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GÖÇ ÜLKESİ TÜRKİYE 

Emel TOPÇU1 

Göç Çağı olarak adlandırılan çağımızda insanlar kitleler halinde 
göç etmeye başlamışlardır. BM verilerine göre Dünyada 245 
milyondan fazla insan, “ana vatanlarından” farklı yerlerde 
yaşarken, 60 milyon insan da mecburi olarak göç etmişlerdir. 
Suriye savaşı dolayısı ile 2011 yılından beri büyük bir göç dalgası 
ile karşı karşıya kalan Türkiye de artık bir göç ülkesi olmak 
durumunda kalmıştır. 1951 yılında yapılan Cenevre Anlaşması’na, 
1961 yılında taraf olan Türkiye, anlaşmanın 1967 yılında yapılan 
düzenlemesini imzalamayarak, mültecilik konusunda coğrafi sınır 
durumunu muhafaza etmiştir. Böylece, Cenevre Anlaşması 
çerçevesinde mülteci hükmü taşımayan Suriyeliler için,“misafir” 
tanımlaması yapılmış, ama 2013 yılında çıkarılan 6458 sayılı 
kanun ile geçici koruma altına alınmışlardır.  

Yapılan göç araştırmaları göstergelerine göre, göç eden kişilerin 
büyük bir çoğunluğu anavatanlarına geri dönmek düşüncesi ile 
hareket etmelerine rağmen, ortalama beş yıldan sonra yeni 
gelinen ülkede kalma eğilimi gittikçe artmaktadır. Suriyeliler geleli 
beş yılı geçmiş ve büyük çoğunluğu artık yerleşme durumuna 
geçmişlerdir. Bu durumda sosyal rahatsızlıkların olmaması için 
Türkiye’nin hızla hem hukuki, hem sosyal, hem kültürel hem de 
eğitim alanında bir çok yeni uygulamayı hayata geçirmesi 
gerekmektedir.  

Göç sadece olumsuz tarafları olan değil, aynı zamanda yeni bir 
dinamizm ve bakış açısı getiren bir olgudur. OECD verilerine göre 
dünyada en çok göç edilmek istenen ülke ABD olarak gözükürken, 
ikinci sırada ise Almanya gelmektedir. Bu her iki ülke de dünyada 
bir çok bakımdan ilk sıralarda yer alan ülkelerdir ve göçü fırsata 
dönüştürmüşlerdir. Türkiye de artık, bölgesel konumu dolayısı ile 
göç hedef ülkesi olarak yeni bir dönem içine girmektedir.  
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Bu çalışmada Almanya göç politikaları ile karşılaştırma  

 

 

çerçevesinde Türkiye’deki göç politikaları incelenecek ve 
muhtemel gelişimler öngörülmeye çalışılacaktır. Çalışmanın 
metodu literatür taraması çerçevesinde karşılaştırmalı analizdir. 
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