ise hepsinin 

birlikte gerçekleştiği süreçlerden oluştuğu kabul edilebilir. Dönemsel olarak karar alma 

yaklaşımı değişebileceği gibi geliştirilmesi gereken politika türüne göre de karar alma 

yöntemi değişebilir. Ancak hangi karar alma yöntemi benimsenirse benimsensin, kararların 

ilgili sorun alanına ilişkin duruma dair makul bir bilgi düzeyi ile alınması, yani sorun ile 

çözüm arasında izlenebilir bir ilişki kurulması ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu ilişki, 

“kanıt” olarak da adlandırılan nesnel ve takip edilebilir unsurlar üzerinden tesis edilmektedir. 

Böylelikle politika (müdahale / çözüm) ile sorunun çözümü arasındaki ilişki de izlenebilir 

ve ölçülebilir hale gelmektedir.    

                                                
116 Heywood; a.g.e, s.509 
117 Kurun, İsmail; Türkiye’de 2004 ve 2015 Yılları Arasındaki Demokratikleşme Politikasının Siyasi Bir 
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2.3 Kanıta Dayalı Politika Geliştirme 

Politika yapım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun kanıtların kullanımının dâhil 

edildiği politikalar için ‘kanıta dayalı’ ve ‘kanıt temelli’olmak üzere iki farklı kullanımın 

bulunduğu görülmektedir. Bu iki farklı kullanımın yanında bazı kaynaklarda “kanıttan 

etkilenmiş” veya “kanıta duyarlı” terimlerinin tercih edilmesinin daha doğru olacağı ifade 

edilmiştir.119  

Burada kanıt, politika kararı alınması, alınacak kararın içeriğinin belirlenmesi ve 

uygulama sonuçlarının takip edilebilmesine hizmet eden nesnel veya gözlenebilir unsurları 

ifade etmektedir. İstatistikler, saha gözlemleri/tespitleri, sayısal olarak ifade edilebilen seyir 

ve eğilimler (trendler) en yaygın kullanılan kanıtlardan bazılardır. Örneğin, okula devam 

oranlarının arttırılması için benimsenecek bir politikanın, farklı ve çok boyutlu bileşenlere 

sahip bir kanıt setine (genel devam oranı, kız-erkek ayrımı, okul türlerine göre devamsızlık 

oranları, varsa devamsızlığın artıp azaldığı dönemler, başarı ile devamsızlık ilişkisini 

gösterir nesnel veriler, coğrafi olarak farklılıkları gösteren veriler, tarihsel olarak değişimi 

gösteren veriler, vb.) ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yaklaşım bir taraftan politika alanının çok 

boyutluluğunu bir taraftan da muhtemel tali sonuçlarını hesaba katmaya hizmet etmektedir.  

1970’lerde ortaya çıkan kanıta dayalı politika hareketi 1990’ların sonunda yeniden 

önem kazanmıştır. Politika yapıcılara, devam eden politika ve program geliştirme 

süreçlerinde faydalı girdiler sağlamak niyetiyle politika ve program seçeneklerinin titizlikle 

analizini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Çeşitli araştırmalar veya önceki uygulamalardan 

elde edilen bilgilerin kanıt olarak değerlendirildiği bu yaklaşımda bu bilgilerin politika 

sürecini güçlendireceği fikri esas alınmaktadır. Bilimsel analizler sonucu elde edilen veriler 

tasarlanan politikanın meşruluğuna ve kamu politikalarının daha etkin ve kaliteli sunumuna 

katkı sağlamaktadır. Kanıta dayalı politika yapımı, bir kamu politikasına karar verilmeden 

önce bütün kanıtların toplanması ve analiz edilmesi, buna dayanarak bütün seçenekler 

arasından kamu yararını azami kılacak seçeneğin tespitidir.120  Bu tarif, yukarıda açıklanan 

rasyonel karar alma yaklaşımıyla yakından ilişkili bir tanımlamadır. Politika yapımında 

bilimsel verilere dayanma düşüncesi esasen, politikanın formülasyonu aşamasında planlanan 

                                                
119 Erkek Seyida “Kanıttan Politikalara: Etkin Kamu Politikası Tasarımında Büyük Veri”, Journal Of Social, 

Humanities and Administrative Sciences, 6(22) , 2020 s.552 
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amaçlarla uygulama sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar arasındaki uyumsuzluk seviyesini 

en alt düzeye indirme çabasının bir sonucudur.  

Kanıtlar, kamu politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını iki şekilde 

etkilemektedir. Birincisi, hangi politika eyleminin hayata geçirileceğine karar vermede 

politika seçeneklerinin muhtemel etkinliklerinin kanıtı (evidence of) olarak; ikincisi ise, 

politikaların nasıl yapılacağı ve geliştirileceği ile sürdürülüp sürdürülmeyeceğiyle ilgili 

kararları desteklemek için uygulanan politikaların değerlendirilmesinden çıkarılan kanıtlar 

(evidence from) şeklindedir.121  Yani kanıtlar ile politika yapımı ve değerlendirmesi 

karşılıklı bir bağlantı içindedir. Ancak karklı kamu kuruluşlarında, üst düzey yöneticilerin 

bilgi ihtiyaçları ve uygulamaları önemli ölçüde değişeceği unutulmamalıdır. Doğru bilgiye 

ulaşmak tüm kurumlar için önemli olduğu gibi yalnızca doğru bilgi üretmek değil bu 

bilgilerin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralların belirlenmesi de kanıtların tanımlanabilmesi 

ve kullanılabilmesi için son derece önemlidir. Bu önem nedeniyle kanıt kullanımı ve bilgi 

yönetimi farklı politika alanlarına göre değişiklik göstermektedir.122  Örneğin nesnel olarak 

aynı kanıtlar ekonomi politikaları için farklı anlam ifade ederken çevre politikaları için farklı 

anlam ifade edebilmektedir. Aynı şekilde kanıtlar farklı kamu sektörü işlevleriyle ilişkili 

organizasyon türleri arasında da farklılık göstermektedir.  Hizmet sunucular tarafından 

kullanılan kanıtlar ile politika geliştiriciler tarafından kullanılan kanıtlar farklı şekilde 

tanımlanabilmektedir.  

Karar alma sürecini daha rasyonel hale getirmeyi amaçlayan kanıta dayalı politika 

yaklaşımı politikaların izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik göstergelerin 

geliştirilmesinin arkasındaki temel fikirlerden biri olup bu yaklaşım ile elde edilen kanıtlar 

ışığında çeşitli çıkarımlarda bulunmak mümkün hale gelmektedir. Göstergeler ışığında elde 

edilen kanıtlar yalnızca veya politikaların kısa-orta-uzun vadede sonuçlarının izlenmesi ve 

politikanın amaca ulaşmadaki başarısının ölçülmesinde kullanılmakla kalmayıp artımcı 

modelde olduğu gibi bu kanıtlar ışığında politikalarda küçük müdahalelerle iyileştirmeler 

yapmak da mümkün hale gelmektedir. Ancak bir önceki başlıkta tartışılan rasyonel karar 

alma modeline ilişkin eleştirilerin, rasyonel karar alma modeli ile yakından ilişkili olan 

kanıta dayalı yaklaşım için de geçerli kabul edilebileceği öne sürülebilir. Zira kanıtların elde 
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edilebilmesi için bir dizi analiz çalışması yapılması, uzun bir zaman harcanması ve düzgün 

bir biçimde veri toplanması gerekmekte bu durum ise hızlı karar alınması gereken 

durumlarda toplumsal ihtiyaca hemen müdahale edilmesinin önüne geçebilmektedir. Üstelik 

bu sürecin sonunda, kimi karar alıcıların hali hazırda sahip oldukları kanıyı değiştirecek bir 

çıktı ile karşılaşılmayabilmektedir.  

Kanıta dayalı politika yaklaşımı bunun yanında farklı eleştirilere de maruz 

kalmaktadır. Örneğin oysa çok bilgi ile "iyi politika oluşturma" arasındaki yakın bağlantının 

politik ve örgütsel olarak güçlüklerle karşılaştığı öne sürülmektedir.123  Politika süreci 

kaçınılmaz olarak siyasi değerler, ikna ve müzakere ile ilişkilidir. Dolayısıyla bu politize 

olmuş ortamda bazı kanıtlar kaçınılmaz olarak diğerlerinden daha önemli hale gelebilir. 

Çünkü politik dinamikler yasa koyucuların, paydaşların, medyanın ve siyasi liderlerin 

tercihleri ve belirledikleri gündemler yoluyla ifade edilmektedir. Politika yapımı nihai olarak 

siyasal bir karar verme süreci olduğundan, bu süreçte bilimsel kanıtların politika yapıcıların 

elindeki diğer bilgi kaynaklarından sadece birini oluşturduğu ve sonuç olarak kamu 

politikalarının karmaşık doğası gereği kanıtların yanı sıra birçok farklı unsurun da hesaba 

katılarak birlikte karar verilmesinin çok daha anlamlı sonuçlar yaratacağını kabul etmek 

gerekir. Bu politik bağlam ışığında, önceleri daha yoğun şekilde savunulan “kanıta dayalı 

politika yapımı” pek çok yazarca daha mütevazı bir terim olan “kanıta duyarlı/kanıttan 

haberdar politika yapımı” yaklaşımına adapte olmaya başlamıştır.124  Kanıt temelli 

yaklaşımın karşısına zamanla “kanıta duyarlı” politika yapımı anlayışının koyulması, 

yukarıda yer verilen eleştiriler ile bağlantılıdır. Burada yaklaşım, bir kanıt setine sahip karar 

alıcıların deneyimleri ve görüşleri doğrultusunda ve bu kanıtları hesaba katarak politika 

belirlemesidir. Bu anlayışta kanıtlar “anlama, aydınlatma ve açıklama” rolünde 

konumlandırılarak politika yapımı için tek temel olduğu varsayımından kurtarılmaktadır.  

Özetle göç, istihdam ve kalkınma gibi son derece karmaşık politik alanların kesiştiği 

uluslararası işgücü politikası alanında kanıtların toplanması ve göz ardı edilmemesi 

kuşkusuz beklenen sonuçlara ulaşmada kendine önemli bir yer edinecektir. Ancak politika 

yapımında değerlerin, ideolojilerin ve ekonomik çıkarların içsel rolünün yadsınması da 

mümkün değildir. Bu bağlamda kanıtların yol gösterici ve aydınlatıcı etkisi esas alınarak 

                                                
123 Head, a.g.m., s.472 
124 Head, a.g.m., s.473 
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politika oluşturma ve değerlendirme aşamasında kullanılması politikaların meşruiyeti için 

rasyonel bir temel oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

2.4 Politika Döngüsü 

Kamu politikalarının başarısı ya da başarısızlığı sadece oluşturulan politikanın 

kendisine bağlı değildir. Bunu etkileyen birçok faktörün olduğu söylenebilir. Bu faktörlerin 

en önemlilerinden birisi de politika yapım sürecinin kendisidir. Çünkü oluşturulan her bir 

kamu politikasının, politika yapım sürecinden doğrudan etkilendiği görülmektedir. Bu 

nedenle her bir kamu politikasındaki hataları tek tek gidermeye çalışmaktansa, kamu 

politikalarının yapım sürecinin yeniden dizayn edilmesinin, sürecinin daha iyi ve daha 

işlevsel bir hale getirilmesinin daha makul bir çözüm olacağını söylemek mümkündür.125   

Politika üretmek, iki bakımdan bir süreçtir. Birinci yaklaşımda bazı girdilerin belirli 

sonuçlara bağlandığından hareketle politikanın, fikirlerin üretilmesi ve önerilerin ortaya 

atılmasıyla başlayacağı; müzakere, analiz ve değerlendirme biçimleriyle devam edeceği ve 

ardından resmi kararların alınması ve yürütülmesiyle neticelenen bir süreç halini aldığı ifade 

edilirken, politikanın süreç olduğuna dair ikinci yaklaşımda ise siyasanın özünden ve 

sonuçlarından ziyade onun yapılış sürecine odaklanılmaktadır. 126   

Kamu politikası oluşturma sürecinde, sorunlar kavramsallaştırılır ve çözüm için 

hükümete sunulur; devlet kurumları alternatifler oluşturur ve politika çözümlerini seçer ve 

bu çözümler uygulanır, değerlendirilir ve revize edilir.127  Bu süreçleri kabaca adlandırmak 

gerekirse kamu politikası; sorunların tanımlanması ve gündem belirleme, amaçların ve 

alternatif çözüm önerilerinin tespiti, politikanın uygulanması ve politikanın 

değerlendirilmesi ve gerektiğinde süreci yeniden başlatma aşamalarından oluşur. 

2.4.1 Sorunların Tanımlanması ve Gündem Oluşturma 

Sorunların tanımlanması ve gündeme getirilmesi kamu politikası sürecinin ilk 

aşamasını oluşturmaktadır. Politika problemlerinin tanımlandığı bu aşamada politika 

yapıcılar tarafından faaliyetleri için birey ve gruplardan gelen talepler dikkate 

                                                
125 Nacak Osman, “Politika Yapım Sürecinde Kullanılan Yeni Bir Yöntem: Düzenleyici Etki Analizi”, 

Sakarya İktisat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 s.2 
126 Heywood, a.g.e., s.506 
127 Ed. Yıldız, Mete ve Sobacı Zahid M.; Kamu politikası: Kuram ve uygulama. Ankara: Adres Yayınları. 

2013 s.17-44 
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alınmaktadır.128  Bir konunun gündeme gelip gelmeyeceğini belirleyen faktörler kültürel, 

politik, sosyal, ekonomik veya ideolojik olabilir.129  Gündem oluşturma, toplumda var olan 

sorun ve taleplerin bu faktörlerden bir veya birkaçının veya hepsinin etkisi ile seçilmesi 

sonucunda mümkün hale gelmektedir. Çoğu durumda, politika gündemi dört tür aktör 

tarafından belirlenir. Bunlar; (1) kamu yetkilileri, (2) bürokrasi, (3) kitle iletişim araçları ve 

medya (4) çıkar gruplarıdır.130  Bu aktörlerden hükümet ve politika belirleyici kamu 

kurumları genel olarak kendi görev ve ilgi alanlarına giren konuları gündeme getirmektedir. 

Gündeme getirmenin ilk aşaması problemlerin belirlenmesidir. Zira hayati olarak ifade 

edilen siyasa başlatma aşaması için siyasa girdilerinin incelenerek bazı problemlerin 

mesele131  olarak tanımlanması gerekir. Bu aşamada ise siyasi girdilerin çok az veya çok 

fazla olması da çeşitli sorunlar yaratabilmektedir.132 Politika girdilerinin çok az olması 

durumu oluşturulan politikanın yetersiz olmasına veya geç kalmasına neden olabilmekte 

girdilerin fazlalığı ise “aşırı yükleme” nedeniyle politika yapıcıların karşılık verme 

kapasitesinin yetersiz kalması sonucunu yaratabilmektedir.  Kısacası politika yapımının 

başlangıç aşamasında girdilerin yeterli düzeyde olması politikanın etkililiği bakımından son 

derece önemlidir. Özellikle sorunların ve ihtiyaçların belirlendiği bu aşamada politika 

yapıcılara bu girdilerin yani kanıtların sağlanması için göstergelerin kullanılması çeşitli 

yararlar sağlayabilecektir. Bu sayede hangi kanıtların toplanacağı belirlenebilecek ve 

girdilerin çok az olması veya çok fazla olması sorunu ortadan kaldırılabilecektir.  

Tüm bu hususlar dâhilinde politika yapımı ilk olarak sorunun kavramsallaştırılması ve 

gündeme getirilmesiyle başlamaktadır. Örneğin ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile belirgin bir işgücü politikası değişikliği 

yaşanmıştır. Bu politika değişikliği süreci de ilk olarak sorunun ne olduğunun tanımlanması 

ve bunun gündeme getirilmesi ile başlamıştır. Türkiye’de Mülga Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanunun133 yürürlüğe girdiği 2003 yılından, yeni Kanun olan Uluslararası 

İşgücü Kanunun yürürlüğe girdiği 2016 yılına kadar çalışma izni sayılarında ciddi artışlar 

yaşanmıştır. 2003 yılı itibarıyla bini geçmeyen çalışma izni sayısı 2015 yılına gelindiğinde 

                                                
128 Ed. Sabatier, P.A., Theories of the policy process: Theoretical lenses on public policy Boulder, Colorado: 

Westview Press 1999, s.3 
129 Knill Christoph, Tosun Jale Policy-making, ed. Daniele Caramani, Comparative Politics, Oxford 

University, 2008, s.10 
130 Knill vd. a.g.m., s.11 
131Mesele: Siyasa gündeminin bir parçası olarak kabul edilen, üzerinde kamusal tartışma veya anlaşmazlık olan 

konulardır. Heywood Andrew, Siyaset, 8. Baskı, s. 511 
132 Heywood; a.g.e., s.513 
133 Mülga 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun RG:06.03.2003-25040 
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altmış bini aşmıştır. 2000’li yılların başlarında ülkemize yasal yollarla giren yabancıların 

daha çok ikincil işgücü piyasalarında düşük vasıflı işlerde çalışıyor olmasına rağmen daha 

sonra ülkemize yönelen işgücü göçünün niteliğinin değişmesi ile bu kesimin esnekliğe 

imkân tanımayan Mülga Kanuna tabi kılınmasının yarattığı katı uygulamaların yetersiz 

kaldığı belirtilerek yeni bir düzenleme yapılma ihtiyacı 2015 yılında meclise sunulan 

“Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı” ile ortaya konulmuştur.  

Daha sonra adı değiştirilerek Uluslararası İşgücü Kanunun halini alan tasarının 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda 28.06.2016 tarihli 

görüşmesinde dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından; “Artık günümüzde 

nitelikli iş gücü stratejik bir önem kazanmıştır. Bu nedenle rekabetçi ülkeler yüksek nitelikli 

iş gücünü çekme yarışına girmişler ve getirdikleri çeşitli düzenlemelerle bu iş gücünün 

istihdam edilmesini kolaylaştırıcı uygulamalar başlatmışlardır. Bu süreçte biz de ülkemizin 

rekabet edebilirliğinin artırılması ve yüksek nitelikli uluslararası beyin göçünden 

yararlanılması açısından bazı düzenlemelerin yapılması ihtiyacını hissettik.” cümleleri ile 

gündeme getirilmiştir.134   

Bu ihtiyaç, kanun tasarısının adı değiştirilerek yenilikçi bir yaklaşım ile “uluslararası 

işgücü politikası” kavramının ilk kez ortaya atıldığı 6735 sayılı Uluslararası İşgücü 

Kanununun yürürlüğe girme gerekçesinde de açıkça ifade edilmiştir. Ülkemizde yabancı 

istihdamından uluslararası işgücüne uzanan bu süreç, özünde uluslararası işgücüne yönelik 

politikaların ulusal işgücü politikalarından ayrılması ihtiyacını özetlemekte olup bir anlamda 

uluslararası işgücü politikası için ilk gündem belirleme örneği anlamına gelmektedir. Kanun 

gerekçesinden de anlaşılmakta olduğu üzere ülkemize yönelen işgücü göçünün niteliğinin 

değişmesi ile ülkemizin bu alanda uluslararası rekabete dâhil olmasının önündeki engeller 

bir sorun olarak dile getirilerek ulusal işgücü politikalarında değişikliğe gidilmiş ve 

uluslararası işgücü olarak nitelendirilen yabancı işgücüne yönelik yeni bir politika alanı 

yaratma konusunda gündem oluşturularak ülkemiz işgücü politikalarında yeni bir döneme 

girilmiştir. 

                                                
134 Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Tutanağı,2016 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.mv_goruntule?pTutanakId=10907 (Erişim 

Tarihi: 09.10.2020) 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.mv_goruntule?pTutanakId=10907
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2.4.2 Amaçların ve Alternatif Çözüm Önerilerinin Tespiti ve Yasalaştırma 

Bu aşama herhangi bir konunun veya sorunun gündeme gelmesi ve gereken önemi 

kazanmasından sonra başlamakta ve gündemdeki problemin çözümlenmesi için alternatif 

çözüm önerilerinin getirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Bu aşamada ilk olarak nasıl karar 

verileceğine, hangi mekanizma ya da prosedürlerin ve hangi aktörlerin politika 

olgunlaştırma sürecine dâhil edileceğine karar verilmektedir.135  Ardından karar vericiler, 

çıkar gruplarının, politika uzmanlarının girdileriyle, alternatif politika tasarımları üzerinde 

tartışarak ve müzakere ederek, soruna yanıt vermek için çeşitli alternatiflere karar 

vermektedir.136   

 Sorunların tespiti ve gündem belirleme aşamasında değişik gruplar rol oynayabildiği 

halde politika tasarımı aşamasında hükümet mekanizmasının bir parçası olan kişiler ve 

kurumlar yetkilidir. Bu süreçlerde rol oynayan başlıca birimler bürokratlar, yürütme ve 

yasama organlarıdır.137  Yürütme organı, gündemdeki problemlerin çözümü için en uygun 

yolların araştırılıp formüle edilmesi için ilgili uzmanlardan bilgi almakta ve hazırlanan 

politika taslaklarını resmiyet kazanması ise gerekli adımları atmaktadır. Formüle edilen 

politika taslakları yasa yapıcılar tarafından kanun ya da kurallar bütününe dönüşebileceği 

gibi askıya alınabilir veya tamamen gündemden düşebilir. Yani politika oluşturma çabaları 

her zaman kanunlaştırma ile sonuçlanmayabilir.138   

Amaçların ve alternatif çözümlerinin belirlendiği bu aşamada çeşitli göstergeler 

ışığında hangi alternatifin daha iyi olacağına karar verilebilmektedir. Örneğin en iyi 

alternatif belirlenirken maliyete, uygulanabilirliğe (mevcut yasalarla veya politikalarla 

uyumlu olup olmadığı) veya idari uygulanabilirliğe ilişkin çeşitli göstergeler üzerinden 

çıkarımlar yapılabilecektir. 

2.4.3 Politikaların Uygulanması 

Politika yapıcılar politika sürecinde tasarım aşamasından sonra politika hedeflerini 

eyleme dönüştürmek için gerekli düzenlemeleri yapıp uygulama aşamasına geçmektedirler. 

Uygulama süreci, bürokratik işlemler, kamusal harcamalar, idari düzenlemeler ve 

                                                
135 Heywood; a.g.e., s.514 
136 Cochran Clarke E., MAYER Lawrence C., CARR T.R. and CAYER N. Joseph, American Public Policy: 

An Introduction, Ninth Edition, 2009 s.9 
137 Dilaveroğlu, Arzu, “Kamu Politika Sürecinin Politik Çevre Bağlamında Değerlendirilmesi”, İşletme & 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2017, s.42 
138 Dilaveroğlu; a.g.m. s.42 
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yürütmenin diğer faaliyetlerini içeren kamu politika sürecidir.139  Politika uygulaması, 

çıktıları ve etkileri içerir. Politika çıktıları, politikaların somut belirtileri, politikanın 

benimsenmesi ve uygulanmasının gözlemlenebilir ve ölçülebilir sonuçlarıdır. Başka bir 

deyişle, çıktılar aslında hükümetlerin belirli bir politika alanında yaptıklarıdır. Kuşkusuz 

politikaların beklenen amaçlara ulaşması politikaların uygulanması aşamasından doğrudan 

etkilenmektedir. Uygulama sürecinde yaşanan başarısızlık çıktıları da olumsuz etkileyecek 

ve politika hedefleri ile çıktılar arasında uyumsuz yaşanmasına neden olacaktır. Uygulama 

süreci ne kadar karmaşıksa, politikanın amacı da o kadar çarpıtılacak veya kaybolacaktır.140  

Politika hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşılması, politikanın ele aldığı sorunun 

izlenebilirliğine yani, gerçekten değişiklik yapmanın ne kadar mümkün olduğuna bağlıdır.141  

Kimi yazarlar “uygulama” sürecinde oluşan bu boşluklara dikkat çekerek bu aşamanın ne 

derece hedef sapmalarına yol açtığını ortaya koymuştur.142    

Özetle bu aşama politika döngüsünün göstergelerle ilişkisinin en somut olarak ortaya 

konulabileceği aşamadır. Politikanın uygulanması süreci girdi, çıktı, sonuç ve etki 

düzeylerini içermekte olduğundan bu düzeylerin her biri için ayrı göstergeler belirlenerek 

izleme yapılması mümkün hale gelmektedir. Bu aşamada sistemli bir izleme yapılması bir 

sonraki aşama olan değerlendirme için de oldukça önemli olacaktır. 

2.4.4 Politikanın Değerlendirilmesi ve Gerekirse Süreci Yeniden Başlatma 

Politika süreci, en azından teorik olarak söz konusu politikanın korunması, 

sürdürülmesi veya ortadan kaldırılması konusunda alınacak kararlara götüren değerlendirme 

ve gözden geçirme ile son aşamasına ulaşır.143  Değerlendirme aşaması karar verme süreçleri 

için gerekli olabilecek bilginin ve yöntemin üretildiği en kapsayıcı kamu politikası 

aşamasıdır. 

Değerlendirme her zaman bir kamu politikası alanına ve programlarına özel bir katkı 

sağlama amacından daha geniş amaçlara hizmet eder. Bu bağlamda değerlendirmenin temel 

amaçları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:144  

                                                
139 Kaptı Alican; Alaç, Ali Erkan; Kamu Politikalarının Uygulama Aşaması, Kamu Politikası: Kuram ve 

Uygulama, Bölüm 11, 2013, Adres Yayınları, s.229 
140 Cochran; a.g.e., s.10 
141 Cochran, a.g.e. s.10 
142 Kaptı, Alican, vd. a.g.e., s.229 
143 Heywood, a.g.e., s.517 
144 Evalsed: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, European Comission, 2013, s.16 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf (Erişim Tarihi: 

02.09.2020) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf
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-Bir politika veya program için bir gerekçe olmasını ve kaynakların 

verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için “planlama/etkinleştirme” 

-Bir programın hedeflerine ne kadar ulaştığını, kaynaklarını ne kadar iyi 

kullandığını ve etkisinin ne olduğunu gösteren “hesap verebilirlik” 

-Programların performansını ve bunların nasıl sunulup yönetildiğinin 

etkililiğini gösteren “uygulama” 

-Neyin (kim için) ve neden (ve ne için) işe yaradığını anlamak için “bilgi 

üretimi” 

- Program katılımcıları, onların bağlantıları ve ilişkili olduğu kurumlar 

arasında kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için “kurumsal 

güçlendirme” 

Bu çeşitli değerlendirme amaçları, farklı paydaşların ilgisini çekmekte ve aynı 

zamanda farklı türden değerlendirme sorularıyla ilişkilendirilmektedir.  

Planlama amacıyla yapılan değerlendirmede bütçenin en iyi ne şekilde 

kullanılabileceği, kaynakların daha fazla yarar sağlayacak alternatif şekillerde 

kullanılmasının mümkün olup olmadığı veya yapılan maliyetlerle elde edilen çıktılar 

arasında bir denklik bulunup bulunmadığı sorularına yanıt aranırken hesap verilebilirlik 

amacıyla yapılan değerlendirme ise politikanın başarıya ulaşıp ulaşamadığına veya nasıl 

başarıya ulaşacağına odaklanılmaktadır. Zamanla planın uyumluluğu, partnerlerin dahiliyeti 

veya idari düzenlemelerin verimliliğine ilişkin konular ise uygulama amacıyla yapılan 

değerlendirmeye ait konulardır. Bilgi üretimi amacıyla yapılan değerlendirme ise müdahale 

ile neler öğrenildiğine veya müdahalenin sürdürülebilirliğine ilişkin konular üzerinden ve 

kurumsal güçlendirme için yapılan değerlendirme de yararlanıcıların süreçte ne derece yer 

aldığı veya katılımlarını artırmanın mümkün olup olmadığı üzerinden değerlendirme 

yapılmaktadır. Bu sorular ve soru alanları farklı değerlendirme amaçları doğrultusunda 

azaltılıp çoğaltılabilecektir. Bir politika ile hedeflenen bilgi üretimi değilse bu durumda 

hangi programların işe yaradığı veya hangi dersler çıkarıldığı sorularına cevap aranması pek 

de önemli olmayabilir. Örneğin tek seferlik ve geçici bir politika uygulanacak ise 

sürdürülebilirliğe ilişkin soruların ve yanıtların değerlendirme aşamasında kendine yer 

edinememesi son derece doğaldır. 

Stratejik ve pratik faydaları bulunan değerlendirme aşaması son yıllarda politika 

yapım süreci için de önemli noktalardan biri haline gelmiştir. Değerlendirme süreci daha çok 
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projelerin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek için gerçekleştirilirken, 

günümüzde politika düzeyinde de gidererek önemli hale gelmektedir. Politika 

değerlendirmesine nazaran çok daha yaygın olan program ve proje değerlendirmesi ile 

politika değerlendirmesi arasında pek çok benzer yön bulunmakla birlikte aralarında önemli 

farklılıklar da vardır. Örneğin proje ve politikaların değerlendirmesinde gerekli analiz 

seviyesi birbirinden farklıdır. Politika düzeyindeki değerlendirme daha kapsamlı analizler 

gerektirir. Buna bağlı olarak veri toplama ölçeği ve kapsamı da genişlemekte ayrıca politika 

değerlendirmesi için eşdeğer bir karşılaştırma topluluğu belirlemek de daha zor 

olabilmektedir. Kuşkusuz politika düzeyinde, projelerden daha çok ilgili paydaş bulunması 

da doğaldır. 

Bu farklılıklar kimi zaman politika değerlendirmenin zorluğu veya karmaşıklığına 

işaret ederek veya projelerle eş tutulacağı yanılgısı oluşturarak bu aşamadan vazgeçilmesine 

neden olabilmektedir. Oysa bu farklılıkların yanı sıra pek çok benzerliği de içermektedir. 

Politikaların birebir aynı bakış açısıyla proje değerlendirmesi gibi değerlendirilmesi ne kadar 

yanlış ise politikaların projelerden büsbütün ayrı tutularak değerlendirme aşamasının göz 

ardı edilmesi de bir o kadar hatalı bir yaklaşım olabilmektedir. Proje ve politikaların 

kuşkusuz farklı kapsamları, öncelikleri ve hedefleri bulunmaktadır. Politika değerlendirmesi 

de bu farklılıklar göz önüne alınarak yeniden inşa edilmelidir. 

Değerlendirme aşaması çok yönlü ve karmaşık yollar vasıtasıyla gerçekleşir ve teknik, 

kurumsal ve politik bir dizi parametre bu süreçte uyum içinde olmak zorundadır.145  İyi bir 

değerlendirme ile politika üreten ve uygulayan kurumların şeffaflık ve hesap verilebilirliği 

artabilmekte, fonların yerinde kullanımı gerçekleştirilebilmekte ve nihayetinde 

kaynaklardan beklenen verimlilik gerçekleşebilmektedir.  

Kamusal bir eylemin değerlendirilmesinde genellikle etkililik, verimlilik, uygunluk, iç 

tutarlılık ve dış tutarlılık olmak üzere beş tür kriter esas alınmaktadır. Bunlardan ilk ikisi 

nicel analizi; diğer üçü ise nitel analizi gerektirmektedir. Bunların yanında halkın 

memnuniyeti gibi kriterler de anketlerle ölçülebilir. Bu kriterlerden her biri kendine özgü bir 

değer içermektedir. Verimlilik kriterinde; araçlar ve sonuçlar arasındaki oran toplum 

üzerinde sürdürülebilir bir etkiye sahip olup olmadığı, etkililik kriterinde elde edilen 

sonuçların neler olduğu ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, uygunluk kriterinde; eylemin 

toplumsal ihtiyaca cevap verip vermediği ve iç tutarlılık kriterinde; tahsis edilen araçların 

                                                
145 Şengül a.g.e., s.87 
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öngörülen işlemsel amaçlarla oranlı olup olmadığı ve dış tutarlılık kriterinde ise eylemler 

arasında paralellik bulunup bulunmadığı gibi konularda değerlendirmeler yapılmaktadır.  

Politika döngüsünün son aşaması olan değerlendirme aşaması gerekirse süreci yeniden 

başlatma şeklinde kararın alınabileceği kritik bir aşamadır. Bu önemli karara neden olan 

değerlendirme aşamasından önce iyi bir izlemenin yapılması bu aşamayı da doğrudan 

etkileyecek olup tüm bu izleme ve değerlendirme sürecinin güçlendirilmesi için ise bir takım 

göstergelere ihtiyaç duyulacaktır. Bu göstergelerin neler olabileceği üçüncü bölümde 

göstergeler başlığında ele alınacaktır. 

2.4.4.1 Değerlendirme Aşamaları 

Değerlendirme aşaması; politika uygulamasının hedeflere ne derece ulaşıp 

ulaşmadığının değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonrasında tespit edilen durumlara 

göre yeni eylem planlarının oluşumunun şekillendirilmesini içermektedir. Ancak bu durum 

değerlendirmenin kamu politikasının sadece sonuç sürecinde gerçekleştirileceği anlamına 

gelmez. Politikalar uygulanmaya başlanmasının üzerinden belirli bir zaman müddeti 

geçtikten sonra değerlendirme aşamasına geçilebilir. Kamu politikası döngüsü içinde 

değerlendirmeler kendi içinde uygulama öncesi aşama (etki ve sonuçları öngörme), 

uygulama içerisindeki devam eden aşama (ara dönem etki ve sonuçları) ve uygulama sonrası 

aşama (etki ve sonuçlarla hedef arasındaki uyum) şeklinde sınıflandırılabilir. Her bir 

aşamada hedeflenenle politika arasında bir uyum olup olmadığına bakılır, varsa aksaklıklar 

düzeltilir ve öngörülmeyen etkilerin zararları bertaraf edilmeye çalışılır. 

2.4.4.1.1 Ön Değerlendirme  

Uygulama öncesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler hedef tanımının yapılması bu 

hedeflerin gerçekleştirilebilir olup olmadığının saptanması kullanılan araçlardan optimum 

verim alınması ve diğer değerlendirme süreçlerinin daha güvenilir şekilde yürütülmesi için 

gerekli bilgilerin toparlandığı bir değerlendirmedir. Ön değerlendirme karar vericilerin 

programı tasarlarken onun kalitesini kontrol edebilmelerine hizmet etmektedir. Bu nedenle 

henüz tasarım aşamasında değerlendirmeye başlanması başarıya ulaşmada kritik öneme 

sahiptir. Bu aşamada önce problem analizi ve ihtiyaç analizi gerçekleştirilerek politika ile 

ilgili gerçekçi hedefler belirlenmesine zemin hazırlanır. Daha sonra üst seviyede belirlenen 

hedeflerin somut ve ölçülebilir hale gelmesi için ölçütler belirlenir. Bu ölçütler niceliksel 

veya niteliksel olabilir ancak mutlaka hedefle örtüşen tarzda olmalıdır. Ölçütlerin 

belirlenmesinin ardından en elverişli uygulama sunumunun belirlenmesi için beyin fırtınası 
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veya pilot uygulamalar gerçekleştirilebileceği gibi bunun yanı sıra geçmiş dönem program 

değerlendirme sonuçları da kullanılabilir.146  Sunum mekanizması belirlenirken ise risklerin 

ortaya çıkma olasılığı ve bu risklerle nasıl başa çıkılacağının belirlenmesi de son derece 

önemlidir. Politikanın hedeflerle uyumlu şekilde bir katma değer yaratması beklenir. Bu 

değerin yaratılması için saptanması gereken politikanın diğer politikalarla uyumlu veya 

tamamlayıcı olup olmadığıdır. Tüm bu saptamalara ek olarak maliyet verimlilik analizleri 

ile mali kaynaklar ve insan kaynaklarının politikanın uygulanması açısından 

potansiyellerinin yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Zira bu alanda var olan eksiklik 

program veya politikanın başarısını doğrudan etkileyecektir. 

2.4.4.1.2 Ara Değerlendirme 

Bu tür değerlendirme politikanın sadece bir yönü ile ilgili olabilir ve genellikle uyuma 

yönelik bir çalışma olarak kabul edilebilir ve politik uygulamalarla birlikte yürütülen 

değerlendirmedir.147  Bu aşama politika izleme kavramıyla yakından ilişkilidir. Politika 

uygulamasının başından sonuna kadar işleyişiyle ilgili bilgi toplanarak politikanın sistemli 

şekilde uygulanmasına olanak sağlayan “izleme” ile uygulama aşaması devam ederken 

iyileştirmeler yapılması mümkün hale gelmektedir. Temel amaç programın idaresini 

desteklemek, performansı geliştirmek ve geliştirilecek yeni politikalara “kanıt” teşkil 

edebilecek bilgiler ortaya koyulmasıdır.148   

2.4.4.1.3 Nihai Değerlendirme 

Son değerlendirme ön ve orta vade değerlendirmesi esnasında yapılan 

değerlendirmelerin verimliliğini ve politikanın hedefe ulaşıp ulaşmadığının ölçüldüğü 

safhadır.149  Bu tür değerlendirme, kamu politikaları ile ilgili ölçülebilir eylemlerin 

sonuçlarının bütünü olarak tanımlanabilir. Tamamlanan, sonuca varılan bir politik 

uygulamanın geçmişi ile ilgili belge ve bilgileri incelemeyi nihai değerlendirme öngörür.150   

Nihai değerlendirmenin temel amacı belirli yöntemlerle politikanın yarattığı gerçek 

etkilerin doğrulanması, maksada uygunluğunun ve sürdürülebilirliğinin ölçülmesidir. Bu 

bağlamda oluşturulacak yeni politika ve programlara bir nevi altyapı oluşturmaktadır. 

                                                
146 Şengül Ramazan, Kamu Politikası, Umuttepe Yayınları, 1. Baskı, 2018 s.87 
147 Usta Aydın,  Yeni Kamu Yönetiminde Politikaların Değerlendirilmesi: Tipolojiler, Boyutlar ve Ölçütler”, 

Sayıştay Dergisi, Sayı:94, 2014, s.22 
148 Şengül; a.g.e., s.89 
149 Şengül; a.g.e.. s.90 
150 Usta; a.g.m. s.22 
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2.4.4.2 Değerlendirmenin Boyutu ve Ölçütleri 

Politikaların genel, özel ve operasyonel amaçları bulunmaktadır. Genel amaçlar 

çerçevesinde birçok program ve proje uygulamaya konulur; genel amaçlarının altında çeşitli 

özel amaçlar yer alır. Her özel programı işlemsel (operasyonel) bir program izler; onu ise 

eylemler takip eder. Genel amaçlar problemin veya ihtiyaçların belirlenmesinden itibaren 

tanımlanır. Genel amaçlar ile ihtiyaçlar/problemler arasındaki uygunluk, kamu 

politikalarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 

Örneğin istihdam politikaları kalkınma planları içerisinde yer alır. Yani uygulanacak 

istihdam politikaları ile kalkınmanın gerçekleştirilmesi amaçlanır. Bu genel amaç altında 

beşerî sermayenin güçlendirilmesinin özel amaç olduğu, bu özel amacı gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının ise operasyonel amaç olduğu 

söylenebilir.   

Değerlendirme için öncelikle politika çıktısı, sonucu ve etkilerinin ne olduğunun iyi 

anlaşılması gerekir. Politika çıktısı; politika kararları ya da bildirimleri doğrultusundaki 

uygulamalar yani yönetimlerin yaptığı şeyler iken politika sonuçları politika ile amaçlanana 

ne kadar ulaşıldığı, politikanın sorunu hangi ölçüde çözdüğü yani ulaşılan yarar, politikaların 

etkisi ise siyasal, ekonomik veya toplumsal sistem içerisinde yarattığı değişikliklerdir. 

Etkiler çıktı ve sonuçlara göre daha geç ortaya çıkmaktadır. Amaçlar bakımından bakılacak 

olursa operasyonel ve özel amaçlar girdilerin uygun aktiviteler dönüştürülmesi ile hızlı 

gerçekleşirken genel amaçlar diğerlerine göre daha geç gerçekleştiğinden ölçümleri de daha 

geç olacaktır. 

Değerlendirmede öncelikle ortaya konulan problem ile yönetilen aksiyon arasındaki 

tutarlılık gözlemlenir, ardından araçlarla eylemler arasındaki ilişkiyi ölçen tutarlılık 

araştırılır.151  Bu süreçte aynı zamanda; gerçekleştirme, sonuçlar, etkiler ve amaçlar 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan etkililik ölçülmekte ve daha sonra da harcamalarla elde 

edilen sonuçlar arasındaki oranı gösteren verimlilik ölçülmektedir.152  

Özetle politikaların değerlendirilmesi kendine ait aşamaları, boyutları ve ölçütleri olan 

kapsamlı bir aşamadır. Bu süreç sonunda politikanın başta belirlenen problemlerin çözüp 

çözmediği veya ne ölçüde çözdüğü veya yeni problemlere yol açıp açmadığı ortaya 

                                                
151 Usta; a.g.m., s.21 
152 Usta; a.g.m. s.21 



54 

 

konulmaktadır. Değerlendirme süreci, belirli göstergeler üzerinden izlenen uygulama süreci 

sonucunda elde edilen kanıtların bir çıkarıma varmak üzere kullanılmasını ifade ettiğinden 

bu sürecin verimli şekilde tamamlanabilmesi için göstergelerin uygun şekilde belirlenmesi 

gerekecektir. 

 

2.5 Uluslararası İşgücü Politikası Kavramı 

Evrensel bir tanımı bulunmadığı daha öncede belirtilen uluslararası işgücü 

kavramının, göç terimlerinde olduğu gibi politika düzleminde de farklı ülkeler için farklı 

anlamlar ifade edebildiği görülmektedir. Bazı ülkeler için göç politikaları çatısı altında bir 

alt başlık olarak ele alınabilirken ülkelerin özgün koşulları doğrultusunda kimi zaman 

güvenlik kimi zaman da kalkınma boyutu öne çıkabilmektedir. Bu alandaki politikalar 

ülkelerin gelişmişlik düzeylerinden etkilenmekte ayrıca aynı ülke içinde bile siyasi ve 

ekonomik gelişmeler ışığında dönemsel farklılaşmalar gösterebilmektedir.  

Küreselleşme ile birlikte ekonomilerin ve sınırların bütünleştiği ve pek çok alanda yeni 

eğilimlerin ve çağdaş yaklaşımların ortaya çıktığı günümüz dünyasında işgücü piyasalarının, 

istihdamın ve insan hareketliliğinin bu gelişmelerden etkilenmesi son derece olağan 

durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu denli hareketliliğin, yeniliğin ve dinamizmin 

olduğu günümüzde, uluslararasılık özelliği taşıyan bu politika alanının katı ve statik 

çerçeveler içerisinde konumlandırılması ülkelerin küresel rekabet içerisinde geride 

kalmasına ve işgücü piyasasında oluşan çeşitli fırsatlardan beklenen faydanın elde 

edilememesine yol açabilmektedir. 

Günümüzde işgücü göçünün artan hacmi ile küresel bir olgu haline gelmesiyle birçok 

ülke göçmen işçiler için menşe ve hedef ülkesi haline gelmekte ve işgücü göç hareketleri bu 

ülkelerinin sosyal ve ekonomik refahını büyük ölçüde etkileme potansiyeline erişmektedir. 

Örneğin işgücü göçü hedef ülkelerde ihtiyaç duyulan sektörlerde işgücü ihtiyacını ve beceri 

talebini karşılamaya yardımcı olabilme potansiyeli taşımaktayken ulusal işgücü ile rekabet 

doğurma ve ücretler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratma risklerini de barındırmaktadır. 

Menşe ülkelerde ise işgücü göçünün, işçi dövizi, geri dönen göçmenler tarafından veya 

ulusaşırı bağlar aracılığıyla gerçekleştirilebilen yatırım, teknoloji ve kritik becerilerin 

transferi gibi etkilerinden yararlanılabileceği düşünülmektedir. Buraya kadar anlatılanlar 

özetlenecek olursa; işgücü politikasının etkinlik alanına hem hedef ülkedeki yabancı işçiler 

hem de yabancı ülkeye çalışmaya gönderilen menşe ülke vatandaşları dâhil olduğu 
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görülmekte menşe ülke açısından, bir başka ülkeye çalışmaya giden işçiler ve bu işçilere 

yönelik uygulamalar ile kalkınma bağlantısının kurulması, uluslararası işgücü politikasının 

önemli bir kısmını oluştururken hedef ülke için ise ülkedeki işgücü açığı, giderek yaşlanan 

nüfus, nitelikli işgücü konusunda yaşanan küresel rekabet ve entegrasyon gibi konular 

gündeme gelebilmektedir. Öte yandan işgücü göçünün karmaşık yapısı itibarıyla günümüzde 

kimi ülkeler büyük oranda menşe veya hedef ülke konumunda kalmakta kimileri de aynı 

anda hem menşe hem de hedef ülke konumunda olabilmektedir. Bu durum ise çok boyutlu 

uluslararası işgücü politikalarını beraberinde getirecektir. 

Öte yandan nasıl oluşturulduğu detaylıca anlatılan kamu politikaları, çoğu zaman, 

çıkar çatışmaları olan farklı gruplar arasındaki müzakere ve uzlaşmalardan ortaya çıkmakta 

ve göç politikaları ile uluslararası işgücü politikaları da bu alanda bir istisna teşkil 

etmemektedir. Bu politikalar da farklı ve bazen çatışan hedef ve çıkarları dengeleyerek 

şekillendirilebilecektir.153  Örneğin, küçük sanayiler, ulusal işçileri tutmakta zorlandıkları 

için hükümetin düşük vasıflı işçilerin kabulüne getirdiği kısıtlamaları gevşetmesini isterken, 

sendikalar ucuz yabancı işgücü ikame etkisi ile ulusal işçileri yerinden edebileceği için daha 

fazla göçe karşı çıkabilmektedir.154  Bu noktada uluslararası işgücü politikaları ile genellikle 

daha fazla göçe izin veren, ancak yeni kabulleri ulusal işçileri değiştirme etkisine sahip 

olmama koşuluna bağlayan bir uzlaşma ortaya çıkarılabilecektir. Bu ve benzeri örnekler 

uluslararası işgücü politikasının ulusal dinamiklerle yakın ilişkisini açıkça ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla bir kamu politikası örneği olarak uluslararası işgücü politikası hem 

menşe hem de hedef ülke için, olumlu ve olumsuz yönleriyle çerçevesi çizilen işgücü 

hareketliliğini yönetmek amacıyla uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyoloji, sosyal politika, 

kalkınma gibi uluslararası ve ulusal düzeyde pek çok bileşeni hesaba katmak durumunda 

kalmaktadır. Nitekim 6735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde de uluslararası işgücü 

politikasının; uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile Göç Politikaları 

Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve ekonomik 

dönemsel değişiklikler, kalkınma plan ve programları, yabancının uyruğunda bulunduğu 

ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok 

taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı 

                                                
153 Labour migration policy and management: Training modules, ILO International Migration Programme 

and Subregional Office for East Asia, Training Module, 2015 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_202_en.pdf (Erişim Tarihi:18.10.2020) 
154 Nurdoğan, Ali Kemal; Şahin, Menekşe; Türkiye'ye Yönelen Uluslararası Göç İşsizliğin Bir Nedeni mi?, 

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt:11, Sayı:18, 2019, s.2210 
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dikkate alınarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu denli çok etkenin gözetilmesi 

gereken uluslararası işgücü politika kararlarının alınmasında “kanıt” üzerinden hareket 

edilmeye karar verilmesi halinde ise anılan alanlar da dâhil olmak üzere sayısız unsurun 

dikkate alınması gereksinimi ortaya çıkacağından ve bu kanıtların değerlendirilmesinde 

çeşitli ölçütlere ve göstergelere ihtiyaç duyulabilecektir. 

Bu çalışma kapsamında uluslararası işgücü politikası kavramı bu bölüme kadar 

değinilen hususlar çerçevesinde en genel hali ile “bir devletin uluslararası işgücü 

hareketliliğine yönelik izlediği eylemler ya da eylemsizlikler dizisi” olarak 

tanımlanmaktadır. 

2.6 Uluslararası İşgücü Politika Örnekleri 

Gelişmiş ülkelerde işgücü göçü çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde ele alınabilmekte olup 

bu yaklaşımlardan biri de işgücü göçünün ihtiyaç temelli bir yaklaşım benimsenerek 

yönetilmesidir. Bu ihtiyaç demografik, ekonomik veya siyasi sebeplerle ülkede oluşan 

işgücü açığı ile yani işgücü arzının talebi karşılamaması ile kendini göstermektedir. İşgücü 

göçünün yaşlanan toplumlar ve göçmen işçiler için olumlu gelişme sonuçlarına sahip olması 

için yönetim stratejilerinin ve politikaların bir parçası olması gerekmektedir. İşgücü göçü bu 

anlamda hem göç politikalarının hem de istihdam ve uyum politikalarının konu alanı 

içerisine yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için bu hususlara ek olarak kalkınma plan 

ve programlarında da işgücü göçüne yer verilebilmektedir. Örneğin sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinden Hedef 8.8:  Başta kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz 

işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için çalışma haklarını korumak ve güvenli ve 

emniyetli çalışma ortamları sunmak” Hedef 10.7’de ise “planlı ve iyi yönetilen göç 

politikalarının uygulanmasını da içerecek şekilde, insanların muntazam, güvenli, düzenli ve 

sorumlu biçimde göç etmesini ve hareketliliğini kolaylaştırmak” hedefleri yer almaktadır.  

Bu başlıkta çeşitli örnekler üzerinden farklı uluslararası işgücü politikası örneklerine 

yer verilecektir. 

2.6.1 Çeşitli Ülke Politikaları ve Uygulamaları  

Devlet organları ve kamu görevlileri tarafından işgücü göçüne yönelik olarak 

geliştirilen, ulusal istihdam ve göç politikaları ile uyumlu amaçlı ve tutarlı eylemler ya da 

eylemsizlikler dizisi olarak tanımlanan uluslararası işgücü politikası ülkelerin göçmen 

işçilere bakış açılarına göre farklılaşabilmektedir. Bu bakış açısı farklılıkları ülkelerin 
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menfaat ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Bazı ülkelerin gündeminde vasıflı işgücü 

ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması, göçmen becerileri, becerilerin akreditasyonu gibi 

konular varken bazı ülkeler vasıflı işgücü kaybı nedeniyle oluşan eksikliğin giderilmesi, 

hedef ülkelerde çalışan vatandaşları aracılığıyla işçi dövizi, sosyal sermaye ve ulusaşırı ağlar 

edinilmesi gibi konuları öncelemektedir. Kimi zaman ise sektöre bağlı olarak ucuz işgücü 

teminine yönelik uluslararası işgücü politikaları geliştirilebilmektedir. Bu başlıkta çeşitli 

örnekler aracılığıyla ülkelerin uygulamakta olduğu bazı uluslararası işgücü politikalarına 

değinilecektir. 

Gelişmiş ülkeler genellikle vasıflı göçmenleri ülkelerine çekmek isterken gelişmekte 

olan ülkeler vasıflı göçmen kaybından kaçınmaktadır. Pek çok menşe ülke, vasıflı göçü ülke 

içindeki insan sermayesi ve mali kaynaklar üzerinde bir yük olarak görmektedir. Zira vasıflı 

işgücü göçü ile menşe ülke o kişiler harcadığı sermaye ve eğitim harcamaları nedeniyle 

oluşan maliyetin karşılığını alamamaktadır. Ancak farklı politika seçenekleri, vasıflı göçü 

hem göçmen menşeli hem de göçmen hedef ülkeler için beşeri sermaye yaratma ve mali 

gelirin kaynağı haline getirebilmektedir. Burada anahtar, hareketlilik içinde olan bir dünya 

için buna uygun eğitim sistemleri tasarlamaktır. Beceriler konusu, ülkemizin de dahil olduğu 

164 ülke tarafından imzalanan Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat’ta 

“becerilerin geliştirilmesi için yatırım yapma ve becerilerin, niteliklerin ve yeterliliklerin 

karşılıklı tanınmasını kolaylaştırma” şeklinde bir hedefe dönüştürülmüştür. Beceri konusuna 

odaklanan bu hedef kapsamında “özel sektör ve işçi sendikaları da dâhil olmak üzere ulusal 

makamlar ve ilgili paydaşların eğitim kapasitesini güçlendiren ülkeler arasında küresel 

beceri ortaklıkları kurulması” şeklinde bir eyleme yer verilerek husus taahhüt altına 

alınmıştır.155   Bu çerçevede çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Mutabakatta yer alan 

Küresel Beceri Ortaklığı modeli, iki ülke arasında göçmenleri kendi ülkelerinde eğitmekle 

başlayan bir anlaşma önermektedir. 156 Bu ortaklıklarda tüm kursiyerler göç etmemekte ve 

daha sonra kalanlar, daha gelişmiş beceriler, kapasite ve öğretim potansiyeli ile ev sahibi 

ülkesine katkıda bulunmaktadır. Daha genel olarak, hedef ülke ve/veya hedef ülkedeki 

işveren, menşe ülkede eğitim tesisleri ve programları oluştururken, potansiyel göçmenlerin 

becerilerini şekillendirmeye doğrudan dâhil olabilmektedir. Bu, hedef ülke ve işverenlerin, 

tam olarak ihtiyaç duyulan beceriler için eğitilmiş göçmenleri (hedef ülkedeki eğitimden 

                                                
155 Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat, 2018 
156 Clemens, Michael vd.; Migration Is What You Make It, Seven Policy Decision That Turned Challenges 

Into Opportunities, Center for Global Development, (CGD) 2018 S 17 
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daha düşük bir maliyetle) kabul etmesini sağlarken kaynak ülkeye daha fazla gelişmeyi 

destekleyebilecek bir teknoloji ve kapasite aktarımı sağlamaktadır. Örneğin Almanya bu 

ortaklıkların uygulanmasında öncü ve yenilikçi olarak görülmektedir. Vasıflı hemşirelerin 

bu ülkelerden Almanya'ya göçünü yapılandırmak için Vietnam ve Sri Lanka dâhil olmak 

üzere çeşitli ülkelerle bir dizi ortaklık kurulmuştur.157  Bu ortaklıklar ile potansiyel göçmen 

hemşirelerin, Alman işverenler ve vergi mükellefleri tarafından sağlanan finans ve teknoloji 

ile göç etmeden önce kendi ülkelerinde kapsamlı eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu 

ortaklıklar bir yandan Almanya'nın kendi ülkesindeki eğitim kurumları için somut ve gözle 

görülür faydalar oluştururken, diğer yandan da gerekli işçilerin hemen entegre edilmesi ve 

gerekli becerilere sahip olmasını sağlamaktadır. Bu tür anlaşmalar doğru yapıldığında, 

vasıflı göç ile paylaşılan kazançlar yaratılabilmektedir. Bu alanda bir diğer örnek ise 2007’de 

Avustralya’nın yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Avustralya Pasifik Eğitim Koalisyonu 

(APTC), Papua Yeni Gine ve Solomon gibi düşük gelirli ülkeler dahil olmak üzere Güney 

Pasifik'teki beş teknik eğitim merkezinden oluşan bir ağdır. Bu ağ aracılığıyla otelcilik, 

inşaat ve otomobil bakımı gibi mesleki konularda pek çok eğitim verilmiştir. Bu ortaklık 

Avustralya da dahil olmak üzere, bölge genelinde tek tip olarak tanınan nitelikleri sağlamak 

ve hem menşe hem de hedef ülkelerde ihtiyaç duyulan becerilere odaklanmak için sıfırdan 

inşa edilmiştir.158  Bu örneklerde olduğu gibi ülkeler çeşitli ortaklıklar kurarak beceri odaklı 

işgücü politikaları geliştirebilmekte bu sayede tüm taraflar için fayda sağlayıcı kanallar 

oluşturabilmektedir. 

Uluslararası işgücü politikası kimi zaman devletler tarafından kasıtlı olarak eylemsiz 

kalınması şeklinde de tezahür edebilmektedir. Bu eylemsizlik yasal düzenleme bulunmaması 

şeklinde gerçekleşebileceği gibi yasalar içinde bırakılan boşluklarla veya uygun yaptırımlar 

geliştirilmemesi yoluyla bilinçli bir politika haline gelebilir. Yasal düzenlemelerin tam 

olması durumunda dahi uygun teftiş ve denetleme yöntemleri belirlenmemesi veya 

belirlenen teftiş ve denetimlerin gerçekleştirilmemesi şeklinde eylemsizlik politikası 

uygulanabilir. Buna İtalya’daki göçmen tarım işçileri örnek olarak gösterilebilir. BM’nin 

Gıda Hakkı konusunda Özel Raportörü tarafından hazırlanan 2020 tarihli özel raporda159  

                                                
157 Clemens; a.g.e., s. 17 
158 Clemens; a.g.e. s.17 
159https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25514&LangID=E (Erişim 

Tarihi: 02.09.2020) 

https://www.infomigrants.net/en/post/22540/italian-food-system-exploits-migrant-farm-workers-un  (Erişim 

Tarihi: 02.09.2020) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25514&LangID=E
https://www.infomigrants.net/en/post/22540/italian-food-system-exploits-migrant-farm-workers-un
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İtalya'nın toplam işgücünün yaklaşık yarısını temsil eden tarım sektöründe 450.000 ila 

500.000 arasında göçmenin çalıştığı ve toplam göçmen işçi sayısına oranla en yüksek kaçak 

işçi oranının tarım sektöründe bulunduğu belirtilmektedir. Raporda dikkat çeken nokta ise 

“geçici işçilerin işe alınmasını aracılara yaptıran ve sömürücü olmakla suçlanan caporalato 

sistemini ortadan kaldırmak için çıkarılan “İşçi Sömürüsüne Karşı 199/2016 sayılı Yasa”nın 

özellikle görünmezlik ve korku durumunda tutulan belgesiz göçmenlerin insan haklarını 

destekleyemiyor gibi görünmesi” ifadesidir. Ayrıca raporda "Salvini Kararnamesi" olarak 

bilinen güvenlik ve göçmenlik hakkındaki 2018 Kararnamesi'nin kabulünün, belgesiz 

göçmen işçi sayısının artmasına katkıda bulunduğu, sığınmacıların yasadışı hale 

getirilmesini hızlandırdığı ve insanları herhangi koruma olmaksızın yasadışı çalışmaya ittiği 

belirtilmekte ve belgesiz göçmen işçi sayısının bu kararlardan önceki beş yıla nazaran iki kat 

arttığı ifade edilmektedir. İtalya’da işgücü sömürüsünü önlemeye yönelik düzenlemelere 

rağmen, düzensiz/kayıtdışı çalışmanın bu dönemde önemli ölçüde yüksek ve sabit kalmasına 

karşılık son yıllarda tarım sektöründeki teftiş sayısının düşmesi ve bu denetimlerde tespit 

edilen düzensiz tarım işçilerinin sayısının düşmesi daha iyi hedeflenmiş kontrolleri 

vurgulayan retoriğin istatistiksel olarak temelsiz olduğunu göstermektedir.160  Zira on yıllık 

süreçte denetim sayısı ve dolayısıyla kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişi sayısı azalarak 

%70’lik oranın sabit kalması sağlanmıştır. İtalya’da son dönemde yürürlüğe giren yasalara 

rağmen bu yasaların uygulanıp uygulanmadığının ölçülebilmesini sağlayan teftiş 

mekanizmalarının işlerliğinin azalması ülkenin tarımdaki göçmen işgücüne bakışına ve bu 

alanda kayıtdışılığı teşvik eden politikalar uygulandığına ilişkin yoruma açık sonuçlar 

yaratmaktadır. Ayrıca yerel düzeyde, sömürü üzerine odaklanma; işe alım, ulaşım ve 

barınma gibi konularla ilgili yapısal politikaların geliştirilmesinden ziyade esas olarak acil 

insani yardım politikalarının uygulanması da161 bu alanda bir düzenlileştirme politikası 

uygulanmadığı algısı oluşturmaktadır. Bu sayede belgesiz durumdaki göçmenlerden ucuz 

işgücü olarak faydalanabilme olasılığı artmakta ve göçmenlerin sınırdışı edilme korkusu 

duyması da bu sömürü karşısında hareket kabiliyetlerini sınırlamaktadır. 

                                                
160 Is Italıan Agrıculture A ‘Pull Factor’ For Irregular Mıgratıon – And, If So, Why?, Open Society 

Foundation, Policy Brief, 2018 s.21 
161 Is Italıan Agrıculture A ‘Pull Factor’ For Irregular Mıgratıon – And, If So, Why?, Open Society 

Foundation, Policy Brief, 2018 s.21 
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2.6.2 Türkiye’de Uluslararası İşgücü Politikaları 

Ülkemizin 1960’larda başlayan çeşitli anlaşmalar ile Avrupa’ya işçi gönderen bir 

kaynak ülke olarak görünürken 1980 ve sonrasında yabancı kökenli göçmen akımlarına 

maruz kalarak giderek hedef ülke haline gelmeye başlamıştır.162  Yabancıların Türk işgücü 

piyasasına katılmalarının görünür hale gelişi ise kısmen 1990’lı yıllardan itibaren 

başlamıştır.163  Bu durum uluslararası işgücüne yönelik politikalar radikal farklılıkları da 

beraberinde getirmiştir. Özellikle kaynak ülke olmaktan hedef ülkeye geçiş süresinde 

yaşanan pek çok ekonomik ve siyasi gelişme işgücü göçünü basit ve tek taraflı bir olgu 

olmaktan çıkararak gittikçe artan siyasi önemine binaen başlıca bir politika alanı haline 

getirmiştir. Bu değişim sürecinde pek çok yeni yasal düzenleme yürürlüğe girmiş ve alanda 

faaliyet gösteren kurumlar da değişiklik göstermiştir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü 

Kanunun yürürlüğe girdiği 2016 yılına kadar henüz ayrı bir politika alanı olarak görülmeyen 

bu alan oldukça yeni sayılabilecek dinamik ve çok boyutlu bir alandır.  

Üçüncü bölümde anlatılacak olan uluslararası işgücü politikası göstergelerine 

geçilmeden önce Türkiye’deki uluslararası işgücü politikalarının daha iyi anlaşılabilmesi 

için öncelikle uluslararası işgücü politikasının tarihsel süreci, bu alandaki yasal 

düzenlemeler ve uygulama örneklerine yer verilecektir. 

2.6.2.1 Tarihsel Süreç ve Yasal Düzenlemeler 

 Ülkemizde bulunan yabancı işçilere ilişkin düzenlemelerin geçmişi Lozan 

görüşmelerine kadar dayanmaktadır. Lozan Antlaşmasından öncesi süreçte her çeşit sanat 

ve mesleğin icrasının yabancılara serbest iken bağımsızlık mücadelesinin önemli bir parçası 

olan Lozan müzakerelerinde bazı mesleklerin yalnızca vatandaşlara hasredilmesi konusu 

gündeme gelmiş müttefiklerin görüşü yabancıların Türk vatandaşları ile aynı çalışma 

haklarına eşit şekilde sahip olması yönünde olmuştur.164  Bu teklif Türk heyetince kabul 

görmemiş ve kazanılmış hakların korunması şartıyla bazı mesleklerin Türk vatandaşlarına 

hasredilmesi kabul edilmiştir. Kazanılmış hakların korunacağı tarih konusundaki 

uyuşmazlık 1 Ocak 1923 olarak kesinleşmiş bu tarihten evvel bu sanat ve meslekleri icra 

eden yabancıların kazanılmış haklarının korunacağı, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti ile 

                                                
162 Taşkın Deniz; “Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

18(1), 2014 s.193 
163 Lordoğlu, Kudret; “Türkiye’deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanlar”, Çalışma ve 

Toplum Dergisi, 3(14), 2007 s.14 
164 Çelikel; Aysel; Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, 23. Baskı, 2016 s 182 
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yeni sözleşmeler yapılana kadar devam kabul edilmiştir. 165  Cumhuriyetin ilk yıllarında 

birçok devletle ikamet ve ticaret sözleşmesi akdedilerek yabancıların çalışma haklarını 

konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 1932 tarihli ve 2007 sayılı Türkiye’deki Türk 

Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat Ve Hizmetler Hakkında Kanun ile ülkemizde bulunan 

yabancıların hangi meslekleri yapamayacaklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.166   

2000’li yıllarla birlikte ise artan göç akınları ve artan düzensiz göçmen sayısı ile 

birlikte etkin denetim mekanizmaları oluşturmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu uluslararası 

işgücünün gelmesini sağlamak amacıyla AB müktesebatıyla uyumlu bir çalışma izni 

mevzuatı düzenleme ihtiyacı oluşmuştur.167  Uzun süreler boyunca 6224 sayılı Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanunu ile 2534 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde verilen 

yabancı çalışma izinleri ilgili kurumların birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 

hazırlanan yasa taslağının 4817 Sayılı Yabancıları Çalışma İzinleri Hakkına Kanun olarak 

2003 yılında tarihinde yasalaşıp yürürlüğe girmesi ile bu alanda önemli bir adım atılmıştır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 2007 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  

2003 tarihli Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesine 

kadarki süreçte Türk vatandaşlarının serbest piyasa ekonomisi düzleminde korunmasına 

yönelik düzenlemeler yapılarak bazı mesleklerin yabancılar tarafından icrası yasaklanmış bu 

şekilde piyasada Türk yabancı dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. 4817 sayısı yasa ile 

Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancılar ve yabancı çalıştıran gerçek ve 

tüzel kişiler Kanunun kapsamına alınarak, çalışma izninin tek merkezden verilmesi 

amaçlanmıştır.168  Bu Kanun ve uygulama yönetmeliği yabacıların ülkemizde çalışmalarını 

serbestleşmesi konusunda önemli bir adımdır.  

Kanunun yürürlükte olduğu 2003 yılından itibaren ülkemize çalışmak için gelenlerin 

sayısında ciddi anlamda artışlar yaşanmış; yabancılara verilen çalışma izni sayısı 2009 

yılında yaklaşık olarak on bin iken, 2014 yılında bu sayı altmış bine yaklaşmıştır.169  2000’li 

yılların başlarında ülkemize yasal yollardan giren yabancıların daha çok ikincil işgücü 

piyasalarında, düşük vasıflı işlere yöneldikleri görülmekte iken ülkemizde yabancı yönetici 

                                                
165 Çelikel; a.g.e. s.182 
166 2007 sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat Ve Hizmetler Hakkında Kanun 

RG.16.06.1932-2126 
167 Asar, Aydoğan; Yabancılar Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2020, s 273 
168 Mülga 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  
169 Çalışma İzni İstatistikleri, https://ailevecalisma.gov.tr/media/1300/yabanciizin2009.pdf (Erişim Tarihi: 

08.10.2020) 

https://ailevecalisma.gov.tr/media/1300/yabanciizin2009.pdf
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ve vasıflı teknik eleman sayısında ciddi anlamda artış sağlanmış, bu husus yabancıların 

çalışma izinleri üzerinde dikkatle durulmasını ve önlemler alınmasını zorunlu hale 

getirmiştir.170  Bu kapsamda ilk olarak 2015 yılında Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 

hazırlanmış ve 09.02.2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 

sunulmuştur.171  Tasarıda Mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, istihdam 

politikasının belirlenmesi, muafiyet belgesinin verilmesi, diğer kurumların verdiği çalışma 

izinlerinin merkezîleştirilmesi, göç politikalarının oluşturulması sürecinde de etkin şekilde 

çalışma gibi görevler verilmiş dolayısıyla Bakanlığın sorumluluk alanı artırılmıştır. Bu 

kapsamda görev, sorumluluk ve temsil görevlerini uygulayacak uzmanlaşmış bir birimin 

oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmış ve Bakanlık ana hizmet birimlerinden olmak üzere 

mevcut yapılanmayı da içine alan Yabancı İstihdamı Genel Müdürlüğünün kurulması 

öngörülmüştür. 2003 tarihli Kanuna nispetle söz konusu tasarıda pek çok yenilik getirilmesi 

amaçlanmıştır. Örneğin, çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesine ilişkin objektif 

kıstaslar düzenlenmiş, özel yeterlilik gerektiren bazı mesleklerde çalışacak yabancılar için 

ilgili bakanlıklardan ön izin alınması şart koşulmuş, çalışma izni muafiyetlerinin kapsamı ve 

şartları yeniden belirlenmiş, uluslararası ve ulusal hükümlerde özel statülere sahip kılınmış 

yabancılar ile işin niteliği gereği çalışma izni almasına gerek olmayan yabancılar muafiyet 

kapsamına alınmış, muafiyetten yararlanan tüm yabancılara muafiyet belgesi düzenlenmesi 

zorunlu hale getirilmiş ve süresiz ve bağımsız çalışma izinleri alabilecek yabancılar ve bu 

izinlerden yararlanma şartları, yabancının işinin niteliğine ve ülkeye katkısına göre yeniden 

belirlenmiştir. Ayrıca 2015 tarihli Kanun tasarısı ile, hem yabancıların kayıtdışı 

çalışmalarının önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi, hem nitelikli yabancı 

çalışanların birincil işgücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, hem de 

oluşturulan politikaların uluslararası göç politikaları ile uyumlu olması hedeflenmiş, başta 

çalışma izinleri ve muafiyetler olmak üzere, yabancıların çalışmasına ilişkin yürütülecek tüm 

iş ve işlemlerde yaşanan sorunların giderilmesi ve kurumlar arasında koordinasyonun 

sağlanması amaçlanmıştır. Tasarı ile getiriline en önemli yeniliklerden biri de taşıdığı önem, 

sahip olduğu nitelik veya statüsü gereği, ilgili kanunlarda çalışmaları ile ilgili yer alan özel 

hükümler gereğince çalışma izni kurallarının farklı uygulanmasını gerektiren, özellikle, 

ülkeye önemli katkılarda bulanabilecek yabancılar için çeşitli istisnalar ve esneklikler 

                                                
170 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu, 

(1/1035), Sıra Sayısı:707 Yasama Dönemi:24, Yasama Yılı:5 S 5 
171 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı, https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-1035.pdf  (Erişim Tarihi: 

08.10.2020) 

https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-1035.pdf
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tanımış olmasıdır. Tasarı 2016 yılında Uluslararası İşgücü Kanunu adı altında tekrar meclise 

sunularak 28/7/2016 tarihinde Meclisçe onaylanmış ve 13/8/2020 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun yabancı kavramından daha öteye giderek 

uluslararası işgücü kavramını ortaya atmış ve konuyu daha geniş perspektiften ele almıştır. 

Kanunun öncelikle üzerinde durduğu konu, uluslararası işgücü politikasının belirlenmesidir. 

Kanunun “Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi” başlıklı 4 üncü maddesinde 

politikanın uluslararası işgücü hareketliliği, bölgesel gelişmeler, istihdam ve çalışma 

hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve ekonomik dönemsel değişiklikler, sosyal ve kültürel 

ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası 

sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate alınarak belirleneceği 

hüküm altına alınmıştır. “Uluslararası işgücünün izlenmesi ve değerlendirilmesi” başlıklı 5 

inci maddesinde ise Bakanlığın yabancı istihdamı talepleri almak, değerlendirmek ve 

uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere “Yabancı Başvuru İzleme ve Değerlendirme 

Sistemi” kuracağı belirtilmiştir. Yani yeni Kanun ile yabancı istihdamından bir adım daha 

öteye gidilerek işgücü hareketliliğinin ve etkilerinin izlenmesi öngörülmüş ve bu bağlamda 

konunun rasyonel ve sistematik olarak ele alınması gerekliliği ortaya konulmuştur. 

2.6.2.2 Politika ve Uygulama Örnekleri 

Ülkemizde özellikle son yıllarda hazırlanan politika ve strateji belgelerinde sektör 

odaklı yaklaşımlar benimsendiği belli başlı sektörlerin ise önceliklendirildiği görülmektedir. 

Örneğin; 11. Kalkınma Planında172 ve 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında173; 

kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, elektronik, makine elektrikli teçhizat, otomotiv raylı sistem 

araçları öncelikli sektörler başlığı altında konumlandırılırken ülkemizde bulunan 

yabancıların da yoğun olarak çalıştığı tarım ve turizm sektörleri öncelikli gelişme alanları 

arasında ve yine yabancıların çalışmakta olduğu tekstil ve mobilyacılık sektörleri de diğer 

imalat sanayii sektörleri arasında sayılmıştır.  Uluslararası işgücü politikalarında da üst 

politika belgelerine uyumlu şekilde sektör odaklı bir yaklaşım benimsendiği görülmektedir. 

Tarım, turizm, tekstil, mobilyacılık gibi sektörler kalkınma odaklı politikalarda da kendine 

yer edinirken kimi sektörlerin ise yaşanan işgücü ihtiyacına binaen üst politika belgelerinde 

                                                
172 11. Kalkınma Planı (2019-2023), 

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf  (Erişim Tarihi:09.10.2020) 
173 Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı 

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
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yer almamasına rağmen uluslararası işgücü politikaları bağlamında öncelikli hale geldiği 

görülmektedir.  

Bu duruma verilebilecek başlıca örneklerden biri evde bakım hizmetleri sektörüdür. 

Yalnızca ülkemiz bağlamında değil pek çok AB ülkesinde de yaşlı bakımı ve evde bakım 

hizmetleri sektörü göçmen yoğun sektörlerdendir.174  Zira emek yoğun bu sektörlerde 

çalışacak yerel işgücü bulmak oldukça zordur. Bu bağlamda oluşan işgücü ihtiyacı ise 

uluslararası işgücü ile karşılanmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde çalışacak yaşlı, çocuk ve 

engelli bakım elemanları için ayrı kriterler ve ayrı bir çalışma izni başvuru prosedürü 

uygulanmaktadır. 2019 yılı çalışma izni istatistiklerine bakıldığında da 16.765 çalışma izni 

ile “ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” alanının en çok 

çalışma izni verilen ekonomik faaliyet alanlarından olduğu görülmektedir.175   

Turizm sektörü ise üst politika belgelerinde de yer alan sektör odaklı uluslararası 

işgücü politikalarına verilebilecek örneklerden biridir. Turizm sektöründe yaşanan nitelik ve 

beceri gerektiren işlerdeki işgücü ihtiyacı gözetilerek kolaylaştırıcı politikalar 

uygulanmaktadır. Ücret ve istihdam kotasına ilişkin kriterler sektörel ihtiyaçlar gözetilerek 

esnetilebilmekte ve sektörün büyümesini destekleyici önlemler alınmaktadır. 2019 yılı 

çalışma izni verilerinde de bu durumu doğrular şekilde “Seyahat acentesi, tur operatörü ve 

diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler” alanında 1980, “Konaklama” alanında 

23.109 ve “Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri” alanında 5.196 olmak üzere toplam 

30.285 çalışma izni verildiği görülmektedir.176   

 Tarım sektörüne bakıldığında ise ülke düzeyinde uygulanan uluslararası işgücü 

politikasına ek olarak bölgesel politikalarında geliştirildiği görülmektedir. Kayıtdışılığın 

yoğun olduğu tarım sektöründe göçmen işçilerin kayıtlılığını artırmaya yönelik olarak 

çalışma izninden farklı bir prosedür uygulanmaktadır. Geçici koruma ve uluslararası koruma 

ve başvuru sahibi yabancıların tarım sektöründe kayıtlı hale gelmesini teşvik etmek amacıyla 

mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak bu yabancılar Geçici Koruma Sağlanan 

Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi 

                                                
174 Christensen, Karen, Hussein, Shereen ve Ismail, Mohamed “Migrants’ decision-process shaping work 

destination choice: the case of long-term care work in the United Kingdom and Norway”, European Journal 

of Ageing volume 14, pages219–232, 2017, s.220 
175Çalışma İzni İstatistikleri,  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/63117/yabanciizin2019.pdf  (Erişim Tarihi:20.04.2021) 
176Çalışma İzni İstatistikleri,  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/63117/yabanciizin2019.pdf (Erişim Tarihi:20.04.2021) 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/63117/yabanciizin2019.pdf
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Ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelikler uyarınca 

“çalışma izni muafiyeti” kapsamına alınmıştır. Bu muafiyet türü, tarım sektörünün 

mevsimlik veya sezonluk işlere dayanan doğasına uygun olacak şekilde yabancının 

mevsimlik olarak değişecek olan işvereni tarafından değil kendisinin başvuru yapmasını 

mümkün kılmakta ve çalışma izninin zorunlu kıldığı belirli bir adreste çalışma şartını da 

ortadan kaldırmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde 2017 yılında uygulamaya geçirilen 

Yabancı Uyruklu Mevsimlik Tarım İşçileri Network Sistemi (Yumi-Net) ise tarım 

sektöründeki bölgesel uluslararası işgücü politikası olarak yorumlanabilecektir. Ağırlıklı 

olarak çay ve fındık hasatında çalışan Gürcülerin bölgenin mevcut demografik ve sosyal 

yapısı, işgücü arzı, işgücü maliyetleri ve yerel işgücü ile ihtiyacın giderilememesi sebebiyle 

tercih edilmesi nedeniyle bölgesel kalkınma yaklaşımı ile uyumlu şekilde177  geliştirilen 

Yumi-Net uygulaması ile bu illerde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancıların kayıtlı hale 

getirilmesine yönelik zemin hazırlanmıştır. Söz konusu muafiyet kapsamında Gürcistan 

uyruklu yabancıların bir takvim yılında ev fazla doksan gün çalışabilmelerine imkan 

tanınmıştır. Yumi-net sistemi de mevsimlik tarımda çalışma izni muafiyetinde olduğu gibi 

yabancının kendisi tarafından başvuru yapılmasına imkân sağlamakta ve belirli bir adreste 

çalışma şartını ortadan kaldırmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
177 DOKA TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı 2014-2023’te göç eğilimleri ve etkileri başlıklı bir kısım 

bulunmakta olup bölgeden diğer illere iç göç yaşandığı belirtilmekte Gürcistan ile ilişkiler bölümünde ise 

ağırlıklı olarak çay ve fındık hasatında çalışan Gürcülerin bölgenin mevcut demografik ve sosyal yapısı, işgücü 

arzı, işgücü maliyetleri ve yerel işgücü ile ihtiyacın giderilememesi nedeniyle tercih edildiği belirtilerek tarım 

sektöründe mevsimlik olarak düşük maliyetle istihdam edilmelerinin ekonomik bir avantaj olduğu 

belirtilmektedir. 

https://www.doka.org.tr/edergi/436/bolge-plani-2014-

023/TR90%20Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20B%C3%B6lge%20Plan%C4%B1%202014-2023#p=16 

(Erişim Tarihi: 07.06.2020) 

https://www.doka.org.tr/edergi/436/bolge-plani-2014-023/TR90%20Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20B%C3%B6lge%20Plan%C4%B1%202014-2023#p=16
https://www.doka.org.tr/edergi/436/bolge-plani-2014-023/TR90%20Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20B%C3%B6lge%20Plan%C4%B1%202014-2023#p=16
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ POLİTİKASI VE TEMEL 

GÖSTERGELER 

 

3.1 Gösterge Kavramı 

Gösterge (indicator) çok farklı şekillerde tanımlanabilen, farklı alanlarda farklı şekilde 

kullanılabilen bir kavramdır. Teknoloji, ekonomi, maliye, dilbilim, politika, proje yönetimi 

gibi boyutları içeren geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre178;  

“Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret”  

“Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal”  

“Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, 

indeks.”  

“Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil 

birimi, belirtke.”  

“Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden 

gösteren araç, müşir (II), indikatör”  

 

olarak açıklanmışken Cambridge sözlüğünde “bir şeyin neye benzediğini veya bir 

durumun nasıl değiştiğini gösteren işaret” olarak tanımlanmaktadır.179  Bu tanımlardan yola 

çıkarak gösterge kavramının “bir durumun, olgunun varlığını gösteren işaretler olabileceği 

gibi bir durumun gelişimini veya değişimini ortaya koyan işaretler” anlamında kullanıldığı 

ifade edilebilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında ise gösterge kavramı kimi zaman uluslararası işgücü 

politikaları gibi bir politikanın durumunu, yaklaşımını veya etkilerini ortaya koymada kimi 

zaman da ikinci bölümde karar alma ve politikaların değerlendirilmesi başlıklarında 

                                                
178 Türk Dil Kurumu Çevrimiçi Sözlük https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 17.07.2020) 
179 Cambridge Çevrimiçi Sözlük, www.dictionary.cambridge.org (Erişim Tarihi: 18.10.2020) 

https://sozluk.gov.tr/
http://www.dictionary.cambridge.org/
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değinildiği şekilde politika, program veya projelerin gelişim veya değişimini ölçmede veya 

hizmet ettiği müdahalelerin durumlarının anlaşılmasında kullanılan araçlar anlamında 

kullanılmaktadır. 

3.2 Politika Göstergelerinin İşlevleri ve Kullanım Alanları 

İşlevlerine bağlı olarak, farklı göstergelerin farklı kullanım alanları bulunmaktadır. 

Politika düzeyinde göstergelerin en temel işlevi, bir politika alanındaki temel durum 

hakkında bilgi sağlamak iken ikinci ve daha ayrıntılı bir işlevi ise, bir politika için harcanan 

kaynakları, bir politikanın uygulandığı verimliliği veya bir politikanın hedeflerine 

ulaşmadaki etkinliğini izlemeye hizmet etmesidir.180  

Göstergeler durum hakkında bilgi verme işlevinde bir politikanın durumu, mevcut 

yaklaşımları ve doğrultusu hakkında çıkarımlar yapmaya imkân sağlamaktadır. Zira 

göstergenin bir boyutu karmaşıklığı makul düzeyde, kolaylıkla anlaşılabilecek ve 

yorumlanabilecek bilgi halinde özetlemesidir.181  Politika yaklaşımlarının yansımaları 

mevzuat, politika belgeleri, idari yapılanma veya uygulamalar gibi çeşitli alanlarda 

gerçekleşebilir. Göstergeler ise bu farklı alanlardaki durumları ortaya koyarak mevcut 

yaklaşımın anlaşılmasını kolaylaştırabilecektir.  

Gösterge kavramının ikinci işlevi ise politika amaç ve hedeflerine yönelik önlemlerin 

uygulanmasıyla kaydedilen ilerlemeyi izlemeye ve değerlendirmeye imkân tanımasıdır.182  

Bu boyutuyla göstergeler olumlu veya olumsuz gelişmelerin politika yapıcılara ve 

idarecilere duyurulmasını mümkün kılmaktadır. Karar alma sürecine birer girdi oluşturarak 

politikaların etkililiği, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi, devam ettirilmesi veya terk 

edilmesi gibi kararlarda bir anahtar rol oymayabilmektedirler. Bu boyutuyla göstergeler 

istenen sonuçların/değişimlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösteren referans noktaları, 

yani diğer bir deyişle, bir programın belirli bir sonuca yönelik değişim veya gelişim 

kaydedip kaydetmediğini göstermek için kullanılan belirli, gözlemlenebilir ve ölçülebilir 

                                                
180 Schumann Abel, “Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and 

Implementation”, OECD Regional Development Working Papers, 2016/02, 2016, s.5 
181 Yıkmaz, Rıza Fikret, Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye için Yöntem Geliştirilmesi, 

Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı, 2011, s. 43 
182 Sustainable Development Indicators to monitor the implementation of the EU Sustainable Development 

Strategy ,Commission of the European Communities, 2005 s.2  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2005/EN/2-2005-161-EN-F1-1.PDF (Erişim Tarihi: 

10.09.2020) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2005/EN/2-2005-161-EN-F1-1.PDF
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veriler olarak karşımıza çıkmaktadır.183  Bu işlevi kapsamında göstergelerin politika izleme 

ve değerlendirme için kullanılabileceği ve kanıta dayalı politika oluşturmaya yönelik önemli 

bir izleme aracı olabileceği söylenebilmektedir. Bu çalışma kapsamında göstergeler bu iki 

temel işlevi ve kullanım alanı doğrultusunda uluslararası işgücü gösterge örnekleri başlığı 

altında ele alınacaktır. 

3.3 Göstergelerin Belirlenmesi 

İkinci bölümde politika döngüsünde açıklandığı üzere politika yapımı gündem 

belirleme, formüle etme, uygulama ve değerlendirme olmak üzere dört aşamadan 

oluşmaktadır. Döngü olarak ifade edilen bu süreç değerlendirme sonrasında geri bildirimler 

üzerine tekrarlanarak devam etmektedir. Göstergeler bu döngünün her bir aşamasında 

kullanılabilmektedir. Problemin tanımlanmasına ilişkin göstergeler belirlenebileceği gibi 

izleme ve değerlendirme süreci için de performans, sonuç veya etkililik göstergesi gibi çeşitli 

göstergeler belirlenebilmektedir. Yıkmaz tarafından öne sürüldüğü üzere bu yolla karmaşık 

gibi görünen etki ve sonuçların sadeleştirilerek anlaşılabilmesi mümkün olmaktadır.184   

Politika yapımı aşamasında göz önünde tutulması gereken ekonomik, sosyal ve siyasi pek 

çok etken bulunduğundan politika alanına bağlı olarak bu etkenlerden bazıları diğerlerine 

göre daha öncelikli hale gelebilir. Politikaları etkileyecek sosyal, ekonomik ve siyasi pek 

çok unsurun önceden belirlenmiş göstergeler ışığında incelenmesinin ve uygulanan 

politikaların çeşitli göstergelerle izlenerek değerlendirilmesinin bu süreci daha planlı ve 

öngörülebilir hale getireceği varsayılmaktadır. Bu bakımdan gösterge geliştirme sürecine 

teknik açıdan yetkin uzmanların, hususların özüne ve önemine hâkim olacak şekilde 

bağımsız ve/veya üst düzeyde hizmet veren uzmanların ve politika uzmanlarının katılımı 

özellikle son derece önemli olabilmektedir. 185  

Göstergenin ölçülecek değerin özünü yakalamasına, kabul edilebilir olması, güçlü ve 

nicel ise istatistiksel olarak ifade edilebilir olması, politika müdahalelerine cevap vermesi 

ancak manipüle edilebilir olmaması, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olması, revize edilebilir 

olması ve tutarlı olması beklenmektedir. Gösterge belirlerken dikkat edilmesi gereken bazı 

önemli noktalar bulunmaktadır:  

                                                
183 Yalçın, Ayşe Seda ve Güner, Duygu; “Sosyal Etki Ölçümlemesi KUSIF 4 Adım Yaklaşımı”, Koç 

Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, No: 3, Aralık 2015 s.76 
184 Yıkmaz, vd. a.g.e., s. 43 
185 Kusek, Jody Zall ve Rist, Ray C. (2010), On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 

Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2010, s.74 



69 

 

1. Öncelikle neyin açıklanacağını belirlemek gerekir.186  Yani öncelikle göstergelerle 

bir politika yaklaşımının mı yoksa bir politikanın başarısının veya performansının mı ortaya 

koyulacağına karar verilmelidir. Ardından girdi, çıktı, faaliyet, performans, sonuç veya etki 

düzeylerinden hangisinin ölçüleceğinin belirlenmesi gerekecektir. Zira neyin ölçüleceğinin 

belirlenmesi hangi tür gösterge belirleneceğine de esas teşkil edecektir.  

2. “Kilit paydaşların ve ortakların beklentilerinin anlaşılması”, politika ve 

programlarla neler yapılabileceğine dair makul beklentilerin belirlenmesine katkı 

sağlayabilmektedir.187  Bu anlamda “paydaş beklentilerinin” gösterge belirleme sürecinde 

göz önüne alınması çok yönlü ölçme yapılabilmesine katkı sağlayacaktır.  

3. “Benzer program ve politikaların belirlenmesi yoluyla karşılaştırılabilir koşulların 

sağlanması” hedef gösterge belirleme konusunda kritik girdiler oluşturabilir. 188 

Göstergenin belirlenmesine yönelik bu aşamaların ardından gösterge seçimi 

aşamasında önerilen yaklaşım İngilizce ifadesinin baş harfleri üzerinden SMART 

(S=Specific, M=Measurable, A=Achievable, R=Relevant, T=Time-bound) olarak bilinen 

nitelikler ile açıklanmaktadır.189  Buna göre göstergelerin aşağıdaki nitelikleri taşıması 

beklenmektedir: 

a. Spesifik: Kapsamının ve anlamının kesin ve net olması ölçülecek olan 

hedef veya çıktı ile açık ve doğrudan ilgili olması 

b. Ölçülebilir: Temin edilebilir ve veri tanımlarının belirli olması 

c. Ulaşılabilir: Gerçekleştirilemeyecek kadar yüksek olmaması olması 

d. İlgili: İçerik ve bağlam bakımından program ve politikaların çıktı ya da 

ilerlemesi ile açık bir ilişki içinde olması.  

e. Zamanla sınırlı: Uygulama döneminin öncesinden başlatılan veya çok 

sonrasına taşan bir değerlendirme yaparak faaliyet (proje/politika) sonuçlarının 

gerçek kapsamının anlaşılmasının imkansız hale gelmemesi için net zaman 

çerçevesi çizilmesi 

 

                                                
186 Church, Cheyanne ve Rogers, Mark M.; Desıgnıng For Results: Integrating Monitoring and Evaluation in 

Conflict Transformation Programs, 2006 s.43 
187 Kusek, vd. a.g.e., s.166 
188 How to Develop Indicators, https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-develop-indicators 

(Erişim Tarihi: 25.08.2020) 
189 Sandhu-Rojon, Ruby, Selecting Indicators for Impact Evaluation, UNDP, s.8-9 

https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf 

(Erişim Tarihi: 25.08.2020) 

https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-develop-indicators
https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf
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Gösterge belirlerken önemli bir başka husus ise nitel ve nicel göstergelerin birlikte 

kullanılmasıdır.190 Politika izleme için belirlenen göstergelerin yalnızca nicel olarak 

ölçülebilir göstergeler ile sınırlı tutulmaması önerilmektedir. Zira göstergelerle ölçülmek 

istenen politika düzeyindeki değerler bir davranışın değişmesi veya algının gelişmesi 

şeklinde nicel olarak ölçülmesi zor ve daha çok nitel göstergelere ihtiyaç duyan değerleri de 

içerebilmektedir. Bu çerçevede uluslararası işgücü politikası için önerilen iki düzey 

göstergenin de hem nitel hem de nicel göstergeleri içermesi beklenmektedir. 

3.4 İzleme ve Değerlendirme  

Özü itibarıyla bir politika, program veya projenin başarısının veya etkilerinin sürekli 

veya dönemsel olarak ölçülmesi ve çözümlenmesi olarak tanımlanabilecek olan izleme ve 

değerlendirme, göstergeler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, izleme ve 

değerlendirme aşamalarının işletilebilmesi için öncelikle göstergelerin seçilmesi 

gerekmektedir. Yukarıda aktarıldığı üzere politika oluşturmanın ilk adımını oluşturan 

planlama aşamasında, dikkate alınması gereken adımlar ve göstergeler belirlenmektedir. 

İzleme aşamasında genelde düzenli olarak bu göstergeler ışığında bilgi ve veri toplanarak 

uygulama veya süreçler takip edilebilmektedir. Değerlendirmede ise belirli aşamalarda, 

izleme sonuçları da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler ve veriler ışığında amaç-hedef-durum 

ilişkisi ortaya koyularak başarı/başarısızlık durumları analiz edilebilmekte ve düzeltici 

tedbirler alınabilmektedir. Kısaca izleme ve değerlendirme süreci, politika, program ve 

projelerin her bir bileşeni ile ilgili bilgi sağlanması, bu bilgi ve verilerin ilgili taraflara 

dağıtılması ve elde edilen kanıtların, mevcut müdahalenin daha sonraki dönemlerinde ya da 

ileride oluşturulacak politika, program ve projeleri etkileyecek karar alma süreçlerinde 

kullanılmasıdır.191  Dolayısıyla göstergelerin varlığı ve politika sürecine dâhil edilmesi 

izleme-değerlendirme ve kanıta dayalı politika yaklaşımları ile yakından ilişkilidir. 

İzleme ve değerlendirme konusunda İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının 

(OECD) yapmış olduğu tanımdan hareket edilirse izleme belirli göstergeler hakkında 

sistematik veri toplamak suretiyle, yönetime ve süren bir kalkınma müdahalesinin ilgili 

taraflarına müdahalenin ilerleyişi, amaçların başarılması ve ayrılmış fonların kullanımı 

hususlarında ne kadar aşama kaydedildiği ile ilgili bilgiler sağlamak için kullanılan sürekli 

                                                
190https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-

Evaluation.pdf (Erişim Tarihi: 25.08.2020) 
191 Öztürk Serdar, Avrupa Birliği Kaynaklı Proje Ve Programların İzleme ve Değerlendirmesi, Uzmanlık 

Tezi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2004, s.3 

https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf
https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf
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bir işlemdir.192   Ayrıca politika, program ya da projelerin uygulanması devam eden süreçler 

olduğundan izleme, yapılan işin iyi bir gelişim gösterdiğini teyit etmekte, müdahalenin 

(faaliyet/proje/politika uygulaması) çıkışta belirlenen amaçlara yönelik kalmasını 

sağlamakta ve potansiyel problemleri tanımlayıp gerekli düzeltici eylemleri kararlaştırmak 

gibi fonksiyonları ile tüm bu düzeylerin yönetiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

İzleme proje, program veya politika düzeylerinde yürütülebilir.  Bu düzeylerde 

izlemenin etkili olabilmesi için izlemenin, girdilerden etkilere kadar bir dizi göstergeyi 

kapsaması gerekmektedir.  Zira gösterge geliştirme, bir izleme ve değerlendirme sistemi 

oluşturmada temel bir faaliyettir ve sonraki tüm veri toplama, analiz ve raporlamayı 

yönlendirmektedir. Güvenilir ve uygun göstergelerin yaratılmasında siyasi ve yöntemsel 

boyutlar göz önünde tutulmalıdır.193  Bu kapsamda göstergeleri doğru ve etkili bir şekilde 

kullanmak için, belirlenen göstergelerin ölçmek istenilen süreci yansıttığından emin olmak 

gerekir. Örneğin istihdama erişimin daha kapsamlı bir resmini elde etmek için istihdam 

oranındaki artışa yönelik verilerin, istihdamda kalış süresine ilişkin verilerle ve istihdam 

edilebilme becerisinin gelişimine ilişkin verilerle desteklenmesi gerekebilmektedir.  

Değerlendirme ise süren veya tamamlanmış bir projenin, programın veya politikanın 

yapısı, uygulaması ve sonuçlarıyla sistematik ve objektif olarak değerlendirilmesini ifade 

etmektedir.194  Politika analizi için değerlendirme ikinci bölümde ele alınan politika tasarımı 

aşamasında ön değerlendirme, uygulama aşamasında ara değerlendirme ve uygulama 

tamamlandıktan sonra belirli sonuçların üretilmiş olduğunu teyit etmek amaçlı nihai 

değerlendirme olarak üç şekilde yapılabilmektedir. Göstergeler bu üç değerlendirme 

aşamasında da politika için çeşitli kanıtlar ortaya koyabilmektedir. Göstergeler politikanın 

planlanması aşamasında yapılan ön değerlendirmede aynı veya benzer görevleri yerine 

getiren kurumlar arasındaki farklarla ilgili aracılık yaparak bir yol gösterici de 

olabilmektedir.195  Bu aşamada göstergeler ışığında müdahale (faaliyet/proje/politika) 

konusunun uygulanabilir olup olmadığı veya bu alanda başkaca politikalar veya kurumlar 

bulunup bulunmadığı saptanabilecektir. Ara ve nihai değerlendirmeler esnasında da izleme 

sürecinde kullanılan göstergeler üzerinden elde edilen bilgiler ve veriler kullanılabilecekt ir.  

                                                
192“Değerlendirme ve Sonuç Odaklı Yönetimde Anahtar Terimler Sözlüğü”, OECD DAC, 2008, TİKA 

Yayınları, Ankara, s.17 
193 Görgens, Marelize ve Kusek, Jody Zall, “Making Monitoring and Evaluation Systems Work: A Capacity 

Development Toolkit”, The World Bank Publication, Washington,2009, s.4 
194 OECD DAC; a.g.e., s.14 
195 Kusek vd.; a.g.e., s.54 
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Göstergeler, politika hedeflerine yönelik ilerleme hakkında düzenli ve nesnel geri 

bildirim üreterek izleme sürecinde önemli bir rol oynamakta, politikaların etkilerini 

incelemek için bir araç olarak kullanılabilmekte ve politika yapıcılara politikaların 

etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için önemli bilgiler 

sağlamaktadır.196  Göstergeler kolay anlaşılır bilgi sağladığından bilgiler ve kanıtlar ışığında 

kararların alınabileceği rasyonel bir temel oluşturabileceklerini söylemek pek de yanlış 

olmayacaktır. 

Etkili bir izleme değerlendirme de göstergelerin kullanılabilir olması için gösterge ile 

birlikte bir “referans nokta” belirlemek de kıyaslamayı imkân sağlayabilmektedir. Belirli bir 

zaman dilimi içindeki değişimin gözlemlenebileceği belirli bir noktayı ifade eden temel veri 

veya referans noktası ulaşmaya çalışılan sonuca kıyasla mevcut durumda nerede 

olduğumuzu göstermektedir.197  Referans noktasının belirlenmesi göstergelerle ölçülmek 

istenen değerin karşılaştırılabilir olmasını ve gösterge ile ölçülen değerin bir bütün içerisinde 

anlamlı hale gelmesini sağlamaktadır. Referans noktasına ilişkin verinin toplanması bir 

politika uygulamaya başlanmadan önce mevcut durumun bir fotoğrafını ortaya koyacaktır. 

Daha sonra izleme yapmak suretiyle bu fotoğraf üzerinden değişiklikleri gözlemlemek ve 

bir değerlendirme yapmak mümkün hale gelecektir. Bu nedenle referans noktasının 

belirlenebilmesi ve göstergelerin kullanılabilmesi için öncelikle hangi verilerin tutulacağının 

belirlenmesi, bu verilerin düzenli olarak toplanması ve göstergelerin veriler ışığında 

izlenerek değerlendirmede kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda göstergelerin 

çokluğunun ötesinde veri toplanabilir şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Zira çok 

fazla sayıda gösterge seçilmesi dikkati projenin, programın veya politikanın en önemli 

amacından saptırabilecektir.198  Ayrıca fazla veri sunmak ve analizini yapmamak, 

politikaları izlemek, değerlendirme ve geliştirmek için gereken bilgileri üretmeyecektir. Bu 

bakımdan yöneticiler için aşırı bilgi toplama ve yığma da bir fayda sağlamayacaktır. Örneğin 

nitelikli işgücünün çekilmesine yönelik bir politikanın izlenmesi ve değerlendirilmesinde 

nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulan mesleklerin sayısı, bu mesleklerde yeterliliği bulunan Türk 

vatandaşı sayısı, nitelikli işgücü ihtiyacı bulunan sektörlerdeki büyüme hızı gibi verilerin, 

bu mesleklerde verilen çalışma izni sayısı, ortalama ücret düzeyi, teşvik programı sayısı gibi 

                                                
196 Schumann Abel, Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and 

Implementation, OECD Regional Development Working Papers, 2016/02, 2016 
197 Kusek vd.; a.g.e, s.80 
198 Öztürk; a.g.e., s.19 
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verilerle birlikte toplanması çeşitli sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilecektir. Ancak bu alanda 

örneğin sosyal yardım alan yabancı sayısı veya aktif işgücü programlarından faydalanan kişi 

sayısı gibi verilerin tutulması bir anlam ifade etmeyebilir. Bu gibi veriler ise işsizlik oranı, 

açık iş sayısı, işe yerleştirme sayısı, sosyal güvenlik sistemine kayıtlılık gibi çeşitli verilerle 

ilişkilendirilerek örneğin geçici koruma sağlanan yabancılara yönelik uluslararası işgücü 

politikasının değerlendirilmesine hizmet edebilir.  

Bu çalışma ile uluslararası işgücü politika yaklaşımlarının anlaşılması, planlanması, 

izlenmesi ve değerlendirilme için kullanılabilecek gösterge örneklerine yer verilmiş olup bu 

göstergeler ışığında tutulacak verilerin belirlenmesi ise kapsam dışında bırakılmıştır. 

3.5 Uluslararası İşgücü Politikası Alanında Temel Göstergeler 

Önceki bölümde aktarıldığı üzere uluslararası işgücü göçü, farklı kavram ve 

politikalarla açıklanabilen, evrensel nitelik kazanan bir olgu haline gelmiştir. Göç olgusu 

evrensel olsa da işgücü göçü alanında çok farklı yaklaşım ve süreçler ortaya çıkarmaktadır. 

Kimi ülkelerde veya dönemlerde işgücünün göçü kaynak veya hedef ülke olarak teşvik 

edilirken kimilerinde ise kısıtlayıcı önlemler alınmaktadır. Ülkelerce uluslararası işgücüne 

nasıl yaklaşıldığının ve bu doğrultudaki politika tercihlerinin incelenmesi, belirli 

karşılaştırma ve ölçme unsurlarının kullanılması ile mümkün olabilmektedir. Çalışmada 

“uluslararası işgücü politikasının göstergeleri” kavramı, bu karşılaştırma ve ölçme 

unsurlarını anlatmak üzere kullanılmaktadır. 

Bir ülkenin uluslararası işgücü politikası ülkenin ihtiyaçları veya iç dinamiklerine göre 

farklılaşabilmektedir. Aynı şekilde, bu politikalar ile beklenen sonuçların ortaya çıkıp 

çıkmadığının takibi için farklı yaklaşımlara göre çeşitlenebilen hedefler tespit edilmektedir. 

Bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği, sonuçlara başarıyla ulaşılıp ulaşılmadığı, 

uygulanan politikaların ne tür etkiler yarattığı göstergeler ışığında belirlenebilecektir. 

Uluslararası işgücü politikalarının bu özellikleri dolayısıyla göstergeler hem mevcut 

politika yaklaşımını ortaya koyma hem de politikaların gerçekleştirme etkinliğini izleme 

işleviyle ele alınacaktır. Kuşkusuz izlemeye olanak tanıyan göstergeler de bir durumu ortaya 

koymakta ve açıklamaya yaramaktadır ancak bu çalışma kapsamındaki kullanım biçimleri 

nedeniyle bu göstergelerin izleme işlevi daha ağır basmaktadır. Kullanım alanına bağlı işlev 

farklılıkları dolayısıyla bu çalışma kapsamında göstergeler politika yaklaşımına ilişkin 

göstergeler ve uygulamaya ilişkin göstergeler olarak adlandırılacak olup çeşitli örnekler 

üzerinden somutlaştırılmaya çalışılacaktır.  
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Politika yaklaşımına ilişkin göstergeler, varlıkları, yoklukları veya yoğunlukları ile bir 

ülkenin uluslararası işgücü alanındaki yaklaşımı ile ilgili fikir veren göstergelerdir. Örneğin 

bir ülkede uluslararası işgücü alanında faaliyet göstermek üzere kamu kurumları, özel 

kurumlar, bu alanda uzmanlaşmış eğitim kurumları, alanı düzenleyen güncel bir mevzuat 

veya politika belgelerinde veya strateji belgelerinde çeşitli tedbirler bulunması o ülkenin 

uluslararası işgücüne yönelik politikaları bulunduğunu ortaya koyacaktır. Politikanın 

yaklaşımına ilişkin göstergeler olarak adlandırılan ve göstergeler herhangi bir ülkede 

uluslararası işgücüne yönelik politikalar hakkında fikir verebilecektir. Bu göstergelerin bir 

diğer özelliği ise yeni bir politika veya müdahale geliştirileceği esnada yani planlama 

aşamasında politika yapıcılara kolaylık sağlamasıdır. Bu göstergeler yeni bir müdahale 

önerisinin ülke içinde mevcut bir politikaya hizmet edip etmeyeceği veya geliştirilebilir olup 

olmadığı konusunda daha planlama aşamasında iken ölçüm yapmaya imkân sağlar. Bu 

ölçüm, nicel çıkarımlara varmak amacıyla değil planlama aşamasına katkı sağlamak ve 

rasyonel bir çerçeve ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilebilir. Bir diğer gösterge alanı ise 

uluslararası işgücü politikasının işgücü göçüne “açık” olup olmadığını göstermek amacıyla 

geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında “açıklık göstergeleri” olarak adlandırılan bu 

göstergeler, ülkenin uluslararası işgücü politikalarının işgücü göçünü kısıtlayıp kısıtlamadığı 

veya ne ölçüde kısıtladığına ilişkin çeşitli saptamalar yapmaya imkân sağlamaktadır. Bu 

göstergeler ışığında bir ülkenin işgücü göçüne ne kadar açık olduğu ölçülebileceği gibi yeni 

müdahale önerilerinin ülkenin işgücü göçüne açık olma düzeyi bağlamında 

uygulanabilirliğine ilişkin çıkarımlar yapılabilecektir. Ancak açıklık göstergeleri bir ülkenin 

neden daha katı kısıtlamalar uyguladığına ilişkin sebepleri ortaya koymaz veya bu alanda 

bir değerlendirme yapmaya imkân tanımaz. Zira bu göstergeler mevcut uygulamalardan 

hareketle bir ülkenin işgücü politikalarına ilişkin yaklaşımlar hakkında bilgi vermekte ve 

politikaların sektörel, ulusal veya bölgesel hangi düzemde ele alındığına ilişkin fikir 

edinmeyi sağlamaktadır. 

Uluslararası işgücü politikası göstergeleri başlığı altında diğer bir gösterge kategorisi 

ise yürütülen politika ve tekil çalışmaların farklı düzeylerde ilerleme durumlarını 

planlamaya ve tespit etmeye yani izlemeye yönelik göstergelerden oluşmaktadır. Son 

yıllarda, politikaların net hedeflerini tanımlama ve performanslarını değerlendirme yönünde 

bir eğilim oluşması hükümetleri, politikaları uygulamak ve istenen sonuçlara sahip 

olacaklarını ummak yerine, etkilerini ölçmek ve daha etkili olacak şekilde ayarlamak için 

sistematik girişimlerde bulunmaya yönlendirmiş ve bu eğilim sonucunda bu göstergelere 
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verilen önem artmıştır.199  Günümüzde kamu yönetiminin de gündemine ve çalışma 

sistemine dâhil olmuş durumdaki bu tür göstergeler, girdi, çıktı, sonuç ve etki gibi farklı 

boyutlarda oluşturulabilmekte ve takip edilebilmektedir. İkinci kategorideki bu göstergeler, 

günümüzde daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Farklı yaklaşımlar, türevler, yorumlamalar 

bulunsa da özellikle proje yönetimi alanında sıkça karşımıza çıkabilmektedir. Söz konusu 

göstergeler genellikle proje yönetimi ile özdeşleştiriliyor olmakla birlikte program ve 

politika gibi daha üst düzeylere de uygulanabilmektedir. Örneğin, bir sosyal yardım 

programı veya nitelikli işgücü çekme politikasının tasarım, uygulama, izleme ve 

değerlendirme aşamaları, uygun ve isabetli olmak kaydıyla geliştirilmiş göstergeler 

üzerinden yapılabilmektedir.  Uluslararası işgücü politikası alanında, gerek politika gerekse 

daha alt düzeydeki faaliyetler düzeyinde bu tür değerlendirmeler yapılabileceği 

varsayılmaktadır. Temelde idealleştirilmiş bir çerçeve olarak gösterge kullanımının, bazı 

sınırlılıklara sahip olduğu göz önüne alınarak değerlendirmenin koşullu olarak yapılması 

gerekecektir. Zira göstergeler özellikle sosyal yönü olan program ve politikaların 

sonuçlarının ölçülmesinde tek başlarına yeterli olmayabilir. Buna rağmen, ortaya çıkan 

değerlendirmeler, bu alanda ülke, dönem, yaklaşım, sonuç karşılaştırmalarına hizmet 

edebilme; ayrıca bir sonraki aşama için dersler sunma potansiyeline sahiptir. Özellikle ikinci 

bölümde değinilen rasyonel karar alma yaklaşımının eleştirilmesine de neden olan ussallığın 

her koşul ve şartta mümkün olmaması bireylerin sınırlı ussallığı, irrasyonel davranışları ve 

politika yapımının düzensiz süreçlerden oluşması görüşlerinden hareketle kanıtların her 

koşulda olduğu gibi kullanılmasının politikaların isabetli sonuçlar oluşturmasını 

engelleyebileceği gözden kaçırılmamalıdır.200    

Politikaları zaman ve mekânda karşılaştırmak için, bu politikaların ilgili göstergelerini 

ölçen ve bir araya getiren çeşitli uluslararası indeksler bulunmaktadır.201  Uluslararası işgücü 

politikası göstergeleri belirlenirken bu endekslerde yer alan spesifik gösterge örneklerinden 

de yararlanabilecektir. Uluslararası işgücü politikası göstergeleri oluştururken standartlara 

uygunluğu ve kıyaslanabilirliği sağlamak adına bu gibi uluslararası indekslere bakmak katkı 

sağlayabilir. Ancak önceden tasarlanmış göstergelerin belirli bir ülke veya kurumsal 

bağlamdan kopuk olabileceği de unutulmamalıdır.202  Bu nedenle bu tür göstergeleri 

                                                
199 Schumann Abel, Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and 

Implementation, OECD Regional Development Working Papers 2016/02, 2016, s.6 
200 Babaoğlu; a.g.m., s.521 
201 Scipioni, M. Urso, G. Migration Policy Indexes, (MPI) 2017, s.14-37 
202 Kusek vd.; a.g.e, s.74 
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incelemek de yarar olsa da göstergeler mümkün olduğunca iç dinamiklerce yönlendirilmeli 

ve kurumların ihtiyaçlarına ve idarecilerin bilgi gereksinimlerine göre uyarlanmalıdır.  

Uluslararası indekslerde yer alan göstergeler çeşitlilik göstermekle birlikte 

azımsanamayacak kadar kesişen gösterge örnekleri mevcuttur. Bu tasarımlarda göstergeleri 

belirlerken öncelikle spesifik kriterler ve alanlar belirlenmektedir. Örneğin IOM tarafından 

ve The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından tasarlanan ve ülkeye özgü göç 

yönetişimini değerlendirmek için konsolide bir çerçeve sağlamayı amaçlayan Göç 

Yönetişimi İndeksinde, 15 ülke kıyaslanırken göstergeler 5 farklı alanda analiz edilmektedir. 

Bu göstergeler: kurumsal kapasite, göçmen hakları, güvenli ve düzenli geçiş, işgücü göçü 

yönetimi, bölgesel ve uluslararası işbirliği ve ortaklıklar203  olarak belirlenmiştir. 

Uluslararası işgücü politikaları ile ilintili olan bir diğer indeks olan ve sektörel yaklaşımla 

kıyaslama yapan yüksek nitelikli göçmen politikalarına ilişkin Cerna İndeksinde ise; kabul 

mekanizmaları ve çalışma izni haklarına göre ayrıştırılmış toplam altı gösterge 

bulunmaktadır. Bunlar; kotalar veya sayısal kısıtlar, işgücü piyasası testi, göçmen işçi 

haklarının korunması, işveren değişikliği imkânı, eşin çalışma hakları, kalıcı oturma 

haklarıdır.204  Birleşik Krallık hükümetine kanıta dayalı tavsiyeler sağlamak üzere kurulan 

ve hükümet dışı bir kuruluş olan Göç Danışma Komitesince işgücü açığının kapatılmasına 

ilişkin uluslararası işgücü politikaları için hazırlanan 2008 tarihli Raporda ise dört temel 

gösterge grubu tanımlamış olup bunlar; işveren temelli göstergeler (beceri 

araştırmalarındaki eksiklik raporları), fiyat temelli göstergeler (görece hızlı kazanç artışı), 

hacim temelli göstergeler (istihdam veya işsizlik) ve idari verilere dayalı diğer dengesizlik 

göstergeleridir.205  Bir başka örnek olarak OECD “Yetenek Çekiciliği” Göstergelerinde her 

biri yetenek çekiciliğinin farklı bir yönünü temsil eden yedi boyutta gösterge gruplandırması 

yapmıştır. Bu göstergeleri aynı zamanda nitelikli göçmenlerin karar verme sürecini kapsayan 

teorik bir çerçeveye dayandırmaktadır. Bunlar; fırsatların kalitesi, gelir ve vergi, gelecekteki 

beklentiler, aile ortamı, beceri ortamı, kapsayıcılık ve yaşam kalitesi olarak belirlenmiştir.206  

                                                
203 Measuring well-governed migration, Migration Governance Index, The Economist Intelligence Unit, IOM, 

2016, s.15 https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/EIU-Migration-Governance-Index-20160429.pdf  

(Erişim Tarihi: 04.11.2020) 
204 Cerna Lucie, Immıgration Policies and The Global Competition For Talent, International Series Of Public 

Policy, 2016 s.82-87 
205 Identifying skilled occupations where migration can sensibly help to fill labour shortages, Migration 

Advisory Committee, 2008 s.22 
206 https://www.oecd.org/migration/talent-attractiveness/research-and-methodology.htm (Erişim Tarihi: 

19.09.2020) 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/EIU-Migration-Governance-Index-20160429.pdf
https://www.oecd.org/migration/talent-attractiveness/research-and-methodology.htm
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Küresel Göç Barometresinde ise 32 gösterge belirlenmiş olup 3 politika alanında 

sınıflandırılmıştır.207 

 

Tablo 1:Küresel Göç Barometresi Gösterge Sınıflaması 

 

Kaynak: Küresel Göç Barometresi,2008 

Tablo-1’de görülmekte olduğu üzere Küresel Göç Barometresinde 17’si nicel ve 15’i 

nitel 32 gösterge belirlenmiş bulunmaktadır. Bu göstergeler göçmenler için çekicilik, 

göçmenler için erişilebilirlik ve göçmen ihtiyacı başlıkları altında konumlandırılmıştır. Bu 

çalışma kapsamında Türkiye’deki uluslararası işgücü politikaları için gösterge belirlerken 

bu tabloda göçmenler için erişilebilirlik başlığı altında yer alan “ev sahibi ülkenin 

göçmenlere açıklığı” adlı gösterge açıklık göstergeleri başlığında uluslararası işgücü 

politikalarının işgücü göçüne açıklığı bağlamında ele alınacaktır. 

Yukarıda sayılan emsal göstergelerin Türkiye’de uluslararası işgücü politikası için 

kullanılıp kullanılamayacağının detaylıca incelenmesi ve aralarından uygun olanların 

uyarlanarak seçilmesi mümkündür. Bu çalışma kapsamında her biri tek tek incelenememiş 

olmakla birlikte gelecek dönem çalışmalara örnek teşkil edebilmesi mümkündür. 

3.5.1 Politika Yaklaşımına İlişkin Göstergeler 

Bu göstergeler bir ülkede uluslararası işgücü alanındaki politika yaklaşımlarını, bu 

yaklaşımlardaki değişimi ve bu politikaların işgücü göçüne açık mı yoksa kısıtlayıcı bir 

yaklaşım mı benimsediğini veya bu kısıtlamaların bölgesel, ulusal veya sektörel olarak mı 

belirlendiğini anlamak üzere kullanabilecektir.  

                                                
207 Global Migratıon Barometer (GMB), Methodology, Results & Findings, Economist Intelligence Unit, 

2008 
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Bu çalışma özelinde politika düzeyindeki yaklaşımın ortaya konulmasına ilişkin 

kullanılması mümkün görülen göstergeler iki başlıkta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki 

politikalarla ilgili gelinen durumu; mevzuat, politika belgeleri ve kurumsal yapılanma 

eksenlerinde ele alan ve “yapısal” gösterge olarak tanımlanan göstergelerdir. İkincisi ise bir 

ülkenin uluslararası işgücü göçüne açıklığını ortaya koyulmasına imkân sağlayan; 

kotalar/kontenjanlar, talebe yönelik kısıtlar, arza yönelik kısıtları kapsayan “açıklık” 

göstergesi olarak tanımlanan göstergelerdir. Bu başlıklarda yer alan göstergelerin sayısı 

artırılabilir olmakla birlikte tek başlarına bir değerlendirme yapmaya imkân 

sağlamayacaklarını, birbirleri ile ilişkilendirilerek kullanılmaları ve ülkelerin entegrasyon 

veya ulusal istihdamı koruma gibi çok çeşitli olabilen önceliklerini gözeterek belirli 

saptamalar yapılabileceğini de unutmamak gerekmektedir.  

Bu göstergelerin sayısı artırılabilir olmakla birlikte bu çalışma kapsamında politika 

yaklaşımını açıklamaya yönelik üç yapısal gösterge; (i) mevzuat (ii) politika belgeleri (ii) 

kurumsal yapılanma ve politikanın işgücü göçüne açıklığına ilişkin dört açıklık göstergesi; 

(i) kotalar/kontenjanlar (ii) talebe yönelik kısıtlar (iii) arza yönelik kısıtlar, önerilmektedir. 

3.5.1.1 Yapısal Göstergeler 

Yapısal göstergeler ile kastedilen politikaların yansımalarının görülebileceği 

düzenlemeler veya idari yapılanmalardır. İkinci bölümde de zikredildiği üzere kamu 

politikaları belirli bir sorunun çözümü için eyleme geçme veya eylemsizlik şeklindeki amaçlı 

tavırlar dizisidir. Uluslararası işgücüne yönelik meseleler de belirli eylemler ve 

eylemsizlikleri içerebilmektedir. Ülkelerin yaşam standartlarındaki farklılıklar ise hem farklı 

yapısal hem de kurumsal özelliklerine yansımakta bu yapısal farklılıkları ortaya koymak için 

pek çok gösterge geliştirilmektedir.208  Bu durum ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 

değişebileceği gibi idari yapılarına ve yönetim sistemlerinde göre de farklılaşabilmektedir. 

Dolayısıyla bir ülkede işgücü göçüne yönelik politikaların anlaşılabilmesi için pek çok 

alanda inceleme yapılması mümkündür. Türkiye özelinde ise uluslararası işgücü politika 

yaklaşımının anlaşılmasına ilişkin üç gösterge belirlenmiştir. Bu göstergeler ışığında 

Türkiye’de uluslararası işgücüne yönelik politikaların yaklaşımı veya ne şekilde değişim 

gösterdiği açıklanabilmektedir. Ayrıca bu göstergeler henüz planlama aşamasındaki bir 

politikanın başkaca bir politika alanında var olup olmadığı var ise ne şekilde yer aldığı, yok 

                                                
208 Furceri Davide ve Mourougane Annabelle, “Structural Indicators: A Critical Review”, OECD Journal: 

Economic Studies, Volume:2010, s.2 
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ise politika haline getirilip getirilemeyeceğine ilişkin çeşitli saptamalar yapma imkânı 

sağlamaktadır. Yapısal göstergeler üç alanda sınıflandırılmaktadır. Bunlar; mevzuat, 

kurumsal yapılanma ve politika ve strateji belgelidir. 

3.5.1.1.1 Mevzuat 

Mevzuat çerçevesi kapsam, detay düzeyi, zamanlama, istisnalar veya esneklikler gibi 

farklı boyutlarıyla politika yaklaşıma ilişkin fikir veren bir gösterge alanı niteliği 

taşımaktadır. Ancak her politika mevzuata dönüştürülmek zorunda olmadığından yalnızca 

mevzuata bakarak çıkarımda bulunmak eksik sonuçlar yaratabilecektir. 

Kamu otoritelerinin politika geliştirme erkine sahip olup olmaması ülke içi mevzuat 

ile düzenlenebilmektedir. Politika geliştirme yetkisi kimi zaman özel nitelikli kanunlarda 

kimi zaman ise çeşitli kararlarla yetki çerçevesi çizilerek belirli bir kuruma veya kurula 

verilebilmektedir. Türkiye’de 6735 sayılı Kanunun 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle 

birlikte ilk kez “uluslararası işgücü politikası” adlı politika türü yasal mevzuata dâhil 

edilmiştir. Yeni kanun ile uluslararası işgücü politikasının nasıl belirleneceği ortaya 

konulmuş ve bir danışma kurulunun oluşturulması hüküm altına alınmıştır. Bu kanun ile 

uluslararası işgücü politikasının ulusal istihdam politikasından ayrılması sağlanmış ve bu 

alan da politika belirleyici kurum olarak dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

yetkilendirilmiştir. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmesi ile birlikte 

yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde209 de “uluslararası işgücü politikası” 

kavramı zikredilerek bu alanda politika belirlenmesine yönelik çalışma yürütme görevi 

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Aynı yıl 6735 sayılı Kanuna eklenen Ek 

Madde ile Kanunda Uluslararası İşgücü Danışma Kuruluna yapılan atıfların 

Cumhurbaşkanınca belirlenen kuruma veya mercie yapılmış sayılacağı hüküm altına 

alınmıştır. Politika yaklaşımı göstergesi olarak mevzuatın incelenmesi ile uluslararası işgücü 

politikasının istihdam politikaları başlığından ayrılarak kendine has ayrı bir politika alanı 

olarak ortaya çıktığı gözlemlenebilmektedir. Mevzuatın politika göstergesi olarak ele 

alınmasında ikinci bakış açısı ise değişiklikleri ortaya koyma özelliğinden ileri gelmektedir. 

Mevzuattaki değişikliklerin gözlemlenmesi politikaların ortaya konması için oldukça açık 

bir yöntem sunar. Örneğin Türkiye’de 2003 yılında yürürlüğe giren 4817 sayılı Kanunda 

işgücü göçü konusu genel itibarıyla çalışma izni taleplerin değerlendirilmesi ile sınırlı 

tutulmakta iken 2016 yılından itibaren yalnızca taleplerin değerlendirilmesi değil 

                                                
209 Turkuaz Kart Yönetmeliği RG.14.032017- 30007 
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uluslararası işgücünün etkilerini izlemek gibi yeni ve uzun vadeli politikalara imkân tanıyan 

sistematik bir zemine kavuşturulmuştur. 6735 sayılı Kanunu ile uluslararası işgücü 

kavramının ortaya çıkışı, kanunun kapsamı, çalışma izinlerinin ikamet izni yerine 

geçeceğine ilişkin düzenlemeleri, yetkili aracı kurumlar tarafından çalışma izni başvuru 

yapılabilmesi imkânı, istisnalar ve muafiyetlere ilişkin hükümleri de yine politikanın 

mevzuata yansıyan yaklaşımlarını ortaya koyabilmektedir. Yalnızca Kanunlar değil 

yönetmelik gibi ikincil düzenlemeler de politika yaklaşımına ilişkin çeşitli bulgular ortaya 

koymaktadır. Turkuaz Kart Yönetmeliği bu duruma verilebilecek örneklerden biridir.  

Uluslararası işgücü politikasının mevzuat üzerindeki yansımaları politika yaklaşımı 

hakkında pek çok çıkarım yapmaya imkân sağlamakta olsa da daha önce de ifade edildiği 

üzere politikalar her zaman mevzuata dönüşmeyebileceğinden politikanın kapsamını da 

mevzuatla sınırlamak eksik bir yaklaşım olacaktır. 

3.5.1.1.2 Kurumsal Yapılanma 

Bir politikanın yürütülmesine ilişkin olarak sorumlu yapıların belirlenip 

belirlenmemesi veya belirlenen yapıların idari yapısı, büyüklüğü veya yetki sınırlarının 

genişliği politikanın yaklaşımını gözlemleyebilmek için önemli alanlardan biri diğerini 

oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki yapısal durumu görebilmek için kurumsal yapılanma 

göstergesi kullanılabilecektir.  Bir ülkede işgücü göçü alanında hiçbir aktör bulunmaması 

kuşkusuz o ülkede bir işgücü politikasının bulunmadığını tek başına ortaya koymayacaktır. 

Ancak böyle bir aktörün belirlenmemesi işgücü göçüne atfedilen önemin emarelerinden biri 

olacaktır. Örneğin 2003 yılından 2016 yılına kadar işgücü göçü ve çalışma izni gibi bu 

olguya bağlı uygulamalar, 4817 sayılı Kanununun 25’inci maddesi ile 3146 sayılı Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9’uncu 

maddesine eklenen (h) bendi uyarınca Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 

Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı nezdinde yürütülürmüştür. 2016 yılına 

gelindiğinde ise işgücü göçüne atfedilen değerin önem kazanması ile birlikte çeşitli 

yetkilerle donatılmış daha geniş bir idari birim kurulmuştur. Uluslararası İşgücü Genel 

Müdürlüğü olarak adlandırılan bu birim dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

ana hizmet birimi olarak kurulmuştur. 2013 yılında kurulan Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğünden sonra işgücü göçü alanında böyle bir birimin kurulması göç yönetimi 

konusunda idari düzeyde atılan somut adımlara bir örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte 

6458 sayılı Kanunun 106. maddesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ayrı bir taşra 
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teşkilatının kurmaya yetkili olduğu belirtilirken 6735 sayılı Kanunda ise ayrı bir taşra 

teşkilatı öngörülmemiştir. Yani uluslararası işgücüne yönelik kurumsal yapılanmanın 

yalnızca merkezi düzeyde teşkilatlandığını söylemek mümkündür.  

Kurumsal yapılanma bir gösterge alanı olarak, kurumların performansından bağımsız 

ele alınması koşuluyla, belirli alanlardaki yaklaşımlar ile ilgili ipucu vermekte olsa da tek 

başına yeterli olarak kabul edilmemelidir. İdeal olarak, söz konusu kurumun ne derece etkin 

ve etkili olduğu, ne düzeyde kullanıldığı gibi boyutlarda da olumlu bir tablo bulunması 

beklenmektedir. Ancak bu derinlik düzeyi, bu tez çalışması kapsamının dışında 

bırakılmaktadır. Bu tez çalışması özelinde kurumsal yapılanmanın belirli dönemdeki 

fotoğrafının ve o noktaya geliş sürecinin bir gösterge niteliği taşıdığı kabul edilmektedir. 

3.5.1.1.3 Politika ve Strateji Belgeleri 

Türkiye’de uluslararası işgücü politikasının ne şekilde değişim gösterdiğinin 

izlenebilmesi için en açık göstergelerden alanlarından biri üst politika belgeleri ve strateji 

belgeleridir. Bu gösterge ışığında uluslararası işgücü politikalarının kapsamı, hangi 

politikalarla ilişkilendirildiği, sektörel politikalarla ilişkisi ve süreç içerisindeki değişimi gibi 

çeşitli alanlarda gözlem yapabilmek mümkün hale gelmektedir. Örneğin bu gösterge 

ışığında uluslararası işgücü politikalarının “kalkınma” politikaları içerisinde yer aldığı 

anlaşılabilmektedir. Bu ilişkiyi ortaya koymak adına Kalkınma Planları incelenebilir.  

Uluslararası işgücü politikası bağlamında Türkiye’nin Kalkınma Planları incelendiğinde ilk 

olarak 2001-2005 dönemini kapsayan 8. Kalkınma Planının210 284. Maddesinde; 

yabancıların çalışma haklarına ilişkin kanunların ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden 

düzenlenmesi hususunun yer aldığı görülmektedir. Planın 2070. paragrafında ise yabancı 

kaçak işçi istihdamındaki artışın, işçilerin sosyal güvenlik konusundaki pazarlık gücünün 

azalmasına ve kayıt dışı istihdamın artmasına neden olduğu belirtilmiş ve bu alanda politika 

tedbirleri öngörülmüştür. Ayrıca bu kalkınma planında; özellikle yabancı sermayenin teşviki 

lafzı sıkça dile getirilmiş olup yatırımların teşviki kapsamında yazılım, bilgi teknolojileri ve 

AR-GE alanına ağırlık verilmesi ve bu alanda kalifiye işgücü ile çalışılmasının yabancı 

sermayeyi teşvik edeceği öngörülmüştür. Kalkınma Planının genelinde ise bu alanlarda 

ortaya çıkan nitelikli işgücü ihtiyacının eğitim sisteminin geliştirilmesi yoluyla “yerel 

                                                
210 8. Kalkınma Planı (2001-2005) https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Sekizinci-

Be%C5%9F-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2001-2005.pdf (Erişim Tarihi: 

17.09.2020) 

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Sekizinci-Be%C5%9F-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2001-2005.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Sekizinci-Be%C5%9F-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2001-2005.pdf
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istihdamdan karşılanması” anlayışının benimsendiği görülmektedir. 934. Maddesinde ise 

beyin göçünü önlemek amacıyla nitelikli işgücünün yurtiçinde istihdamını sağlayıcı 

tedbirler alınacağı ifade edilmiştir. Bu maddeler ışığında günümüzde uluslararası işgücü, 8. 

Kalkınma Planının uygulamada olduğu 2001-2005 döneminde ise yabancı işçi olarak 

adlandırılan bu kesime yönelik politikaların; çalışma haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin 

yapılması ve kayıtdışılıkla mücadeleden öteye gidemediği söylenebilecektir. Nitelikli işgücü 

konusunda ise bu alandaki ihtiyacın, nitelikli hale getirilecek veya beyin göçünün önlenmesi 

suretiyle ülkede kalacak yerel işgücünden karşılanması yaklaşımının hâkim olduğu ve o 

dönemde henüz nitelikli yabancı işgücü konusunun bir ihtiyaç olarak değerlendirilerek 

politik gündeme dâhil olmadığı çıkarımı yapılabilmektedir.  2007-2013 dönemini kapsayan 

9. Kalkınma Planına211  bakıldığında ise nitelikli işgücüne atfedilen önemin giderek artmış 

olduğu ancak bir önceki kalkınma planını destekler şekilde eğitim kalitesinin artırılması 

yoluyla “yerel istihdamdan karşılanmasına” yönelik tedbirler öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Kalkınma planları incelenmeye devam edildiğinde ilk kez nitelikli yabancı işgücünün 

artırılacağına ilişkin bir yaklaşımın 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında212  

benimsendiği görülmektedir. Planda, ihtiyaç duyulan alanlarda başta bölge ülkelerinden 

olmak üzere ülkemize beyin göçünün teşvik edilmesinin, nitelikli insan gücü kaynağımızı 

artırarak büyüme potansiyelimize olumlu katkı sağlayacağı ifadelerine yer verilmiştir. 354. 

maddede ise ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını destekleyecek şekilde seçici bir yaklaşımla 

nitelikli yabancı işgücünün artırılacağı ve yabancı kaçak işçi sayısının ise azaltılacağı 

belirtilmektedir. Bu madde ilk kez yabancı işgücü istihdamının artırılmasının ön görüldüğü 

bir politika olarak gözlemlenmekte ve seçici bir yaklaşım hususunu zikrederek uluslararası 

işgücü politikasına başka bir boyut kazandırmaktadır. Bu planda yer alan Öncelikli 

Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı, Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm 

Programı ve Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programlarında da nitelikli 

yabancıların artırılmasına yönelik hedefler belirlendiği görülmektedir.  

2019-2023 dönemlerini kapsayan ve halen uygulamada olan 11. Kalkınma Planında213  

ise; uluslararası göçün hızlı nüfus artışı gösteren az gelişmiş ülkelerden hızlı büyüyen 

                                                
211 9. Kalkınma Planı (2007-2013) https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-

Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2007-2013%E2%80%8B.pdf (Erişim Tarihi: 17.09.2020) 
21210. Kalkınma Planı (2014-2018) https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-

Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf (Erişim Tarihi: 17.09.2020) 
213 11. Kalkınma Planı(2019-2023) 

 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf (Erişim Tarihi: 

20.09.2020) 

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2007-2013%E2%80%8B.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2007-2013%E2%80%8B.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
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ekonomilere yönelmesinin beklenmekte olduğu ifade edilmekte ve seçici göçmen 

politikalarının nitelikli işgücünde rekabeti artırırken niteliksiz ve yoksul nüfus hareketlerinin 

yönetimindeki belirsizliklerin devam ettiği belirtilmektedir. 11. Kalkınma planında 

doğrudan uluslararası işgücüne yönelik iki madde belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar; 

ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması açısından küresel, bölgesel, 

yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, uluslararası işgücü politikalarının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağına ilişkin 574. madde ve ülkemizden yurt 

dışına doğru yaşanan beyin göçünün nedenlerinin analiz edileceğine ve bu analizler 

çerçevesinde nitelikli işgücünün ülkemizde kalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar 

yapılacağına ilişki 575. maddedir. 

Stratejik Planlar da uluslararası işgücü politikasına ilişkin bir başka gösterge işlevi 

gören bir diğer unsurdur.  Mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017-2021 

dönemini kapsayan Strateji Belgesinde “nitelikli yabancıların istihdamına yönelik mevzuat 

çalışmalarının tamamlanması” ve “nitelikli yabancıların istihdamına yönelik teşviklerin 

çıkartılması” birer ihtiyaç olarak addedildiği ve belgede uluslararası işgücü alanında; 

nitelikli yabancıların istihdamına yönelik politikalar ve kurumların etkinleştirilmesi, nitelikli 

yabancıların ülkemizde istihdam edilmesinin teşvik edilmesi ve yabancı istihdamında kayıt 

dışılık ile mücadeleye ağırlık verilmesi olmak üzere üç stratejiye yer verildiği görülmektedir. 

Bu strateji belgesinde dikkat çeken hususlardan biri ise hedefin “nitelikli yabancı işgücünü 

ülkemize kazandırmak” olarak belirlenmesi ve dolayısıyla bu hedefin nitelikli yabancı 

istihdam sayısı ve nitelikli yabancı istihdamın toplam yabancı istihdama oranını şeklinde iki 

performans göstergesi ile ölçülmesinin öngörülmesidir. Yani bu hedef için belirlenen 

stratejilerin doğrudan belirli sayılarda nitelikli işgücünü çekeceği varsayılmıştır. Bu strateji 

belgesi ışığında ülkemizde nitelikli yabancı işgücünü teşvik etmeye yönelik yaklaşımların 

benimsendiği, bu politikalarla nitelikli işgücü sayısında belirli oranlarda ve düzeylerde artış 

sağlanmasının beklendiği ve bu artışın ise raporlanarak somutlaştırılmasının istendiği 

anlaşılmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi ile birlikte görev, teşkilat yapısı ve yetkileri 

yeniden düzenlenen Mülga Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirilerek 

15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal 
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Hizmetler Bakanlığı adını almıştır.214  Bu kapsamda yeni bir strateji belgesi oluşturulmuştur. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı215  incelendiğinde 

2016-2018 (FRIT-1) ve 2019-2021 (FRIT-2) yılları arasını kapsayan AB'nin Türkiye'deki 

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)216  kapsamında yürütülen ulusal çalışmaların 

sosyoekonomik ve sosyal koruma sektörünün koordinasyonu görevinin Uluslararası İşgücü 

Genel Müdürlüğüne verildiği, ayrıca UİGM tarafından gerçekleştirilmesi beklenen 

hedeflerin; Hedef Kartı 4.5 “nitelikli yabancı iş gücünü ülkemize kazandırıcı çalışmalar 

yapmak” ve Hedef Kart 4.6 “uluslararası Nitelikli İş gücü Ağı oluşturulmasına yönelik 

çalışmalar yapmak” olarak belirlendiği görülmektedir. Dolayısıyla bu strateji belgesinde, bir 

önceki strateji belgesinde nitelikli işgücünü ülkemize çekmek olarak belirlenen hedefin 

değiştirilerek nitelikli yabancı iş gücünü ülkemize kazandırıcı çalışmalar yapmak şeklinde 

gerçekleştirilmesi daha öngörülebilir bir hedefe dönüştürüldüğü ve ayrıca UİGM’ye FRIT 

fonunun sosyoekonomik sektörde koordine edilmesine yönelik bir görevin daha atfedildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla bu strateji belgesi ışığında uluslararası işgücü politikalarının 

nitelikli işgücünü teşvik etme yaklaşımının devam ettiği ve sosyoekonomik sektör ve sosyal 

koruma sektörü ile ilişkilendirildiğini söylemek mümkündür. 

Özetle bu gösterge alanında incelenen son dört kalkınma planı ve Bakanlık strateji 

belgeleri bağlamında uluslararası işgücüne yönelik yaklaşımın, önce nitelikli işgücünün 

yerel işgücünden temin edilmesini öngörürken daha sonra nitelikli işgücüne teşvik etmeye 

dönüştüğü, tersine beyin göçü çalışmaları konusunda istikrarlı bir politika izlendiği ve son 

dönemde uluslararası işgücünün bu yaklaşımlara ek olarak uluslararası işgücü alanının 

sosyoekonomik ve sosyal koruma sektörü ile ilişkilendirilmeye başlandığı söylenebilecektir. 

3.5.1.2 Açıklık Göstergeleri 

Açıklık göstergeleri, işgücü göç yaklaşımlarının göçmen işçilerin kabulünü ne ölçüde 

kısıtladığını ölçmeyi amaçlamaktadır.217  Yüksek veya düşük derecede açıklığa sahip bir 

program veya politika yasal göçmenlik ve göçmen işçilerin istihdamına ilişkin birkaç veya 

                                                
214 15 Sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, RG.4.8.2018-30499. 
215 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023) 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/33674/acshb_2019-2023-stratejik-plan.pdf (Erişim Tarihi: 

25.10.2020) 
216 Frit: Türkiye’deki Mülteciler İçin Ab Mali Yardım Programıdır. https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/news_corner/migration_en (Erişim Tarihi: 18.10.2020) 
217 Ruhs Martin, Openness, Skills And Rights: An Empirical Analysis Of Labour Immigration Programmes In 

46 High- And Middle- Income Countries, Working Paper No. 88, University Of Oxford, Centre On 

Migration, Policy And Society, 2011, s.8 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/33674/acshb_2019-2023-stratejik-plan.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
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birçok kısıtlama ile karakterize edilebilmektedir. Dolayısıyla bu göstergeler, belirli 

kısıtlamaların mevcudiyetini ve uygun olduğundaki görece gücünü yakalamayı 

amaçlamaktadır. Bununla birlikte, göçmen işçilerin kabulünü düzenleyen farklı politika 

türleri gibi farklı uygulamalara izin verecek kadar geniş bir dizi gösterge belirlemek oldukça 

önemlidir.  

Bu çerçevede Türkiye’deki işgücüne açıklığı ölçmek için üç gösterge önerilmektedir; 

(i)Kotalar/Kontenjanlar (ii)Talep Yönlü Kısıtlar (iii) Arz Yönlü Kısıtlar 

3.5.1.2.1 Kotalar 

İşgücü göçünü kısıtlamanın en doğrudan yolu, hükümetin yıllık göç veya net göç 

akışları veya göçmen stoku üzerinde belirlediği sayısal sınırlar olan kotalardır. 218 Bu kotalar 

ya mutlak sayılarla ya da ev sahibi ülkenin nüfusun veya işgücünün bir payı olarak ifade 

edilmektedir. Kuşkusuz bu kısıtlamaların pek çok nedeni bulunabilmekte, bu göstergeler ise 

bir politikanın nedenlerine veya doğru veya yanlış olup olmadığına ilişkin değerlendirme 

yapma amacı taşımamaktadır. Zira bu göstergelerin temel işlevi bir ülkenin işgücü göçüne 

açık olup olmadığına veya ne derece açık olduğuna ilişkin yorum yapabilmeyi 

kolaylaştırmasıdır. Göçmen işçi kabul eden ülkeler kotaya ulaşıldığında hükümetin göçmen 

kabul etmeyi durdurması gibi aşılamayacak katı yıllık sınırlar veya sabit bir tavan yerine bir 

kılavuz görevi gören aşılabilecek yumuşak hedef seviyeleri de oluşturabilmektedir. Kotalar 

ülke genelinde veya bölge düzeyinde belirlenebileceği gibi belirli sektörler, belirli meslekler 

veya bireysel işverenler veya işletmeler için de belirlenebilmektedir. Kota göstergesi, en 

kısıtlayıcı türdeki katı kotalar ile bu katılığa nispetle daha az katı kotalar ve yumuşak kotalar 

ile en açık politika olan kotasızlık arasında ayrım yapılmasını sağlamaktadır.219  Türkiye’nin 

uluslararası işgücü politikasının açık olup olmadığının belirlenmesi ve diğer ülkelerle 

kıyaslanabilmesi için bu göstergenin kabul edilmesinin anlamlı olabileceği 

düşünülmektedir.  

Türkiye’deki uluslararası işçi politikalarına bakıldığında katı bir yıllık kota sistemi 

veya bölgesel kotaların değil ülke genelinde belirli sektörler veya belirli meslekler için 

öngörülmüş kotaların uygulandığını veya niteliği itibarıyla kimi yabancılar için en açık 

politika olan kotasızlık politikasının uygulandığını gözlemlemek mümkündür.  

                                                
218 Ruhs; a.g.m., ,s.9 
219 Ruhs; a.g.m., s.9 
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 Örneğin nitelikli işgücü çekimi için önemli bir uygulama olan Turkuaz Kart 

kapsamındaki yabancılar, niteliği itibarıyla çalışma izni muafiyeti alabilecek yabancılar ve 

bağımsız çalışma izni alabilecek olan profesyonel meslek mensupları için kota 

belirlenmediği görülmektedir. 

Öte yandan, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin 

dördüncü fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 

Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların 

Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların 

Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri uyarınca ülkemizde yabancı çalıştırma 

talebi bulunan işyerlerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunlu tutulmuş olup aynı 

işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma 

izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı 

aranmaktadır. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelikte 

ise bu kota çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı 

sayısının, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemeyeceği şeklinde 

düzenlenmiştir. Özetle geçici koruma sağlanan yabancılar için %10 ve diğer statülerdeki 

yabancılar için işletme özelinde %20 yabancı işçi kotası uygulandığı görülmektedir.  Bu 

durumun istisnası ise geçici koruma sağlanan yabancılar için belirli sektör ve bölgelerde 

kotaların esnetilebilmesine imkân tanınmasıdır.220  Bu gösterge ile Türkiye’nin kota 

uygulamalarında, sektörel yaklaşıma ek olarak yabancının statüsünün ve niteliğinin de 

önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Bu kapsamda her bir kesim için ayrı 

sonuçlara ulaşılabilecektir. 

3.5.1.2.2 Talep Yönlü Kısıtlar 

Talep yönlü kısıtlar genel olarak işgücü talebi bulunan kesime yönelik kısıtları ifade 

etmektedir. Talep ile kastedilen yabancı istihdam talebi olan işletmeler veya işverenlerdir. 

Bu gösterge ile işgücü talebi olan kesime yönelik uygulamaların ne derece kısıtlayıcı olduğu 

ortaya koyulabilmektedir. Talebe yönelik kısıtlara ilişkin göstergeler; iş teklifi, işgücü 

piyasası testi, sektörel/mesleki kısıtlar, çalışma izni harcı ve ücret başlıkları altında ele 

alınacaktır. 

                                                
220 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik RG. 15.01.2016- 29594 
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3.5.1.2.2.1 İş Teklifi 

Çalışma izni süreçleri göçmenlerin hedef ülkeye gelmeden önce bir iş teklifi almasını 

gerektirebileceği gibi bir iş teklifi bulunmasını zorunlu tutmayabilmektedir.221  Bu gösterge 

iş teklifinin zorunlu olup olmaması üzerinden kısıtlama düzeyine ilişkin yorum 

yapılabilmesini sağlamaktadır.  

Bir iş teklifini zorunlu tutan çalışma izni süreçlerinde çalışma izni başvuru sürecini 

başlatanlar tipik olarak göçmen işçiden ziyade potansiyel işverenler olmaktadır. Dolayısıyla 

işverenlerin bir işgücü talebi bulunmaktadır. Bunun aksine, süresiz çalışma izni ve yüksek 

vasıflı göçmenler için özel olarak belirlenen çalışma izni şartları ise bir iş teklifi 

gerektirmemekte ve burada başvuru sürecini de göçmenler başlatmaktadır. Türkiye’de bir 

işverene bağlı ve süreli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları işveren 

tarafından yapılmakta yani bir iş teklifinin bulunması şartı aranmakta iken yüksek nitelikli 

işgücünün çekimi için gerçekleşen küresel rekabete dâhil olmak adına geliştirilen Turkuaz 

Kart örneğinde ise yabancı odaklı bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Burada 

başvuru bizzat yabancının kendisi tarafından yapılmakta ve bir iş teklifi ise zorunlu 

tutulmamaktadır. Bağımsız çalışma izni başvuruları da benzer şekilde yabancının kendisi 

tarafından gerçekleştirilmekte ve bu başvurularda da bir iş teklifi koşulu aranmamaktadır. 

Bir diğer örnek ise geçici koruma sağlanan yabancılar222  ve uluslararası koruma başvuru ve 

statü sahibi yabancıların223  mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışabilmesi sürecinde 

ortaya çıkmaktadır. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak bu yabancılar 

çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilmekte olup bir iş teklifi zorunlu 

tutulmamakta başvuru da yabancının kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yani 

Türkiye’de iş teklifi göstergesi bağlamında yabancının niteliği, statüsü, çalışma izni türü ve 

sektöre göre farklı yaklaşımlar içerdiği söylenebilecektir. 

3.5.1.2.2.2 İşgücü Piyasası Testi 

İşgücü piyasası testi işverenlerin göçmen işçileri yalnızca yerel işçileri işe almak için 

her türlü makul çabayı gösterdikten sonra işe almalarını sağlamayı amaçlayan bir ölçüm 

mekanizmasıdır.224  İşgücü piyasası gereksinimlerinin ölçümü mantığı, yerleşik işgücünün 

                                                
221 Ruhs; a.g.m., s.9 
222 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik  
223 Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına 

Dair Yönetmelik RG. 26.04.2016-29695. 
224 Satisfying Labour Demand through Migration, European Migration Network, Report,2011, s.6 
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istihdam beklentilerini korumaktır. İşgücü piyasası gereksinim ölçümlerinin çoğunda, 

işverenlerin minimum bir süre için boş pozisyonlarının yerel işgücü piyasasından 

doldurulması için ilana çıkılması ve benzeri uygulamalara başvurması gerekmektedir. Bu 

bağlamda iki tür işgücü piyasası testi bulunmaktadır.225  Bunlardan ilki işveren "onayına" 

dayalı nispeten zayıf bir ölçüm sağlarken diğeri "belge" temelli daha güçlü bir ölçüm imkanı 

sunmaktadır. Tasdik tipi ölçümler, işverenlerin, göçmen kabul edilmeden önce yerel işçi 

istihdam etme çabalarında bir kamu kurumu veya özel kurum tarafından herhangi bir kontrol 

olmaksızın yerel işçileri aramada başarısız olduklarını doğrulamalarını gerektirmektedir. 

İşverene güven yaklaşımını yansıtan tasdik ölçümleri, genellikle göçmen işçilerin 

kabulünden sonra çok sınırlı yaptırım önlemleriyle ilişkilendirildikleri için nispeten zayıf bir 

kısıtlamadır. Buna karşılık belgeye dayalı işgücü piyasası gereksinim ölçümleri, işverenlerin 

belirli bir kamu istihdam kurumuna başvurarak işgücü ihtiyacını yerel işgücünden 

karşılayamadığına yönelik bir belge almasını gerektirmektedir. Türkiye’deki duruma 

bakıldığında kimi durumlarda ikinci türde işgücü piyasası gereksinim ölçümü yapıldığı 

görülmektedir. İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde geçici 

koruma sağlanan yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı 

bulunamadığının belgelendirilmesi halinde kotanın esnetilebilmesi bu duruma örnek 

verilebilir.  Türkiye’de kimi süreli çalışma izni başvurularında ise bu iki tür işgücü piyasası 

gereksinim ölçümü dışında kontrol amaçlı başka bir ölçüm gerçekleştirilmektedir. Bu 

başvurularda çalışma izni otomasyon sistemi üzerinden kontrol edilerek yabancının 

çalışacağı meslekte iş arayan Türk vatandaşı bulunup bulunmadığı bizzat izin veren kurum 

olan UİGM tarafından kontrol edilmektedir. Burada ikili ölçüm yöntemine ek olarak kontrol 

amaçlı bir ölçüm metodu kullanıldığını söylemek mümkündür. 

3.5.1.2.2.3 Sektörel veya Mesleki Kısıtlar 

İşgücü göçü programlarının ev sahibi ülkedeki belirli sektörler ve veya mesleklerle 

sınırlandırılmasına yönelik yaklaşımlar giderek yaygınlaşmıştır. Örneğin, kimi AB ülkeleri 

tarımda mevsimlik göçmen işçilerin istihdamına yönelik özel programlar yürütmektedir.226  

                                                
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we 

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-

demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf  
225 Ruhs; a.g.m., s.10 
226https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we 

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-

demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
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Keza Türkiye’de de Yabancı Uyruklu Mevsimlik İşçi Network Sistemi (Yumi-net) 227 

uygulaması ile Gürcistan uyruklu yabancılara yalnızca çay ve fındık tarımında süreli olarak 

muafiyet kapsamında çalışma hakkı tanınmıştır. Bu uygulama ile mevsimlik tarımda 

çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılara belirli bir kota uygulanmaksızın kendi başvuruları 

ile alabilecekleri muafiyet teyidi ile çalışma imkânı sağlanmaktadır.  Benzer şekilde Geçici 

Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ve Uluslararası Koruma 

Başvuru Sahibi Ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair 

Yönetmelikler uyarınca geçici koruma veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi 

yapancılar mevsimlik tarım işlerinde muafiyet kapsamında kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu 

bakımdan Türkiye’de bazı statülerdeki yabancılar için tarım sektöründe çalışmalarını 

kolaylaştırıcı daha az kısıtlayıcı politikalar uygulandığı söylenebilir. Öte yandan kimi 

ülkelerin mevzuatlarında çeşitli mesleklerin yalnızca ülke vatandaşları tarafından icrasına 

müsaade edilmesine yönelik çeşitli kısıtlamalar öngörülebilmektedir. Türkiye’de de halen 

yabancıların icrasına müsaade edilmeyen bu türden meslekler bulunmaktadır.228  Bu 

durumun istisnası ise Türk soylu yabancılardır.229  Bu bakımdan mesleki kısıtlar bağlamında 

Türk soylu yabancılara diğer yabancılardan farklı bir politika uygulandığı söylenebilir. 

3.5.1.2.2.4 Çalışma İzni Harçları 

İş teklifi temelinde göçmen işçi kabul eden programlar, işverenlerin idari süreçler 

sonucunda belirlenen çalışma izni ücretlerini ödemesini gerektirebilmektedir. Ancak kimi 

ülkelerde harçlar dışında göçmen işçi çalıştıran işverenlerden ayrıca göçmen işçi vergisi gibi 

başkaca ücretler de alınmaktadır. Bu gösterge ile çalışma izi harçlarının bulunup 

bulunmaması veya düzeyleri üzerinden kısıtlayıcılığa ilişkin çıkarımlar yapabilmek 

mümkündür.  

Türkiye’de yabancı çalıştıran işverenlerden herhangi bir göçmen işçi vergisi tahsil 

edilmemekte olup işveren çalışma izni harcı, değerli kâğıt bedeli ve yabancının sosyal 

güvenlik primlerinden sorumlu tutulmaktadır. Harç düzeyleri her yıl yenilenmekte ve 

çalışma izni türüne göre değişiklik göstermektedir. Harç düzeyi en yüksek olan çalışma izni 

türleri bağımsız ve süresiz çalışma izinleri iken geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma 

                                                
227 Yabancı Uyruklu Mevsimlik Tarım İşçileri Network Sistemi, https://yuminet.ailevecalisma.gov.tr/ 

(Erişim Tarihi: 01.11.2020) 
228 Türk Vatandaşlarına Hasredilen Meslekler https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/turk-

vatandaslarina-hasredilen-meslekler/ (Erişim Tarihi: 01.11.2020) 
229 Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel 

Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun, RG.29.09.1981-17473 

https://yuminet.ailevecalisma.gov.tr/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/turk-vatandaslarina-hasredilen-meslekler/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/turk-vatandaslarina-hasredilen-meslekler/
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izni harçları ise diğer çalışma izni harçlarından önemli ölçüde düşük oranda belirlenmiştir.230  

Dolayısıyla Türkiye’de harçlar konusunda çalışma izni türü ve yabancının statüsüne göre 

farklı türde yaklaşımlar benimsendiği söylenebilecektir. 

3.5.1.2.2.5 Ücret  

Göçmenlerin ücretlere ve diğer istihdam koşullarına ilişkin kısıtlamalar işgücü göçü 

üzerinde güçlü bir sınır oluşturabilmektedir. Genel olarak bu alanda en açıktan en 

kısıtlayıcıya değişen üç tür ücret kısıtlaması tanımlanabilmektedir.231  En açık politika, 

göçmenlerin ülkede geçerli olan yasal asgari ücretle çalıştırılmasını mümkün kılmaktır. En 

kısıtlayıcı politika ise, işverenlerin toplu ücret sözleşmelerinde belirtilen ücretlere ve 

istihdam koşullarına uymalarını zorunlu kılan uygulamalardır. Bu tür anlaşmalar, eşgüdümlü 

piyasa ekonomilerinde232  yaygındır ve bu durum işverenleri göçmen işçi çalıştırmaktan 

önemli ölçüde alı koyabilmektedir. Kimi ülkeler ise, işverenlerin göçmenlere ilgili meslekte 

ve/veya sektörde ortalama veya geçerli ücreti ödemesini zorunlu kılmaktır. Ortalama ücreti 

oluşturan şey oldukça tartışmalı bir konudur ve bu nedenle bu politika, toplu olarak 

kararlaştırılan ücretlerin ödenmesi zorunluluğundan önemli ölçüde daha zayıf bir kısıtlama 

ortaya koymaktadır.  

Türkiye’de yabancıya ödenmesi gereken ücret meslek veya görev türüne göre 

farklılaşmaktadır.233  Çalışma İzni Değerlendirme Kriterlerine bakıldığında örneğin ev 

hizmetlerinde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı ücret ödenmesi ve üst düzey 

yöneticiler için ise asgari ücretin 6,5 katında ücret ödenmesi gibi farklı ücret düzeyleri 

belirlendiği görülmektedir. Diğer başlıklarda bahsedildiği üzere geçici koruma sağlanan 

yabancıların çalışma ücreti konusunda da ayrı bir uygulama mevcuttur. Söz konusu 

yabancılar için diğer yabancılar için belirlenen ücret kriterleri değil asgari ücret kriteri 

                                                
230 Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kâğıt Bedeli, https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-

izni/harc_degerli_kagit_banka_odeme_bilgileri (Erişim Tarihi: 01.11.2020) 
231 Ruhs; a.g.m., s.11 
232 Eş güdümlü piyasa ekonomisi: Bu ekonomiler; kurumların izleme, gözetim, kontrol etme ve 

başarısızlıklara yaptırım fonksiyonunu üstlendiği, ücret pazarlığının endüstri düzeyinde gerçekleştiği ve 

sendikalaşmanın yüksek olduğu ekonomilerdir. Avusturya, Belçika, Almanya, İsviçre, Finlandiya, Finlandiya, 

Danimarka, İsveç, Norveç’te ve Japonya’da uygulandığını söylemek mümkündür. Bkz.Eren Ercan, Neoklasik 

İktisada Çoğulcu Yaklaşmak, İktisat ve Toplum Dergisi, Nisan 2020, Sayı:114, s.55 
233 Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/calisma-izni-

degerlendirme-kriterleri/ (Erişim Tarihi: 01.11.2020) 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/harc_degerli_kagit_banka_odeme_bilgileri
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/harc_degerli_kagit_banka_odeme_bilgileri
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/calisma-izni-degerlendirme-kriterleri/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/calisma-izni-degerlendirme-kriterleri/
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uygulanmaktadır.234  Özetle Türkiye’de ücret göstergesi bağlamında gerçekleşen 

kısıtlamalar meslek ve yabancının statüsüne bağlı olarak değişebilmektedir. 

3.5.1.2.3 Arza Yönelik Kısıtlar 

Arz ile kastedilen işgücü göçü talebi bulunan göçmenlerdir. Arza yönelik kısıtlar ile 

kastedilen ise göçmenlerin belirli özelliklere sahip olmasına yönelik kısıtlamalardır. 

Göçmenlerin kişisel özellikleri, yüksek ve orta gelirli ülkelerde işgücü göçmenlik 

programlarına kabullerini sınırlayan veya etkileyen faktörler olabilmektedir. Bu özellikler 

arasında yaş, milliyet, cinsiyet ve nitelik sayılabilir.  Bu göstergenin kapsamında belirlenen 

alt düzey göstergeler milliyet ve yaş, cinsiyet ve nitelik/beceri düzeyidir. Kimi zaman işgücü 

anlaşmalarına bu göstergelere ilişkin kısıtlamalar konulabilmektedir. 

3.5.1.2.3.1 Uyruk ve Yaş 

İkili işgücü anlaşmaları göçmen işçinin uyruk ülkesi belirlemek için en sık kullanılan 

yöntemler arasında sayılabilecektir. Türkiye ve Almanya arasında yapılan işgücü 

anlaşmaları bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir. İkili işgücü anlaşmalarının yanı sıra 

karşılıklılık ilkesi uyarınca da siyasi değişikliklerin etkisi ile kimi göç politikalarında 

kısıtlayıcı önlemler alınabilmektedir. Göçmenlerin yaşlarına yönelik kısıtlamalar görece 

daha az uygulanmakta olsa da kimi sektör ve mesleklerde göçmen işçinin yaşı da kısıtlayıcı 

bir koşul olarak belirlenebilmektedir. Bu gösterge ile sadece uyruğa bağlı, sadece yaşa bağlı, 

hem yaş hem de uyruğa bağlı ve ne yaş ne de uyruğa bağlı politikalar birbirinden 

ayrıştırılabilmektedir. Türkiye’nin taraf olduğu işgücü anlaşmaları incelendiğinde işçi 

gönderen ülke sıfatıyla taraf olduğu anlaşmalarda misafir işçiler için çeşitli yaş sınırlarının 

belirlendiği, karşılıklı işgücü göçünün kolaylaştırılmasına yönelik anlaşmalarda ise belirgin 

bir yaş kısıtlamasının öngörülmediği görülmektedir. Öte yandan Türkiye’de 4857 sayılı İş 

Kanununun235  71 inci maddesi ile çalışma yaşı (hafif işlerde çalışma istisnası hariç) 15 

olarak belirlenmiştir.  Yasalarla hüküm altına alınan bu düzenleme uyarınca 15 yaşın altında 

göçmen işçi çalıştırılması da mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda ulusal mevzuatta 

belirlenen asgari yaş kısıtlaması göçmen işçiler için de aynı şekilde ön görülmüş ek bir 

                                                
234https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we 

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-

demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf/ 

(01.11.2020) 
235 4857 sayılı İş Kanunu RG. 10.06.2003-25134. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf/
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kısıtlama getirilmemiştir. Yine Türkiye’nin işgücüne açıklığı konusunda uyruk temelli 

belirgin bir kısıtlama gözlenmemektedir. 

3.5.1.2.3.2 Cinsiyet 

Cinsiyet bileşeni de uyruk ve yaşta olduğu gibi kısıtlamaların bulunduğu politikaların 

birbirinden ayrıştırılmasını sağlamaktadır. Cinsiyete ilişkin kısıtlamalar sektör ve mesleğe 

göre ulusal mevzuat uyarınca belirlenmiş olabileceği gibi uluslararası işgücü politikaları ile 

de uygulanabilmektedir. Türkiye’deki duruma bakıldığında ise çalışma mevzuatına 

bakıldığında 45 sayılı ILO Sözleşmesine236   uygun şekilde 4857 sayılı İş Kanununun 72 nci 

maddesi uyarınca kadınların maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel 

inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışması mümkün bulunmamaktadır.237  Bu 

kapsamda bu nevi işlerde kadın göçmen işçilerin çalıştırılması da mümkün olmayacaktır. Bu 

durum Türkiye’de göçmen işçilere yönelik cinsiyet temelli belirgin bir kısıtlayıcı uygulama 

olmadığı şeklinde yorumlanabilecektir. 

3.5.1.2.3.3 Beceri ve Nitelik 

Beceri gereksinimleri sadece vasıflı ve yüksek vasıflı göçmen işçileri hedefleyen 

işgücü göçmenlik politika ve programları ile sınırlı olmayıp diğer işgücü göçü 

programlarında da kabul eden devlet için göçmen işçinin belirli becerilere sahip olması 

koşulları aranabilmektedir.238  Beceri konusu ise oldukça belirsiz bir kavramdır. Bu kavram 

eğitim, nitelik, mesleki yeterlilik ve deneyim gibi çeşitli yetkinliklerle 

yorumlanabilmektedir. Bu gösterge beceri gereksinimlerinin var olup olmadığı veya var ise 

ne derece spesifik olduğu üzerinden politikaların göçmen işçi kabulüne ne derece açık 

olduğunu ölçmeye yaramaktadır. En açık politika, herhangi bir beceri gereksinimi 

belirtmeyen, zayıf bir şekilde kısıtlayıcı bir politika ise "mesleki eğitim", "tamamlanmış lise 

öğrenimi" veya "üniversite derecesi" gibi genel bir asgari beceri eşiğini belirten ve en 

kısıtlayıcı politikalarsa genel asgari beceri gereksinimlerinin yanı sıra, kabulleri etkileyen 

ancak kısıtlamayan bir kriter olarak daha özel ve açık becerileri şart koşan politikalardır. 239 

Bu özel beceriler kimi ülkelerde akademik yeterlilik seviyesi ve iş deneyimi koşulu şeklinde 

görülebilmektedir. Bu çerçevede çeşitli puan sistemleri geliştirilebilecektir. Türkiye’de 

                                                
236 45 Nolu Sözleşme Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması 

Hakkında Sözleşme RG.23.06.1937-3638 
237 4857 sayılı İş Kanunu  
238 Ruhs; a.g.m., s.13 
239 Ruhs; a.g.m.,, s.13 
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örneğin Turkuaz Kart uygulaması için puanlama sistemi belirleneceği öngörülmüştür. 

Nitelikli işgücü için geliştirilen Turkuaz Kart uygulamasına ek olarak 6735 sayılı Kanunda 

diğer çalışma izni türleri için de çalışma izni puanlama sistemi kurulmasına yönelik 

düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak söz konusu Kanunun ikincil mevzuat düzenlemeleri 

henüz yürürlüğe girmediğinden hâlihazırda uygulamada işgücü göçü için bir puanlama 

yapılmamakta başvurular çalışma izni kriterleri uyarınca değerlendirilmektedir. Ayrıca 6735 

sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde çalışma izni ret kriterleri arasında yabancının gerekli 

niteliğe ve uzmanlığa sahip olmadığının değerlendirilmesi halinde başvurunun reddedileceği 

düzenlenmektedir. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama 

Yönetmeliğinde göre başvuruda istenecek belgeler arasında Türkiye’den alınmış diploma 

veya diploma denkliği sayılmıştır. Bu belgelerin istenmesinde amaç yabancının Türkiye’de 

icra edeceği mesleği yapmaya yönelik gerekli nitelik ve uzmanlığı taşıyıp taşımadığının ve 

bu alandaki eğitim düzeyinin belirlenmesidir. Bu duruma ek olarak meslek türüne göre 

çeşitli yetkinlikler aranabilmekte veya başka makamların görüşleri de alınabilmektedir. 

Örneğin yabancı pilotlar için yapılan çalışma izni başvurularında pilot lisansı, eğitim ve 

sağlık hizmetlerinde çalışmak için yapılan başvurularda ise yabancının mesleği yapıp 

yapamayacağına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından 

alınacak “ön izin” aranmaktadır. Ön izine ilişkin hususlar 6735 sayılı Kanunun 8. 

Maddesinde düzenlenmiştir. 8. maddede ön izin almış yabancıların çalışma izni 

başvurularının yabancının gerekli niteliği ve uzmanlığı taşımadığı gerekçesiyle 

reddedilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır.  Öte yandan Türkiye’de göçmen işçilerin 

beceri ve niteliğin saptanması konusunda iş deneyimi şartı aranmasına ilişkin uygulama 

örneği ise bulunmamaktadır. Özetle bu gösterge ışığında Türkiye’deki uluslararası işgücü 

politikalarının sektörel ve nitelik, uzmanlık temelli çeşitli kısıtlar içeren bir yaklaşıma sahip 

olduğu söylenebilecektir. 

3.5.1.2.3.4 Dil Yeterliliği 

Ülkeye kabul edilecek göçmen işçinin belirli düzeyde ev sahibi ülke diline hâkim 

olmasına yönelik kriterler yer alabilmektedir.240  Bu beklenti zaman zaman belirli 

seviyelerde dilde yeterlilik puanı alınması şartı şeklinde bir kritere dönüştürülebilmektedir. 

                                                
240https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we 

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-

demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf 

(01.11.2020) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we%20do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf
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Kimi ülkelerde ise göçmen işçinin ev sahibi ülke dilini biliyor olması daha az kısıtlayıcı 

olacak şekilde yabancının kabulünü olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak 

belirlenebilmektedir.  

Ülkemizde mevcut yasal düzenlemelere bakıldığında; örneğin Yabancı Sağlık Meslek 

Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair 

Yönetmeliğin “Çalışma şartları” 5 nci maddesinde bu Yönetmelik kapsamındaki yabancı 

sağlık meslek mensuplarının Türkçe bilmesi gerektiği hükmüne yer verildiği yani bu 

gösterge bağlamında daha kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsendiği görülmektedir. Bu durumun 

aksine Turkuaz Kart Yönetmeliğinin 11 nci maddesinde ise yabancının ana dili dışında 

bildiği dillerin hazırlanacak puanlama tablosunda esas alınacağı hüküm altına alındığı 

görülmektedir. Yani başkaca diller biliyor olmak Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirme 

aşamasına olumlu etki yaratabilmektedir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 

kapsamında ise belirgin bir dil yeterliliği kısıtlamasına yer verilmediği gözlemlenmektedir. 

Dolayısıyla dil göstergesi bağlamında Türkçe bilmenin zorunlu tutulmamış olmasına bağlı 

olarak Türkiye’de daha az kısıtlayıcı politikalar uygulandığı söylenebilecektir. 

3.5.2 Uygulamaya İlişkin Göstergeler 

Bu tür göstergeler belirli kararların etkisini izlemek veya ölçmek için kullanılabilirler 

ve etkinliği ölçmek için kullanıldıklarında politikaların değiştirilmesinde etkili 

olabilmektedirler. Uygulamaya ilişkin göstergeler olarak adlandırılan bu göstergeler politika 

döngüsünün çeşitli basamaklarında kullanıldığında karar almanın nesnel ve bilimsel hale 

gelmesine de yardımcı olmaktadır. Bir başka ifadeyle; girdiler, faaliyetler, çıktılar, sonuçlar 

ve etkiler bağlamında kaydedilen ilerlemeyi sürekli izleyebilmek için bu tür göstergelere 

ihtiyaç olacaktır. Başarılı olunan alanlar ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili geri 

bildirim sağlayabilmek için sistemin tüm düzeylerindeki ilerlemenin izlenmesi gerekecektir. 

Zira girdiler, çıktılar, sonuçlar ve nihai amaçlar bağlamında ilerlemeyi ölçmek için 

göstergelerin belirlenmesi yönetim sistemine gerekli geri bildirimlerin sağlanması açısından 

önem taşımaktadır.241  Bu düzeydeki göstergelerin belirlenmesi, bir kurumun veya devletin 

hangi kademelerinde sonuçlara istenen biçimde ulaşıldığını veya ulaşılamadığını anlamada 

yöneticilere yardımcı olacaktır. 

                                                
241 Kusek vd.; a.g.e., s.66 
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Bu düzey göstergeler çoğunlukla proje ve programların beklenen hedeflere ulaşıp 

ulaşmadığı veya başarısını ölçmede kullanılmaktadır. Oysa politika, program veya proje 

süreçlerinin temel olarak birbiri ile benzer olduğu kabul edilebilir. İlk aşamada bir sorun 

veya müdahale alanı belirlenmekte, ikinci aşamada bu sorun çözümlenerek yapılması 

gerekenler tespit edilmekte, üçüncü aşamada yapılacaklar/müdahaleler tasarlanmakta, 

dördüncü aşamada uygulama ve eş zamanlı olarak izleme yapılmakta, beşinci ve son 

aşamada ise bir değerlendirme yapılarak gerekli iyileştirmeler/düzenlemeler belirlenerek ilk 

aşamadan başlayarak süreç yeniden işletilmektedir. Politika, program veya proje 

düzeylerinde bu süreç büyük ölçüde benzer olmakla birlikte her bir aşamada ele alınan 

kapsam, politikalarda daha geniş olmak üzere değişebilmektedir.  

Uygulamaya ilişkin göstergeler temelde girdi, çıktı, sonuç ve etki düzeyi olarak 

ayrılmaktadır. Örneğin; sosyal yardım için kullanılan kaynak miktarı girdi; yapılan sosyal 

yardım ödemesi sayısı faaliyet; yapılan yardımların faydalanıcı kişiler tarafından kullanılma 

düzeyi çıktı; yardımların kullanılması ile faydalanılmaya başlayan hizmet ve imkânların 

artması sonuç; bu düzeylerin tamamının sonucu olarak uzun vadede ortaya çıkan doğrudan 

veya dolaylı değişimler ise etki düzeyini örneklemektedir.  

Etkili bir izleme ve değerlendirme için son derece önemli olan uygulamaya ilişkin 

göstergeler bu çalışma kapsamında girdi, çıktı, sonuç ve etki göstergeleri olarak ele 

alınacaktır. 

3.5.2.1 Girdi Göstergeleri 

Girdiler, çıktıların üretilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmakta ve 

sonuçların başarılmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle girdi göstergelerinin belirlenmesi 

de hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesinde önemli ölçütlerden arasında yer almaktadır. 

Girdiler kısaca bir politika için tahsis edilen mali, beşeri ve maddi kaynaklardır.242  

İdareciler; bu kaynakları yani girdileri yönetmek için, bütçeler, personel planları ve faaliyet 

planları dahil, farklı kurumsal araçları kullanmaktadır.243  Kurumlar; çıktılara ve nihayetinde 

sonuçlara ve istenen etkiye ulaşmak için girdileri kullanmakta ve girdilerin etkili biçimde 

kullanılması için gereken araçlar ve stratejiler için yıllık iş planını oluşturmaktadır. Yıllık iş 

planlarında yer alan girdilerin, çıktı, sonuç ve etkilerle ilişkisini ortaya koyulması adına 

                                                
242 Schumann Abel; Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and 

Implementation, OECD Regional Development Working Papers 2016/02, 2016,s.6 
243 Kusek vd.; a.g.e,  ,s.101 



96 

 

geliştirilen girdi göstergeleri ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtmaktadırlar.244  

Proje ve program düzeyinde olduğu gibi politika düzeyindeki girdi göstergeleri de esasen 

hizmetlerin üretim sürecinde kullanılan her türlü beşeri, fiziki ve mali kaynakların miktar, 

maliyet, sayı olarak ölçülmesinde kullanılan göstergeler olarak ifade edilebilmektedir.245  

Politikanın uygulanması için tahsis edilen girdiler politikanın boyutuna ve uygulama araçları 

yani faaliyetlerine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin nitelikli yabancı işgücünün 

teşvik edilmesine yönelik bir politika için tahsis edilen bütçe ve mali kaynaklar girdi 

göstergelerine örnek verilebilecektir. 

3.5.2.2 Faaliyet Göstergeleri 

Faaliyet; belirli bir amaca hizmet eden hedefi yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi 

gereken, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir, çıktısı 

ürün veya hizmet olan işler şeklinde tanımlanabilmektedir. 246 Politikanın uygulanması ve 

çıktılar elde edilmesi için gerçekleştirilen etkinliklerin de politika faaliyetleri olarak ifade 

edilebilecektir.  

Faaliyetler ulaşılmak istenen sonucu gerçekleştirmeye hizmet etmekte ve girdiler 

ışığında oluşturulmaktadır. Faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği veya ne ölçüde 

gerçekleştiği ise faaliyet göstergeleri üzerinden izlenebilmektedir. Politika düzeyinde 

faaliyetler sıklıkla Strateji Belgelerinde yer almaktadır. Kurumların oluşturduğu strateji 

belgelerinde çeşitli hedefler belirlenerek bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler 

öngörülmektedir. Politika düzeyinde faaliyetler kimi zaman neredeyse proje veya 

programlar kadar detaylı olabilmektedir. Bu durumda her bir faaliyetin altında başkaca 

faaliyetler yer almakta ve bu faaliyetlerden her birinin izlenebilmesi için farklı göstergelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin bir amaç doğrultusunda 

kurumlar arası koordinasyonun artırılması, denetim mekanizmalarının işlerliğinin 

artırılması, toplumun bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması gibi temel faaliyetler ön 

görülmüş olabilir. Bu durumda her bir faaliyet başlığının altında spesifik faaliyetler 

tanımlanacaktır. Bu durumda, bilgi düzeyinin artırılması için basılı materyaller üretilmesi, 

                                                
244 Akçay, Ahmet; Kamuda Stratejik Plan Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik Değerlendirme Ve 

Denetim Modeli, Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:82-98, s.89 
245 Program Bütçe Rehberi (Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi), Cumhurbaşkanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı, 2019 s.65 
246 Oyman, Sumru; Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Dengeli Sonuç Kartı 

Uygulaması: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 S 14 
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kamu spotları hazırlanması gibi faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi 

için ise periyodik toplantılar gerçekleştirilmesi, çalışma grubu kurulması gibi farklılaşan 

faaliyetler ortaya çıkacağından her bir faaliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

göstergeler üzerinden izleme yapılması gerekecektir. Dolayısıyla hem bir alt düzeydeki 

faaliyetlerin hem de politika faaliyetlerinin izlenmesi için faaliyet göstergeleri 

kullanılabilecektir. 

Faaliyetler çıktılara ulaşmadaki öncül adımlar olduğundan çıktıların beklenen şekilde 

üretilebilmesi için son derece önemli aşamalardır. Bu kapsamda göstergeler ışığında 

gerçekleşip gerçekleşmediklerinin veya ne ölçüde gerçekleştiklerinin izlenmesi çıktı ve 

sonuç düzeylerini de etkilemektedir. 

3.5.2.3 Çıktı Göstergeleri 

Çıktılar bir politika, proje ve program kapsamında üretilen hizmetler ve ürünlerdir. 

Dolayısıyla bir politikanın çıktıları da o politika kapsamında ortaya konan ürünler olacaktır. 

Çıktılar politikanın uygulanmasında gerçekleştirilen faaliyetlerin kısa vadede alınan 

sonuçlarıdır. Çıktılar, bir politika hedefine ulaşmak için araç olarak kullanılmakta olup 

politika yapıcılar tarafından istenen sonuçlara katkıda bulunmaları için üretilmektedirler.247  

Çıktı göstergeleri, politikaların ne kadar etkin uygulandığını izlemek için kullanılmakta ve 

sağladıkları bilgilerle, politikaların uygulanmasının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Bu göstergelerin birincil amacı, bir politikanın çıktı üretmede etkin olup olmadığını 

izlemektir. Yani çıktı göstergeleri, bir politikanın çıktılarının bir politikanın istenen 

sonuçlarına ulaşmada etkili olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi sağlamamaktadır. 

Çıktı göstergeleri kamu idarelerince belirli bir miktar girdi kullanılarak üretilen ürün 

ve hizmetleri nicel olarak ölçmek amacıyla kullanılan göstergeler olarak 

tanımlanabilmektedir.248  Bu özelliği dolayısıyla çoğunlukla performansa dayalı 

bütçelemelerde kullanılmaktadır. Ancak proje, program ve politikaların kısa vade 

sonuçlarını görebilmek için bu türden göstergelerin belirlenmesi yalnızca bütçe veya 

kaynakların kullanılıp kullanılmadığının değil bu kaynakların kullanıldığı faaliyetlerin etkin 

şekilde uygulanıp uygulanmadığı hakkında hızlı bir geri bildirim sağlayabilmektedir. 

Örneğin bir projede kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı neticesinde 

                                                
247 Schumann Abel, Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and 

Implementation, OECD Regional Development Working Papers 2016/02, 2016, s.7 
248 Program Bütçe Rehberi (Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi), Cumhurbaşkanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı, 2019, s.65 
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bilgilendirilen kişi sayısı bir çıktı göstergesidir. Bir projede hedeflenen 10 bilgilendirme 

faaliyetinden 5’inin tamamlandığı aşamada bu gösterge kullanılarak çok az sayıda kişiye 

ulaşıldığı anlaşılırsa bu durumun nedenlerinin belirlenmesi ve hedeflenen kişi sayısına 

ulaşılamamasına neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması sağlanabilir. Ancak bu aşamada 

bilgilendirilen kişilerin bilgi düzeyinde artış olup olmadığı çıktı göstergesiyle ortaya 

koyulamayacaktır. Zira çıktı göstergesi etkililiği değil etkinliği ölçmeye yaramaktadır. Bu 

bağlamda politika düzeyinde belirlenen çıktı göstergelerinin tek başına bir sonuca ulaşmaya 

yetmeyeceğini unutmamak gerekmektedir. Bu göstergeler diğer göstergelerle 

ilişkilendirilerek yorumlanması yoluyla özellikle değerlendirmeye ışık tutabilecektir. Zira 

çıktı göstergeleri ancak kullanılmaları yoluyla elde edilen verilerin; bu çıktıların üretilmesi 

ile nasıl bir değişim yaratıldığı veya çıktılar hesaplanmasının ne tür yararlar sağladığı 

sorularına yanıt aranması kanalıyla politikanın gerçek sonuçları ve amaçları hakkında geri 

bildirim sunacaktır.249  Örneğin yukarıdaki örnekte çıktı göstergesi aracılığıyla 

bilgilendirilen kişi sayısının hedeflenene ulaştığının görülmesi pek de bir anlam ifade 

etmeyebilir. Bilgilendirilen kişilerin ne derece bilgilendirildiği veya davranışlarında bir 

değişiklik oluşup oluşmadığının belirlenmesi gerekecektir ancak bu ölçümler çıktı 

göstergelerinin konu alanında yer almamaktadır. 

3.5.2.4 Sonuç Göstergeleri 

Politika düzeyinde amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığını sonuç göstergeleri üzerinden 

izlenebilmektedir. Bu izlemenin yapılabilmesi için ise öncelikle sonuçların iyi anlaşılması 

gerekmektedir. Politika düzeyinde sonuçlar nihai amaçlar doğrultusunda 

şekillendirilmektedir. Bir ülkede bölgesel, sektörel veya ulusal düzeyde nihai amaçlar 

belirlenmiş olması mümkündür. Çeşitli politika alanlarında istenen ve planlanan sonuçlar bu 

nihai amaçlardan hareketle tespit edilebilmektedir.250  Ancak bir nihai amaçtan türetilen 

sonucun nihai amaç kadar genel ve soyut olması ölçülebilirliğini zorlaştırabilir. Bu nedenle 

nihai amaçtan türetilen sonuçların sadeleştirilmesi yarar sağlayabilir. Örneğin Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planına251  göre Türkiye’de istihdam 

alanında nihai amaçlardan biri “işgücünü piyasasının etkinleştirilmesi” olarak belirlenmiştir. 

Bu nihai amaç doğrultusunda uluslararası işgücü politikaları bağlamında sonucun 

sadeleştirilerek nitelikli yabancı işgücünün teşvik edilmesi olarak belirlenmesi, bu sonucu 

                                                
249 Kusek vd.; a.g.e, s.15 
250 Kusek vd.; a.g.e, s.58 
251 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023) 



99 

 

ölçmeye yarayacak göstergeler belirlenmesini nihai olarak da sonucun gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin veya ne ölçüde gerçekleştiğinin ölçülebilmesini sağlayacaktır. 

Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin belirli ürün veya hizmetlerinin toplum 

üzerindeki beklenen etkilerini veya neticelerini ölçen göstergelerdir.252  Bu tür göstergeler 

elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı 

olduklarını göstermektedir.253  Ayrıca hizmetlere erişimi ve hizmetlerden memnuniyeti 

ölçmek için de kullanılmaktadırlar.254  Kısacası sonuç göstergeleri politikanın etkililiğini, 

başarı veya kazanımın nasıl anlaşılacağı ve istenen sonuçlara ulaşma noktasında ilerlenip 

ilerlenmediğini ölçmeye yaramaktadır. Girdilerin, faaliyetlerin, çıktıların bir araya gelerek 

ortaya çıkardığı planlı ve çıktılara oranla görece daha uzun vadeli değişimi ölçmek için 

kullanılabilmektedir. 

3.5.2.5 Etki Göstergeleri 

Yukarıda açıklanan gösterge türleri bir politikanın istenen hedef ve sonuçlara 

ulaşmadaki başarısını ölçmek için kullanılmaktadır. Oysa etki; bir politika, program veya 

faaliyetin doğrudan veya dolaylı, istenilen veya istenmeyen uzun vadeli sonuçlarıdır.255   

Önceki düzeylere bağlı olarak genelde uzun vadede ortaya çıkan, planlanan veya 

planlanmayan nitelikte olabilen, ölçülmesi ve ilk düzeydeki politika/faaliyet ile ilgili görece 

daha zayıf olan bu makro değişimler ise etki göstergeleri üzerinden takip edilebilmektedir. 

Etkilerin izlenmesi bir politikanın hedef gruplara etki edip etmediğinin veya kime ve ne 

şekilde etki ettiğinin gözlemlenebilmesi sağlamaktadır. Yalnızca sonuç düzeyinde ölçüm 

yapılması nihai amaca ulaşma konusunda bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini tam 

anlamıyla ortaya koymayabilmektedir. Zira sonuç göstergeleri nihai amaçlardan değil 

sonuçlardan türetilmektedir. Oysa etkilerin izlenmesi için kullanılan etki göstergeleri nihai 

amaca ulaşma konusunda yaratılan nihai davranış veya yaklaşım değişikliklerini ortaya 

koymaktadır. Ancak etki düzeyinde meydana gelen değişimler daha çok “nihai amaç” ile 

ilişkili olduğundan etkinin ölçülmesi oldukça uzun zaman alabilmektedir. Ortaya çıkan 

etkiler, geniş kapsamlı ve çok boyutlu olabildiğinden bu etkiyi doğuran tüm faktörlerin 

                                                
252 Program Bütçe Rehberi (Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi), Cumhurbaşkanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı, 2019 
253 Akçay, a.g.m., s.89 
254https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-

Evaluation.pdf (12.10.2020) 
255 Program Bütçe Rehberi (Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi), Cumhurbaşkanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı, 2019 

https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf
https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf


100 

 

tanımlanması mümkün olmayabilmektedir. Uluslararası işgücü politikası bağlamında ortaya 

çıkabilecek etki düzeyindeki değişimler daha çok nihai amaçla ilişkili olduğundan ve nihai 

amacı gerçekleştirebilmek için farklı birimlerin ve farklı kurumların da ürettiği pek çok 

sonuç bulunacağından, politika düzeyinde etkiye yönelik ölçümler daha çok nihai amaca 

ilişkin bir izlemede kendine yer edinebilecektir. Gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya 

çıkan değişim veya “bir eylem/aktivite/proje/program sonucu farklı insanlar üzerinde oluşan 

etkiler olarak tanımlanan sosyal etkilerinin256 ölçülmesi için ise etki göstergelerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

3.6 Türkiye’de Uluslararası İşgücü Politikaları İçin Gösterge Genel Çerçevesi 

Bu bölümde temel iki işlevi ve kullanım alanına göre sınıflandırılan ve politika 

yaklaşımına ilişkin göstergeler ve uygulamaya ilişkin göstergeler olarak tanımlanan 

göstergelerin kullanımına ilişkin genel bir çerçeve önerilmektedir.  

Bir durumu açıklamaya, karmaşık süreçleri sadeleştirmeye yarayan göstergeler, bir 

ülkede uluslararası işgücüne ilişkin ne tür yaklaşımlar uygulandığını, hangi düzeylerde 

(sektörel, bölgesel, ulusal, uluslararası) uygulandığını veya bu düzeylerde bir ayrıma gidip 

gitmediğini, politikaların kapsamı, zamanı, hangi hedef gruplara uygulandığı, yıllar 

içerisinde gösterdiği değişim, politikaların işgücü göçüne ne derece açık veya kısıtlayıcı 

uygulamalar getirdiği gibi pek çok alanda “politika yaklaşımına” ilişkin çeşitli saptamalar 

yapmaya imkân tanıyacaktır. 

                                                
256 Yalçın vd.; a.g.m., s.17 
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Tablo 2:Politika Yaklaşımına İlişkin Göstergeler Genel Çerçevesi 

 

Tablo-2’de politika yaklaşımına ilişkin genel çerçeveyi belirlemek amacıyla “yapısal” 

ve “açıklık” göstergeleri olmak üzere temelde iki düzeyde gösterge önerilmektedir. Yapısal 

göstergeler ile kastedilen politikaların yansımalarının görülebileceği düzenlemeler veya 

idari yapılanma alanlarıdır. Bu gösterge başlığı altında mevzuat, politika ve strateji belgeleri 

ve kurumsal yapılanma başlıklı gösterge alanları bulunmaktadır. Bu alanlardan mevzuat 

göstergesi kapsamında Türkiye’de yürürlükte olan kararname, kanun ve yönetmelikler 

incelenebilmektedir. Mevzuat göstergesi alanı altındaki bu göstergelerin sayısı arttırılabilir 

olmakla birlikte genel bir çerçeve çizmek adına üç tür göstergeye yer verilmiştir. Bir diğer 

gösterge alanı politika ve strateji belgeleridir. Bu kapsamda Türkiye’de farklı dönemlerde 

uygulanan kalkınma planları ve strateji belgelerine yer verilmiştir. Yapısal göstergelerden 

üçüncü ve sonuncusu ise kurumsal yapılanma alanıdır. Bu gösterge ile uluslararası işgücü 

politikası alanında idari bir yapının bulunup bulunmadığı, bu yapılanmaların sayısı, 

büyüklüğü veya ne düzeyde teşkilatlandığına ilişkin genel durum ortaya koyulabilmektedir. 

Açıklık göstergeleri ise bir ülkenin uluslararası işgücü politikalarının işgücü göçüne 

ne derece açık olduğuna ilişkin politika yaklaşımını açıklamaya hizmet etmektedir. Türkiye 

özelinde üç başlık altında 10 gösterge önerilmektedir. Kota göstergesi bir ülkede işgücü 

göçüne yönelik kontenjanlar uygulanıp uygulanmadığı, uygulanıyorsa bu kotaların yıllık, 

bölgesel veya sektörel hangi düzeylerde uygulandığı üzerinden açıklığa ilişkin genel 

yaklaşımı ortaya koyabilmektedir. Talep ve arz yönlü kısıtlar ise iş gücü göçünün arz ve 
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talep yönlerini ifade etmektedir. Talep yönlü kısıtlar işgücü ihtiyacı veya talebi içinde 

bulunan işveren ve işletmelere yönelik kısıtlamaları ifade ederken arz yönlü kısıt lamalar ise 

işgücü göçünün öznesi olan göçmen işçilere yönelik kısıtlamaları ifade etmektedir. Talep 

yönlü kısıtlar başlığı altında Türkiye için; iş teklifi, işgücü piyasası testi, sektörel mesleki 

kısıtlar, çalışma izni harçları ve ücret düzeyi olmak üzere beş gösterge önerilirken arz yönlü 

kısıtlar bölümünde yaş ve uyruk, cinsiyet, beceri/nitelik düzeyi ve dil yeterliliği olmak üzere 

dört göstergeye yer verilmektedir. 

Türkiye’de uluslararası işgücü politikalarının değişimi, kapsamı, boyutu, işgücü 

göçüne açıklığına ilişkin pek çok alanda inceleme yapmak gerekmekte olup bu göstergeler 

sayesinde hangi alanlarda inceleme yapılması gerektiğine ilişkin bir sadeleştirme yapılmış 

olup bu sayede son derece çok boyutlu olan uluslararası işgücü politikasının daha kolay 

anlaşılabilmesine imkân tanınmaktadır. Politika yaklaşımına ilişkin bu göstergelerden hiç 

birinin tek başına bir sonuca ulaşmak için yeterli olmayacağını ve bu göstergelerin mevcut 

durum ve yaklaşıma ilişkin çıkarımlar yapılmasında kullanılabileceğini ancak politikanın 

etkililiği, başarısı veya nedenlerine ilişkin bir saptama yapılaması için yeterli olmadığını 

unutmamak gerekmektedir. 

Göstergelerin ikinci işlevi ise politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla 

etkililiği veya başarısına ilişkin ölçümler yapmaya imkân sağlama işlevidir. Bu bağlamda 

uluslararası işgücü politikalarının izlenmesi aşamasında kullanılabilecek göstergeler girdi, 

çıktı, sonuç ve etki göstergeleridir. İlk üç tip gösterge doğrudan politika uygulayıcısı birim 

tarafından izlenebilir olmakla birlikte etkilerin farklı alanlardaki pek çok sonucun bir araya 

gelmesiyle oluşabildiğini ve bu bağlamda etki göstergelerinin daha çok nihai amaçla ilişkili 

olduğunu belirtmek gerekmektedir. Göstergelerin izleme işlevi kapsamında Türkiye’deki 

uluslararası işgücü politikası bağlamında kullanımına ilişkin bir genel çerçeve 

oluşturulmuştur. 
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 Tablo 3:Uygulamaya İlişkin Göstergeler Genel Çerçevesi 

 

Tablo-3 bir politikanın uygulamalarının izlenmesine ilişkin genel çerçeveyi göstermek 

üzere oluşturulmuştur. Politika amacı alanı, politikaların nihai amacını ifade etmektedir. Bu 

nihai amaçlara ulaşmak için her kurumun kendi görev alanı içerisinde çeşitli özel amaçları 

bulunmaktadır. Bu özel amaçlar ise birimler nezdinde çeşitli faaliyet bileşenlerine 

dönüşmekte ve bu faaliyetler ile belirli sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu tablo son derece 

katmanlı olan bu yapının özel amaçlar ve sonuçlar üzerinden izlenebildiği küçük bir 

parçasını somutlaştırma amacına hizmet etmektedir. Zira tüm sonuçlar birleşerek özel amaca 

ve özel amaçlar birleşerek nihai amaca hizmet edeceğinden nihai amaç yani etki düzeyindeki 

izleme için her bir katmandaki izlemeleri içeren çok daha geniş kapsamlı bir izleme 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın konusu uluslararası işgücü politikası 

göstergeleri ile sınırlı tutulmakta olduğundan politika uygulama ve izleme genel çerçevesi 

sınırları da bu bağlamda daraltılarak özel amaç ve sonuç düzeyine indirgenmiştir. 
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Tablo 4:Uluslararası İşgücü Politikası Uygulama Göstergeleri Genel Çerçevesi 

 

Tablo-4, Tablo-3’te çizilen genel çerçevenin, Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 2019-2023 dönemi Strateji Belgesinde yer alan uluslararası işgücüne 

yönelik hedefler örnek olarak kullanılmak suretiyle, göstergelerin kullanım alanının 

somutlaştırabilmesi amacıyla bir örnek olarak sunulmaktadır.  

Tablo-3 ve Tablo-4’te çizilen genel çerçevede politika amacı olarak ifade edilen alan 

bu amaç doğrultusunda geliştirilen tüm politikaların hizmet edeceği nihai amacı ifade 

etmektedir. Strateji Belgesinde uluslararası işgücü politikalarının hizmet edeceği özel amaç 

olan “işgücü piyasasının etkinleştirilmesi” amacının hangi nihai amaca hizmet ettiğini 

belirlemek üzere 11. Kalkınma Planından yararlanılmıştır. Planda istihdam ve çalışma hayatı 

başlığının “nitelikli insan ve güçlü toplum” vizyonu altında ele alındığı görülmektedir. Bu 

vizyon ise planın 7. Maddesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme 

yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine 

yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalar olarak somutlaştırılmaktadır. Bu 

kapsamda işgücü piyasasının etkinleştirilmesi özel amacının; beşeri sermayenin 

güçlendirilmesi ve kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi 

ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması nihai amacına hizmet edeceğini 

değerlendirilerek Tablo-3’te bu genel amaca yer verilmiştir.  Bu nihai amacın gerçekleşmesi 

için pek çok alanda ve farklı kurumlar nezdinde çeşitli özel amaçlar ortaya çıkmakta ve 

kuşkusuz her bir özel amacın gerçekleşme düzeyi bu nihai amaca ulaşmada farklı etkiler 
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yaratmaktadır. Dolayısıyla yalnızca işgücü piyasasının etkinleştirilmesi özel amacının 

gerçekleşme düzeyi üzerinden nihai amacın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin yorum 

yapılması mümkün olmayacaktır. Bu amacın gerçekleşme düzeyinin izlenmesinde tüm özel 

amaçların birlikte ele alınması ve oldukça kapsamlı bir değerlendirme yapılması 

gerekmektedir.  

Uluslararası işgücüne yönelik politikalar Bakanlık stratejisinde “işgücü piyasasının 

etkinleştirilmesi” özel amacı altında faaliyet bileşenlerine bölünmüş durumdadır. Bu özel 

amaç altında Bakanlığın farklı birimlerine atfedilen pek çok hedef ve faaliyet yer almaktadır. 

Strateji belgesi hedefler üzerinden oluşturulmuş olup sonuçların ne olacağına ilişkin bir 

tespit ise içermemektedir. Bu aşamaya kadar verilen bilgilerden hareketle, faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi ile hangi sonuca ulaşılacağının belirlenebilmesinin, politikanın nihai 

amaca hizmet edip etmediğinin izlenebilmesini kolaylaştırabileceği söylenebilecektir. Bu 

durum gözetilerek tabloya sonuç adlı bir kısım eklenmiştir. Strateji Belgesinde yer alan 

faaliyet bileşenleri ışığında ulaşılmak istenen sonucun “nitelikli işgücünün teşvik edilme 

mekanizmalarının etkin hale getirilmesi” şeklinde ifade edilmesi mümkündür. Bu sonuç 

yerine örneğin “nitelikli işgücünün ülkemize çekilmesi” gibi bir sonuç belirlenmesi, 

öngörülen faaliyetler dışında pek çok nedenden etkilenebileceğinden daha zayıf bir ilişki 

oluşturacak ve sonuç gerçekleşmiş olsa bile bu sonucun gerçekleştirilen faaliyetler nedeniyle 

ortaya çıkıp çıkmadığını belirlemek mümkün olmayacaktır. 

Strateji belgesinde uluslararası işgücü politikasından sorumlu birim olan UİGM’nin 

faaliyet bileşenleri “nitelikli işgücünü ülkemize kazandırmak için çalışmalar yapmak” ve 

“uluslararası nitelikli işgücü ağı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak” olarak 

belirlenmiştir. İkinci faaliyet çok daha spesifik iken ilk faaliyet ise oldukça soyut 

bırakılmıştır. Daha önce verilen bilgilere dayanarak, faaliyetlerin daha somut şekilde 

belirlenmesinin, sonucun gerçekleştirilmesindeki etkilerinin anlaşılabilmesi ve faaliyet 

sonuç ilişkisinin kurulabilmesi için önemli adımlardan biri olduğu söylenebilecektir. 

Örneğin tabloda yer alan sonucun önceden belirlenmiş olduğu varsayıldığında; ilk faaliyetin 

“nitelikli işgücünün çekimi için politika yapma kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin 

çalışmalar yapmak” gibi daha somut biçimde ifade edilmesi yoluyla faaliyet ve sonuç 

ilişkisinin güçlendirilmesine imkân sağlanacağı söylenebilecektir. Ancak bu çalışma 

kapsamında mevcut hedefler ve faaliyetler üzerinden bir örnek oluşturulduğundan ilk 

faaliyet Strateji Belgesinde yer aldığı hali ile kullanılmıştır. 
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Bu faaliyetlerin her birinin girdi, faaliyet, çıktı ve sonuç düzeyinde göstergelerle 

izlenebilmesi mümkündür. Girdi göstergeleri bu faaliyetlerin her biri için ayrılan mali 

kaynakları ifade etmekle iken faaliyet göstergeleri ile bu kapsamda gerçekleştirilmesi ön 

görülen faaliyetlerin gerçekleşme düzeyi, çıktı göstergeleri ile faaliyetlerin etkinliği ve sonuç 

göstergeleri ile ise faaliyetlerinin etkililiği yani başarısının izlenmesi mümkün hale 

gelmektedir. Dolayısıyla göstergeler ışığında her iki faaliyet bileşenin izlenmesi yoluyla   

“nitelikli işgücünün teşvik edilme mekanizmalarının etkin hale getirilmesi” sonucuna ne 

ölçüde ulaşıldığının değerlendirmesi yapılabilecektir. Bu aşamalarda yapılan izleme 

esnasında göstergeler üzerinden elde edilen “kanıt” ve bulgular ve sair unsurlar bir araya 

getirilerek, ara değerlendirme aşamalarında aksayan yönler var ise bu alanlarda düzeltmeler 

ve iyileştirmeler yapılması mümkün hale gelecek ve nihai değerlendirme yaparken 

kaydedilen ilerleme ve gelişim daha somut şekilde ortaya koyulabilecektir.  

Kısaca; Türkiye’de uluslararası işgücü politika yaklaşımlarının ortaya konulabilmesi 

ve politikaların izlenebilmesi için göstergeler üzerinden hareket etmek, politika gibi çok 

katmanlı alanlarda mevcut kararları değerlendirmek veya yeni kararlar almak için bir 

sadeleştirme ve anlaşılma kolaylığı sağlama işlevini üstlenmekte, göstergelerin belirli 

çerçeveler içerisinde ifade edilmesi ise ne şekilde kullanılacaklarına ilişkin olası soru 

işaretlerini ortadan kaldırarak kullanım kolaylığı sağlamaya hizmet etmektedir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada uluslararası işgücü politikası temel göstergelerinin ve bu göstergelerin 

kullanım alanlarının belirlenmesi amacıyla çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan 

yararlanılmıştır. Öncelikle göç kavramları, göç türleri açıklanarak göç türlerinden beyin 

göçü ve işgücü göçü konuları uluslararası işgücü politikaları ile yakın ilişkisi göz önüne 

alınarak ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Uluslararası işgücü politikası konusuna zemin 

hazırlamak amacıyla işgücü göçünün menşe ve hedef ülkede yarattığı etkiler demografik 

yapı, işçi dövizleri, işgücü piyasası ve istihdam, bilgi beceri transferi ve uluslararası ticaret 

başlıklarında incelenmiştir. Daha sonra bir politika türü olan uluslararası işgücü politikasının 

anlaşılabilmesi için öncelikle politika kavramı açıklanarak, karar alma modelleri ve politika 

yapımı aşamaları incelenmiştir. Uluslararası işgücü politikası kavramını açıklayabilmek için 

çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklar taranmış ancak tanıma esas alınabilecek bir 

açıklamaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle birinci bölümde ve ikinci bölümde ele alınan 

konular ve kavramlar ışığında uluslararası işgücü politikasının özgün bir tanımı yapılmış 

olup kavramın somutlaştırılabilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin uygulamalarına ve 

Türkiye’deki tarihsel sürece ve uygulama örneklerine yer verilmiştir. Tüm bu aşamalar 

göstergelerin önerildiği son bölüme geçilmeden önce uluslararası işgücü politikasının ne 

olduğunun daha iyi anlaşılması ve son bölüme zemin hazırlanması amacına hizmet 

etmektedir.  

Tez kapsamında iki temel işlevi ile alınan göstergelerden ilki “politika yaklaşımına 

ilişkin göstergeler”dir. Bu gösterge düzeyi ise yapısal göstergeler ve açıklık göstergeleri 

olarak iki başlıkta ele alınmıştır. Bu göstergelerin amacı politikaları ve politikalarda 

meydana gelen değişiklikler hakkında yol gösterici olmalarıdır. Yapısal göstergeler ile 

Türkiye’deki uluslararası işgücü politikasının anlaşılmasına yönelik çeşitli bulgular elde 

edilmiştir. Mevzuat gösterge alanı kapsamında 2016 tarihli 6735 sayılı Kanunun uluslararası 

işgücü politikaları için bir dönüm noktası olduğu, politika ve strateji belgeleri adlı gösterge 

kapsamında 8. Kalkınma Planında nitelikli işgücünün ülke içinden karşılanması yaklaşımı 

hâkim iken bu yaklaşımın 10. Kalkınma planı ile değişim göstermeye başladığı halen 

uygulanmakta olan 11. Kalkınma Planında nitelikli işgücünün çekilmesine ilişkin 

politikalara yer verildiği gözlemlenebilmektedir. Kurumsal yapılanma göstergesi alanında 

ise uluslararası işgücü konusunda yapılanan birimin daire başkanlığı düzeyinden genel 

müdürlük düzeyine ulaştığı gözlemlenebilmektedir. Bu göstergeler birlikte ele alındığında 
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Türkiye’nin uluslararası işgücüne addettiği önemin arttığı şeklinde bir yorum 

yapılabilecektir. Açıklık göstergeleri ise politikaların işgücüne ne derece açık olduğuna 

ilişkin bulguların toplanmasına hizmet etmektedir. Ancak bu göstergelerden herhangi 

birinde işgücü göçüne açık ya da kısıtlayıcı bir politika benimsendiğinin anlaşılması bir 

anlam ifade etmemektedir. Örneğin kota göstergesi kapsamın bir ülkede yıllık belirli 

sayılarda göçmen kontenjanı belirlenmesi ülkenin işgücü göçüne açık veya kapalı olduğunu 

ifade etmeyecektir. Zira kota göstergesi kapsamında kısıtlayıcı uygulamalara yer verdiği 

ortaya çıkan bir ülkenin talep yönlü kısıt göstergelerinde daha açık veya tamamen açık 

politikalar uygulaması mümkündür. Dolayısıyla açıklık göstergelerinin amacı bir ülkenin 

işgücüne açık veya kısıtlayıcı bir bakış açısı benimseyip benimsemediğinin ölçülmesi değil, 

hangi göstergelerde daha açık hangilerine daha kısıtlayıcı uygulamalar bulunduğunun ortaya 

konulmasıdır. Bu kapsamda Türkiye özelinde birçok farklı bulguya ulaşılabilmektedir. Kimi 

zaman sektör odaklı veya bölgesel esnekliklerin tanındığı, yabancının statüsüne veya nitelik 

düzeyine göre farklı politikalar uygulandığı gözlemlenebilmektedir. 

 Uygulamaya ilişkin göstergeler ise daha çok kullanım yöntemini ortaya koymak 

açısından ele alınmıştır. Girdi, faaliyet, çıktı, sonuç ve etki göstergeleri olarak sınıflandırılan 

bu göstergelerin politika izleme çerçevesi içerisinde nasıl konumlandırılabileceğine ilişkin 

genel bir çerçeve oluşturularak daha sonra bu çerçeve üzerinden örnek bir uygulama 

yapılmıştır. Bu aşamada Bakanlık düzeyinde belirlenen Strateji Belgesi ve Kalkınma 

Planından yararlanılmıştır. Tez kapsamında açıklanan hususlar ekseninde bu çerçeveye yeni 

alanlar dahil edilerek bir politikayı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler belirlenirken 

sonuçların belirlenmesinin sağlıklı bir izleme yapabilmek için önemli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tez kapsamında yaşanan en büyük zorluklardan biri göç terminolojisinin oldukça 

kapsamlı olması ve üzerinde mutabık olunan alanların ise oldukça az sayıda olması 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, tezin kapsamının Türkiye ile sınırlı tutulmuş 

olmasının kolaylaştırıcılığından faydalanılarak ve kimi zaman mevzuattan kimi zaman genel 

geçer tanımlardan esinlenerek özgün tanımlamalar yapılması ile açılmıştır. Bir diğer sorun 

ise izleme ve değerlendirme sistemlerinin büyük oranda program ve projelerle 

ilişkilendirilmesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle politika düzeyinde izleme ve 

değerlendirme konusunda oldukça az sayıda kaynağa ulaşılabilmiştir. Genelde politikaların 

çeşitli program ve projelere yansıması oldukça yaygın bir durumdur ve ideal olarak böyle 
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bir hiyerarşide program ve projelerin politikaya uygun olması beklenir. Ancak kimi zaman 

durum böyle gerçeklememekte ve her proje ve program kendi belirlediği amaç 

doğrultusunda gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle projeler için öngörülen gösterge 

örneklerinin doğrudan politikalar için kullanılabilmesi yanlış sonuçlar elde edilmesine neden 

olabilecektir. Zira politikalar kapsam, boyut ve düzey itibarıyla proje ve programlardan çok 

daha katmanlı süreçler içermektedir. Bu sorun ise politika, program ve projeler arasındaki 

benzerlikler gözetilmek suretiyle göstergelerde uyarlamalar yapılarak aşılmaya çalışılmıştır. 

Ancak bu uyarlamalara dayanak olabilecek kaynak bulmak konusunda yaşanan sorun 

tamamen ortadan kaldırılamamıştır.  

Bu tez çalışması ile ortaya koyulan gösterge örnekleri ve gösterge kullanım 

çerçeveleri, karar alma ve politika geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması, politikaların 

izlenebilir hale gelmesi yoluyla ara değerlendirmelerde aksayan yönlerin doğru şekilde tespit 

edilerek iyileştirilebilmesi ve nihai değerlendirme aşamasında politikanın etkililiğine ilişkin 

doğru çıkarımlarda bulunabilmek amacıyla birer araç olarak önerilmiştir. Uluslararası işgücü 

politikaları için izleme ve değerlendirme yaklaşımına ilişkin bu çalışmanın gelecek dönem 

faaliyetlerine bir zemin olabileceği ve göstergelerin açıklama ve sadeleştirme özellikleri ile 

politika sürecine katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

KAYNAKÇA 

 

Akbulut, Yıldız Gizem; “Gelişmekte Olan Ülkelerde İşçi Dövizlerinin Finansal Gelişme 

 Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi”, Maliye Dergisi, 178:98-114, 2020 

Akçay, Ahmet, “Kamuda Stratejik Plan Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik 

 Değerlendirme Ve Denetim Modeli”, Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi, Cilt:2, 

Sayı:1, 2009 

Akıncı, Buket, Nergiz Ahmet, Gedik Ercan; “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve 

Toplumsal Kabul” , Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1 Sayı:2, Temmuz-Aralık 2015 

Akıncı, Berat; “Türkiye'de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yeni Aktör: Cumhurbaşkanlığı 

Politika Kurulları”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt:8 Sayı:16, 2018,  

Aköz, Seçkin, “Politika Kavramının Siyaset Kavramı Yerine Kullanılması ve Bilimsellik 

Tartışmaları Bağlamında Devlet Olgusuyla İlişkisi” , Van Yüzüncü Yıl İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, 2018 

Aktaş, Münise; “Ücret Odaklı Uluslararası İşgücü Hareketliliğinin İşgücü Piyasalarına Etkiler”, 

Tesam Akademi Dergisi, Cilt:2 Sayı:2, Temmuz 2015  

Asar, Aydoğan; Yabancılar Hukuku, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, 2017 

Babaoğlu, Cenay; “Kamu Politikası Analizine Yönelik Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve” , 

Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, Sayı:30, 2017  

Barthram, David, Poros Maritsa ve Monforte Pierre, Göç Meselesinde Temel Kavramlar, Hece 

Yayınları, 1. Baskı, 2017 

Bayraklı, Cemile; Dış Göçün Sosyo-Ekonomik Etkileri: Görece Göçmen Konutlarında  

(İZMİR) Yaşayan Bulgaristan Göçmenleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes 

Üniversitesi, 2007  

Betts, Alexander; Zorunlu Göç ve Küresel Politika, Hece yayınları, 1. Baskı, 2017 

Özer, Buğra; Baştan, Serhat, Ortanca, Murat; “Kamu Politikası Yapımı Ve Kimlik-Tabanlı Siyasa 

Yapımı Süreçleri: Türk Kamu Yönetimine Dair Genel Değerlendirmeler”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı1, 2012 

Cilavdaroğlu, Ahmet Alptekin; Türkiye’de Parlamenter Sistem İçinde Kanıta Dayalı Politika 

Yapımı, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2019 

Clemens Michael A., Gough Kate, “A Tool to Implement the Global Compact for Migration: Ten 

Key Steps for Building Global Skill Partnerships” , Center Global Development, 2018 

Christensen, Karen, Hussein, Shereen ve Ismail, Mohamed “Migrants’ Decision-Process Shaping 

Work Destination Choice: The Case Of Long-Term Care Work İn The United Kingdom And 

Norway”, European Journal of Ageing, Volume 14, 2017 

Church, Cheyanne ve Rogers, Mark M.; Designing For Results: Integrating Monitoring and 

Evaluation in Conflict Transformation Programs, Search For Common Ground, 2006 

Cochran, Clarke E., Mayer Lawrence C., Carr T.R. ve Cayer N. Joseph, American Public Policy: 

An Introduction, Ninth Edition, 2009, 

Çakırca, Yüksel; Demirtaş, Gökhan; “Uluslararası Göçün Dış Ticaret Üzerine Etkisi: Türkiye İçin 

Ampirik Bir Analiz”, SİYASAL: Journal of Political Sciences, Cilt:28 Sayı:2, 2019 



111 

 

Çayan, Onur; Uluslararası İşgücü Göçü Ve İşsizlik Üzerine Etkisi: 2009-2015 Yılları Arası 

Türkiye İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2018 

Çelebi, Fisun ve Durmaz, Atakan; “Göçmenlerin Uluslararası Ticaret Üzerine Etkisi: Mena 

Bölgesi’ndeki Türk Göçmenler Üzerine Bir Uygulama” Uluslararası İktisadi ve İdari 

İncelemeler Dergisi, Sayı:17, 2016 

Çelikel Aysel, Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, 23. Baskı, 2016 

Deniz Taşkın, “Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye”, Türkiye Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Cilt:18 Sayı:1, 2014  

“Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)”, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2006 

Eren Ercan, “Neoklasik İktisada Çoğulcu Yaklaşmak”, İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı:114, 2020  

Ekiyor Yiğüttürk Emel, “Abd’de Yaşayan Türk Göçmenlerin Türkiye İle Ulusaşırı Bağları Ve Sosyal 

Sermayeleri”,  Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt:53 Sayı:2,  2018 

Ekşi, Nuray, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, Beta Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul 

2016 

Emiroğlu Akif, Toplumbilimsel Siyasa, Siyasal Sosyolojiye Giriş, Ekin Kitabevi, 1. Baskı, Bursa, 

2006  

Ergül, Ergin, “Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri”, Türk İdare 

Dergisi, Sayı:475, Aralık 2012  

Emirhan, Narin Pınar, “Uluslararası Emek Göçü Ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir 

Uygulama, Ege Akademik Bakış”, Ege Academic Review, Cilt: 14 Sayı: 4, 2014  

Erkek, Seyida; “Kanıttan Politikalara: Etkin Kamu Politikası Tasarımında Büyük Veri”, Journal Of 

Social, Humanities and Administrative Sciences, Cilt:6 Sayı:22, 2020 

Fırat, Talha; Ulusaşırı Girişimcilerin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma, 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2019 

Gezgin, Mehmet Fikret; “İşgücü Göçü Teorileri”, Istanbul Journal of Sociological Studies, 2011 

Furceri, Davide ve Mourougane, Annabelle; “Structural Indicators: A Critical Review”, OECD 

Journal: Economic Studies, 2010 

Gökbayrak Şenay, “Uluslararası Göç Ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme”,  

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı:63, 2008  

Görgens, Marelize ve Kusek, Jody Zall; “Making Monitoring and Evaluation Systems Work: A 

Capacity Development Toolkit”, The World Bank Publication, Washington, 2009 

Gözüm, Kahraman; Uluslararası Göç Ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi: Türkiye Örneği, 

Yüksek Lisans Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi, 2017, 

Güleç, Cansu; “Dış Politika Analizinde Karar Verme Süreci ve Karar Verme Modeller”, ÇOMÜ 

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:3 Sayı:1,  2018 

Head, Brian; “Toward More “Evidence-Informed” Policy Making?, Public Administration Review, 

76 (3), 2015 

Heywood, Andrew, Siyaset, Adres Yayınları, 8. Baskı, 2013 

IOM, Uluslararası Göç Terimleri Sözlüğü, İkinci Baskı, 2018 

İlbuğa Uçar, Emine,; “Çokkültürlülük, Ulus-ötesilik ve Kültürlerarası İletişim Yeterliği”, Cankaya 

University Journal of Humanities and Social Sciences, Cilt:7 Sayı:1 2010   

Kapani, Münci; Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 19. Baskı,  2007 



112 

 

Kaptı, Alican; Ali Erkan, Alaç; Kamu Politikalarının Uygulama Aşaması, Kamu Politikası: 

Kuram ve Uygulama, Adres Yayınları, 2013 

Karagöz, Kadir; “Göç – Ticaret İlişkisi: Panel Çekim Modeli”, Sosyoekonomi Dergisi, 2011 

Kaya, Muammer; “Beyin Göçü/Entellektüel Sermaye Erozyonu Bilgi Çağının Gönüllü Göçerleri 

Beyin Gurbetçileri”, Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi, Teknoloji Araştırma Merkezi, 

Eğitim ve Öğretim Ve Bilim Araştırma Dergisi, Sayı:13, 2019   

Kılıçaslan, Erhan, Almanya’daki Türklerin Türk-Alman İlişkileri Açısından Önemi ve Türk 

Nüfusunun Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Alınabilecek Tedbirler, Yüksek Lisans 

Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara, 2006 

Knill, Christoph; Tosun, Jale; Policy-making, Oxford University, 2008 

Koçak, Yüksel, Elvan Terzi, “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri Ve 

Çözüm Önerileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 

3, Sayı: 3, 2012 

Kojo Naoko, Demystifying Dutch Disease, Journal of International Commerce, Economics and 

Policy, Volume:6, No.2, 2015  

Köktaş Ömer Faruk, Köseoğlu Özer, “Kanıta Dayalı Kamu Politikası Yapımı: Sosyal Bilim 
Araştırması ve Kamu Politikaları İlişkisini Yeniden Dizayn Etmek için Bir Fırsat Mı?”, 

Yasama Dergisi, (29), 2015 

Kurtulmuş, Numan; “Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Stratejik İnsan Sermayesi Kaybı: Beyin 

Göçü”, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No. 3662, 1992 

Kurun, İsmail; Türkiye’de 2004 ve 2015 Yılları Arasındaki Demokratikleşme Politikasının Siyasi 

Bir Değerlendirmesi, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2, 2017 

Kusek, Jody Zall ve Rist, Ray; On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 

Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2010   

Lordoğlu Kudret, “Türkiye’deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanlar”, 

Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt:3 Sayı:14, 2007 

Mashayekhi, M., Antunes, B., and Kidane, M. J.; Trade, Migration and Development. In Handbook 

for Improving the production and use of Migration Data for Development. Global Knowledge 

Partnership for Migration and Development (KNOMAD), World Bank, Washington, DC, 

2017 

Memişoğlu, Fulya; Yiğit, Celil; “Uluslararası Göç Ve Kalkınma: Teori Ve Güncel Meseleler”, Yıldız 

Social Science Review Volume: 5, No. 1, 2019 

Muratoğlu, Gönül İşçi Dövizlerinin Ekonomik Etkileri: Latin Amerika Örneği, Current Debates in 

Economics & Econometrics, United Kingdom, No: 16, 2017 

Nacak, Osman; “Politika Yapım Sürecinde Kullanılan Yeni Bir Yöntem: Düzenleyici Etki Analizi”, 

Sakarya İktisat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 

Nurdoğan, Ali Kemal; Şahin, Menekşe; “Türkiye'ye Yönelen Uluslararası Göç İşsizliğin Bir Nedeni 

mi?”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt:11 Sayı:18, 2019 

OECD DAC, “Değerlendirme ve Sonuç Odaklı Yönetimde Anahtar Terimler Sözlüğü”, Çev. 

TİKA, TİKA Yayınları, Ankara, 2008 

“Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)”, T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013 

“On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

2019 



113 

 

Osman, Ferdous Arfina; Public Policy Making: Theories And Their Implications In Developing 

Countries, Assian Affairs, 2014 

Oyman, Sumru; Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Dengeli Sonuç Kartı 

Uygulaması: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme, Uzmanlık 

Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 

Özdal, Barış; Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye, Dora Yayıncılık, 1. 

Baskı, 2018,  

Özer, Mehmet Akif; Akçakaya, Murat; Yaylı, Hasan, Batmaz, Nazlı; Kamu Yönetimi Klasik Yapı 

ve Süreçler, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, 2019 

Öztürk, Serdar; Avrupa Birliği Kaynaklı Proje ve Programların İzleme ve Değerlendirmesi, 

Uzmanlık Tezi,  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2004 

Özyılmaz, Ayfer; Bayraktar, Yüksel; Toprak, Metin; “Göçmen Havaleleri ve Ekonomik Büyüme 

İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: 1974-2018 Türkiye Deneyimi”. Üçüncü Sektör Sosyal 

Ekonomi Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 4, 2019 

Pazarcık, Sevda Figan, Beyin Göçü Olgusu ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversitelerinde 

Çalışan Türk Sosyal Bilimciler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi, 2010 

Portes Alejandro, Yiu Jessica, “Entrepreneurship, Transnationalism, And Development”, Migration 

Studies, Volume 1, Issue 1, March 2013, pp. 75–95, 

Piore, Michael Joseph, Birds of passage: Migrant labor and industrial societies, Cambridge 

University Press, 1979 

Piore, Michael Joseph, Notes For A Theory of Labor Market Stratification, Working Paper 

Department of Economics, Massachusetts Instıtute of Technology, 1972 

Ruhs Martin, Openness, Skills And Rights: An Empirical Analysis Of Labour Immigration 

Programmes İn 46 High- And Middle- İncome Countries, Working Paper No. 88, University 

Of Oxford, Centre On Migration, Policy And Society, 2011 

Sayın, Yusuf; Usanmaz, Ahmet; ve Aslangiri, Fırat; “Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: 

Suriye Göçü Örneği” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:18 Sayı:31, 

2016 

Schumann Abel, “Using Outcome Indicators to Improve Policies: Methods, Design Strategies and 

Implementation”, OECD Regional Development Working Papers 2016/02, 2016 

Scipioni, M. Urso, G. Mıgratıon Polıcy Indexes,(MPI), European Commission, Joint Research 

Centre, 2017 

“Sekizinci Kalkınma Planı (2007-2013)”, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2006 

Skeldon Ronald, Global Mıgratıon: Demographıc Aspects And Its Relevance For Development, 

United Nations Technical Paper, No. 2013/6∙ New York, 2013  

Tekeli, İlhan, “Göç Teorileri Ve Politikaları Arasındaki İlişkiler” ODTÜ Mimarlık Fakültesi 

Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, 1975 

Tozlu Ahmet, “Karar Verme Yaklaşımları Üzerinde Herbert Sımon Hegemonyası”, Sayıştay 

Dergisi, Sayı:102, 2016 

Yalçın, Ayşe Seda; ve Güner, Duygu; “Sosyal Etki Ölçümlemesi KUSIF 4 Adım Yaklaşımı”, Koç 

Üniversitesi Sosyal Etki Forumu,  No: 3, Aralık 2015 

Yaldız Fırat, “Uluslararası Göç ve Diaspora İle İlişkili Kavramlar”, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Araştırmaları Dergisi, Cilt.3, Sayı: 2,2014 



114 

 

Yıkmaz, Rıza Fikret; Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye için Yöntem 

Geliştirilmesi, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2011 

Yıldırımoğlu, Hakan; “Uluslararası Emek Göçü, Almanya’ya Türk Emek Göçü”, Kamu- İş, İş 

Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:8 Sayı:1, 2005 

Yılmaz, Abdurrahman; “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies, 

Volume:.9, No:2, 2014  

Yılmaz, Ayşenur; Uluslararası Göç Bağlamında Körfez Ülkelerindeki Yabancı İşgücü 

Varlığının Sosyoekonomik Analizi: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 

Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2017 

Yılmaz, Kaplan; Azize, Duygu; Diasporada Kimlik İnşası ve Aidiyet Sorunsalı: Kavramsal 

Analiz, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019 S. 55 

Ulusoy, Ergin; Diasporayı Yeniden Düşünmek, Diaspora Teorisi ve Tarihsel Bağlamda 

Türkiye’nin Diaspora Politikası, 1. Baskı Şubat, Ankara, 2016,  

Usta, Aydın; Yeni Kamu Yönetiminde Politikaların Değerlendirilmesi: Tipolojiler, Boyutlar ve 

Ölçütler, Sayıştay Dergisi, Sayı:94, 2014 

11. Kalkınma Planı, Dış Göç Politikası, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Kalkınma Bakanlığı, 

Ankara, 2018 

Mevzuat Kaynakları 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

15 Sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 

4857 Sayılı İş Kanunu 

5543 Sayılı İskân Kanunu 

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Gerekçesi 

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 

2007 Sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun 

2524 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, 

Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına 

Dair Yönetmelik 

Turkuaz Kart Yönetmeliği 

Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat, 2018 

 

İnternet Kaynakları 

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023)” 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/33674/acshb_2019-2023-stratejik-plan.pdf  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/33674/acshb_2019-2023-stratejik-plan.pdf


115 

 

 “Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kâğıt Bedeli”,  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/harc_degerli_kagit_banka_odeme_bilgileri/  

Çalışma İzni İstatistikleri, https://ailevecalisma.gov.tr/media/1300/yabanciizin2009.pdf  

“European Conventıon On The Legal Status Of Migrant Workers, 1977” 

https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/ak/ingilizce/093_ing.pdf  

Evalsed: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, European Comission, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf  

“International training compendium on labour statistics” 

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/module.pdf  

Labour migration policy and management: Training modules, ILO International Migration 

Programme and Subregional Office for East Asia, Training Module, 

Measuring well-governed migration, Migration Governance Index, The Economist Intelligence Unit, 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/EIU-Migration-Governance-Index-20160429.pdf  

“Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No.143)” 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRU

MENT_ID:312288:NO  

“Migration and population change - drivers and impacts Net migration” 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/

MigrationPopFacts20178.pdf  

“Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)” 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:31

2242:NO  

“Sustainable Development Indicators to monitor the implementation of the EU Sustainable 

Development Strategy ,Commission of the European Communities”  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2005/EN/2-2005-161-EN-F1-1.PDF  

Sandhu-Rojon, Ruby, “Selecting Indicators for Impact Evaluation”, UNDP, 
https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-

Evaluation.pdf  

“Satisfying Labour Demand through Migration”, European Migration Network, Report,  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-   

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/labour-

demand/0b_emn_synthesis_report_satisfying_labour_demand_final_version_august2011_en.pdf  

https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&start=2007&view=chart   

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/global-remittances-guide  

https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_202_en.pdf  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25514&LangID=E  

https://www.infomigrants.net/en/post/22540/italian-food-system-exploits-migrant-farm-workers-un  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/harc_degerli_kagit_banka_odeme_bilgileri/
https://ailevecalisma.gov.tr/media/1300/yabanciizin2009.pdf
https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/ak/ingilizce/093_ing.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/module.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/EIU-Migration-Governance-Index-20160429.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20178.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20178.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312242:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312242:NO
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2005/EN/2-2005-161-EN-F1-1.PDF
https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf
https://communityindicators.net/wp-content/uploads/2018/01/Selecting-Indicators-for-Impact-Evaluation.pdf
https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&start=2007&view=chart
https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/global-remittances-guide
https://nvvn.nl/migration-knowledge-transfer/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_202_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_202_en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25514&LangID=E
https://www.infomigrants.net/en/post/22540/italian-food-system-exploits-migrant-farm-workers-un


116 

 

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Tutanağı, 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.mv_goruntule?pTutanakId=10907  

 “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile ilgili İstatistik Komisyonu Çalışma Genel Kurulu 

Kararı”, https://undocs.org/A/RES/71/313  

Türk Dil Kurumu Çevrimiçi Sözlük, sozluk.gov.tr 

Türk Vatandaşlarına Hasredilen Meslekler https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-

izni/turk-vatandaslarina-hasredilen-meslekler/  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Sekizinci-Be%C5%9F-

Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2001-2005.pdf   

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-Kalk%C4%B1nma-

Plan%C4%B1-2007-2013%E2%80%8B.pdf  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-

2014-2018.pdf  

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf  

https://www.doka.org.tr/edergi/436/bolge-plani-2014-

023/TR90%20Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20B%C3%B6lge%20Plan%C4%B1%202014-

2023#p=16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.mv_goruntule?pTutanakId=10907
https://undocs.org/A/RES/71/313
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/turk-vatandaslarina-hasredilen-meslekler/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/turk-vatandaslarina-hasredilen-meslekler/
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Sekizinci-Be%C5%9F-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2001-2005.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Sekizinci-Be%C5%9F-Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2001-2005.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2007-2013%E2%80%8B.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2007-2013%E2%80%8B.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
https://www.doka.org.tr/edergi/436/bolge-plani-2014-023/TR90%20Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20B%C3%B6lge%20Plan%C4%B1%202014-2023#p=16
https://www.doka.org.tr/edergi/436/bolge-plani-2014-023/TR90%20Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20B%C3%B6lge%20Plan%C4%B1%202014-2023#p=16
https://www.doka.org.tr/edergi/436/bolge-plani-2014-023/TR90%20Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20B%C3%B6lge%20Plan%C4%B1%202014-2023#p=16


117 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

1993 yılında Kastamonu’da doğmuş ve ilköğretimi ve lise öğrenimini Kastamonu’da 

tamamlamıştır. 2015 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bölümünden mezun 

olmuş ve Avukatlık Stajını Ankara Barosunda tamamlamıştır.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı) açtığı Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak; 2017 yılında Bakanlığın 

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 

Halen burada çalışmaya devam etmektedir. 

 


	ÖNSÖZ
	ÖZET
	ABSTRACT
	İÇİNDEKİLER
	GRAFİKLER LİSTESİ
	TABLOLAR LİSTESİ
	KISALTMALAR
	GİRİŞ
	BİRİNCİ BÖLÜM
	GÖÇ VE İŞGÜCÜ GÖÇÜ
	1.1 Göç Olgusuna İlişkin Temel Kavramlar
	1.1.1 Göç Kavramı
	1.1.2 Göçmen Kavramı
	1.1.3 Yabancı Kavramı

	1.2 Göç Sınıflandırmaları
	1.2.1 Yönüne Göre Göçler
	1.2.2 İrade Esasına Göre Göçler
	1.2.3 Yerleşme Süresi Esasına Göre Göçler
	1.2.4 Yoğunluğuna Göre Göçler
	1.2.5 Düzenlilik Esasına Göre Göçler

	1.3 Uluslararası Göç Türleri
	1.3.1 Beyin Göçü
	1.3.2 İşgücü Göçü
	1.3.2.1 Göçmen İşçi Kavramı
	1.3.2.1.1 Kayıtlı Göçmen İşçi
	1.3.2.1.2 Kayıt Dışı Göçmen İşçi

	1.3.2.2 Uluslararası İşgücü Kavramı
	1.3.2.3 Uluslararası İşgücü Göçünün Etkileri
	1.3.2.3.1 Nüfus ve Demografik Yapı
	1.3.2.3.2 İşçi Dövizleri
	1.3.2.3.3 İşgücü Piyasası ve İstihdam
	1.3.2.3.4 Bilgi Beceri Transferi
	1.3.2.3.5 Uluslararası Ticaret
	1.3.2.3.6 Ulusaşırı Bağlar




	İKİNCİ BÖLÜM
	POLİTİKA VE ULUSLARARASI İŞGÜCÜ POLİTİKASI
	2
	2.1 Politika Kavramı
	2.2 Karar Alma Yaklaşımları
	2.3 Kanıta Dayalı Politika Geliştirme
	2.4 Politika Döngüsü
	2.4.1 Sorunların Tanımlanması ve Gündem Oluşturma
	2.4.2 Amaçların ve Alternatif Çözüm Önerilerinin Tespiti ve Yasalaştırma
	2.4.3 Politikaların Uygulanması
	2.4.4 Politikanın Değerlendirilmesi ve Gerekirse Süreci Yeniden Başlatma
	2.4.4.1 Değerlendirme Aşamaları
	2.4.4.1.1 Ön Değerlendirme
	2.4.4.1.2 Ara Değerlendirme
	2.4.4.1.3 Nihai Değerlendirme

	2.4.4.2 Değerlendirmenin Boyutu ve Ölçütleri


	2.5 Uluslararası İşgücü Politikası Kavramı
	2.6 Uluslararası İşgücü Politika Örnekleri
	2.6.1 Çeşitli Ülke Politikaları ve Uygulamaları
	2.6.2 Türkiye’de Uluslararası İşgücü Politikaları
	2.6.2.1 Tarihsel Süreç ve Yasal Düzenlemeler
	2.6.2.2 Politika ve Uygulama Örnekleri



	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	ULUSLARARASI İŞGÜCÜ POLİTİKASI VE TEMEL GÖSTERGELER
	3
	3.1 Gösterge Kavramı
	3.2 Politika Göstergelerinin İşlevleri ve Kullanım Alanları
	3.3 Göstergelerin Belirlenmesi
	3.4 İzleme ve Değerlendirme
	3.5 Uluslararası İşgücü Politikası Alanında Temel Göstergeler
	3.5.1 Politika Yaklaşımına İlişkin Göstergeler
	3.5.1.1 Yapısal Göstergeler
	3.5.1.1.1 Mevzuat
	3.5.1.1.2 Kurumsal Yapılanma
	3.5.1.1.3 Politika ve Strateji Belgeleri

	3.5.1.2 Açıklık Göstergeleri
	3.5.1.2.1 Kotalar
	3.5.1.2.2 Talep Yönlü Kısıtlar
	3.5.1.2.2.1 İş Teklifi
	3.5.1.2.2.2 İşgücü Piyasası Testi
	3.5.1.2.2.3 Sektörel veya Mesleki Kısıtlar
	3.5.1.2.2.4 Çalışma İzni Harçları
	3.5.1.2.2.5 Ücret

	3.5.1.2.3 Arza Yönelik Kısıtlar
	3.5.1.2.3.1 Uyruk ve Yaş
	3.5.1.2.3.2 Cinsiyet
	3.5.1.2.3.3 Beceri ve Nitelik
	3.5.1.2.3.4 Dil Yeterliliği



	3.5.2 Uygulamaya İlişkin Göstergeler
	3.5.2.1 Girdi Göstergeleri
	3.5.2.2 Faaliyet Göstergeleri
	3.5.2.3 Çıktı Göstergeleri
	3.5.2.4 Sonuç Göstergeleri
	3.5.2.5 Etki Göstergeleri


	3.6 Türkiye’de Uluslararası İşgücü Politikaları İçin Gösterge Genel Çerçevesi

	SONUÇ
	KAYNAKÇA
	ÖZGEÇMİŞ

