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Bu Araştırma, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanlığı’nın 01.09.2016 tarihli 

onayı ile başlamış ve 20 .12.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Araştırma, herhangi bir proje 

kapsamında yürütülmediği gibi finansman desteği de alınmamıştır. Temel amaç, iktisadi ve 

sosyal yansımaları olan bir problemi sahadan elde edilen yeni bilgileri ile analiz etmektir. Öte 

yandan sahadan elde edilen veriler ve analizlerin politika belirleme süreçlerinde dikkate 

alınabileceği değerlendirilmektedir.  Araştırmanın süreçleri aşağıdaki gibidir: 

- Maksimum 1 hafta içerisinde görüşme soruları hazırlanarak basılmış ve çoğaltılmıştır. 

- 6 hafta içerisinde, 45 işyeri sahibi ya da ilgili yetkilinin yanısıra 90 yabancı çalışan ile 

görüşülmüştür. 

- 2 hafta içerisinde saha çalışmasından elde edilen veriler derlenmiş ve analiz edilmiştir.  

- 4 hafta içerisinde saha araştırması sonuçları tahlil edilerek SONUÇ RAPORU 

tamamlanmıştır.  

- Teorik ve kavramsal bilgiler ile literatür araştırması, çalışmanın bütün aşamalarında eş 

anlı olarak gerçekleştirilmiştir.  

- Görüş, eleştiri ve değerlendirmeler dikkate alınarak araştırma sonuçlarının en az bir 

uluslararası bilimsel toplantıda sunulması veya alan endeksinde taranan bir dergide 

yayınlanması planlanmaktadır 
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ARAŞTIRMA SORUSU / SORULARI  
 

Bu araştırmayı yapmaya teşvik eden sorular aşağıdadır: 

- Genel olarak hizmet sektöründe ve özelde yiyecek içecek sektöründeki işletmelerde 

yabancı istihdamı bir zaruret midir? 

- Yabancı çalışanlar ağır işlerde mi istihdam edilmektedir? Yabancı çalışanların 

istihdam edildikleri işler sahip oldukları nitelikler ile mütenasip midir? 

- Araştırma kapsamındaki sektörde yabancı istihdamı ne ölçüde kayıt dışıdır? 

 

KONU VE KAPSAM  

 

Araştırmanın konusu, yiyecek içecek sektöründe yabancı istihdamına ilişkin gerekçeleri ve 

sorunları ortaya koymak ve bu konuda yapılacak düzenlemelere ve atılması gereken adımlara 

veri oluşturmaktır.  

Araştırmanın kapsamı, İstanbul özelinde yiyecek içecek sektörünün en önemli kollarından biri 

olarak kabul edilen restoran (lokanta) ve kafe düzeyindeki iş yerlerini kapsamaktadır. 

Araştırma kapsamında ziyaret edilen işyerlerinde yabancı çalışanlar ve işyeri sahipleri ya da 

yöneticileri ile görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma kapsamının sadece tek bir sektörü ihtiva etmesi sorunların mikro düzeyde ortaya 

konması ve değerlendirilmesi açısından önemlidir.  

Neden yiyecek içecek sektörü tercih edilmiştir? Yiyecek içecek sektörü, yabancı istihdamının 

ve özellikle kaçak yabancı istihdamının yoğun olduğu sektörlerden birisidir.   

 

 

 

, 
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AMAÇ/GEREKÇE 
 

Bu araştırmanın amacı, yiyecek içecek sektöründe yabancı istihdamının niteliğini ortaya 

koymaktır.  

 

Yabancılar, yiyecek içecek sektörü, konaklama sektörü ve inşaat sektörü gibi sektörlerde 

istihdam olanağı bulabilmektedir. Bütün sektörleri içeren genel bir araştırmanın yapılması 

durumunda mikro düzeyde karşılaşılan istihdam sorunlarını tespit etmek ve tutarlı politikalar 

geliştirmek çok kolay değildir. Çünkü her bir sektörün alt bileşenlerinin özgün nitelikleri, 

üretim ve istihdam süreçlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bütün sektörler için 

genel geçer ve tamamen türdeş istihdam sorunlarından bahsetmek doğru değildir. Bu 

gözlemden yola çıkarak araştırmada tek bir sektör tercih edilmiştir. Tercih edilen bu kısıta 

bağlı kalınarak sorunlar yerinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu alanda yapılacak çalışma 

sayılarının artması ile birlikte, mikro düzeyde elde edilecek bulguların diğer sektörler 

açısından karşılaştırmalı olarak test edilmesi tutarlı istihdam politikalarının geliştirilmesi 

açısından elzemdir.  

 

YÖNTEM 
 

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmanın konusunu 

oluşturan kitlenin özel ve hassas bir grup olması ve rahatlıkla iletişim kurulabilir nitelikte 

olmamasından dolayı, nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini 

(evrenini) İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu çalışan istihdam eden,  yiyecek-

içecek hizmeti sunan işletmeler oluşturmaktadır. Zaman ve mali kısıtlar sebebiyle ana kütleyi 

temsil edecek daha küçük bir grup üzerinde çalışılmıştır. Bu bağlamda amaçlı örnekleme 

yöntemleri içerisinde “ölçüt örneklemesi” yardımıyla örnek birimler seçilmiştir.  

 

Seçilen örnek birimlerden, görüşme yöntemi ile gerekli veriler toplanmıştır. Görüşme için 

yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Böylece bütün örnek birimlerden belirli 

temalara yönelik yanıtlar alınmış ve açık uçlu sorular ile katılımcıların düşüncelerini rahatça 

söylemeleri sağlanmıştır. Örnek birime seçilen işletmelerde işverenler ve yabancı uyruklu 

çalışanlar ile ayrı ayrı görüşülerek, ilgili konuya ilişkin detaylı bilgiler farklı bakış açıları 

dikkate alınarak elde edilmiştir.  
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Görüşmeler sonucunda toplanan görüşme formları dikkatlice incelenerek, analize uygun 

olmayan formlar elenmiştir. Toplamda 90 yabancı uyruklu çalışan ve 45 işverene ait görüşme 

formları analize uygun bulunmuştur. Analizlerde betimsel analiz teknikleri ve içerik 

analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen bilgiler anlamlı şekilde sınıflandırılmış ve 

belirli başlıklar altında toplanarak sunulmuştur.  

Neden saha araştırması yöntemi tercih edilmiştir? Yabancı istihdamını (formel yada 

informel) yerinde gözlemlemek, istihdam edilen ve istihdam edenler ile bizzat görüşmek ve 

müzakere etmek, konuyu doğru teşhis ve tahlil etmek noktasında masa başı tahminlere göre 

daha anlamlı ve daha tutarlı olacağını söylemek gerekmektedir. 

YAYGIN ETKİ VE LİTERATÜRE KATKISI 
 

Türkiye’de istihdam sorunlarını sektörlerin alt bileşenleri temelinde inceleyen çalışmalar  

sayıca oldukça sınırlıdır. Söz konusu durumu fark ederek yapılan araştırmaların literatüre 

katkı yönü güçlü olacaktır. Bu araştırmada, yabancıların yiyecek içecek sektöründeki 

istihdamına ilişkin sorunlar tespit edilecek, soruna ilişkin düzenlemeler değerlendirilecektir. 

Elde edilen bulgular ve değerlendirmeler politika belirleme süreçlerinde veri olarak 

değerlendirilebileceği gibi benzer çalışmalar için esin kaynağı da olabilir. Yabancı istihdamı 

konusunda yaşanan sorunlar aynı sektör ya da diğer sektörler için daha geniş bir kapsamda 

araştırma konusu yapılabilir.  

ARAŞTIRMANIN GÜÇLÜKLERİ 
 

Bu tür araştırmalarda sahaya nüfuz etmek ve taraflarla sağlıklı görüşmeler yaparak veri 

toplamak çok kolay değildir.1 Saha araştırmasının güçlüğü araştırmacıların ya da araştırma 

yapmak isteyenlerin şevkini kırmaktadır. Süreçte yaşanan karşılaşan bazı önemli güçlükler 

aşağıdadır: 

- Çalışmanın amacı, kapsamı ve içeriği konusunda işyeri sahipleri ile yaşanan iletişim 

sıkıntıları, 

                                                           
1 Kaçak göçmen işçiliği sorununu ele alan bir doktora tez çalışmasında da sahadan bilgi toplamanın güçlüğüne 
dikkat çekilmektedir.  Akpınar, Taner (2009), Türkiye’ye Yönelik Düzensı̇z Göçler ve Göçmenlerı̇n İnşaat 
Sektöründe Enformel İstihdamı”, Doktora Tezi, Ankara Üni.S.B.E., Çalışma Eko.ve End.İliş. Anabilim Dalı., 
s.53. 
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- Çalışma saatlerindeki yoğunluk nedeniyle görüşme sürelerinin sınırlı ve belli saatler arasında 

tutulması, 

- Çalışanların bu tip araştırmalara aşina olmaması nedeniyle duydukları tedirginlik, 

- İşletme sahiplerinin bu tip araştırmalara alışık olmaması nedeniyle duydukları tedirginlik 

- Çalışanlarla dil konusunda yaşanan iletişim sorunları. 

Bu sıkıntıların yanısıra böyle tip bir araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için işyeri sahipleri ile 

yakından tanışık olmak, çok güçlü bir referans bulmak ya da uzun görüşmeler zorunlu olmuştur. 

Dolayısıyla çalışmanın kapsamı 45 işyeri ile sınırlandırılmasına karşın fiilen görüşülen ancak anket 

uygulanamayan ya da verimli sonuçlar alınamayan çok sayıda işletme ziyaret edilmiştir.  

Anket uygulaması mümkün olmayan ya da görüşmeleri verimli geçmeyen işletmeler araştırma 

kapsamına dahil edilmemiştir.  
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ARAŞTIRMANIN ÖZETİ  
 

Bu çalışmanın temel amacı, yiyecek içecek sektöründe yabancı istihdamının niteliğini saha 

araştırmasından elde edilen veriler ile analiz etmektir. Araştırmada, İstanbul özelinde yiyecek 

içecek sektörünün en önemli kollarından biri olarak kabul edilen restoran (lokanta) ve kafe 

gibi işletmelerde yabancıların istihdamına ilişkin sorunlar ele alınmıştır. Araştırma 

kapsamında sektördeki oransal ağırlıkları esas alındığında özel sektör işletmeleri tercih 

edilecektir.  

 

Araştırmada yüz yüze görüşme metodolojisi uygulanmıştır. Bu çerçevede yabancıların 

istihdam sorunlarını değerlendirmek üzere önceden hazırlanan sorular esas alınarak işyeri 

sahipleri/yöneticileri ve yabancı çalışanlar ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki sektörden 45 işletme ziyaret edilmiş; işyeri sahipleri/yöneticileri ve 90 yabancı 

çalışanla görüşülmüştür. Yabancı çalışanların istihdam sorunlarını sadece çalışan gözüyle 

değerlendirmek sığ bir analiz olacağından görüşme yapılan iş yerlerinde işyeri sahipleri ya da 

en üst düzeydeki yetkililerinin değerlendirmeleri de alınmıştır. 

Araştırmada, spesifik bir sektörde yabancı istihdamına ilişkin sorunlar ele alındığında elde 

edilecek bulguların aşağıdaki sonuçlara katkı yapması beklenmektedir:  

 

1. Çalışma benzer veya diğer sektörlerde yapılacak araştırmalara esin kaynağı olabilir. 

Çok spesifik bir alanda yürütüldüğünden ilgili literatüre katkı yapması 

beklenmektedir.  

2. İstihdam sorunları konusunda tespit edilen veriler, görüş, öneri ve değerlendirmeler, 

makro ve mikro düzeydeki politika süreçlerinde bilgi kaynağı olarak kullanılabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yabancı çalışan, yiyecek içecek sektörü, istihdam, kaçak çalışan, 

istihdam sorunları 
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koymak ve bu konuda belirlenecek politika uygulamalarına veri hazırlamaktır.  

 
Bu araştırmayı yapmaya teşvik eden sorular aşağıdadır: 

- Genel olarak hizmetler sektöründe ve özelde yiyecek içecek sektöründeki işletmelerde 

yabancı istihdamı bir zaruret midir? 

- Yabancı çalışanlar ağır işlerde mi istihdam edilmektedir? Yabancı çalışanların 

istihdam edildikleri işler sahip oldukları nitelikler ile mütenasip midir? 

- Araştırma kapsamındaki sektörde yabancı istihdamı ne ölçüde kayıt dışıdır? 

 

Bu çalışmanın temel amacı, yiyecek içecek sektöründe yabancı istihdamının niteliğini saha 

araştırmasından elde edilen veriler ile analiz etmektir. Ortak bir emeğin ürünü olan ve Prof. 

Dr. Seyfettin Erdoğan başkanlığında yürütülen bu çalışmada, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Doç. 

Dr. Ayfer Gedikli, Prof. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Seda Yıldırım, Doç. Dr. Durmuş Çağrı 

Yıldırım, Doç.Dr.Başak Tanınmış Yücememiş ve Fatma Erdoğan her aşamada çok değerli 

katkılar sunmuşlardır.  

 

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmanın konusunu 

oluşturan kitlenin özel ve hassas bir grup olması ve rahatlıkla iletişim kurulabilir nitelikte 

olmamasından dolayı, nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini 

(evrenini) İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu çalışan istihdam eden,  yiyecek-

içecek hizmeti sunan işletmeler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemleri içerisinde 

“ölçüt örneklemesi” yardımıyla örnek birimler seçilmiş ve görüşme yöntemi ile gerekli veriler 

toplanmıştır. Görüşme için yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Böylece bütün 

örnek birimlerden belirli temalara yönelik yanıtlar alınmış ve açık uçlu sorular ile 

katılımcıların düşüncelerini rahatça söylemeleri sağlanmıştır. Toplamda 90 yabancı uyruklu 

çalışan ve 45 işveren ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Analizlerde betimsel analiz teknikleri 

ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Bilgiler tasnif edilerek önceden hazırlanan sorulara göre 

derlenmiştir.  
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Saha çalışmasında çok ciddi güçlükler ile karşılaşılmıştır. Çalışmanın amacı ve gerekçelerini 

işverenlere anlatmada sıkıntı yaşanmıştır. Çalışanlar ve işyeri sahipleri bu tür araştırmalara 

alışkın olmadıklarından tedirginlik yaşamışlardır. Yabancı çalışanlar ile, işyeri sahiplerinin 

rıza göstermemesi, kaçak olmaları ve nihayet dil konusundaki problemleri nedeniyle görüşme 

yapmak hayli güç olmuştur.  

Bütün güçlüklere ve eksikliklerine rağmen nihai bir sonuç raporunun ortaya çıkması 

sevindiricidir. Bu çalışmanın en önemli özelliği, Türkiye’de yabancı istihdamı konusunu 

araştıran sınırlı sayıdaki araştırmalardan birisi olmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla bu araştırma 

girişimi, Türkiye’de yabancı istihdamı konusunu yiyecek içecek sektörü özelinde araştıran ilk 

çalışmadır. Elde edilen sonuçlar ve analizlerin, politika belirleme süreçlerinde veri olarak 

değerlendirilebileceği ve benzer çalışmalar için esin kaynağı olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma Raporu iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de teorik ve kavramsal 

bilgilerin yanısıra konu ile ilgili literatür araştırması yer almaktadır. İkinci Bölüm’de, tercih 

edilen yöntemin gerekçeleri ilgili literatürden örnekler verilerek anlatılmaya çalışılmış, 

ardından sahadan elde edilen veriler sistematik hale getirilmiş ve analiz edilmiştir. 
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1. TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Ömrün kendisi de hicret değil midir? 

 

GİRİŞ 

Uluslararası göç, bireylerin kendi doğduğu veya vatandaşı olduğu ülkeden ayrılarak, geçici 

veya sürekli olarak başka bir ülkede yaşamaya başlamasıdır. Ülkeler arası gerçekleşen göç 

olgusu küresel ölçekte devasa boyutlara ulaşmıştır. Güney-Güney ve Güney-Kuzey 

istikametlerinde 2000 yılında 60 milyon olan göçmen sayısı, 2013 yılında 82 milyona 

ulaşmıştır. Bu göç düzeyi ile sözü edilen iki grup göç hareketi, başka ülkede doğmuş nüfus 

büyüklüğünün %40’ını oluşturmaktadır. Cinsiyetlere göre bakıldığında ise kadın göçmenler, 

tüm grubun %48’ini oluşturmakta olup, kadınların %55’lik kısmı çalışan göçmen grubunu 

temsil etmektedir. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre 2013 yılında 232 milyon insan 

doğduğu veya vatandaşı olduğu ülkelerin dışında yaşamaktadır. Bu oran, toplam dünya 

nüfusunun %3.2’sinden fazlasına tekabül etmektedir. Birleşmiş Milletler’in verdiği bu oran 

içerisinde yabancı çalışanların yanında, mülteciler de dahildir. Ancak bu hesaplamalara kısa 

süreliğine ve geçici olarak gerçekleştirilen mevsimlik işlerle komşu ülkelere birkaç aylığına 

yapılan seyahatler dahil edilmemiştir. Oysa, resmi tanımlamalarda mevsimlik olarak çalışan 

bu kişiler de yabancı çalışan statüsünde değerlendirilmektedir. Günümüzde göç, ekonomik, 

siyasi ve sosyal olmak üzere farklı faktörlerinin ortaya koyduğu bir olgudur. Göçmenler kendi 

ülkelerini yaygın şiddet, insan hakları ihlali, çatışma, işsizlik ve gelir seviyesinin düşüklüğü 

gibi nedenlerle terk edebilmektedir. Öte yandan ailenin diğer bireylerinin hedef ülkede (göç 

edilen ülke) olması nedeniyle göç etmeyi tercih edebilmektedirler. Küreselleşme 

derinleştikçe, sermayenin, teknolojinin, mal ve hizmetlerin küresel dolanımı artacağından,  

hedef ülkelerde ortaya çıkan belli vasıflarda emek talebini karşılamak üzere göç hareketleri de 

ivme kazanacaktır. Öte yandan, gelişmiş ülkelerde yaşanan nüfus yaşlanması sorunu 

nedeniyle iş gücünde gözlenen daralma, yabancı işçi istihdamını bir gereklilik haline 

getirmiştir (Swepston vd, 2015:17-18, 20).  
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Son yıllarda yabancı istihdamı gerçekleştiren ülkelerde, bu çalışanların çalışma ve yaşam 

koşulları, gelecek ile ilgili beklentileri, uzmanlık alanlarında çalışıp çalışmadıkları veya 

vasıflarının arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler hususunda çok sayıda çalışma 

yapılmaktadır. Göçmen çalışana yönelik değerlendirmeler yanında, bu kişilerin istihdamının 

gerçekleştirildiği firmaların da beklenti, memnuniyet ve geleceğe dönük gereklilikleri üzerine 

kafa yormak oldukça önemlidir. Son dönemde hızla yükselen bir slogan olan “İnsanlar 

Gömlek Değildir, Sık Sık Değiştiremezsiniz” ifadesi, emeğin pür bir ticari mal olmadığını 

ifade etmekte ve yabancı çalışanların ve özellikle kayıt dışı olanların mesleki, yaşamsal ve 

sosyal birçok konuda önemli riskler taşıdıklarına vurgu yapılmaktadır (Hollifield, 2012:4).  

Bu genel açıklamalar çerçevesinde, çalışmanın bu bölümünde, göç ve göçmenlik, yabancı 

ülkede çalışma gibi konularda teorik ve kavramsal çerçevenin açıklanması yanında, dünyada 

farklı bölgelere yönelik gerçekleştirilen göç verileri üzerinden iktisadi değerlendirmeler 

yapılacaktır.  

 

1.1. Göç Nedir? 

Sürekli veya belli bir dönem için (geçici) yaşanan yerin değiştirilmesine göç denir. Göç 

tanımında yerle ilgili herhangi bir mesafe kriteri olmadığı gibi, yer değiştirmenin gönüllü 

veya gönülsüz olarak yapılması, ülke içi veya ülke dışına yönelik bir yer değişimi olması da 

ayırt edici değildir. Bir başka deyişle, kısa veya uzak mesafede, gönüllü veya gönülsüz, yurt 

içine veya yurt dışına yönelik her türlü yer değişimi göç olarak tanımlanır. Elbette aynı kent 

içinde bir bölgeden bir başkasına taşınmakla, Hindistan’dan ABD’ye göç etmek arasında 

önemli farklar vardır. Ancak, teorik olarak her türde mekansal hareketlilik göç tanımlamasına 

girmektedir. Buna karşılık, göçebelerin sürekli hareket halinde olmaları veya yılın belli 

dönemlerinde orman işçilerinin dağda çalışmaları gibi durumlar göç tanımlamasına dahil 

edilmez. İster kısa ister uzun dönemli, ister sorunsuz; ister yaşamsal tehditleri barındıracak 

kadar güç olsun her göç hareketi, kendi içinde aşılması gereken engeller ve verilmesi gereken 

maddi, sosyal ve psikolojik mücadeleler barındırır (Lee, 1966:49-50). Neoklasik ekonomi 

teorisinden ilham alan gönüllü-fonksiyonel yaklaşım, göçü bireylerin kendilerini yaşadıkları 

yerlerin dışına gitmeye iten ve hedef bölgeyi çekici hale getiren nedenlerin rasyonel kararlarla 

değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen yer değişimi olarak tanımlamaktadır. Makro 

perspektiften bakıldığında göç kararı konusunda, arz-talep dengesizlikleri nedeniyle piyasa 

sorunları, hedef ülke ile kendi ülkesi arasındaki kişi başı milli gelirdeki büyük farklar, ücret 
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farklılıkları, istihdam imkanları, uluslararası ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar gibi çok 

çeşitli gerekçeler ortaya konabilir. Mikro ölçekte ise göç kararı genellikle göçün maliyetleri 

hesaplanarak belirlenir. Sözü edilen maliyetler, yolculuk sürecinin barındırdığı maddi ve 

sosyal risk ve belirsizlikler olabilir. Neoklasik yaklaşıma en temel eleştiriyi getiren Marksist-

yapısalcı yaklaşıma göre ise göç, kapitalizm tarzı üretimin bir sonucudur. Bu yaklaşıma göre 

sermaye kendini mobilize ederek tüm dünyada sömürebileceği emeği ararken; emek de 

sermayenin kendisine ihtiyaç duyduğu bölgeye doğru hareket eder. Bağımlılık ve dünya 

sistemi teorilerine göre ise, merkezde bulunan endüstrileşmiş ülkelerin, üretimleri ve 

ekonomik büyümeleri için emeğe ihtiyaçları vardır. İhtiyaç duyulan emek, bu ülkelere bağımlı 

olan çevre ülkelerden sağlanır ve bu şekilde çevreden merkeze doğru göç gerçekleşir 

(Hatziprokopiou, 2006:26-27).  

Öte yandan göç en hafif şekliyle bile sancılı bir süreçtir. Bireyler uzun zamandır yaşamakta 

oldukları bölgeler konusunda yakın ve uzak dönem için bilgi sahibidirler. Ancak, hedef bölge 

için durum tamamen aksidir. Hedef ülke için sahip olunması gereken bilgi neredeyse hiç 

yoktur ve esasen hedef yer ile ilgili avantaj ve dezavantajlar ancak yaşanarak 

öğrenilebilecektir. Bu nedenle göç sürecinde hedef ülke ilgili her zaman bir bilgisizlik, 

belirsizlik ve hatta sır durumu söz konusudur. Birçok göçmen için ana vatan, çocukluk ve ilk 

gençlik yıllarının geçtiği, insan hayatında sorumluluk ve güçlüklerle mücadele dönemlerinin 

ağırlıklarının üzerlerine yüklenmediği yıllardır. Oysa göç, olağanüstü bir sorumluluk, 

üstesinden gelinmesi gereken çok sayıda sorun ve birçok negatiflik anlamına gelir. Bu 

nedenle birey, isterse asimile olacak düzeyde olsun, sürekli bırakıp geldiği yerler ile göç ettiği 

bölge arasında olumlu-olumsuz geçişler yaşar. Tüm bu maddi ve psikolojik gerekçelerle, göç 

her zaman rasyonel bir süreç olmayabilir (Lee, 1966:51).  

Görüldüğü gibi, farklı bakış açıları ile göç tanımları ve göç süreçleri farklı şekillerde 

olabilmektedir. Özetle, sömürülen emek, rasyonel birey, yasal göçmen, yasadışı göçmen, 

mülteci, yabancı işçi, geçici yabancı çalışan, misafir işçi, göçmen işçi, uluslararası işçi, kaçak 

yabancı işçi gibi çok sayıda tanımlama ile yaşanan kalıcı veya geçici göç hareketleri, büyük 

umutların peşinde ama maddi ve psikolojik önemli travmalar ve risklerle dolu bir harekettir 

(Marsella ve Ring, 2003:11). 
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1.1.1. Göçün Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler  

Göç, bireysel veya kitlesel olarak kalıcı şekilde gerçekleşebileceği gibi ailenin bir veya birkaç 

üyesinin geçici bir süre aynı ülkede veya farklı ülkede bulunarak geri dönmesi şeklinde de 

yaşanabilir. Göçün büyüklüğü ise belli faktörlere bağlı olarak değişir. Aşağıda bu faktörler 

açıklanmıştır (Lee, 1966:52-54): 

 Yaşanan ve hedeflenen bölgeler arasında ciddi yaşamsal farklılıklar söz konusu ise 

büyük ölçekli göç hareketi söz konusu olabilir. Özellikle hedef bölgenin gerek 

yaşamsal gerek sosyal hayat yönüyle yaşanmakta olan bölgeden çok daha yüksek 

imkanlara sahip olması göç kararını hızlandırır. 

 Göçün büyüklüğü, insanlar arasında farklılaşma ile de doğrudan ilişkilidir. Aynı 

bölgelerde yaşayan insan grupları arasında, etnik, dini, eğitim veya gelir düzeyi gibi 

tanımlamalarda benzeşme ve yakınlık düzeyi söz konusudur. Grup içinde aynılık ve 

benzeşme düzeyi arttıkça göç kararı alma düzeyi artar, grup içinde çeşitlilik yüksekse 

göç kararı alma ihtimali düşer. Zira, çeşitli insan gruplarının bir arada yaşıyor olması 

belli özelliklere haiz kişilerin aradığı bir iş için özellikle bir araya geldiklerinin 

göstergesidir. Örneğin ABD’de çok farklı etnik kimlik ve kökenden bireyin aynı 

kasabada yaşıyor olması, bu türde bir yapıyı temsil eder. Bunun yanında, göçmen 

gruplar belli meslek gruplarında yoğunlaşarak o sektörde etnik kimlikleri yardımıyla 

varlıklarını sürdürmeye çalışırlar. Örneğin, birçok ülkede çamaşır yıkama (laundary) 

sektörü göçmen Çinlilerin elindedir. ABD’de Yunanlılar yeme-içme sektöründe 

oldukça etkindirler.  İnsan grupları arasında farklılaşma ise kaçınılmaz şekilde bir 

grubun diğerlerine göre ırksal, etnik vb gerekçelerle üstünleşmesi durumunu ortaya 

çıkarır. Üstünleşme süreci, ABD’de siyahilere yönelik yaşanan tepki hareketlerinde 

olduğu gibi zaman zaman ırk ayrımcılığına kadar gidebilir. Etnik ayrışma, azınlıkların 

asimile olmaları ile son bulur. Ancak modern medeniyet kavramları, asimilasyonu 

reddeder ve toplumların farklılıkları ile bütünü yakalamalarını önerir. Bu çerçevede 

eğitim ve uzmanlaşma son derece önemlidir. Bilim adamları ve özel uzmanlıklara 

sahip mühendisler, hangi etnik kökenden gelirlerse gelsinler, tüm dünyada el üstünde 

tutulurlar. 
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 Göçün büyüklüğü engellerin üstesinden gelebilme düzeyi ile de ilintilidir. Özellikle 

göçe engel olabilecek fiziksel güçlüklerin olmaması veya kanunların ortadan 

kaldırılması büyük kitlesel göçlerin hedef ülkeye doğru gerçekleşmesine yol açabilir. 

Buna karşılık önemli fiziksel zorluklar barındıran, Berlin Duvarı’nın altından tünel 

kazarak Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya geçmeye çalışan Almanların aldıkları 

ölüm riski, Doğudan Batıya göçleri önemli ölçüde azaltmıştır. 

 Göçün hacmi, ülkenin ekonomik koşullarındaki dalgalanma ile oldukça ilintilidir. 

Ekonomilerin özellikle depresyon ve kriz dönemlerinde yaşanan önemli çöküntüler, iş 

imkanlarının kısıtlanması, işsizliğin hızla artması, yaşam koşullarının güçleşmesi gibi 

nedenler, bireyleri göçe teşvik eden faktörlerdir. 

 Yeterli tedbirler ve düzenlemeler yapılmadığı takdirde zaman içinde göçün hızlanarak 

arttığı görülür. Bölgeler arasındaki farklılıkların artması, bireyler arasındaki ekonomik 

ve sosyal düzey farklılıklarının oluşması, göçü yavaşlatacak veya cazip olmaktan 

çıkaracak tedbirlerin alınmaması, belli bir bölgeden diğerine yönelik başlamış olan 

göçün hızlanarak devam etmesine yol açar. Örneğin, ilkel koşullarda tarım yaparak 

hayatını sürdürmeye çalışan bir köylü için yaşadığı yerde tutunma gayreti, göç 

edenlerin hayatlarında ortaya çıkan olumlu gelişmeleri gördüğünde oldukça 

zayıflayacaktır. Ayrıca teknolojik gelişmeler, artan ulaşım imkanları gibi faktörler 

göçü kolaylaştıran değişkenlerdir. 

 Bir ülkenin gelişme düzeyi de göçün büyüklüğünü etkiler. Ekonomik olarak gelişen 

bir ülkede endüstriyel ve sosyal yatırımlarla, bölgeler arasında gelişmişlik düzey 

farkları giderek azalır. Bireyler arasında yaşam kalitesi ve eğitim konularındaki 

farklılıklar da bu sayede giderek azalır. Sosyal adaletin ve sosyal barışın sağlandığı, 

bireylerin yaşamakta oldukları topraklarda kendilerini ekonomik ve sosyal yönden 

güvende hissettikleri durumlarda, adeta sonu belirsiz bir macera olan göç tercih edilen 

bir alternatif olmaktan çıkacaktır.  
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1.1.2. Göçün Türleri 

Ekonomik olduğu kadar, sosyolojik bir durum da olan göç, üç farklı türde ele alınabilir 

(Schmitz, 2003:29): 

 Dikey Göç: Sosyal sınıflar arasında yukarı veya aşağı doğru hareket edilmesidir. Alt 

sosyal katmana mensup bir ailenin çocuğunun iyi bir akademik eğitimle üst sosyal 

sınıfa dahil olması ve sosyal çevresinin bu formda değişmesi dikey göçe örnektir. 

 Yatay Göç: Sosyal sınıf değişikliği gerektirmeden aynı sosyal düzlem içinde yer 

değiştirme hareketidir. Aynı sosyal sınıf içerisinde, bireysel yetenekleri, karakteristik 

özellikleri vb ile o grup içinde belli pozisyon değişiklikleri gerçekleşmesine yatay göç 

denir.  

 Bölgesel Göç: Yatay göçün özel bir formu, bölgesel göçtür. Sosyal sınıfını 

değiştirmeden, sadece yaşadığı mekanın değiştirilmesi sürecidir. Günümüzde yaşanan 

göç hareketlerinin ana temasını bu tür göç hareketleri ortaya koyar. 

Sosyal ve psikolojik gerekçeler yanında, ekonomik ve siyasi gerekçelere göre de tasnif 

edilebilen göç olgusu şekil-1’de gösterildiği gibi de gruplandırılabilir: 

Şekil-1: Göç Türleri 

 

Kaynak: Dustmann ve Wiess, 2007: 238 
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Şekil-1’de belirtilen göç türleri arasında, tüm insanlık tarihi boyunca en etkin olanı hiç 

kuşkusuz zulüm ve savaşlar dolayısıyla gerçekleştirilen kitlesel göçlerdir. İnsan hayatında 

yaşamla ölüm arasında ağır travmalara sebep olan olaylar sonucunda gerçekleştirilen bu 

göçlerin pek çoğu kalıcıdır. Ancak kimi zaman, bireylerin kendi ülkelerinde savaş, zulüm 

veya felaket sonrasında hayatın normale döndüğüne dair inancın ortaya çıkması durumunda, 

tersine göçlerin yaşanması da söz konusudur. Ülkelerinden savaş nedeniyle kaçarak 

Türkiye’ye gelen ve geçici bölgelerde yaşayan birçok göçmen, savaş sonrası dönemde 

ülkelerine dönmeyi beklemektedir.  Öte yandan, bilhassa 20.yüzyılda daha fazla hız kazanan 

ekonomik gerekçeli göçler de kendi içinde geçici ve kalıcı göçler olarak değerlendirilebilir. 

Ekonomik göçler tasnifi içinde yer alan geri dönüşlü göçler, bireyin belli bir dönem hedef 

ülkede yaşadıktan sonra ana vatanına dönmesi ile ilintili olan göç türlerini ifade eder. 

Sözleşme temelli göçler, çalışanın belli bir kontrat çerçevesinde ve planlanan süre boyunca iş 

bitene kadar hedef ülkede kalması durumudur. Bu noktada çalışana ya kontrat veya oturma 

izni verilerek sınırlı zaman için bu ülkede yaşamını sürdürmesi hukuken güvence altına alınır. 

İsviçre’ye yönelik emek göçü sürecinde, göç öncesi yapılan ve sınırları belirli bir kontrata 

bağlı olarak iş tamamlanana kadar ülkede oturma izninin alınmasını bu türde göçe örnek 

verebiliriz. Benzer şekilde petrol üreten Ortadoğu ülkelerinde çalıştırılan Asya ve Doğu 

Avrupa kökenli işçilerin yaptıkları göçler bu gruba girer. Geçiş (transit) göçlerinde, göç süreci 

içindeki bireylerin belli sürelerle geçiş yolu üzerindeki ülkelerde kalarak kademeli olarak 

hedef ülkeye ulaşmaları söz konusudur. Hareket halindeki göçlerde işçiler, bir yandan kendi 

ülkesi, diğer yandan hedef ülke arasında dönemsel olarak sürekli gidiş gelişlerle hareket 

halindedir. Örneğin, AB’de çok yaygın olarak görülen Doğu Avrupa’lı çiftçilerin her yıl ekin 

toplamak üzere Almanya’ya gelmeleri buna örnek olarak gösterilebilir (Dustmann ve Wiess, 

2007: 238). 
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1.1.3. Göç Kararını Etkileyen Faktörler (Göçün Nedenleri) 

Göç kararını etkileyen faktörler aşağıda özetlenmiştir (GMG, 2010:11-12): 

 Ekonomik Faktörler: ülkeler arasında giderek açılan yaşam standardı makası ve ücret 

farklılıkları, ücret ve yaşam standartları konularında daha cazip olan ülkelere yönelik 

olarak insan hareketlerini adeta mıknatıs gibi çekmektedir. Birçok çalışma, göçün en 

önemli gerekçeleri arasında ekonomik nedenleri ve özellikle iyi bir iş sahibi 

olabilmeyi ilk sıraya yerleştirmektedir. Bunun yanında, gelişmiş ülkelerde çocuk 

bakım hizmetleri ve kadına yönelik sosyal hizmetler, aile olarak göç planlamalarında 

önemli faktörler arasında gösterilmektedir. 

 Yönetsel Sorunlar ve Yetersiz Kamu Hizmetleri: Ülkede yönetim zaafiyetleri, 

yolsuzluk, eğitim sisteminde yetersizlikler, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar 

göçün önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. 

 Sosyal ve Siyasi Özgürlük Arayışı: Bireylerin özgürlüklerinin kısıtlandığı ortamlarda 

göç ön plana çıkar. Özgürlük kısıtlanması kapsamına, ırksal, etnik, dini, cinsiyet ve 

diğer kısıtlamalar dahil edilebilir. 

 Demografik Dengesizlikler: Demografik dengesizlikler çok farklı şekillerde ortaya 

çıkabilir. Örneğin emek arzının çok fazla olması veya bir doğal afet sonrası emek 

kıtlığının gözlenmesi söz konusu olabilir. Emek fazlası, istihdam yetersizliklerine yol 

açarken göç üzerinde önemli bir baskı ortaya koyar. Öte yandan, birçok gelişmiş 

ülkenin ortak sorunu olan yaşlanan nüfus problemi, bu ülkelerin yabancı çalışan 

ihtiyacını artırmakta ve bu ülkelere yönelik göçü teşvik etmektedir. 

 Çatışmalar: Ülke içinde farklı topluluklar arasında yaşanan çatışmalar ve can 

güvenliği sorunları, insanları zorunlu olarak göçe yönlendirir ve son yıllarda sıklıkla 

karşılaşılan mülteci sorunları gibi problemler ortaya çıkar. 

 Çevresel Faktörler: Bir kısmı iklim değişiklikleri sonucunda gerçekleşen sel, erozyon, 

kuraklık gibi doğal afetler yanında, deprem ve büyük endüstriyel kazalar (nükleer 

reaktörde gaz sızıntısı vb) gibi durumlarda genellikle iç göçün daha yaygın şekilde 

yaşandığı görülür. 
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 Uluslararası İlişkiler ve Network Ağı: Göç ettikleri ülkede organize olmayı başaran 

göçmen toplulukları, yakınlarının göç iştahını kabartırlar. Akraba ve yakınlık ağları 

sayesinde göçün maddi ve sosyal maliyetleri kısmen azalır, göçmenin hedef ülkeye 

vardığında alacağı destek ve sağlanan fırsatlarla hayatta kalması ve yaşamını 

sürdürmesi çok daha kolaylaşır. Akrabalık ilişkisi olan ve aile üyelerinin hedef ülkede 

yaşamını sürdürdüğü durumlarda da göç çok daha kolay ve sorunsuz şekilde 

gerçekleşebilir.   

Bu faktörlere ek olarak küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni kavramlardan da söz etmek 

gerekir. Bilişim ve haberleşme teknolojilerinin gelişmesi ve küreselleşme ile birlikte ortaya 

çıkan küresel ekonomik ve sosyal entegrasyon, bilhassa düşük gelir grubuna sahip ülke 

vatandaşları için yeni fırsatlar ortaya koymuştur. Ülkeler arası siyasi ve ekonomik ilişkiler göç 

kararı alınmasında belirleyici önemli faktörler arasına girmiştir. Küreselleşmenin de etkisiyle 

emek göçünün hedefi durumunda olan Batı ülkelerinde talep edilen emeği tanımlayan bir 

emek piyasası söz konusu olmamakla birlikte, sistemin ihtiyaç duyduğu uluslararası emek 

ihtiyacına yönelik olarak son dönemlerde giderek daha fazla göç süreçleri yaşanmaktadır. Bu 

faktörlerin yanında kendini dünyayı gezmeye adamış turistler, yüksek vasıflı olup 

yeteneklerinin en iyi şekilde ödüllendireceği destinasyonu arayanlar, bekar/dul kişiler, genç 

maceracılar ve uluslararası öğrenciler de göç hareketine mikro faktörlerle katılabilecek kişi 

gruplarıdır. (Hatziprokopiou, 2006:39). 

Martin (2003:10), göçü etkileyen faktörleri (belirleyicileri) talep çekişli ve arz itişli 

belirleyiciler ve diğer ilişkiler şeklinde Tablo 1’de görüldüğü sistematize etmiştir.  

Tablo-1: Göçün Belirleyicileri 

Göçmen Çeşidi Talep Çekişli Arz İtişli Diğer İlişkiler 

Ekonomik 
Gerekçelerle Göçmen 

Emek istihdamı: geçici 
işçilik vb 

İşsizlik ve düşük 
istihdam, düşük 
ücretler, tarım işçileri 
için tarımsal gelirin 
yetersiz olması vb 

İş ve ücretle ilgili 
bilgiler, evlatların 
babalarını takip etmesi, 
ailenin bir araya 
gelmesi çabası 

Ekonomik Olmayan 
Nedenlerle Göçmen 

Ailenin bir araya 
gelmesi: Hedef ülkeye 
eşin yanına gitme 

Zulüm ve işkence, 
savaş, mültecilik 

İletişim, ulaşım, kurum 
ve kuruluşların destek 
olması, yeni hayat 
tecrübelerine merak, 
macera 

Kaynak: Martin, 2003:10 
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1.2. Göç Nedenlerine İlişkin Yaklaşımlar 

Göç nedenlerine ilişkin yaklaşımlar, Makro Yaklaşımlar, Mezo Yaklaşımlar, Mikro 

Yaklaşımlar ve alt başlıkları altında ele alınabilir.  

Makro Yaklaşımlar, yapısal ve objektif parametreler üzerinde dururak göçün “itme” ve 

“çekme” faktörlerini açıklamaya çalışırlar. Ekonomik göçlerde işsizlik, düşük ücretler veya 

kişi başı milli gelirin düşük olması gibi faktörlerin hedef ülkeye göre daha zayıf bir görünüm 

arz etmesi  itici faktörlerdir. Hedef ülkede göç yasalarının çok uygun olması, emek 

piyasasının kendisi için sağlayacağı avantajlar ve daha yüksek bir sosyoekonomik yaşam 

beklentisi çekici faktörleri ifade etmektedir. Birçok makro teori, sözü edilen bu faktörlerin 

öncelikli göç nedenleri olduğunu ve insanları gönüllü göçe teşvik ettiğini açıklar. Ancak bu 

teoriler şu noktaya açıklık getiremez: Aynı olumsuz özelliklere sahip farklı bölgelerde, göç 

kararı alma konusunda neden farklı davranışlar gözlenir? Bu sorunun cevabını ise Mezo 

teoriler vermeye çalışır. Mezo teoriler, itme ve çekme prensibini reddederek, göçün ülkeler 

arasındaki kompleks ilişkilerin bir ürünü olduğunu iddia ederler. Bu teoride sistemler ve 

network ağları oldukça önemli kabul edilir. Mezo teorilere göre göç, iki ülke arasındaki 

ekonomik, siyasi ve kültürel bağların bir sonucudur. Network ağı, göç sürecindeki göçmen, 

göç etmeyi düşünen kişiler, onların aileleri, firmalar, dini ve sosyal gruplar gibi bir dizi kişi ve 

grubun sosyal ve sembolik bağlarla oluşan girift ilişkisini ifade eder. Network bir kez 

oluştuktan sonra, göç eden kişilere kaynak yardımı ve sosyal destek sağlayarak göçün yönünü 

ve göçün büyüklüğünü önemli şekilde etkiler. Network üzerinden kaynakların akışının 

yaşanmaya başlaması, “zincir göç” denilen sürecin başlamasına yol açar. Mezo düzey, 

mültecilerin zorunlu göçlerini açıklamada yetersiz kalmaktadır.  Zorunlu göç, sadece network 

ile açıklanamaz. Mikro Yaklaşım, göç sürecinde bireysel kararların etkili olmasını ifade eder. 

Göçün farklı fayda ve maliyetleri göz önünde bulundurularak birey, kendi kriterlerine göre 

göç kararı alır. Maliyetler, göç için yapılması gereken finansal yatırım ve hedef ülkeye 

adaptasyon sürecini kapsayan bir dizi psikolojik olay ve dayanma gücünü ifade eder. 

Beklenen fayda ise daha yüksek bir ücret, daha iyi şartlarda yaşam ve güvenliktir. Ancak 

mikro ölçekte göç kararları, genellikle makro ve mezo değişkenler de göz önünde 

bulundurularak alınır (Boswell, 2002:3-4). Yukarıdaki Yaklaşımlar, Tablo-2’de özetlenmiştir. 
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Tablo-2:  Göç Nedenlerine İlişkin Yaklaşımlar  

MİKRO 

Değerler, arzular, beklentiler  

MEZO 

Gruplar, Sosyal bağlar ve 
ilişkiler 

MAKRO 

Makro ölçüde fırsat yapıları 

Bireysel değerler ve beklentiler 

-yaşam hakkının geliştirilmesi 
ve güvence altına alınması, 
servet, statü, konfor, otonomi, 
aile bağları 

Sosyal Bağlar 

-Aile ve yakın akraba 
ilişkilerinde içinde sıkı bağlar 

-Gidecek olanlarla zayıf bağlar, 
oyun bozanlar ve kalanlar 

Sembolik bağlar 

Ahlaki değerler, milliyet, 
siyaset, din, kurumlar, sembolik 
komiteler 

Bağların yapısı 

Zorunluluklar, karşılıklılık, 
dayanışma, bilgi, kontrol ve 
diğer kaynaklara ulaşım 

 

Ekonomik 

-Gelir düzeyinin düşük olması 
ve işsizlik 

Siyaset 

Ulusal ve uluslararası 
planlamalarla mekansal 
hareketliliğin düzenlenmesi 

-Siyasi baskı, etnik, milli ve 
dini çatışmalar 

Kültürel normlar 

-Baskın norm değerler 

Demografi ve ekoloji 

-Nüfus artışı 

-Ekilebilir toprağın var olması 

-Teknoloji düzeyi 

Kaynak: Faist, 2000:31. 

(Faist, 2000:31-33) göç yaklaşımlarını ayrıntılı bir şekilde mikro düzey, makro düzey ve 

mezo düzey temelinde ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır: 

- Mikro Düzey 

Mikro düzey, bireylerin kendileri hakkında karar alma süreçlerine odaklandıkları bir 

seviyedir. Bu düzeyde uluslararası hareketlerin en önemli gerekçesi, bireye vaat edilen 

özgürlük ve imkanlardır. Mikro düzeyde göçün bir tarafında, kişilerin kendi özgür iradeleri ile 

hareket etmemeleri söz konusu olabilir. Köleler, kurbanlar, mülteciler, sözleşmeli işçiler, hatta 

bazen çocuklar ve eşler bireysel gerekçeler gibi görünmekle birlikte, özgür iradelerinden 

bağımsız şekilde göç süreçlerine dahil olabilirler. Mikro düzeyde göç tercihlerinin diğer 

tarafında ise bireylerin para, bilgi ve ilişkilerine dayanarak hareket edebildikleri daha otonom 

durumlar söz konusudur. Özgürlük veya otonomi derecesine bağlı olarak göç karar alma 

süreçleri de bireylerin kendilerince ortaya konur. Yaşadıkları yerle, hedef ülke mukayese 
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edilerek, sosyal ve kollektif ilişki ağlarının bireye sağlayacağı potansiyel avantajlar göz 

önünde bulundurularak, aile, akrabalık, arkadaşlık ilişkileri, komşuluk, etnik, dini ve işle ilgili 

gerekçeler bireyin mevcut ve potansiyel durumu arasındaki mukayese süzgecinden geçirilerek 

göç kararı alınır. Sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komisyonu 

gibi milletler üzeri kuruluşlar, göçle ilgilenen devlet organları, siyasi partiler, birlikler ve iş 

veren kuruluşları gibi hem kendi ülkesinde hem de hedef ülkede sürece dahil olan kollektif 

aktörler de sistemin içindedirler.  

- Makro Düzey 

Hedef ülkenin siyasi-ekonomik ve kültürel yapısı yanında, uluslararası politik süreçler de 

uluslararası göçün temel teşvik edici unsurlarını oluştururlar. Göçün makro yapısında, göç 

etme kararı alınan ülkenin devlet ve hükümet yetkilileri arasındaki ilişkiler, bunların ortak 

hareket ettiği kamu kurum ve kuruluşları, diğer ülkeler ve göçmen kuruluşları ile uluslararası 

organizasyonlar arasında çoklu bir ilişki ağı söz konusudur. Tüm bu yönlerinin yanında, 

göçmen kararları arasında farklı yaklaşımlar gözlemlemek mümkündür: Ana ülkenin 

uluslararası sistem içindeki gücü, ülke içinde yönetsel kapasite, etkinlik ve siyasi istikrar gibi 

değişkenler uluslararası göç hareketlerinde oldukça önemli etkenlerdir. Göç edilmesi 

düşünülen ülkelerin yönetsel yapıları ve küresel entegrasyon politikaları ve ülkelerin göçe 

karşı kısıtlayıcı veya açık olmaları da diğer taraftaki önemli değişkenlerdir. Bunların ötesinde, 

uluslararası göç kararında, potansiyel göç veren ülkelerin ve potansiyel göç alan ülkelerin 

ulusal yönetsel durumlarının rolü oldukça önemlidir. Ülkeler arasındaki farklı hayat 

standartları, iş imkanları, çalışma koşulları, işsizlik oranları ve ücretler gibi ekonomik 

göstergelerdeki farklılıklar göç süreçlerinde oldukça önemli etkenlerdir. Uluslararası normlar 

ve organizasyonlar da kitlesel insan hareketlerinde önemli etkenlerdir. ILO (International 

Labor Organization) gibi mülteciler üzerinde çalışmaları olan ulusüstü organizasyonlar 

oldukça önemli roldedirler. Son olarak kültürel nedenler de göç için önemli faktörlerden birisi 

haline gelmiştir. Örneğin, dünyanın bazı bölgelerindeki yaşam şekilleri temel alınarak bu 

bölgelere yönelik göç hareketleri söz konusu olabilmektedir. 
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-Mezo Düzey  

Mikro ve makro düzeylerde, göçün aktörleri ve bu kişilerin süreç içindeki pozisyonlarından 

ziyade, sert bireysel ve kurumsal ilişkilere odaklanma söz konusudur. Mezo düzeyde ise 

göçmenin ve yerleşiklerin sosyal ve sembolik bağlarının yoğunluk ve güçlülüğü gibi yapısal 

durumları göz önünde bulundurulur. Bu noktada, yerleşiklerin göçmenleri kabul etme ve 

misafir etme konusundaki yaklaşımları ön plana çıkar. Gerek göçmenlerin birbirleri, aile ve 

arkadaşları arasındaki, gerekse göçmen ve yerleşik taraflar arasında oluşması beklenen bağlar 

ülke içinde ve ülkeler arası düzeyde göç hareketlerinde önemli etkenlerden birisi olarak kabul 

edilir. Göçmenin farklı bir ülkeye gitmesi durumunda, hedef ülkede sıfırdan kuracağı bireysel 

ve sosyal ilişkiler önemli bir toplumsal altyapı uyumu ile mümkündür. Bazen, hedef ülkede 

yerleşik bir hayata geçip yıllarca bu ülkede yaşasa da bireylerin ana vatanları ile bağlarını hiç 

kesmedikleri, sürekli ilişkinin sürdüğü, hatta yeni ilişkiler geliştirirken göç ettiği ülkede bu 

ilişkileri oluşturamadığı görülür. Bu ilişkiler sistematik ve kollektif hale geldiğinde ise  süreç 

makro düzeye taşınır.  

Üç düzey arasında mezo düzey en belirsiz olandır. Ancak, göç hareketi veya göç etmeme 

konusunda alınacak kararlarda oldukça belirleyici durumlar ortaya koyabilmektedir. Mikro ve 

makro düzey arasında kalan bağların oluşması bu düzeyde gerçekleşir. Grup hareketlerinin 

sosyal sermaye gibi araçlarla nasıl bireysel hareketlere yön verdiği bu düzeyde açıklanır. 

Bireysel ve kollektif hareketlerin kesişmesi durumunda gruplar, resmi organizasyonlar, sosyal 

hareketler ve kuruluşlar düzeyinde hareket alanları oluşur.  Milletler arası sosyal yapılar mezo 

düzeyin bir sonucu olarak gelişir (Faist, 2006:3). 

 

Hangi düzeyin ne zaman etkili olacağı konusunda çok net bir kestirimde bulunmak kolay 

değildir. Bu noktada göçün niteliği başat faktör olarak öne çıkmaktadır. Örneğin mülteci 

göçlerinde kendi ülkelerinde yaşanan şiddet ve zulüm başta olmak üzere, mikro nedenlerden 

çok makro nedenler etkindir. Ancak ilk bakışta tamamen bu şekilde gerçekleştiği görülen 

mülteci göçlerinin altında yatan temel gerekçelere ayrıntılı şekilde bakmak gerekir. Ortaya 

çıkan şiddet ve zulmün altında yatan en önemli nedenlerden birisi zayıf veya meşruiyetini 

tesis edememiş devlettir. Devletin zayıflığı, ülke sınırlarını koruma ve komşu devletlerle 

ilişkilerinde oldukça dezavantajlı duruma gelmesine yol açar. Bunun yanında, sosyoekonomik 

ihtiyaçları gidermedeki başarısızlığı, yönetsel boşluklar ve yetersiz otorite yanında, bir doğal 

felaketin (deprem, sel, kuraklık vb) de yaşanması durumunda büsbütün içinden çıkılmaz 
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noktaya gelir. Bunlara ek olarak, demografik baskı, küresel ekonomik sorunların yansımaları, 

yüksek ticaret hacmi, karşılaşılan ekonomik ve siyasi sorunlar gibi egzojen problemler de 

ülkenin sorunlarını beklenmedik şekilde derinleştirebilir. Ayrıca, yanlış siyasi manevralar, 

yolsuzluk, servetin belli ellerde toplanması gibi faktörler de sıklıkla görülür. Zayıf hukuki 

sistem de devletin temsil noktasında sorunlu görünmesinin en önemli gerekçelerinden 

birisidir. Bunların yanında, belli bir etnik grubun diğerleri üzerinde güçlü duruma gelecek 

şekilde kayırılması, kaynak dağılımın ve gelir dağılımının belli bir zümreye iltimas geçerek 

tüm topluma adil şekilde dağıtılmaması etnik çatışmaları körükler ve kısa bir sürede ortam 

son derece güvensiz bir hal alır. Güvensizlik ortamını ve yükselen tepki seslerini susturmak 

için hükümetler daha baskıcı ve kontrolü sağlayıcı tedbirler almaya başlar. Baskı altında kalan 

etnik gruplar ise çareyi ülkeden kaçmakta bulurlar. Baskıya direnmek isteyen etnik gruplarla 

hükümet arasında yaşanması beklenen çatışmalarda önemli bir güvenlik sorunu ortaya 

çıkacak olması da bireylerin mülteciliği seçmesinde önemli bir diğer faktördür (Boswell, 

2002:5-6). Son dönemde Suriye, Irak gibi ülkelerde yaşanan birçok sosyal ve siyasi sorun 

ve mülteci krizleri yukarıda sayılan süreçlerin birer sonucudur.  

 

1.3. Göç Teorileri 

Göç, ülkeler arasında ortaya çıkan büyüme, gelir, güvenlik ve insan hakları gibi ekonomik ve 

sosyal farklılıkların bir sonucudur. 1950 ve 1960’larda göçmenler kalkınma teorisi içinde 

inovasyon için önemli birer enstrüman olarak görülmüşlerdir. Göçmenden sadece parasını 

geri getirmesi değil, yeni fikirler, bilgi ve girişimcilik ruhu da beklenmiştir. Bu şekilde 

göçmenlerin toplum içinde pozitif bir rol oynayacakları beklentisi hakim olmuştur. 

Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde ivmelenmiş modernizasyon beklentisi de ortaya 

çıkmıştır. Bunların yanında, ailelere gönderilen paralar ülke ekonomilerinin gelişmesinde 

önemli bir rol oynamıştır. Benzer optimist çalışmalar, Avrupa ve ABD’ye yönelik yaşanan 

göç deneyimlerinde de görülmüştür. Bunların yanında, sömürge olmaktan kurtulan ülkelerin 

de benzer bir yol izleyerek hızlı şekilde modernize olacakları, endüstrileşecekleri ve hızlı bir 

ekonomik büyüme içine girecekleri yolunda büyük bir beklenti ortaya çıkmıştır (de Haas, 

2010:5-6).  
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Ülkeler arasındaki göç hareketleri 21. Yüzyılda derinleşerek artmaya devam etmektedir. Öte 

yandan nüfus yoğunluğunun gelişmekte ve düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde, gelişmiş 

ülkelere nazaran çok daha yüksek olması göç için önemli bir gerekçe ortaya koymuştur. Şöyle 

ki, 2000 yılında gelişmiş ülkelerde km² başına 29 insan düşerken, gelişmekte olan ülkelerde 

bu sayı km² başına 51 olarak belirlenmiştir.  Bu noktada, tıpkı 19.yüzyılda daha yoğun nüfusa 

sahip bölge olan Avrupa’dan Amerika ve Avustralya’ya göç hareketi olduğu gibi, benzer 

şekilde daha az gelişmiş ve nüfusça kalabalık ülkelerden refah seviyesi daha yüksek ama daha 

az nüfus yoğunluğu olan ülkelere doğru nüfus hareketini beklemek yanlış olmayacaktır. 

Demografik ıraksama konusunda şu çarpıcı örnek oldukça açıklayıcıdır: 1800’de Avrupa 

nüfusu, dünya nüfusunun %20’si olan 1 milyar kişinin yaşadığı bir bölge idi. Aynı dönemde 

Afrika’nın barındırdığı popülasyon, dünya nüfusunun %8’ine tekabül ediyordu. 2000 yılına 

gelindiğinde, iki kıtanın barındırdığı insan sayısı birbirlerine oldukça yaklaşmıştır. Avrupa 

halen 728 milyon kişinin yaşam alanını oluştururken, Afrika’da 800 milyon insan hayatını 

sürdürmektedir. Her iki kıta da dünya nüfusunun yaklaşık %12-13’üne ev sahipliği 

yapmaktadır. Eğer mevcut nüfus düzeyleri bu şekilde devam ederse, 2050’de Avrupa nüfusu 

660 milyona düşerken, Afrika nüfusunun 1.8 milyara çıkması beklenmektedir. Oransal olarak 

bakıldığında dünya nüfusunun Avrupa’nın %7, Afrika’nın ise %20’sini barındıracağı tahmin 

edilmektedir (Martin, 2003:12). Bu nüfus yoğunluğu ile, tıpkı tarihte olduğu gibi günümüzde 

ve yakın gelecekte, çok yoğundan az yoğuna doğru göç hareketleri devam edecektir. 

Makro düzeyden bakıldığında, göçmenlerin kazandıkları paralar, döviz girdisi açısından 

gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme haizdi. Mezo ve mikro düzeyde 

değerlendirildiğinde ise, göçmenlerin, göçmen gönderilen bölgelere ekonomik kalkınmada 

öncülük yapmaları beklenmiştir. Göçmenlerin ailelerine gönderdikleri paralarla gelir 

dağılımının yeniden düzenlenmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kalkınma için gerekli 

girişimlerin yapılması umut edilmiştir. Üstelik, emek göçmenlerinden ana vatanlarında 

işletmelere yatırım yaparak kuruluşlara katkıda bulunmaları umulmuştur. Göçmen işçiler 

adeta ana vatanlarının endüstriyel kalkınmaları için umut olarak görülmüşlerdir. Tüm bunların 

yanında, kitlesel ülkeler arası göçlerin gerek göç alan gerekse göç veren ülke açısından hızlı 

büyümenin anahtarı olduğuna dair genel inanç söz konusu olmuştur (de Haas, 2010:5-6). 
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Bu açıklamalar ışığında, göç olgusuna farklı noktalardan bakan başlıca göç teorileri aşağıdaki 

başlıklar altında ele alınabilir: 

-Neoklasik Teori 

Neoklasik göç teorisi, göç sayesinde üretim faktörlerinin hem işçi gönderen hem de işçiyi alan 

ülkeler için optimal tahsisinin gerçekleştiği düşüncesine dayanan teoridir. Dengeli büyüme 

bakış açısına göre, kırsal ve tarım bölgelerinde yoğunlaşmış olan emeğin, endüstriyel 

sektörlerde yeniden tahsisi söz konusudur. Bu değişim, ekonomik gelişmenin ön 

koşullarından birisi olarak kabul edilir ve sürecin sonucu ekonomik kalkınmadır. Emeğin 

serbest hareketi, kısıtlı olmayan piyasa ortamında, giderek daha kıt bir üretim faktörü 

olmasına yol açar. İşçi gönderen ülkede, emeğin daha yüksek marjinal verimliliği ve artan 

ücret düzeyleri görülmeye başlar. Sermayenin yönü ise tamamen ters yönde olup, emek 

kıtlığından sermaye kıtlığına doğru hareket eder. Zamanla bu süreç eşitlenir (de Haas, 

2010:4). 

20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde tüm dünyada yaşanan hızlı ve istikrarlı ekonomik büyüme, 

ekonomik işlemlerin giderek daha fazla uluslararasılaşması, sömürgeciliğin bitmesi, üçüncü 

dünya ülkelerinde kalkınmanın aciliyet kespetmesi gibi faktörler göçün altyapısını 

hazırlamıştır. Lewis (1954:139), ekonomik kalkınmanın sınırsız emek arzı ile mümkün 

olacağını savunmuştur. Smith ve Marx gibi klasik iktisatçılar geçimlik bir ücret düzeyi 

üzerinden, sınırsız miktarda emek arzının varlığından söz etmişler ve sermayenin 

temerküzünü gelir dağılımı üzerinden açıklamaya çalışmışlardır. Bu çerçevede klasik 

sistemde, belli noktalarda Keynesyenler de katılmaktadır, gelir dağılımı ve gelirin artmasını 

üretim yanında, ikincil olarak ticari malların göreli fiyatlarının da etkilediği düşünülmüştür. 

Ancak, Smith ve Marx’ın ortaya attığı fiyat ve gelir dağılımı Neoklasik modelde kendine yer 

bulabilmekle birlikte, emek arzının sınırsız olması ve ekonomik analizler durumu açıklama 

konusunda yetersiz kalmış ve belli noktalarda hatalı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ekonomik 

kalkınma süreçlerine dahil olan tarım, sıradan emek, küçük ölçekli ticaret, iç pazara dönük 

hizmetler, hanehalkı ve genel olarak artan nüfus emek arzının temel kaynaklarıdır. Doğal 

kaynaklarına oranla aşırı nüfusa sahip olan ülkelerde, sektörlerin tamamında olmasa bile 

birçoğunda emeğin marjinal prodüktivitesi ihmal edilecek düzeyde düşük, sıfır ve hatta 

negatif olabilir. Geçimlik ücret düzeyinde emek aşırılığı söz konusu olduğunda istihdam 

geleneksel şekilde gerçekleşir ve geçimlik en az ücreti talep eden adaylar istihdam edilir. 

Böyle bir ekonomide sermaye oluştukça giderek daha kapitalist bir sektörel görünüme 
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bürünür. Sermayenin oluşması ve teknik süreçler ücretlerde artışa yol açmaz ama ulusal 

gelirden daha fazla kar paylaşımı ortaya çıkar. Sermayenin artışı birikimlerin yükselmesi, 

teknolojik gelişmeler ve ulusal gelirin artması gibi olumlu gelişmelerle birlikte, ücretler 

geçimlik düzeylerde de yükselir ancak ülkenin halen emek fazlası olan ülkelerle çevreli 

olması bir başka önemli durumdur.  Bir ülkede geçimlik ücretlerin yükselmesiyle birlikte 

çevre ülkelerden kitlesel göçler yaşanmaya başlar. Bilhassa vasıfsız emeğin ülkeye göç 

etmesi, kişi başı çıktının artmasına yol açabilir. Ancak tüm ülkelerde ücretler, en yoksul 

ülkelerin geçimlik düzeylerine çekilmelerine yol açabilir. Sermayenin ihraç edilmesi de 

ülkede sermayenin oluşmasını engeller ve ücretlerin düşük seyretmesine yol açar. Yurt 

dışından ithal edilen sermaye üretken alanlara yönlendirilmezse ülke içinde emek fazlası 

nedeniyle reel ücret seviyelerinin yükselmesini engeller (Lewis, 1954:226-227). Bu 

açıklamaları ile göçün dual (ikili) ekonomilerde hayati bir rol oynadığı açıklanmaktadır. Dual 

ekonomiler kalkınma sürecinde olan ekonomiler olup, modern sektörlerin gelişme 

süreçlerinde emek ihtiyacının tarım gibi geleneksel sektörlerden ikame edildiğini ifade eder. 

Gelişmiş sektörler için göçmenlerin sınırsız emek arzı ile düşük ücrete razı olmaları yüksek 

kar beklentilerinin realize olmasına yol açar. Geleneksel sektörler açısından ise emek 

fazlasının diğer sektörlere kayması göç sayesinde gerçekleşebilir ve bu göçle aşırı emek 

arzından kurtulan geleneksel sektör daha yüksek sermaye-çıktı oranına ulaşabilir. Bu 

noktadan bakıldığında, Avrupa’da emek sınırlıdır ama Asya’da birçok ülkede geçimlik ücret 

düzeyinden sınırsız bir emek arzı söz konusudur. Avrupa’nın ihtiyacı olan emek de bu sınırsız 

emek kaynağından karşılanabilir  (Arango, 2000:284).  

Geleneksel Neoklasik iktisat uluslararası göçü, beklenen gelirini maksimize etmeye çalışan 

bireyin bireysel fayda-maliyet analizinin basit bir sonucu olarak görür.  

Beklenen gelir=istihdam imkanı x ortalama gelir  

 

Burada ortalama gelir, rasyonel bireyin çalışmaya değer gördüğü ekonomik sektör içinde elde 

edebileceği geliri ifade eder. Kaçak göçmenler için bu eşitliğe hedef ülkeye sorunsuz şekilde 

girebilme ön koşulu da eklenir. Bireylerin kendi ülkelerinde aynı işten elde edebilecekleri 

gelir ile hedef ülkede benzer işten elde edebilecekleri gelir arasındaki farka karşılık, göçün 

ortaya koyduğu maliyetler göçe niyetlenen birey için göçün net kazanımını ortaya koyacaktır. 

Neoklasik teoriye göre emek arzı düşük ücret veren ülkelerden yüksek ücret evren ülkelere 

doğru akar. Buna karşılık sermayenin akış yönü bunun tam tersidir. Sonuç olarak, hedef ülke 
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için göç, ücretleri aşağı doğru baskılayan, buna karşılık göç veren ülke açısından yukarı doğru 

iten bir eğilimdedir. Bu süreç, bir denge noktasına ulaşıncaya kadar devam eder. Denge 

noktasına ulaşıldığında, uluslararası ücret farkı, ülkeler arası göçün maliyetine eşit olur. Bu 

denge noktasında ise göç durur. Emek göçü teorik olarak denge noktasına ulaşıncaya ve 

beklenen ücretle göç maliyetleri arasındaki fark sıfırlanana kadar devam eder. Teoriye göre 

ayrıca dış göçler, en yüksek getiriyi sağlayacak ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilir (Massey 

vd, 1994:701).  

Şekil-2’de Neoklasik teoriye göre emek piyasasının dengeye gelmesi açıklanmıştır. Buna 

göre, sermaye yoğun-emek kıt durumdaki gelişmiş ülkeler, emek ihtiyacını emek yoğun-

sermaye kıt ülkelerden temine ederler. Bu şekilde bir yüksek ücret bölgesi emek ihtiyacını 

giderirken, düşük ücret bölgesi, daha yüksek ücretle ödüllendirilerek, kıt sermaye sorununa 

çözüm üretmiş olmaktadır. 

Şekil-2: Neoklasik Teoriye Göre Emek Piyasalarının Dengeye Gelmesi 

DÜŞÜK ÜCRET BÖLGESİ      YÜKSEK ÜCRET BÖLGESİ 
(GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE)                         (GELİŞMİŞ ÜLKE) 
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Kaynak: Massey vd, 1994, http://www.rug.nl/research/portal/files/9799522/c3.pdf, p.45 
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-Yeni Göç Ekonomisi 

1990’lı yıllara gelindiğinde Neoklasik teori ağır eleştiriler almaya başlamıştır. Neoklasik 

teoriye göre göç olgusu, uluslararası emek piyasasındaki ücret farklılıklarından ve 

dengesizliklerinden doğar. Emek piyasası dışında diğer ulusal piyasalar tam dengede ve iyi 

işler olarak kabul edilmekte ve göç kararları üzerinde herhangi bir etkileri olmadığı 

varsayılmaktadır. Bir başka deyişle, insanların sadece daha fazla gelir elde edebilmek için göç 

ettikleri varsayımı kabul edilmektedir. Yeni ekonomi anlayışına göre ise, diğer piyasalarda 

yaşanan başarısızlıklar, hane halkının yaşam kalitesi üzerinde baskı oluşturarak ekonomik 

gelişmeler önünde engel oluşturur. Neoklasik modelden farklı olarak yeni ekonomik model 

iyi işleyen piyasaların olduğu varsayımı ile hareket etmez. Esasen, bu modelde, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasalarının yeterli derinliğe ulaşmadığına ve etkin 

çalışmadığına dikkat çekilmiştir. Bu noktada, aileler gelirlerini ve mal varlıklarını riske karşı 

koruma yanında, kıt yatırım sermayesi kaynaklarına ulaşma gibi ihtiyaçları da göz önünde 

bulundurarak bir veya daha fazla bireyini yabancı emek piyasalarına göndermeyi tercih 

edebilirler. (Massey vd, 1994:711).  

Görüldüğü gibi göç, herşeyden önce bir aile kararı olarak değerlendirilmektedir. Bu kararda 

geliri maksimize etmekten ziyade, gelir kaybı ve tarımsal ürünlerde yetersizlik gibi riskleri 

minimize etmek gayesi çok daha ön plandadır. Yeni ekonomik anlayışta ücret farklılaşması 

Neoklasik bakışa göre hayati bir önem taşımaz. Bireyler göçü de vazgeçilmez ve kaçınılmaz 

bir durum olarak görmezler. Bu model, aileye yüksek vurgu yaparak, ailenin belli bireylerinin 

genellikle geçici göçlerle para kazanıp aileye para gönderme süreçleri ile daha fazla 

ilgilenmektedir (Arango, 2000:288).  

-Bölümlenmiş (Segmentasyon) Emek Piyasası Teorisi 

Bölümlenmiş emek piyasası teorisi, göçü talep temelli bir süreç olarak görür ve ekonomik 

yapıyı gelişmiş endüstriyel toplumların üzerinden analiz eder. Modern kapitalizm, emek 

piyasasını iş üreten, yüksek ücretli, cömert imkanları olan ve iyi çalışma koşulları sunan 

birincil emek piyasası sektörü ile istikrarsız, düşük ücretli, sınırlı imkanlar sunan, hoş 

olmayan veya sağlık koşullarına uygun olmayan koşullar sunan ikincil iş koşulları olmak 

üzere iki başlı bir yapı ortaya koymaktadır.  Gelişmiş toplumlarda düşük getirileri nedeniyle 

ikincil sektörlerde çalışacak tecrübesiz, düşük vasıflı veya düşük eğitim düzeyine sahip işçi 

bulmakta güçlükler yaşandığında, işverenler ikincil piyasalara uygun koşullara haiz 

göçmenler talep etmek isteyebilirler (Massey vd, 1994:715).  
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Almanya’nın 1960’ların sonlarında birçok doğu Avrupa ülkesinden işçi talep etmesi, talep 

temelli teoriyi açıklayan uygun bir örnektir.  

Emek piyasası bölümlenmesi, politik-ekonomik güçlerin, farklı emek piyasa karakterlerine 

göre emek piyasasını alt piyasalara bölmesidir. Bölümlendirme süreçleri şu şekillerde olabilir 

(Reich vd., 1973:359): 

 Birincil ve İkincil Piyasalar Olarak Bölümlendirme: Birincil ve ikincil piyasalar 

olarak segmentasyon, istikrar özelliğine göre oluşturulmuştur. Birincil işler, düzenli ve 

istikrarlı çalışma alışkanlıklarını ve koşullarını gerektirir. Genellikle bu işlerde yüksek 

vasıf söz konusudur. Ücretler görece yüksek olup işte yükselme imkanları vardır. 

İkincil işlerde ise istikrarlı bir iş söz konusu değildir ve genellikle ücretler düşük, işe 

giriş çıkış sıklıkları yüksek ve işte yükselme oldukça sınırlıdır. İkincil işler genellikle 

azınlık-göçmen düşük vasıflı işçiler, kadınlar ve gençler tarafından tercih edilir. 

 Birincil Sektörün Kendi İçinde Bölümlenmesi: Birincil sektörler de “bağımlı” ve 

“bağımsız” birincil işler olarak bölümlendirilebilir. Bağımlı birincil işlerde belli bir 

otoriteye ve kurallara bağlı şekilde, disiplin altında ve belli sorumluluklarla firmanın 

hedeflerine uygun şekilde çalışmayı ifade eder. Bunun tersine bağımsız birincil işlerde 

ise problem çözme, proje üretme ve iş konusunda profesyonel düzeyde bir performans 

beklenir. Gönüllü iş değişikliği yüksek olmasının yanında bireysel motivasyon ve 

başarılar da ödüllendirilir. 

 Irka ve Etnik Kimliğe Göre Bölümlenme: Belli mesleklerin önyargılarla sadece belli 

etnik kökenli veya ırk mensubu kişiler tarafından yapılabileceğine dair bir inanışa 

dayanarak yapılan iş bölümlenmesidir. Coğrafi farklılıklar önemli bir ayrım 

gerekçesidir. 

 Cinsiyete Göre Bölümlendirme: Belli mesleklerin erkekler, belli mesleklerinde de 

sadece kadınlar tarafından yapılabileceği görüşünden yola çıkılarak oluşturulmuş bir 

tasniftir. Modelde, kadınların ücretlendirilmesi aynı işi yapan erkeklere göre daha 

düşüktür.  
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-İkili (Dual)  Emek Piyasası Teorisi 

Dualist teorinin dayandığı temel nokta, ikincil öncelikli emek piyasalarına yönelik talebin 

katılığıdır. Her ne kadar insan gücüne dayalı işlere olan ihtiyaç reddedilmemekle birlikte, 

ikinci öncelikli alanda oluşan beşeri sermaye bolluğu önemli bir soruna işaret etmektedir.  Bu 

Teori’ye göre ayrıca,  beşeri sermayenin artışı oldukça sorunludur (Andrisani, 1973:3). 

Uluslararası göçün, yabancı işçi emeğine yönelik gelişmiş endüstrilerin içsel 

karakteristiklerinden gelen kalıcı talepten doğacağı varsayılmıştır. Farklı nedenlere bağlı 

olarak, gelişmiş ekonomilerdeki işletmeler yerli çalışanların reddettiği işlerde yabancı işçi 

çalıştırmayı tercih ederler. Talep edilen işçiler arasında kadınlar ve gençler de olabilir. 

Gelişmiş ülkelerdeki çoğu işletme, yerli işçilerin çalışmaktan imtina ettikleri düşük ücretli, iş 

güvencesi olmayan, vasıf gerektirmeyen, tehlikeli, toplum önünde kendilerini küçük 

düşürebileceğine inandıkları işlerde yabancı çalıştırmayı talep ederler. Bu davranış kalıbı, 

dual ekonominin oluşmasında etkilidir. Dual yapının ortaya çıkışında, aşağıdaki sorulara 

verilecek cevaplar belirleyicidir (Arango, 2000:289):  

i. Gelişmiş ülkelerde neden istikrarsız ve düşük verimli işler vardır? 

ii. Neden yerli çalışanlar bu işlerde çalışmada isteksizdirler? 

iii. Neden yerli çalışanların bu işlerde çalışma isteksizliği standart piyasa 

mekanizma kuralları içinde çözümlenemez (örneğin, bu işlere yönelik 

ücretlerin arttırılması neden düşünülmemektedir? 

iv. Neden düşük gelir grubuna dahil olan ülkelerden gelenler yerli çalışanların 

reddettikleri bu işlerde çalışmayı isterler? 

v. Neden bu yapıda işler eskiden olduğu gibi kadınlar ve gençler tarafından 

yürütülmez? 

Gelişmiş ekonomilerde düzensiz işlerin varlığı, ekonominin sermaye yoğun birincil sektörler 

ve emek yoğun, düşük verimli ikincil sektörler olarak segmentasyonundan 

kaynaklanmaktadır. Yerel çalışanlar düşük statü ve itibar kaybı olarak gördükleri bu işlerde 

çalışmayı reddederler ve bu işlere yönelik motivasyon düşüklüğü söz konusudur. Yerel 

çalışanların bu işlerde çalışma isteksizliği standart piyasa mekanizması içinde çözümlenemez. 

Çünkü en alt kademede çalışanlara yönelik yapılacak olan ücret artışı, ücret hiyerarşisi içinde 

diğer tüm katmanlardaki ücretlere de yansıtılmak durumunda kalır ki bu sürecin sonu yapısal 

enflasyondur. Buna karşılık, düşük gelir düzeyli ülkelerden gelen geçici süre ile çalışmaya 

hazır yabancı işçiler ise bir gün nasılsa eve döneceklerinin rahatlığı ile yerli çalışanların 
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reddettikleri bu işleri kabul ederler. Gelişmiş ülke standartları için düşük kabul edilebilecek 

ücretler, yabancı çalışanlar açısından kendi ülkelerinin standartlarına göre oldukça yüksektir. 

Yabancı işçiler, yerel işgücünün tercih etmediği işlerde çalıştıklarında  bulundukları yerde 

kaybedilecek bir statü olduğunu da düşünmezler, zira onlar için statü ve itibar kendi 

ülkelerinde ve kendi sosyal çevrelerindedir (Arango, 2000:289).  

-Dünya Sistemi Teorisi 

Kapitalizm tüm dünyada yaygınlaştıkça ve piyasa ilişkileri gelişmiş ülkeler yanında 

gelişmekte olan ve eski komünist ülkeleri de içine dahil ettikçe, kapitalist olmayan sosyal ve 

ekonomik kurum ve kuruluşlar da dönüşmeye ve değişmeye başlamıştır. Küreselleşme ile 

birlikte, kitleler halinde insan grupları, çiftçiler, zanaatkarlar, kamuya ait işletmelerde çalışan 

işçiler uzun yıllardan beri yapmakta oldukları işlerden ayrılıp  gerek ülke içinde gerekse 

ülkeler arası göç hareketlerine katılmışlardır. Tüm dünyadaki piyasa ekonomisi, az sayıda 

küresel kent tarafından yönetilmektedir. Bu kentler üretim süreçlerini yönetirken giderek 

merkezden farklı bölgelere doğru dağılmakta ve emek yoğun işler daha çok düşük ücret veren 

ülkelerde artmaktadır. Buna karşılık sermaye yoğun süreçlerin gerçekleştirildiği iş 

ortamlarında ise daha yüksek ücret verildiği görülmektedir (Massey vd., 1994:723).  

Kimi yazarlara göre, küresel ölçekte eşitsizliklerin körüklenmesinin temeli olan küreselleşme 

olgusu, ülkeler arası ekonomik dengesizlikler içinde ücretler konusunda da önemli 

dalgalanmalara yol açmıştır. Bu çerçevede üretimin küreselleşmesi ücretler, çalışma koşulları, 

düşük vasıflı ve düşük eğitim düzeyine sahip işçilerin istihdamı üzerinde aşağı doğru bir baskı 

yapmıştır. Bu dönemde, düşük vasıflı çalışanların ücretleri üzerinde aşağıya doğru bir baskı 

yaşanırken, tersine yüksek vasıflı çalışanların ücretlerinde yukarı doğru bir artış gözlenmiştir. 

Özellikle elektronik, bankacılık, finans, sigortacılık, hukuk, bilimsel araştırma gibi alanlarda 

önemli boşlukları olan gelişmiş ülkelerin taleplerini karşılamak üzere, yüksek vasıfları olan 

kişiler bu ülkelere göç etmişlerdir. Yüksek gelir düzeyine sahip çalışanlar ve zengin 

kapitalistler, küresel kentlerde lokanta, otel, inşaat, bakım-onarım, bireysel hizmetler gibi 

alanlarda ikincil iş gruplarına yönelik bir talep ortaya koymuşlardır. Yerli olanlar bu külfetli 

ve yorucu işleri düşük sayılabilecek ücretlerle yapma konusunda isteksiz olduklarından, 

işverenler yabancı çalışan istihdam etmeye başlamışlardır. Öte yandan ekonomik 

küreselleşme, gelişmekte olan ülkelerde mobil bir işçi havuzunun oluşmasına yol açmıştır. 

(Massey vd., 1994:723).  
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-Network (Ağ) Teorisi 

Göçe yönelik geliştirilen bir diğer teori olan network teorisinde sosyal ağlara vurgu 

yapılmaktadır. Göçmenler arasındaki ağ ilişkisi, göçmenleri, göçmen olmayanları ve 

kendilerinden önce göç etmiş olanları birbirlerine bağlayan kişiler arası akrabalık, arkadaşlık, 

ortak topluluktan olma gibi ilişkilerdir. Bu tür ağların ve bağlantıların oluşması, bu ağların 

göç etmek isteyen kişilerle bilgi paylaşması, iş bulmada yardımcı olması, potansiyel sosyal 

entegrasyon ortamı, kalacak yer ve konut edinmede destek olmaları gibi avantajlarla zaman 

içinde belirli bölgelere yönelik göç eğiliminin artmasına yol açar. Bu tür ağlar göçün 

maliyetini ve riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Genel olarak network teorisi göçü harekete 

geçiren nedenler ile göçün kalıcı olması arasındaki geçişlerin gerekçelerini ortaya koyar 

(Olejarova, 2007:17). 

 

1.4. Dünyada Göç Hareketleri 

Tüm dünyada göç hareketlerinin 2000’li yıllarla birlikte hızlanarak devam ettiği 

görülmektedir. Grafik-1’de görüldüğü üzere, 2000 yılında 173 milyon olan göçmen sayısı, 

2010 yılında 22 milyon artarak 222 milyona ve 2015 yılı itibarı ile 244 milyona yükselmiştir. 

Tüm dünyada gerçekleşen göçlerin yaklaşık 2/3’ü Avrupa’ya (76 milyon) veya Asya’ya (75 

milyon) yönelik olarak gerçekleşmektedir. Bu bölgeleri 54 milyon göçmenle Kuzey Amerika, 

21 milyonla Afrika ve 5 milyonla Avustralya ve Karayipler takip etmektedir.  

Grafik-1:Belli Bölgelere Yönelik Göçmen Sayısı (2000-2015) (Milyon Kişi) 

 

Kaynak: UN,  2016:6 
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Grafik-2’de, 2000-2015 arası dönemde seçili ülkelere yönelik göç hareketleri açıklanmıştır. 

Buna göre, tüm dünyada en yüksek göç hareketi 2015 yılında 47 milyon ile ABD’ye yönelik 

olarak gerçekleşmiştir. ABD’yi 12’şer milyonluk göç ile Rusya ve Almanya takip etmişlerdir. 

2000 yılında önemli bir göç hareketine sahne olmayan Türkiye ise Suriye iç savaşı ve Irak’ta 

yaşanan kargaşalar nedeni ile bu bölgelerden yüksek sayıda mülteci göçüne sahne olmuştur. 

2015 yılında Türkiye’ye yönelik göç eden sayısı 3 milyon olarak kaydedilmiştir.  

Grafik-2: Seçilmiş Ülkelerde Bulunan Göçmen Sayısı (2000-2015) (Milyon Kişi) 

 

Kaynak: UN,  2016:7 

Bireysel tercihlerin ve hedef ülkelerin beklentilerine bağlı olarak geçici veya kalıcı işçi 

statüsünde çok sayıda kişi, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yoğun bir göç 

hareketi içindedir. Genellikle daha yüksek ücret ve daha yüksek yaşam kalitesi beklentileri ile 

yapılan bu göçlerde, belli bir süre için hedef ülkede çalışıp ailelerine döviz göndermek ve 

belli bir tasarruf düzeyinden sonra ülkelerine göre dönmek isteyen göçmen işçilerin sayısı son 

yıllarda giderek artmaktadır. Grafik-3’de görüldüğü üzere, 2013 verileri ile 150.3 milyon olan 

göçmen çalışanın 112.3 milyonu (%74.7’si)  yüksek gelir grubuna dahil olan ülkelerde 
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bulunmaktadır. %11.7’lik bir dilime karşılık gelen 17.5 milyon göçmen işçi ise üst-orta gelir 

grubundan olan ülkelere yerleşmişlerdir. Bu grup ülkeleri, 16.9 milyonluk yabancı çalışan 

sayısı ve %11.3’lük tüm çalışan içinden aldığı pay ile alt-orta gelir grubu ülkeler takip 

etmektedir. En alt gelir grubuna sahip olan ülkeler ise %2.4’lük oran 3.5 milyon yabancı 

çalışan sayısı ile en alt grubu temsil etmektedir (ILO, 2015:xii). 

Grafik-3: Ülke Gruplarının Gelir Düzeylerine Göre Göçmen İşçi Bulundurma Oranları 

Kaynak: ILO (2015:xii) 

Grafik-4’de görüldüğü üzere, sadece Kuzey Amerika ve Kuzey-Güney ve Batı Avrupa 

bölgelerinin aldığı toplam göçmen çalışan oranı, tüm dünyanın neredeyse yarısına denk 

gelmektedir (%48.5). Arap ülkelerinde ise toplam %11.7 oranında yabancı işçi çalıştırma 

durumu söz konusu iken, bu grup ülkeleri Doğu Avrupa %9.2 ve Güneydoğu Asya %7.8 

ülkeleri takip etmektedir (ILO, 2015:xii).  
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Grafik-4: Göçmen Çalışanların Ülke Gruplarına Göre Dağılımı, 2013 

 

Kaynak: ILO, 2015:xii 

Grafik-5’de,  yabancı çalışanların en yoğun olarak çalıştıkları sektörler analiz edilmiştir. Buna 

göre tarımda istihdam oranı %11.1, endüstriyel alanlarda istihdam %17.8 iken, diğer 

hizmetler olarak tanımlanan düşük vasıflı yardımcı personel hizmetleri %63.4 ile en yüksek 

oranı oluşturmaktadır.  

Grafik-5: Yabancı Çalışanların Çalıştırıldıkları Sektörlerin Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: ILO, 2015:xiii 
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Yabancı ülkelere göç edenler, kazandıkları gelirlerinin önemli bir bölümüne kendi ailelerine 

göndermektedirler. Grafik 6’da görüldüğü gibi, Güney Asya ve Kuzey Afrika GSYİH’ye 

oranla en yüksek işçi dövizi geliri elde etmişlerdir. Güney Asya’da bu oran 2010’da %4 iken 

2013’e gelindiğinde %1’lik artışla %5’e yükselmiştir. Kuzey Afrika’da ise 2010’da %4.1’den 

2013’de %4.8’e yükselmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesinde ise 2010’da 

%0.90 olan oran, yaşanan göç hareketlilikleri ve ailelerin bir kısmının hedef ülkelerde çalışıp 

ailelerine para gönderme seçimleri nedeniyle 2013’de %1.7’ye yükselmiştir (ILO, 2014:190-

191). 

Grafik-6: Bölgelere Göre Yabancı Çalışanlar Tarafından Ailelerine Gönderilen İşçi 

Dövizlerinin Oranları (%) 

 

Kaynak: ILO, 2014:191. 

UN (2011)’e göre, yabancı ülkelerde çalışan işçilerin ailelerine gönderdikleri paralar (işçi 

dövizleri), emek göçü veren ülkeler açısından önemli bir finansal girdi ortaya koymakta olup, 

yoksulluğun azaltılması ve kalkınmanın hızlanması için önemli birer araç olarak kullanılabilir. 

Daha fazla işçi dövizi girdisi, ülke ekonomisinin özellikle sorunlu olduğu zamanlarda, 

ekonomi üzerindeki baskıyı azaltıcı yönde pozitif etkiler ortaya koyabilir. İşçi dövizlerinin 

istikrarlı şekilde ülkeye geliyor olması ayrıca ülkenin uluslararası sermaye piyasalarında daha 

düşük maliyetlerle borçlanma imkanına sahip olmasına yol açar. Bunun yanında, işçi 

dövizlerinin tüketim, gayrimenkul satın alma veya diğer yatırım kanallarına aktarılması, 

ekonominin hareketlenmesine de yol açar. Bu tür para transferlerinin doğrudan hanehalkını 
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ilgilendiren mikro etkilerinin yanında makro etkileri de söz konusudur. Bu etkiler şu şekilde 

açıklanabilir (UN, 2011:4-8): 

1. Göçmen İşçi dövizlerinin ekonomik kalkınma ile olan ilişkisi: Ailenin göç eden 

bireyinin geride bıraktığı aile mensupları üzerinde kısa ve uzun vadeli etkiler söz 

konusudur. Ailenin göç etmeyip geride kalan üyeleri, göçmen çalışanın gönderdiği 

para ile hayatını idame ettirecektir. İşçi dövizi, göç ve eğitim için alınmış olan 

kredilerin geri ödenmesinde, sigorta ve diğer harcamalarda kullanılacaktır. Gelen para, 

doğrudan hanehalkının gelir düzeyine yansıyacak, hanehalkının daha fazla mal ve 

hizmet satın almasına ve belli iş alanlarında yatırım yapmasına imkan sağlayacaktır. 

Hatta eğitim ve sağlık gibi alanlara daha fazla yatırım yapma imkanı olacaktır.  

2. Göçmen İşçi Dövizleri ve GSYİH arasındaki ilişki: Büyük hacimli işçi dövizi 

girdilerinin makroekonomik etkilerinin kısa vadeli yabancı sermayenin girdiği ülkede 

ortaya koyduğu yüksek kırılganlık risklerine göre çok daha istikrarlı olduğu yolunda 

genel bir kanaat vardır. İşçi dövizlerinin verimli yatırım harcamalarında kullanılması 

iktisadi büyüme performansını pozitif yönde etkiler. Genel bir ifade ile işçi dövizleri, 

işçi göçü veren gelişmekte olan ülkeler için bir çeşit sigorta görevindedir (Sharma, 

2009:2).  

3. Göçmen İşçi Dövizleri ile Yoksulluk ve Refah Düzeyi Arasındaki İlişki: İşçi dövizleri 

doğrudan göçmen işçinin yoksul olan ailesi tarafından alındığından, yoksulluğu 

azaltıcı bir özelliği olduğu düşünülür. İşçi dövizlerinin yoksulluğu azaltıcı etkisi mikro 

ve makro perspektiften değerlendirilebilir. Göçmen olarak çalışan işçiler, yabancı 

ülkede biriktirdiği dövizleri, ailesinin temel ihtiyaçlarını sağlaması için gönderir. 

Yapılan birçok çalışmada, doğrudan yoksul ailelerin geçimlik ihtiyaçlarına yönelik 

değerlendirilen işçi dövizlerinin yoksulluğu hafifletmede çok güçlü bir enstrüman 

olduğu söylenilmektedir. 

4. Göçmen İşçi Dövizleri ve İstihdam Arasındaki İlişki: Makro bir değerlendirme ile işçi 

dövizi geldiğinde, aileler elde ettikleri sermaye birikimleri ile iş yeri açma ihtimaline 

kavuşabilirler. Bu durum ise göç etmemiş olan aileler için istihdam imkanı ortaya 

koyabilir. 
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Başka ülkelere göç ederek istihdam edilen çalışanların gittikleri ülkelerin emek piyasası 

üzerinde pozitif ve negatif etkileri bulunmaktadır. Aşağıdaki Tablo-3’de Avrupa özelinde 

yabancı çalışanların yerli çalışan ve emek piyasası üzerindeki etkileri özetlenmiştir. 

Tablo-3: Avrupa’da Çalışan Yabancı İşçilerin Yerli Çalışanlar ve Emek Piyasası 

Üzerindeki Etkileri 

Avantajlar Dezavantajlar 

Yabancı çalışanların yerel işçilerin ücretleri 
üzerinde oldukça düşük etkileri vardır. 

Yeni göç eden yabancı çalışanlar, kendilerinden 
önce göç eden yabancıların ücretleri üzerinde 
aşağı doğru baskı yapabilirler. 

Yabancı çalışanların düşük eğitim seviyesine 
sahip yerli çalışanların ücretleri üzerine etkisi 
oldukça düşüktür. 

Katı emek piyasalarında yabancı işçilere 
yönelik ücret etkisi oldukça düşüktür. Bu 
sektörlerde istihdam dışı kalma ihtimalleri 
yüksektir. 

Uzun dönemde, yüksek eğitim düzeyine sahip 
yabancı çalışanlar inovasyonla daha yüksek bir 
verimlilik etkisi ortaya koyabilirler. 

Bazı Güney Avrupa ülkelerinde göçmenler 
daha düşük eğitim düzeyine sahiptirler. 

Avrupa ülkelerinde bulunan yabancı çalışanların 
eğitim düzeylerinin yerli muadillerinden daha 
yüksek olduğu görülmektedir.   
Kaynak: Peri, 2014. 

Yabancı istihdamı konusunda son olarak,  iş bulma konusunda yaşanan sorunlara değinmek 

gerekmektedir. Grafik-7’de, 2014 verilerine göre göçmen çalışanların AB’de iş bulma 

konusunda karşılaştıkları engeller açıklanmaya çalışılmıştır. Dil sorunu, işin gereklerini doğru 

kavrayamama, işe ait vasıfları sağlayamama, bulunan işin yaşanan yere olan fiziksel uzaklığı 

gibi engeller öne çıkmaktadır. Dil sorununun en yoğun şekilde yaşandığı ülkenin %36.6 ile 

Avusturya olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkeyi %18 ile Fransa takip etmektedir. İşin gereklerini 

kavrayamama konusunda en fazla sorun yaşanan ülke, %30.6 ile İtalya olmuştur. Bu ülkeyi 

%27.5 ile Avusturya izlemiştir. Bu iki engel dışında, vasıf yetersizliği ve fiziksel uzaklık gibi 

sorunların bir arada değerlendirildiği bölümde, İspanya %56.5 ve Yunanistan %52.1 ile ilk iki 

ülke olmuşlardır. Herhangi bir iş engeli ile karşılaşmadan işe başlama konusunda en yüksek 

orana sahip olan ülke %33.9 ile Fransa olurken, bu konuda en geride kalan ülke %13.9 ile 

Yunanistan olmuştur. 
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Grafik-7:AB’de İş Bulmada Karşılaşılan Engeller 

 

Kaynak: de Lima vd.,2016:21 
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1.5. Türkiye’ye Yönelik Göç ve Yabancı İstihdamı 

2014 yılında Türkiye, 1.6 milyon göçmen sayısı ile dünya’da en çok yabancı göçmene ev 

sahipliği yapan ülke konumunda olarak kayıtlara geçmiştir(UN,2016:9).  Uluslararası Göç 

Raporu’na(2015) göre Türkiye’de son on yıl içerisinde gelen yabancı göçmen sayısı artış 

göstermiştir. Grafik-8’e göre; 2000 yılı içerisinde Türkiye’deki yabancı göçmen sayısı, 

toplam nüfusun %2’sini oluşturmaktaydı; 2015 yılında ise bu oranın %4’e yükseldiği 

görülmektedir(UN,2016).   

Grafik-8: Türkiye’de Toplam Nüfusa göre Yabancı Göçmen Oranları(2000 ve 2015) 

Kaynak: United Nations, 2016:30 

 

Ülkemize geçici ya da uzun süreli ikamet etmek üzere giriş yapan yabancı sayısı sürekli 

artmaktadır. Resmi istatistiklerde Türkiye’ye deniz, kara ve hava ulaşımı ile giriş - çıkış yapan 

kişi sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Ancak formel ya da informel istihdam açısından 

yabancıların ikamet izni alıp almadığı önemlidir. “ikamet izni yabancılara ülkemiz içinde 

belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlayan belgedir” (Göç İdaresi, 

2015:42). İkamet izni alanların tamamının işgücüne katılım açısından doğrudan etkili 

olduğunu söylemek doğru değildir. Ancak yine de bir ipucu olarak değerlendirilebilir.  

Grafik-9’da Türkiye’de ikamet izni verilen yabancı sayısının yıllar itibariyle gösterdiği artış 

eğilimi gösterilmiştir. 2005- 2015 döneminde inişli çıkış bir trend gözlense de, 2009 yılından 

sonra ikamet izni verilen yabancı sayısı (2013 yılındaki küçük bir gerileme dışında) sürekli 

artış göstermiştir. 2015 yılında ikamet izni verilen yabancı sayısı 422895’e yükselmiştir. 
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Grafik-9: Türkiye’de İkamet İzni Verilen Yabancıların Yıllara Göre Dağılımı 

 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2015:43. 

Yabancılara verilen ikamet izni sayısı, yabancı istihdamı konusunda yapılacak analizlerde veri 

olarak değerlendirilebilir. İkamet izni alanların, çalışma izni olmayan kısmının informel 

yollarla iş hayatına katılmaları mümkündür. Ancak kayıtlı istihdam üzerine yapılacak 

analizler açısından ikamet izni alanlar içerisinde çalışma izni alanların payı öncelikli olarak 

değerlendirilmelidir. Grafik-10’da ikamet izni türlerinin 2015 yılı itibariyle dağılımı 

gösterilmiştir. Toplam içerisinde (422895 kişi içerisinde), çalışma izni alanların oranı (62756 

kişi) %15’dir. Kısa dönem ikamet izni olanlar %48, aile ikamet izni olanlar %17, öğrenci 

ikamet izni olanlar %16, diğer ikamet izni olanlar ise %4’dür. 

 

Grafik-10: Türlerine Göre İkamet İzni Olan Yabancı Sayısı, 2015 

 

*İlgili mevzuata göre, Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılmıştır 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2015:45.  
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Çalışma izni ile ülkemizde bulunan yabancıların ülke bazındaki dağılımı Grafik-10’da 

gösterilmiştir. Grafik-11’de görüldüğü gibi, çalışma izni sıralamasında Gürcistan ilk sırada, 

Ukrayna ikinci sırada ve ardından diğer ülkeler gelmektedir. 

 

Grafik-11: 2015 Yılında Ülkemizde Çalışma İzni ile Bulunan Yabancı Sayısı (İlk On Ülke) 

 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2015:55. 

 

Yabancı istihdamı konusundaki analizlerde, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar için yasal 

bir zorunluluk olan çalışma izninin niteliği (süresi), çalışma izni alanların eğitim durumu ve 

cinsiyet dağılımı gibi değişkenler öne çıkmaktadır. Bu değişkenler dikkate alınarak bu konuda 

geliştirilecek politika önerileri politika yapıcılar tarafından dizayn edilmektedir. 

Yabancılara verilen çalışma izinleri, süreli izin, süresiz izin ve bağımsız çalışma izni olmak 

üzere üç başlıktan oluşmaktadır. Bu izin türleri ve yabancı kavramı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nın Yabancıların Çalışma İzinleri isimli Raporu’nda tanımlanmıştır: 

Şöyle ki, “5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 

vatandaşlık bağı bulunmayan kişi, yabancı; gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden 

fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve benzeri karşılığı çalışan yabancı, bağımlı 

çalışan; uzun süre kanuni ve kesintisiz ikamet eden, kendi ad ve hesabına çalışan yabancıya 

ver len z n, bağımsız çalışma zn ; bel rl  b r şyer  veya şletmede ve bel rl  b r meslekte 

çalışmak üzere belirli bir süre geçerli olmak üzere verilen izin, sureli çalışma izni; belirli bir 
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işletme, meslek, mülkî veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın uzun süre yasal ikamet izni 

olanlara verilen izin süresiz çalışma izni kavramı ile ifade edilmiştir (ÇSGB, 2015:5) 

Yabancılara verilen çalışma izinlerinin dağılımı, aşağıdaki Tablo 4’de görülmektedir.2  Tablo-

4’de ilk  dikkat çeken nokta, süresiz çalışma izni sayısı ile bağımsız çalışma izni sayısının 

süreli izin sayısının hayli gerisinde olmasıdır. Süresiz izin almak için yasalara uygun uzun 

süreli ikamet iznine sahip olmak gerekmektedir. Uzun süreli yasal ikamet iznine sahip olmak, 

bir anlamda güven göstergesi olarak değerlendirildiğinden, bu durumu belgeleyenlere süresiz 

çalışma izni verilmektedir. Uzun süreli ve yasalara uygun olarak ikamet yerine getirilmesi çok 

kolay bir koşul olmadığından bu tür çalışma izni sayısı süreli izin sayısına göre oldukça azdır. 

Aynı durum bağımsız çalışma izni içinde geçerlidir. Bağımsız çalışma izni almak için de uzun 

sure kanuni ve kesintisiz ikamet etme zorunluluğu vardır.  Süreli çalışma izni almak için uzun 

süre ikamet koşulu olmadığı için, yabancılara verilen bu tür çalışma izni sayısı yüksektir. 

 

Tablo-4: İzin Türlerine Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzin Sayıları (2011-2015) 

Yıl Süreli İzin Süresiz İzin Bağımsız Toplam 

2011 17.318 132 16 17.466 

2012 32.19 80 9 32.279 

2013 45.725 94 9 45.828 

2014 52.206 95 3 52.304 

2015 64.426 117 4 64.547 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015:1 

Yabancılara verilen çalışma izni sayısının cinsiyet temelli dağılımı esas alındığında, 

kadınların aleyhine cinsiyet temelli bir ayrımın olmadığı bilakis 2011 – 2015 dönemini 

gösteren Grafik 12’de görüldüğü gibi kadınlar daha fazla çalışma izni almıştır.  

 

 

                                                           
2 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan raporlarda yer alan 
veriler arasında küçük bir yüzde de olsa farklılık bulunmaktadır. Bu durum yapılacak değerlendirmelere bir engel 
teşkil etmemektedir.  
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Grafik-12: Çalışma İzni Alanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2011-2015) 
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Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015:4. 

Ülkemizde yetkili kurumlar tarafından farklı eğitim düzeyindeki yabancılara çalışma izni 

verilmiştir. Okur yazar olanların yanısıra, daha ileri düzeyde eğitim alan yabancı çalışanlara 

da  çalışma izni verilmiştir. Tablo-5’de dikkat çeken nokta, lise, yüksek okul ve üniversite 

mezunlarının toplamda çok büyük bir paya sahip olmasıdır. Belirli bir eğitim düzeyine sahip 

kişilerin başka ülkelere göç konusuna daha duyarlı olması, kendi ülkelerinde iş imkanlarının 

çok sınırlı olmasının, bu tablonun ortaya çıkmasına yol açığı söylenebilir. Eğitimli kişilerin 

daha fazla çalışma izni alması, Ülkemizde yabancı istihdamı konusunda yapılan yasal 

düzenlemelere de yansımıştır. 13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6735 

sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nda nitelikli işgücü vurgusu yapılmıştır. Bu Kanun’da yer 

alan nitelikli yabancı düzenlemesi ile, nitelikli yabancı çalışanlara süresiz çalışma izninin 

sağladığı haklar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Tablo-5:Eğitim Düzeylerine Göre Çalışanlara Verilen Çalışma İzin Sayıları, 2015 

Eğitim Düzeyi       Süreli           Süresiz 

                   

Bağımsız             Toplam 

Okur-Yazar 3,960 0 0 3.96 

İlkokul 1.816 1 0 1.817 

Ortaokul 6.131 3 1 6.135 

Lise 24.679 14 0 24.693 

Yüksekokul 5.844 9 0 5.853 

Üniversite 20.071 72 3 20.146 

Yüksek Lisans ve üzeri 1.917 18 0 1.935 

Bilinmeyen 8 0 0 8 

Toplam 64.426 117 4 64.547 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015:10. 

 

Çalışma izni verilirken, yaş grubu hassasiyeti çok belirgin değildir. Her yaş aralığındaki 

yabancı çalışana çalışma izni verilmiştir. Grafik 13’de, cinsiyet ve yaş grubuna göre verilen 

çalışma izni sayısı gösterilmiştir. 25- 29 yaş aralığındaki yabancı çalışanlar, en fazla çalışma 

izni alan grubu oluşturmaktadır. Bu yaş grubunda çalışma izni alanlar içerisinde kadın sayısı 

erken sayısında göre daha yüksektir. 25-29 yaş aralığında çalışma izni alan kadın sayısı,7707 

iken erkek sayısı 4849’da kalmıştır. 20-24 yaş aralığında çalışma izni alan erkek yabancı 

sayısı, çalışma izni alan kadın sayısının yarısından azdır.  

 

 

 

 



46 

 

Grafik-13: Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına Göre Çalışma İzni Verilen Yabancı Sayıları, 2015 

 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015:12. 

 

Çalışma izni konusundaki nitel ve nicel değerlendirmelerden sonra önemle ifade etmek 

gerekir ki, ülkemizde istihdam edilen yabancıların çok az bir bölümü yasal çalışma iznine 

dayalı olarak çalışmaktadır. Türkiye’de yasal ikamet izni ve çalışma izni olan yabancı çalışan 

sayısı, fiilen ikamet eden ve çalışan yabancı sayısının hayli gerisindedir. Kayıt dışı çalışan 

yabancıların gerçek sayısını net olarak tespit etmek hayli güçtür. Ancak bu konudaki 

araştırmalar ve raporlar, yabancı kaçak sayısının izinli çalışan sayısının kat kat üzerinde 

olduğunu vurgulamaktadır.  

 

Yabancı kaçak istihdamı sorunu özellikle hizmetler sektöründe gözlenmektedir. Hizmetler 

sektörü, en çok büyüyen gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Çünkü, kişi başına düşen 

gelir ve dolayısıyla refah düzeyi arttıkça bireylerin yiyecek, içecek, konaklama ve dinlenme 

hizmetlerine yönelik talepleri artmaktadır. Bu sektörlere yönelik talep arttıkça, yeni yatırımlar 

yapılmakta ve işletme sayısı sürekli artırmaktadır. Sektördeki iş hacmi ve istihdam imkanları 

artarken belirli alanlarda yeterli miktarda işgücü bulmakta sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sıkıntı 

büyük ölçüde ağır işler için gözlenmektedir. 
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Yiyecek içecek sektöründe, aşçı yardımcılığı, komi hizmetleri, bulaşıkçılık ve temizlik 

hizmetleri gibi alanlarda elaman temininde sıkıntı yaşanmaktadır. Yerel emek piyasasında 

taleplerini karşılayamayan iş yeri sahipleri, yabancı istihdamına yönelmektedirler. Yabancı 

istihdamı, ikamet ve çalışma izni her zaman mümkün olmadığından çoğunluklu yasal bir 

zeminde yapılamamaktadır. Kayıt dışı istihdam edilen yabancılar, mevcut durumları 

nedeniyle iş bulma konusunda güçlük yaşayacaklarını düşündüklerinden çalıştıkları işyerinin 

şartlarını kabul ederek uzun süre iş değiştirmeden çalışmayı tercih etmektedirler.  

Yabancı kaçak işçilerinden çalışma hayatında yaşadığı en önemli sorunların başında, sosyal 

güvenlik haklarından mahrum olmaları gelmektedir. Bu işçiler, tatil, dinlenme ve vatandaşlar 

için geçerli olan mesai saatlerinde çalışma gibi imkanlarından yoksundurlar. Ağır işlerde 

çalışan işçiler, bazen birden işi ya da birden fazla işçinin yapacağı işi yüklenmek zorunda 

kalmakta ve mesaii saatleri dışındaki çalışmalarının karşılığını alamamaktadırlar. 

Yabancı istihdamı konusu, Türkiye’de yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 2003 yılında 

çıkarılan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile, 13 Ağustos 2016 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancı 

istihdamı konusundaki başlıca düzenlemelerdir. 6735 Sayılı Kanun ile, 4817 Sayılı Kanun’un 

yürürlülüğüne son verilmiştir. 6735 sayılı Kanun’un amacı, “uluslararası işgücüne ilişkin 

politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve 

çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve 

sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındak  hak ve yükümlülükler  düzenlemekt r”. 

22/10/2014 tar hl  ve 29153 sayılı Resm  Gazete’de yayımlanan “Geç c  Koruma 

Yönetmel ğ ” le 15/1/2016 tar hl  ve 29594 sayılı Resm  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik”, yabancı 

çalışanların kayıt alınması amacıyla çıkarılmış, yönetmeliklerdir. 
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1.6. Yabancı Çalışanlar Üzerine Yapılan Araştırmaların Bulguları (Literatür 

Araştırması) 

Literatürde yabancı çalışan, vatandaşı olmadığı bir ülkede, geçici olarak bir işyerinde istihdam 

edilen vasıflı, vasıfsız, yasal veya kayıt dışı çalışanların tamamını ifade eder Mohamed, vd, 

(2012:531). Sosyal ve ekonomik maliyetlerinin büyüklüğü ve belirsizlikler dolayısıyla, birçok 

kişi kendileri için çok daha uygun olduğunu tahmin ettikleri ülkelere göç etmekten imtina 

ederler. Göçmen işçiler ise geçici veya sürekli olsun aksine bu maliyetlere katlanmayı göz 

alarak yola çıkmışlardır. Öte yandan göçmenler network ilişkileri, aile bağları ve diğer 

gerekçelerle kendilerinden önce göç etmiş yakınlarını takip etmenin yanında, çoğu zaman da 

bireysel olarak kendileri ve aileleri için ekonomik olarak en yüksek imkanları sunan bölgeye 

doğru göç etme ve burada çalışma tercihleri üzerinde dururlar. Borjas (2001:51)’ın yaptığı 

çalışmada ABD’ye göç eden göçmenlerin kendilerinden önce göç eden göçmenleri takip 

etmek yerine, vergi ve ücret avantajlarını daha fazla sağlayan eyaletlerde yoğunlaştıkları 

görülmüştür. Dolayısıyla, göçmenlerin sadece tanıdıklarının çalıştıkları yerlere gitmediği, 

bilakis, ekonomik çıkarlarını gözeterek hareket ettikleri tespit edilmiştir. Bu davranış 

eğiliminin, emek piyasasının işleyişinde etkili olduğunu belirtmek üzere “göç, emek 

piyasasının tekerlerine yağ sürmektedir”. İfadesi kullanılmaktadır.  

Yabancı istihdamına ilişkin çalışmalar konunun farklı boyutları üzerinde durmuşlardır. Borjas 

ve Tienda (1987), özellikle 1970’lerden sonra göç eden yabancı çalışanların önceki dönemlere 

göre giderek daha vasıfsız olduklarını vurgulamış ve buna bağlı olarak hem istihdam oldukları 

işlerin vasıfsızlığı hem de aldıkları ücretlerin ülkelerin yerli çalışanlarına göre düşüklüğü 

üzerinde durmuşlardır. Benach vd (2010), yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde yabancı 

istihdamının çoğunlukla tehlikeli ve sağlık riski taşıyan işlerde gerçekleştiğini ve bu yolla bu 

ülkelerin ekonomik gelişimlerine katkıda bulunduklarına işaret etmektedir. Bunu teyit eden ve 

ABD için yapılan bir çalışmada Loh ve Richardson (2004), yabancı çalışanların çoğunlukla 

tehlikeli ve düşük vasıflı işlerde çalıştıklarını ve bu tercihlerin sonucunda da ölümcül 

kazalarda yabancı çalışanların daha fazla hayatını kaybettiğini tespit etmişlerdir.  

Svensson, vd. (2013), çok sayıda bilimsel makale, kitap, araştırma raporu ve konu ile ilgili 

diğer akademik yayınları tarayarak tarım sektöründeki göçmen işçiliğini iktisadi, sosyal, 

yasal, politik ve sağlık açısından değerlendirmeye çalışmıştır. Çalışmada elde edilen 

sonuçlara göre, farklı coğrafik bölgelerde, araştırmaların kapsamı ve analiz birimi değişkenlik 

gösterse de, göçmen tarım işçilerinin kötü çalışma koşullarında çalıştığı, çok ciddi sağlık 
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sorunları ve güvenlik tehlikesi ile karşı karşıya olduğu, sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları, 

düşük ücretlerle uzun çalışma saatlerinde çalıştıkları, dil ve kültürel engellerle karşılaştıkları 

belirlenmiştir. 

Preibisch (2007:418, 444), Kanada’nın tarımsal ürünler piyasasında rekabet gücünün 

arttırılması konusunda performansının yükseltilmesi için geçici vize ile çalıştırılan geçici 

yabancı çalışanların bahçıvanlık sektörüne katkılarını değerlendirmiştir. Preibisch (2007)’e 

göre, sınırlı bir süre için ülkede bulunuyor olmaları nedeniyle iş haklarının yerli çalışanlara 

göre sınırlı olması ve son derece disiplinli çalışma ahlakları bu kişilerin istihdamının tercih 

edilir olmasına yol açmıştır. Ayrıca, göçmen çalışanların kendi ülkelerindeki geçimlik gelir 

düzeylerinin düşük olması nedeniyle yerli emsallerine göre daha zor iş koşullarında ve daha 

değişken çalışma saatleri ile çalışmayı kabul etmeleri nedeniyle kimi iş verenlerce daha fazla 

tercih edilebildiklerini de açıklamıştır. 

Funkhouser (2000:144), yabancı çalışanların bulundukları ülkede istihdam seviyelerinin 

artışını sağlayacak kimi sosyal ve ekonomik faktörler üzerinde durmuştur. Yazara göre çocuk 

bakımı ve evlilik gibi ailevi gerekçelerle yabancıların istihdamının düşmesine karşılık, 

vasıfların yükseltilmesine yönelik yapılan yatırımlarla  yabancı istihdamının zaman içinde 

arttığını vurgulamıştır. Vasıf geliştirmeye yönelik yatırımlar, göç edilen ülkenin dilinin 

öğrenilmesi, iş başı eğitim ve akademik eğitime devam edilerek vasıfların yükseltilmesi 

sağlanabilir. 

Jandl, vd (2009:25), iş bulmakta güçlük çeken yabancı işgücünün kayıt dışılığa itilmesi 

üzerinde durmuştur. Yazarlar kayıt dışılığın, çalışan açısından özlük hakları, sosyal güvence, 

iş güvenliği vb konularda önemli sorunlar doğurduğunu, devlet açısından da vergi geliri 

kaybına yol açtığını vurgulamışlardır.  

Uygun işgücünü bulmakta güçlük çeken sektörlerde yabancı çalışanların istihdamı, ülke 

ekonomisi ve istihdamın gerçekleştirildiği sektörler için ciddi bir itici güç oluşturacaktır. 

Çoğu ülkede yabancı istihdamı, genellikle tarım, hizmet ve inşaat gibi sektörlerde 

yoğunlaşmaktadır Mohamed, vd., (2012:533). Benzer bir yorumla Borjas (2000:8)’da yabancı 

çalışanların doğru sektörlerde istihdam edilmeleri ile işgücünün ekonomiye katkılarının kişi 

başı milli gelir ölçeğinde gözlemlenebildiğini, ancak bu olumlu etkinin düşük düzeyde 

olduğunu belirtmiştir. Borjas (2000:8) ayrıca, belirli gruplara (etnik gruplar, vakıflar, 

sendikalar vb) bağlı olarak hareket eden göçmenlerin ücretlendirmelerinde diğer göçmen 

gruplarına göre zaman içinde ıraksama söz konusu olduğunu vurgulamıştır. Etnik köken ve 
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ten renginin, istihdam ve ücretlendirme politikalarında önemli bir etken olarak ortaya 

çıkabileceğini araştıran çalışmalar da vardır. ABD’de çalışan yabancı işçiler üzerinde yaptığı 

çalışmada, çalışanların ten renkleri ve boyları göçmen çalışanlar arasında ücretlendirmede 

etkili olduğunu tespit etmiştir. İngilizce konuşabilme, ana ülkede sahip olduğu meslek, aile 

geçmişi, etnik köken, ırk ve doğduğu ülke konularında son derece hassasiyet gösterilerek 

yabancı çalışanın alındığı ABD’de, araştırmaya göre açık ten rengine sahip göçmen 

çalışanların daha esmer olan aynı grup çalışanlara göre %17 oranında daha yüksek 

ücretlendirildiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde daha uzun boylu olan çalışanların da daha 

yüksek bir ücret düzeyi ile ücretlendirildiği tespit edilmiştir. Buna göre, daha koyu tenli ve 

kısa boylu çalışanlara yönelik negatif bir ayrımcılık söz konusudur. Benzer bir çalışmayı 

İsveç için yapan Arai ve Vilhelmsson (2001), bu ülkeye göç eden yabancı çalışanlar arasında 

Avrupa kökenli olmayan göçmenlerin, ülkenin yerli çalışanlarına göre iş bulma imkanlarının 

iki kat daha güç olduğunu ve çok zaman eş iş yapan yerli çalışanlara göre daha düşük 

ücretlendirildikleri veya istihdam dışı kaldıklarını açıklamışlardır. Kerr ve Kerr (2011:24), 

yabancı çalışanın hedef ülke üzerindeki etkilerini araştırmışlar ve Kuzey Avrupa özelinde 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Kuzey Avrupa’da işe yeni başlayan yabancı çalışanların, 

emsal yerli ve eski göçmen çalışanlara göre daha düşük ücretlerle başlatıldığı görülmüştür. 

Yeni göç eden yabancı çalışanın aldığı ücret ile yerli çalışanların aldıkları ücretler zaman 

içinde yakınsamakla birlikte, Kuzey Avrupa için yabancı emek piyasalarının daha zayıf 

olduğunu tespit etmişlerdir. Her ne kadar birçok çalışmada yabancı istihdamının emsal yerli 

çalışanların ücretleri üzerinde ihmal edilecek kadar düşük etkiler bıraktığı ifade edilmekle 

birlikte, yazarlara göre, son dönemde ve özellikle düşük eğitim seviyesine ve düşük vasıflara 

sahip çalışanlar arasında daha yüksek ücret düşürücü etki yaptığını ifade etmişlerdir.   

Yabancı istihdamı üzerine yapılan araştırmalarda, bu tür istihdamın hedef ülkenin emek 

piyasası ve emek piyasası ile ilgili değişkenler üzerindeki etkisine de dikkat çekilmektedir. 

Dustmann vd.(2005),  İngiliz İşgücü Araştırmaları’ndan elde edilen verileri kullanarak 

göçmenlerin emek piyasası değişkenleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, 

yetenek dağılımı açısından göçmenler ile yerli işgücü arasında bariz bir yakınlık olduğu 

gösterilmiş, ayrıca, göçün makro ölçekte toplam istihdam, işsizlik ve ücretler üzerindeki 

olumsuz etkisinin çok güçlü olmadığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Ortega ve Verdugo (2014) 

ve Ortega (2014), göçün Fransız emek piyasası üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Elde 

edilen bulgular, göçmenler ile yerel iş gücü arasındaki ikamenin mükemmel olmadığını 
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göstermiştir. Her iki araştırmada, Fransa’nın İşgücü Araştırmaları ve Nüfus Sayımı’ndan elde 

edilen 1968 – 1999 dönemine ilişkin veriler kullanılmıştır.  

Emek piyasası ile ilgili değişkenlerden söz ederken, özellikle yabancı işçi istihdamının yerel 

işgücünün ücret seviyesi üzerinde ne ölçüde etkili olduğu konusu öne çıkmaktadır. Yabancı 

istihdamının yerel işgücünün ücret seviyesi üzerindeki etkisi, aynı işlere talip olmaları halinde 

onların yerine istihdam edilmeleri ya da işe girişte düşük ücrete rıza göstermeleri halinde 

ortaya çıkmaktadır. Bu duruma dikkat çeken Friedberg ve  Hunt, (1995),  ilgili literatürdeki 

araştırmaların, göçmenlerin yerel işgününün istihdam olanakları ve ücretleri üzerinde kayda 

değer düzeyde olumsuz etkisinin olduğunu çok fazla desteklemediğini ifade etmişlerdir. Öte 

yandan, ABD ve diğer ülkeler üzerine yapılan çoğu ampirik araştırmanın, toplam nüfus 

içerinde göçmen payında %10’luk bir artışın yerel işgücü ücretlerinde en fazla %1’lik bir 

düşüşe yol açtığına dair bulgulara ulaştığını vurgulamışlardır.  

Kanada için yapılan bir çalışmada, Gross ve Schmitt (2012:25),  geçici yabancı işçilerin 

ekonominin büyümesinde katkıları olduğunu açıklamış, kısa dönemde hızlı ve esnek emek 

arzı sayesinde, yabancı işçi çalıştırmanın emek kıtlığı sorununa yönelik uygun bir çözüm 

olduğunu açıklamıştır. Ancak  Kanada’nın uyguladığı geçici işçi programları gereği, aynı 

sektörde çalışan yerli çalışanlarla birlikte sayılarının artmasıyla zaman zaman işsizlik 

sorununa sebep olduğu üzerinde durmuşlardır. 

Benzer bir çalışmayı North Carolina’da çalışan yabancı çiftçiler ile yerli çiftçiler için yapan 

Clemens (2013:25), yabancı çiftçilerin, yerli çiftçilerin istihdamı üzerinde etkilerinin sıfır 

olduğunu tespit etmiştir. 

Yabancı istihdamına ilişkin analizler, genellikle göç edilen ülkeler üzerinde teksif olmaktadır. 

Ancak, işgücü göçünün göç veren ülkeler açısından da etkili olduğunu yadsınamaz bir 

gerçeklik olarak vurgulamak gerekmektedir. Adams ve Page (2005:1645), 71 gelişmekte olan 

ülke üzerinde yaptıkları analizlerle göçmen çalışanların ailelerine gönderdikleri paralar 

sayesinde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan yoksulluk sorunun azaltılabileceğine yönelik bir 

çalışma yapmışlardır. Çalışmada, yabancı çalışan sayısının ülke nüfusu içinde %10 artması 

durumunda, günlük 1 $’ın altında yaşamak durumunda kalan insanların oranında %2.1’lik bir 

azalma olacağını tespit emişlerdir. 

Benzer bir çalışmada, Shroff (2009:2), Meksika özelinde ailelere gönderilen paraların 

yoksulluğu azaltma etkisini değerlendirmiştir. Shroff (2009), yaptığı araştırmada, nakit para 

transferlerinin yıllar arasında yoksulluk düzeylerini etkileme noktasında istikrarlı bir durum 
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ortaya koymadığını, ancak ülke içinde farklı kentlerde çalışarak ailelere gönderilen paraların 

miktar olarak çok daha düşük düzeylerde olmakla birlikte aileler arasındaki yaygınlığı 

nedeniyle daha etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmanın Türkiye uygulamasını yapan 

Tansel ve Yaşar (2010:1), yabancı ülkelerde çalışan işçilerin ülkeye gönderdikleri dövizin 

tüketim, ithalat ve gelir üzerinde başlangıçta yavaş yavaş olumlu etkisi olduğunu, ancak ikinci 

yıldan itibaren bu olumlu etkinin aşınmaya başladığını ortaya koymuştur. İşçi dövizlerine 

dayalı olarak çıktıda görülen büyüme Türkiye örneğinde yoğun olarak 1970’li yıllarda 

gözlenmiştir. 

Göç veren ülke vatandaşlarının yabancı ülkelerdeki istihdamının gelir akışı nedeniyle pozitif 

yönünü vurgularken, nitelikli işgücü göçünün beyin göçü olduğu gerçeğini de unutmamak 

gerekmektedir. Eğitimli göçmen çalışanlar üzerine yaptığı çalışmada, Docquier (2007:27), 

göç dalgalarındaki artışla birlikte beyin göçünün de hızlandığını, gelişmekte olan ülke kökenli 

vasıflı çalışanların göç süreçlerine daha hızlı şekilde katıldıklarını göstermiştir.  

Yabancı çalışanların istihdamı konusunu Türkiye özelinde ekonometrik analizlere ve saha 

araştırmasına dayalı olarak inceleyen çalışmalar sayıca oldukça azdır. Saha araştırmasına 

dayalı bazı çalışma örnekleri aşağıda özetlenmiştir. 

İçduygu, (2005), kaçak göç ve yabancı işçi istihdamını esas alarak Türkiye’deki işgücü 

piyasası üzerine bir değerlendirme yapmak amacıyla, ağırlıklı olarak İstanbul olmak üzere 

Marmara Bölgesi özelinde kaçak işçilerin yoğun olarak bulunduğu ev işleri, tekstil, inşaat, 

lokanta ve diğer gıda ile ilgili sektörler, fuhuş ve eğlence sektörlerinde gözlem ve mülakat 

yapmıştır. Çalışma kapsamında kaçak işçiler ile ilgili verileri teyit etmek amacıyla, Hükümet 

yetk l ler , şç  send kaları g b  ulusal s v l toplum örgütler , uluslararası s v l toplum örgütler , 

uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar ve seç lm ş elç l klerle yapılan görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ve bazı önemli tespitler aşağıdadır: 

- Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareket  üç alt grup tarafından gerçekleşt r lmekted r. İş 

aramak ç n gelen göçmenler b r nc  grubu oluşturmaktadır. Bu gruptak ler, Esk  

Sovyetler B rl ğ  ya da Doğu Avrupa ülkeler nden (Rus Federasyonu Moldova, Romanya, 

Ukrayna gibi) gelmektedir. “Moldovalı kadınlar ev şler nde; Moldova, Ukrayna, 

Romanya ve Rusya'dan gelen kadınlar fuhuş ve eğlence sektöründe; Moldova ve 

Romanyalı kadınlar tekst l sektöründe; İran, Irak, Moldova ve Romanya'dan gelen 

erkekler nşaat, değ ş k ülkelerden gelen kadın ve erkek göçmenler se lokanta ve gıda 

sektöründe ş bulmaktadırlar”. Bu gruptaki yabancılar, ülkemize yasal yollardan 
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gelmelerine rağmen vizeleri bittiğinde yenileme yoluna gitmemiş kişilerin yanısıra turist 

vizesi ile çalışan kişilerden oluşmaktadır. İk nc  gruptak ler Batı Avrupa ülkeler ne 

g tmek ç n Türk ye’y  trans t ülke olarak değerlend rmek steyen trans t göçmenlerd r. 

Bu k ş ler İran ve Irak, Afgan stan, Pak stan, Bangladeş, H nd stan, Fas, N jerya, Cezay r, 

Mısır ve Somali’den gelm şlerd r. Kend  ülkeler ne ger  dönmek stemeyen redded lm ş 

sığınmacılar üçüncü grubu fade etmekted r. İk nc  ve üçüncü gruptak  göçmenler, nşaat 

ve gıda ile ilgili şirketlerde düzensiz süreli olarak çalışmakta ya da seyyar satıcılık gibi 

marjinal sektörlerde faaliyette bulunmaktadır.  

- Kendi ülkelerindeki zayıf ekonomik koşullar ve düşük hayat standardı, daha fazla para 

kazanarak ailelerini destekleme isteği yabancıların göç etmelerinin temel sebepleridir. 

- Türkiye’nin göçmenlerin ülkelerine coğrafi olarak yakınlığı, burada akraba ve 

arkadaşlarının bulunması, Türkiye ekonomisinde emek yoğun sektörlerde oluşan ucuz 

emeğe yönelik talep ülkemizi tercih etme gerekçelerini oluşturmaktadır.  

Çel k (2005), göçmen kadın ev şç ler n n deney mler n  kendileri ile görüşme yapmak 

suretiyle tespit etmeye çalışmıştır. Çalışmada 16 kadın işçi ile görüşme yapılarak bu tür 

işçilerin çalışma şartları ve sosyal hayatları hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Ulaşılan bazı 

önemli bulgular aşağıdadır: 

- Ekonomik krizler, yüksek işsizlik oranları, yoksulluk ve hayat standartlarındaki 

gerileme, kadınları başka ülkelerde iş aramaya mecbur etmiştir.  

- Kendi ülkelerinde yoğun çalışma koşullarına rağmen aylık ortalama ücretler hayli 

düşüktür.  

- Akraba yada arkadaşları Türkiye’de çalıştığı için ülkemizi tercih etmişlerdir. 

Akpınar (2009), kaçak göçmen şç ler n en fazla çalıştırıldığı sektörlerden b r  olan nşaat 

sektörü üzer ne b r saha araştırması yapmıştır. Saha araştırması ç n İstanbul, Ed rne, Iğdır ve 

Van iller  örnek olarak seç lm şt r. Bu llerde nşaat sektöründe çalışan, Azerbaycan, 

Gürc stan, Türkmen stan ve Afgan stan’dan gelen 25’  İstanbul’da ve 10’u da Iğdır’da olmak 

üzere, toplam 35 kaçak göçmen şç  le görüşme gerçekleşt r lm şt r. Elde edilen bazı önemli 

bulgular aşağıdadır: 

- Yabancı işçiler kayıt dışı, yani bir sözleşmeye dayalı olarak istihdam edilmedikleri 

için işverene karşı korumasızdırlar. Çalışma koşulları tek taraflı olarak işveren 

tarafından belirlenmektedir.  

- İşe alış ve işten çıkarma süreçleri işverenin tekelindedir. 
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- Kaçak göçmen işçiler çok ağır şartlarda ve herhangi bir vasıf gerektirmeyenn işlerde 

istihdam edilmekte ve çalışma süreleri oldukça uzundur. 

- Kaçak işçi çalıştırmanın temel gerekçesi, maliyet avantajı ve bu alanda çalıştırılacak 

yerli çalışanın bulunmamadır.  

Dündar ve Özer (2015), Avrupa B rl ğ  Türk ye Delegasyonu tarafından 2013-2015 yılları 

arasında desteklenen "(Belges z) Göçmen İşç ler n İnsan Haklarının Desteklenmes  ve 

Korunması" projesi kapsamında b r saha araştırması yürütmüşlerd r. Araştırma kapsamında, 

toplam 172 göçmen kadın - erkek ve ş bulma aracısı olarak çalışan 5 k ş  le yapılandırılmış 

soru formu aracılığı le görüşülmüş; 77 göçmen kadın le odak grup tartışmaları düzenlenm ş 

ve b r şveren le de der nlemes ne görüşme yapılmıştır.  Bu araştırmada ulaşılan bazı öneml  

bulgular ve değerlendirmeler şunlardır: 

- Kadınların küresel ölçekte giderek artan göç sürecine katkı yaptığı görüşü, elde edilen 

bulgular ile tutarlılık göstermektedir. Görüşme yapılan kadınlardan bir bölümü, 

ailesinin geçimini temin etmek üzere çocuklarını aile büyüklerine bırakarak ülkemize 

çalışmaya gelmişlerdir.  

- İş imkanlarının fazla olması, Türkiye’de aldıkları ücretin kendi ülke ortalamalarının iki 

katı civarında olması, tanıdık ve arkadaşlarının bulunması, coğrafi yakınlık vb. 

ülkemize yönelik göç kararlarını tayin eden değişkenlerdir.  

- Göçmenler ucuz iş gücü olarak değerlendirilmekte, sigortasız bir şekilde haftanın 

hemen her günü günde 10-12 saat çalıştırılmaktadır.  

- İşe giriş süreci, tanıdıkları yada iş aracıları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. İş bulma 

aracılığı informel bir yapı olup, çalışanları suiistimal etmektedir. 

- Olumsuz bazı örneklere karşın, Türkiye’de yaşamak ve Türk insanlarına karşı pozitif 

bir bakış açısı mevcuttur.  

Dedeoğlu (2016), Türk ye’de mevs ml k tarımsal üret mde yabancı göçmen şgücünün güncel 

durumunu tesp t etmeye, öteyandan çocuk şç l ğ  de dah l olmak üzere yabancı göçmen 

şç ler n tarımsal üret m ve tarım şç l ğ  üzer ndek  etk ler n  araştırmaya çalışmıştır. 

Çalışmada, 2015 Temmuz - Kasım dönem nde Ordu, G resun, Trabzon, R ze, Artv n, 

Malatya, Kars, Ardahan, Adana, Mers n, Gaz antep, Şanlıurfa ve Ankara ller nde 110 

görüşmeye dayalı bir saha araştırması yapılmıştır. Elde edilen bazı önemli sonuçlar özetle 

aşağıdaki gibidir: 
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- Araştırma kapsamındaki tarımsal üretimde çalışanlar, Gürcü, Azeri ve Suriyeli 

işçilerdir.  

- Çukurova Bölges ’nde, üretim artışı ve üretimin yılın her döneminde 

gerçekleştirilmesi nedeniyle ücretli işgücüne olan talep artmıştır. İşgücü talebi Suriyeli 

göçü sayesinde rahatlıkla karşılanmaktadır. Emek arzının emek talebini aşması yada 

emek talebinin kolaylıkla karşılanması, bölgede ücretlerin belirli bir düzeyde 

kalmasına veya düşüş eğilimi göstermesine yol açtığından üreticiler maliyet avantajı 

elde etmiş üretim miktarlarını arttırmışlardır.  

- İlk defa iş bulma sürecinde aracılar etkili olurken, her yıl yeniden işe başlarken 

işverenle doğrudan temas kurulmaktadır.  

- Türkiye’de mevsimlik tarımsal faaliyetlerde göçmen çocuk ve kadın işçilerde istihdam 

edilmektedir. Çocuk işçiliği önemli ölçüde Suriyeli göçmenler açısından geçerlidir.  
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Çel k N hal, (2005), Imm grant Domest c Women Workers n Ankara and İstanbul, Master 
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2.   SAHA ARAŞTIRMASI 

Bu Bölüm’de araştırma yöntemine ilişkin açıklamaların yanısıra elde edilen verilerin 

analizine yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma metoduna uygun olarak planlanmıştır. Araştırmanın amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere en doğru araştırma yönteminin nitel araştırma yöntemi olduğu 

düşünülmüştür. Nitel araştırmalar ile belirli bir olgu ya da olay kendi doğal ortamında daha 

bütüncül bir şekilde incelenebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008:39). Nitel araştırmalarda 

araştırma konusu ile ilgili değişkenlerin inceleme sonucunda ortaya çıkması ve tanımlanması, 

araştırma konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır (Hancock vd.,2009:6). Nitel 

araştırmalar, nicel araştırmalara göre daha esnek bir araştırma tasarımı izler ve sosyal olguları 

kendi ortamında inceleme imkanı sunar (Ritchie ve Lewis, 2003:4).  

Öncelikle araştırmanın yapılacağı kitlenin ve araştırmada keşfedilecek ve tanımlanacak olan 

probleminin hassas ve özel nitelikte olması; bilgi toplama ve veri analizi sürecinin daha 

hassas bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan, araştırmanın 

kapsayacağı kitleye ulaşmada özel görüşmelerin ve bilgi toplama sürecinde derinlemesine 

mülakatların kullanılması, araştırmanın nitel bir araştırma metodu ile tamamlanmasını 

sağlamıştır. Nitel araştırmalarda olaylar arasındaki ilişkiler tanımlanarak betimlenmektedir 

(Ataseven, 2012:547).  

Literatür incelendiğinde, yabancı uyruklu, göçmen gibi toplum içerisinde özel bir grubu 

araştıran çalışmalarda ve projelerde özellikle nitel araştırma modellerinden yararlanıldığı 

görülmektedir. Bu araştırmalardan en güncel olduğunu düşündüğümüz ve bu araştırmaya 

yakın konuları inceleyen çalışmalar  aşağıda özetlenmiştir: 

-  Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Mevcut Durum 

Raporu’nda gerekli veriler, nitel araştırma modeline uygun olarak toplanmıştır. 

Çalışmada çok özel bir grup olan mevsimlik tarımsal üretimde çalışan yabancı göçmen 

işçiler araştırıldığı için nitel araştırma metodu izlenmiştir. Araştırma içerisinde 

yabancı göçmen işçiler ile ilgili gerekli verilerin elde edilebileceği gruplar belirlenerek 
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(110 kişi); bu kişilerden elde edilen görüşme sonuçları analiz edilerek çok yönlü bakış 

açıları sunulmuştur (Kalkıma Atölyesi, 2016).  

- İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfının (2015), Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan 

Hakları için Avrupa Aracı mali katkısı ile “Türkiye’de Göçmen Olmak” isimli 

çalışmalarında Türkiye’deki göçmen işçiler üzerine bir araştırma yapılmıştır. 

Çalışmada nitel araştırma modelinden yararlanılmış ve nicel araştırma ile 

desteklenmiştir. Göçmen grupların az sayıda ve özel nitelikte olması, göçmen 

sorunlarının daha iyi anlaşılması açısından özellikle göçmen kişilerden gerekli veriler 

nitel araştırma yöntemlerine göre toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırma 

kapsamında toplamda 249 kişiden gerekli veriler elde edilmiştir (İnsan Kaynağı 

Geliştirme Vakfı, 2015).  

- ODTÜ-TEKPOL ve YASED (2010) işbirliği ile Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı 

sermayeli firmaların AR-GE etkinlikleri nitel bir araştırma modeli ile araştırılmıştır. 

Çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşmeler yardımıyla gerekli veriler toplanmış ve 

analiz edilmiştir. Böylece nicel verilerin ortaya çıkaramadığı derin ve hassas bilgiler, 

nitel araştırma ile belirlenmeye çalışılmıştır (ODTÜ-TEKPOL ve YASED, 2010).  

- Ersoy ve Ehtiyar (2015), İstanbul ve Antalya bölgesinde faaliyet gösteren konaklama 

işletmelerindeki yabancı yöneticilerin kültürel zekalarının yönetim üzerindeki 

etkilerini belirlemek üzere nitel bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışma konusuna tabi 

olan kitlenin özel bir grup olması nedeniyle, çalışmada derinlemesine görüşme 

yöntemi ile gerekli veriler elde edilmiş ve analiz edilmiştir (Ersoy ve Ehtiyar,2015).  

- Demir, Kapukaya ve Özfidan (2015), yabancı diller yüksek okullarında görev yapan 

İngilizce okutmanlarının sorunlarını nitel bir araştırma modeline uygun olarak 

araştırmışlardır. Çalışmalarında yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanarak 

gerekli verileri toplayıp; içerik analizi yardımıyla analiz etmişlerdir. Çalışmalarında 

toplamda 71 okutmandan gerekli verileri elde etmişlerdir (Demir, Kapukaya ve 

Özfidan, 2015). 

- Topçuoğlu ve Araştırma Ekibi (2012), İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı 

tarafından finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı İltica ve Göç Bürosu eşgüdümünde, 

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye ofisi tarafından yürütülen “Türkiye’de Göçmen 

Çocukların profili, sosyal politika ve hizmet önerileri” adlı projeyi nitel araştırma 
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yöntemlerinden yararlanarak tamamlamışlardır. Özellikler uzman mülakatları ve yarı-

yapılandırılmış mülakatlar ile birincil veri kaynaklarına ulaşılmıştır. Mülakatlar 

sonucunda toplamda 87 kişi ile görüşülmüş ve ikincil kaynaklardaki istatistiki bilgiler 

ile analizler yorumlanmıştır (Topçuoğlu vd., 2012).    

- Güzel ve Meder (2011), göçmen çocukların durumunu, ilgili kurumları nitel bir 

çerçevede araştırarak tespit etmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda, 24 kurumun 

raporları, uygulamaları dokuman analizi, söylem analizi ve içerik analizi yardımlarıyla 

analiz edilerek, ortaya çıkan bilgiler sunulmuştur (Güzel ve Meder,2011).  

- Topsakal, Merey ve Keçe (2013), göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim ve öğrenim 

hakkı ve ilgili sorunlarını nitel bir araştırma modeline uygun olarak araştırmışlardır. 

Çalışmalarında genel tarama modelinden faydalanmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme 

formu yardımıyla birincil veriler elde edilmiştir. Toplamda 27 katılımcıdan oluşan bir 

gruptan elde edilen verileri yorumlayarak sunmuşlardır (Topsakal Merey ve Keçe, 

2013).  

- Ergün vd. (2016), Batı Avrupa’dan Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen Türk 

öğrencilerinin sosyal bütünleşme süreçlerini nitel bir araştırma modeli çerçevesinde 

incelemişlerdir. Çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile gerekli veriler 

toplanmıştır. Çalışmada 27 kişi ile görüşmeler yapılmış ve analiz edilerek sunulmuştur 

(Ergün vd.,2016).   

- Ahonen vd. (2009), İspanya’da göçmen işçilerin, çalışma koşullarını nitel bir araştırma 

yöntemi çerçevesinde araştırmışlardır. Yaptıkları çalışma ITSAL projesi kapsamında 

katılımcılar ile desteklenmiştir. Toplamda 158 göçmen işçiden yar-yapılandırılmış 

görüşme formu yardımıyla gerekli veriler toplanmıştır(Ahonen vd.,2009).  

- Eggerth vd. (2012) yaptıkları nitel araştırma çerçevesinde “Latin göçmenlerin İş 

Deneyimlerini” araştırmışlardır. 8 tane odak grup çalışması yapılmış ve toplamda 53 

Latin göçmenden elde edilen veriler analiz edilmiştir (Eggerth vd.,2012).  

- Penman (2015), “Güney Avusturalya’da yaşlı bakımında çalışan göçmen işçilerin iş 

deneyimlerini” nitel araştırma modeline göre araştırmıştır.  Gerekli verileri odak grup 

görüşmesi yöntemiyle toplamıştır. Toplamda 7 göçmen işçi ile yapılan odak grup 

görüşmesi sonucunu analiz etmiştir (Penman, 2015).  
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- Porthe vd.(2010), İspanya’daki göçmen işçileri niteliksel bir araştırma çerçevesi 

içerisinde araştırmışlardır. Ölçüt örneklemesi yardımıyla 129 göçmen işçi üzerine 

inceleme yapılmıştır (Porthe vd.,2015).  

- Ronda vd.(2015), nitel bir araştırma modeline uygun olarak İspanya’daki göçmen 

işçilerin ekonomik gerileme döneminde nasıl bir hayat şartlarına maruz kaldıklarını 

incelemişlerdir. Çalışmalarında 6 odak grup çalışması yapmışlar ve toplamda 44 

göçmen işçiden elde ettikleri bilgileri analiz etmişlerdir (Ronda vd.,2015).  

Bu araştırma içerisinde, toplumda özel ve hassas bir yere sahip olan yabancı uyrukluların iş 

hayatları ve karşılaştıkları problemlere dair gerekli veriler nitel bir araştırma çerçevesinde 

incelenmiştir. Böylece konuya ilişkin bilgilerin daha detaylı bir şekilde toplanması ve analiz 

edilmesi sağlanmıştır.  

 

2.1.1. Evren ve Örneklem 

Çalışmada derinlemesine bilgilerin toplanabilmesi ve farklı bakış açılarından faydalanarak 

sorunların doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla yabancı çalışanları istihdam eden 

işletmelerden gerekli bilgilerin toplanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, bu araştırmanın 

evrenini, İstanbul ilinde yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu - 

göçmen statüsündeki kişileri istihdam eden işletmeler oluşturmaktadır. Zaman ve mali kısıtlar 

sebebiyle, araştırmanın evrenini temsil etme kabiliyetine sahip daha küçük bir grup üzerinde 

uygulama yapılması planlanmıştır.  

Örneklem planlaması için nitel araştırma yöntemlerinde en çok kullanılan amaçlı örnekleme 

yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, zengin ve daha derinlemesine 

bilginin elde edilebileceği grupların seçimini sağlayan bir örnekleme yöntemidir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008:107). Bu araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemleri içerisinde “Ölçüt 

örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi ile ilgili çalışmada önceden 

belirlenmiş ölçütlere uygun bir örnek grubu oluşturulur ve bu örnek gruptan ölçütlere uygun 

örnekler seçilir (Yıldırım ve Şimşek,2008:112).  
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Bu Çalışmada örneklerin belirlenmesi için seçilen ölçütler şu şekildedir:  

- Yiyecek-içecek hizmeti sunan bir işletme olma, 

- Yabancı uyruklu çalıştırma, 

- Belirli bir süre devam etme koşuluyla yabancı uyruklu çalışan istihdam etme 

- İstanbul ilinde faaliyet gösterme 

Belirlenen ölçütler ışığında, araştırma için en uygun örneklem gruplara ulaşılmaya 

çalışılmıştır. İstanbul ilinde yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler içerisinde 

belirlenen işletmeler önceden aranarak ya da bizzat ziyaret edilerek mevcut işletmelerinde 

yabancı uyruklu çalışan olup olmadığı sorulmuştur. Yabancı uyruklu çalışan bulunan 

işletmelerden randevu alınarak görüşmeler yapılmıştır. Bu bağlamda, yaklaşık 70 işletme ile 

bağlantıya geçilmiş yalnız, 45 tanesinde yabancı uyruklu çalışan olduğu görülmüştür. Yabancı 

uyruklu çalışan bulunan işletmeler ile yapılan görüşmelerde ise örnek gruba dahil edilen 

yabancı uyruklu çalışanlar ile görüşülmüş ve görüşme formları doldurulmuştur. Ayrıca 

yabancı uyruklu çalışanların durumlarını daha iyi anlayabilmek için işverenler ile de 

görüşmeler yapılmış ve gerekli bilgiler toplanmıştır. Dolayısıyla aynı işletmede hem yabancı 

uyruklu çalışanlar ile hem de işveren ile görüşmeler yapılarak bilgiler toplanmıştır.  

 

2.1.2. Veri Toplama Yöntemi 

Verilerin toplanmasında görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Görüşme yöntemi (mülakat) 

ile  bir olgu ya da olaya ilişkin çok yönlü gerçeklikler, düşünce ve tutumlar ortaya 

çıkarılabilmektedir(Altunışık vd.,2001:192). Bu araştırmada görüşme formunun yarı-

yapılandırılmış türü tercih edilmiştir. Böylece önceden bazı temel başlıklara ilişkin yanıtların 

alınması sağlanmış hem de katılımcıların kendi düşüncelerini rahatça söyleyebileceği bir form 

oluşturulmuştur. Bazı standart başlıklar her katılımcıya sorulmuş olup; formun en sonunda 

katılımcılara açık uçlu olarak yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri sorulmuştur. Çalışanlar ve 

işverenler için hazırlanan iki temel görüşme formu kullanılmıştır.  
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Görüşmeler ilgili kişiler ile birebir yapılmış ve ortalama her kişi ile 20- 30 dakika süre ile 

görüşme sonuçlandırılmıştır. Yüz yüze görüşmelerde, görüşme sırasında gözlem yapabilme 

imkanı olması ve cevaplama hatalarının arındırılması açısından önemli avantajlar elde 

edilmektedir (Moriarty, 2011: 9). Bu çalışmada da yüz yüze görüşme yapılarak cevaplama 

hataları, cevaplamama hataları minimize edilmiş ve gözlem imkanlarından yararlanılmıştır.   

Yabancı Uyruklu çalışanlara ilişkin hazırlanan görüşme formu içerisinde başlıca aşağıdaki 

sorular sorulmuştur: 

 Uyruğunuz? 

 Yaşınız? 

 Cinsiyetiniz? 

 Gerçek Mesleğiniz Nedir? 

 Bu işyerindeki göreviniz nedir? 

 Başka bir ülkede çalışma isteğiniz hangi gerekçeye dayanmaktadır? 

 Neden Türkiye’de çalışmayı tercih ediyorsunuz? 

 Ne kadar süreden beri Türkiye’de yaşıyorsunuz? 

 Bu işyerinde ne kadar süredir çalışıyorsunuz? 

 Halen çalışmakta olduğunuz işyerinde çalışmaya başlamanız nasıl gerçekleşti? 

 İşinizden ayrılmayı düşünüyor musunuz? Neden? 

 Türkiye’de daha önce herhangi bir işte çalıştınız mı? Çalıştıysanız çalışma süreniz ne 

kadardır? 

 En son işinizden ayrılma gerekçeniz nedir? 

 Bu işyerinde karşılaştığınız en önemli sorun/sorunlar nelerdir? 

 Türkiye’den ayrılmayı düşünüyor musunuz? Neden? 

 Seçme şansınız olsa hangi sektörde çalışmayı tercih ederdiniz? 

 İmkanınız olması durumunda Türkiye dışında hangi ülkeyi tercih edersiniz? 
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 Karşılaştığınız sorunlar için çözüm önerileri ve beklentileriniz nelerdir? 

Yabancı uyruklu çalışan istihdam eden işverenlere yönelik hazırlanan görüşme formu 

içerisindeki sorular aşağıdaki gibidir: 

 Yabancı çalışanları tercih gerekçeleriniz nelerdir? 

 Toplam çalışan sayısı ve yabancı çalışan sayınız kaçtır? 

 Yabancı çalışanlara yönelik olarak müşterilerden gelen olumlu eleştiriler nelerdir? 

 Yabancı çalışanlara yönelik olarak müşterilerden gelen olumsuz eleştiriler nelerdir? 

 Yabancıların istihdamında (işe alış ve fiilen çalışma sürecinde) gözlemlediğiniz en 

önemli sorunlar nelerdir?  

 Yabancıların istihdamına ilişkin sorunların çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 

 

2.2. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde öncelikle betimsel analizden yararlanılmıştır. Betimsel analiz, 

niteliksel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir yöntem olup; verilerin sınıflandırılmasını ve 

uygun şekilde özetlenmesini sağlamaktadır (Altunışık vd., 2001:222). Ayrıca frekans, yüzde 

oranları gibi temel tanımlayıcı bilgiler ve grafikler yardımıyla araştırma verileri 

düzenlenmiştir. İkinci olarak analizlerde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi ile 

niteliksel araştırmalarda, araştırmacının elinde bulunan dokuman, metin ve diğer kaynaklar 

kendi içerisinde anlamlı temalar ve başlıklar çıkarmak üzere analiz edilmektedir. Özellikle 

açık uçlu sorular ile elde edilen görüşme sonuçları, odak grup görüşme sonuçları ve diğer 

anket ve görüşmelerden elde edilen bilgilerin analizinde içerik analizi sıklıkla 

kullanılmaktadır (Hsieh ve Shanon, 2005:1278).  

Yabancı çalışanların bulunduğu yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere yapılan ziyaretler 

sonucunda, görüşmeler ile elde edilen veriler çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmıştır. 

Yabancı uyruklu çalışanlar ile görüşmelerde dil konusunda yaşanacak anlaşmazlık ve 

cevaplamama hatalarını en aza indirebilmek amacıyla görüşmeler titizlikle yürütülmüş olup; 

anlamlı ve sağlıklı elde edilen görüşme formları analize tabi tutulmuştur. Dolayısıyla ziyaret 

edilen ya da görüşülen 70 işletme içerisinde analize uygun bulunmayan görüşme sonuçları 
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elenerek; sağlıklı bulunan görüşme sonuçlarından toplamda 90 yabancı uyruklu çalışan ve 45 

işverenden elden edilen görüşmeler analiz edilmiştir.  

Yabancı çalışanlar ile işverenlerden toplanan veriler ayrı ayrı analiz edilerek aşağıdaki gibi 

sunulmuştur: 

 

2.2.1. Yabancı Çalışanlardan Toplanan Verilerin Analizi 

İşletmelere yapılan ziyaretler sonucunda sağlıklı bir şekilde 90 yabancı uyruklu çalışan ile 

görüşme gerçekleştirilmiş ve bu görüşme formları analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde, 

yüzde, frekans, ortalama bilgileri, grafik çizelgeleri yardımıyla veriler sistematikleştirilmiş 

olup; açık uçlu sorulara alınan yanıtlar ise yorumlanarak sunulmuştur. 

 

2.2.1.1. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Uyruk Bilgileri 

Görüşmelere göre, uygulamanın yapıldığı işletmelerde çalışan yabancı uyrukluların 

çoğunlukla geldikleri ülkeler “Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Ukrayna” 

şeklindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Yabancı Çalışanların Uyruklara Göre Dağılımı (n=90) 
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Şekil 3’de yabancı uyruklu çalışanların ülkelere göre dağılımları verilmiştir. Görüşmelerin 

yapıldığı kişilerin %4’ünün Ukrayna’dan ve Afganistan’dan geldiği; %19’unun Gürcistan’dan 

ve Türkmenistan’dan geldiği ve %54’ünün ise Özbekistan’dan geldiği görülmüştür. Buna 

göre yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin çoğunlukla Özbekistan’dan gelen yabancı 

uyruklulara iş verdikleri söylenebilir 

 

2.2.1.2. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Yaş Bilgileri 

Görüşme yapılan çalışanlara ilişkin yaş bilgilerine göre; çoğunluğun ileri yaşlardaki kişilerden 

olmadığı söylenebilir. Şekil 4’de görüldüğü üzere, çalışanların %8’i 46-55 yaş aralığında; 

%23’ü 36-45 yaş aralığında; %11’i 20-25 yaş aralığında ve %58’i ise 26-35 yaş aralığındaki 

kişilerden oluşmaktadır. Buna göre yabancı uyruklu çalışanların çoğunlukla 26-35 yaş 

aralığında çalışan kişiler oldukları söylenebilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Çalışanların Yaş durumlarına göre dağılımı(n=90) 
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2.2.1.3. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Cinsiyet Bilgileri 

Görüşmenin yapıldığı çalışanlara ait cinsiyet bilgileri incelenmiş olup; dağılım Şekil 5’te 

gösterilmiştir. Buna göre çalışan yabancı uyruklu kişilerin çoğunlukla erkek oldukları 

görülmüştür. Yiyecek-içecek sektöründe çalışan yabancı uyruklu ve göçmen olan kişilerin 

%73’ü erkek; %27’si ise kadındır. Bu durum görüşmelerde sorulan diğer sorular ile 

uyumludur. Çünkü zor koşullarda ülkeyi terk etme ve göç durumunda çoğunlukla erkeklerin 

başka ülkelere gidip gelir getirme girişimleri olmaktadır. Aileler, eş ve çocuklar ise 

çoğunlukla kendi ülkelerinde kalmaktadır.  

Görüşmelerde çalışanlar “çocuklarımı büyüklerime teslim ederek Türkiye’ye geldim. İmkanım 

olsa onlarında getirmek isterim. Ama yasal durumum müsait değildir. Biriktirdiğim paraları 

onlara göndererek ya da yanımda biriktirerek geçimlerini temin etmeye çalışmaktayım” 

ifadesine sıklıkla rastlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Çalışanların Cinsiyet Dağılımları(n=90) 
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2.2.1.4. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Meslek Bilgileri ve Eğitim Bilgileri 

Çalışanların meslek durumlarına ilişkin durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Çalışanların 

Türkiye’ye gelmeden önce herhangi bir meslek sahibi olup olmadıkları sorulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Çalışanların Meslek Dağılımları(n=90) 

 

Şekil 6’ya göre çalışanlar %4’ü devlet işi; %11’i hemşire; %4’ü şoför; %4’ü çiftçi; %12’si 

öğretmen ve %23’ü esnaf şeklinde işler yaptıklarını belirtmişlerdir. Diğer yandan %42’si bu 

soru için bir yanıt vermemeyi tercih etmiştir. “Bir işyerinde yaptığımız görüşmede, hukukçu 

birinin istihdam edildiğini, ancak, halen bu işyerinde çalışmadığı” bilgisine ulaşılmıştır. 

 

Şekil 7’de çalışanların eğitim durumlarına ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Buna göre %19’u 

lise mezunu; %39’u okumuş ve %23’ü ise üniversite mezunu kişilerden oluşmaktadır. %19’u 

ise bu soruya yanıt vermemiştir. Bu sorulardan alınan yanıtlar da işverenler tarafından 

doğrulanmaktadır. İşverenler de yabancı uyruklu çalışanların çoğunlukla okumuş ve iyi 

eğitimli olduklarını söyledikleri görülmüştür. 
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Şekil 7. Çalışanların Eğitim Bilgileri Dağılımları(n=90) 

 

2.2.1.5. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Türkiye’deki Mevcut Yaptıkları İş  

Görüşme formunda yabancı uyruklu çalışanlara cari durumda yaptıkları işler sorulmuştur. 

Alınan yanıtlara göre çalışanların %15’i garson; %19’u temizlikçilik; %31 komi ve %35’i 

bulaşıkçılık işlerini yapmaktadır. Yabancı uyruklu çalışanların çoğunlukla mutfakta 

çalıştıkları ve müşteri ile çok fazla yüz yüze gelmeden yapılması gereken işleri yaptıkları 

görülmüştür. Ayrıca yabancı uyruklu çalışanların mevcut yaptıkları işler, yerli çalışanlar 

tarafından yapılmak istenmeyen ve yerli kişilerin çalışmak istemedikleri işler olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla işveren yerli kişiler tarafından talep edilmeyen bu işlere yabancı 

uyruklu çalışanları istihdam etmektedirler.  
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Şekil 8.Çalışanların Mevcut İş Durumları(n=90) 

 

2.2.1.6. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Göç Etme Nedenleri 

Görüşme formunda, çalışanlara kendi ülkelerini neden terk ettikleri ve göç ettikleri 

sorulmuştur. Çalışanlara birden fazla seçeneği seçebilecekleri ve dolayısıyla birden fazla 

neden belirtebilecekleri söylenmiştir. Alınan yanıtlara göre, çalışanların %76’sı “kendi 

ülkelerindeki zayıf ekonomik koşullar ve iş imkanlarının yetersizliği”  ve “Kendi 

ülkelerindeki ücret seviyelerinin düşüklüğü” nedeniyle ayrıldıklarını belirtmişlerdir. 

Çalışanların %19’u, “daha yüksek bir hayat standardı beklentisi” nedeniyle ve %7’si ise kendi 

ülkelerindeki çatışma ve istikrarsızlık ortamı nedeniyle ayrılmışlardır. Buna göre yabancı 

uyruklu kişilerin çoğunlukla iş imkanları ve maddi beklentiler ile ülkelerinden ayrılıp, başka 

ülkelere göç ettikleri söylenebilir. Çalışmadaki yabancı uyruklu kişilerin geldikleri ülkeler 

dikkate alındığında göç etme nedenleri ile uyumlu yanıtlar alındığı söylenebilir. Ukrayna, 

Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerde yaşayan kişilerin daha çok maddi 

sıkıntılar nedeniyle göç ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  
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Grafik 14. Yabancı Uyruklu Çalışanların Göç Etme Nedenleri (n=90) 

 

2.2.1.7. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Türkiye’ye Gelme Nedenleri 

Görüşme formunda, çalışanlara neden Türkiye’ye geldikleri sorulmuştur. Alınan yanıtlara 

göre çalışanların %96’sı Türkiye’de daha yüksek bir hayat standardı ve yüksek ücret 

beklentisi nedeniyle geldiğini belirtmiştir. Çalışanların %4’ü ise zorunlu göç nedeniyle 

Türkiye’ye geldiğini belirtmiştir. “görüşmelerde, sıklıkla Türkiye’deki ücretlerin kendi 

ülkelerindeki ücretlerden birkaç kat daha yüksek olduğu”, dile getirilmiştir. 

Grafik 15. Türkiye’ye Gelme Nedenleri(n=90) 
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Yabancı uyruklu çalışanların verdikleri yanıtların birbirleri ile uyumlu olması açısından 

sorulara bakıldığında; göç etme nedenleri ile Türkiye’ye gelme nedenlerinin uyumlu olduğu 

görülmüştür. Bu durum, çalışmanın güvenirliliği açısından önemli bir gösterge niteliğindedir. 

Çünkü yabancı uyruklular maddi sıkıntılar nedeniyle göç etmekte ve Türkiye’ye maddi 

beklentilerini karşılamak için gelmektedirler.  

 

2.2.1.8. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Türkiye’de Bulunma Süreleri ve 

Çalışma Süreleri 

Görüşme Formunda çalışanlara, ne kadar süredir Türkiye’de bulundukları sorulmuştur. Alınan 

yanıtlara göre yabancı uyruklu çalışanların %27’si 1 yıl ve üzeri süredir Türkiye’de 

bulunmaktadır. Çalışanların %19’u 1 ay ve daha kısa süredir Türkiye’de bulunmaktadır.  

Çalışanların %4’ü 3-6 ay arası ve %19’u ise 6 ay-1 yıl arası Türkiye’de bulunduğunu 

belirtmiştir. Çalışanların Türkiye’de bulunma süreleri ile çalışma süreleri arasında da uyum 

vardır. Genellikle yabancı uyruklu kişiler gelmeden önce bağlantı kurarak iş bulup, ülkeye 

gelmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Yabancı Çalışanların Türkiye’de Bulunma Süreleri(n=90) 
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2.2.1.9. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların İş Bulma Şekilleri 

Görüşme formunda yabancı uyruklu çalışanlara Türkiye’de nasıl iş buldukları sorulmuştur. 

Alınan yanıtlara göre çalışanların %92’si kendi ülkelerinden bir tanıdık aracılığı ile iş 

bulmaktadır. Geri kalan kişilerin %4’ü kendileri ya da işyerinin teklifi ile iş bulmaktadırlar. 

Buna göre yabancı uyruklu kişilerin çoğunlukla birbirleri ile iletişim içerisinde olduğu ve 

birbirlerine iş buldukları söylenebilir. 

Şekil 10. Yabancı Uyruklu Çalışanların İş Bulma Şekilleri(n=90) 

 

İşverenler ile yapılan görüşmelerde, yabancı çalışanlardan bir bölümünün iş bulma aracıları 

vasıtasıyla Türkiye’ye geldiği ifade edilmiştir. Çalışanların, bu durumun kendi aleyhlerinde 

olacağını düşünmeleri nedeniyle gizlediklerini belirtmişlerdir. 10 yabancı çalışanın ilk 

gelişlerinde bu yolu kullandıkları, görüşmelerde tespit edilmiştir. Beyan esas bir tespit 

olduğundan, bu sayının çok daha fazla olduğu öngörülmektedir. 
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2.2.1.10. Görüşmenin Yapıldığı Çalışanların Mevcut İşten ayrılma Durumları 

Görüşme formunda, yabancı uyruklu çalışanlara mevcut işlerinden ayrılmayı düşünüp 

düşünmedikleri sorulmuştur. Şekil 11’da ayrılma durumları ve nedenleri birlikte verilmiştir. 

Alınan yanıtlara göre çalışanlar çoğunlukla (%77) mevcut işlerinden ayrılmayı 

düşünmemektedirler. Diğer yandan çalışanların %8’i daha iyi bir iş için; %15 ‘i ise düşük 

ücret istemedikleri için ayrılmayı düşündüklerini söylemişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Yabancı Uyruklu Çalışanların Mevcut İşlerinden Ayrılma Durumları(n=90) 

 

Mevcut işinden ayrılmayı düşünenlerin, ayrılma nedenleri de beraberinde gösterilmiştir. İşten 

ayrılmayı düşünen çalışanların çoğunlukla düşük ücret nedeni ile işten ayrılmayı düşündükleri 

söylenebilir.  
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2.2.1.11. Görüşme Yapılan Çalışanların Önceki İş Durumları 

 

 

 

Şekil 12. Önceden Türkiye’de başka bir iş yapma durumu(n=90) 

Önceki işlerinden memnun olmayıp; ayrılanların ayrılma nedenlerine ilişkin sonuçlar ise 

aşağıdaki Şekil’12 de gösterilmiştir. Çalışanların %77’si mevcut işlerinin ilk işleri olduğunu 

söylemiştir. Çalışanların %23’ü ise Türkiye’de daha önce başka bir işte çalıştıklarını 

söylemiştir. Daha önce Türkiye’de başka bir iş yapan çalışanlara neden işten ayrıldıkları 

sorulduğunda ise şekil 13’te verilen yanıtlar elde edilmiştir.  
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Şekil 13. Önceki İşten Ayrılma Nedenleri(Türkiye’de) (n=90) 

Şekil 13’e göre, yabancı uyruklu çalışanların %67’si Türkiye’de daha önceki işlerinden ücret 

düzensizliği nedeniyle; %33’ü ise düşük ücret nedeniyle ayrılma kararı almıştır. Bu yanıtların 

da önceki sorular ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü Türkiye’deki yabancı uyruklu 

çalışanların ilk beklentileri maddi ve parasal olduğu için ücret çok önemli bir karar etkeni 

olmaktadır.  
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2.2.1.12. Görüşme Yapılan Çalışanların Türkiye’den Ayrılma Durumları 

Görüşme yapılan yabancı uyruklu çalışanlara Türkiye’den ayrılmayı düşünüp, düşünmedikleri 

sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre çalışanların %77’si Türkiye’den ayrılmayı 

düşünmemektedir. Çalışanların %15’i ise belirli bir süre çalıştıktan sonra Türkiye’den 

ayrılmayı düşünmektedir. Çalışanların %8’i herhangi bir süre vb. beklemeden ilk fırsatta 

Türkiye’den ayrılmayı düşündükleri görülmüştür.  

 

 

Şekil 14. Türkiye’den Ayrılma Durumu(n=90) 
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Türkiye’den ayrılmayı düşünen ve başka ülke tercihleri olanlar ise şu şekildedir: 

 

Şekil 15. Türkiye dışında göç edilmeyi düşünülen ülke(n=90) 

 

Şekil 15’te Türkiye’den ayrılmayı düşünenlerin hangi ülkelere gitmek istedikleri 

gösterilmiştir. Buna göre yabancı uyruklu kişilerin %33’ü ABD’ye ve %33’ü ise Almanya’ya 

göç etmek istemektedir. Çalışanların %33’ü ise Türkiye dışında diğer ülkelere 

gidebileceklerini söylemişlerdir.  
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2.2.1.13. Görüşme Yapılan Çalışanların Tercih Ettikleri İş Sektörü 

Görüşme yapılan yabancı uyruklu çalışanlara çalışmayı düşündükleri ve istedikleri sektör 

sorulmuştur. Buna göre çalışanların %77’si yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde 

çalışmayı istemekte ve doğal olarak yeme-içme sektörünü tercih etmektedir. Çalışanların 

%4’ü endüstriyel üretimde ve %19’u ise diğer farklı alanlarda çalışmayı tercih edeceklerini 

söylemişlerdir.  

 

Şekil 16. Yabancı Uyruklu Çalışanların Çalışmak İstedikleri Sektör(n=90) 
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2.2.1.14. Görüşme Yapılan Çalışanların Yaşadıkları Sıkıntılara İlişkin Bilgiler 

(Çalışanların Kendi Bakış Açılarına Göre) 

Görüşme yapılan yabancı uyruklu çalışanların yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar belirli 

başlıklar altında toplanmıştır. Alınan yanıtlarda en çok belirtilen ve anlamlı şekilde ortaya 

çıkan genel sorunlar Grafik 3’deki gibi yüzde olarak dağılmaktadır. Yabancı uyruklu 

çalışanların kendi bakış açılarına göre karşılaştıkları en büyük zorluklar şu şekildedir: 

- Resmi oturma ve çalışma izni alamama sorunu (n=90; frekans=70 %77) 

- Barınma sorunu(n=90; frekans=70 %77) 

- Dil bilememe sorunu(n=90; frekans=90 %100) 

- Mevcut maaş ile geçinememe sorunu(n=90; frekans=35 %39) 

- Aileyi yanına alma sorunu(n=90; frekans=90 %100) 

- Aileden uzak olma sorunu(n=90; frekans=90 %100) 

 

Grafik 17. Yabancı uyruklu çalışanların yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlar(n=90) 
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Yapılan görüşmeler sonucunda yabancı uyruklu çalışanların hepsinde yaşanan ortak sorun 

“aileden uzak olma; aileyi yanına alamama ve dil bilmeme” şeklindedir. Ayrıca yabancı 

uyruklu çalışanların çoğunlukla barınma sıkıntısı yaşadığı görülmektedir. Diğer yandan resmi 

oturma ve çalışma izni konusu da büyük bir sorun olarak yabancı uyruklu çalışanların 

karşısına çıkmaktadır. Mevcut maaşın yeterli olmaması da yabancı uyruklu çalışanları başka 

iş hatta ülke arayışlarına yönlendiren önemli sorunlar arasındadır.  

 

2.2.1.15. Yabancı Uyruklu Çalışanların Karakteristik Özellikleri  

Görüşmeye katılan yabancı uyruklu çalışanların genel özellikleri tablo 1’de özetlenmiştir: 

Tablo 6. Yabancı Uyruklu Çalışanların Karakteristik Özellikleri(n=90) 

Özellikler Frekanslar  Yüzde  
 
Uyruk  

Afganistan 4 0,04 
Gürcistan 17 0,19 
Özbekistan  49 0,54 
Ukrayna  4 0,04 
Türkmenistan  17 0,19 

 
Yaş  

20-25 yaş 11 0,12 
26-35 yaş 52 0,58 
36-45 yaş 21 0,23 
46-55 yaş 6 0,07 

Cinsiyet  Kadın  24 0,27 
Erkek  66 0,73 

 
Eğitim  

Okuma bilen 35 0,39 
Lise  9 0,10 
Üniversite  21 0,23 

Türkiye’de 
bulunma süresi 

0-1 ay 17 0,19 
1-3 ay 28 0,31 
3-6 ay 4 0,04 
6 ay-1 yıl 17 0,19 
1 yıl -3 yıl  24 0,26 

 

Tablo 6’ya göre,  görüşme yapılan yabancı uyruklu çalışanların çoğunluğu Özbekistan’dan 

gelmiş, 26-35 yaş aralığında erkek bireylerden oluşmaktadır. Çalışanların çoğunlukla okuma 

yazma bildikleri ve Türkiye’de 1-3 ay arası süredir bulundukları görülmektedir.  
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Özetle; Yabancı uyruklu çalışanların orta yaş kişilerde çoğunlukla olduğu (yaklaşık %81); 

okur-yazarlık durumu olan (yaklaşık %72) ve Türkiye’de çoğunlukla 1 ayın üzerinde bir 

süredir bulundukları(yaklaşık %80 )  söylenebilir.  

Erkeklerin daha çok göç etmeleri durumu; ailelerden uzak kalma sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Tablo 1’den de görüleceği üzere kadınlar daha az göç etmektedir.  

Tablo 6’da, Yabancı uyruklu kişilerin çoğunlukla kısa vadeli süreler için Türkiye’de 

bulundukları görülmektedir. Bu durum da ailelerden uzak kalma; barınma sorunları ve resmi 

oturma izinlerinin olmaması durumları ile uyumludur. Çünkü kişilerin sıklıkla geri gitmeleri 

ya da ailelerini görmek için ayrılmaları gerekebilmektedir. Ayrıca iş değiştirme durumlarının 

da sık olması kalma sürelerinin kısa olmasını beraberinde getirmektedir.  

 

2.2.1.16. Yabancı Uyruklu Çalışanların Cinsiyet Ve Yaptıkları İş Karşılaştırması 

Yabancı uyruklu çalışanların cinsiyet ve yapılan iş durumlarına göre dağılımları Grafik 18’de 

gösterilmiştir. Buna göre yabancı uyruklu kadınlar çoğunlukla bulaşık ve temizlik işlerinde 

çalışmaktadırlar. Yabancı uyruklu erkekler ise çoğunlukla garson ve komi olarak yiyecek-

içecek hizmeti sunan işletmelerde çalışmaktadırlar.  

 

Grafik 18. Cinsiyet ve Yapılan İş Karşılaştırması 

 



87 

 

Kadın (n=24): Bulaşıkçılık ve Temizlik ağırlıklı iş 

Erkek (n =66): Garson ve Komi ağırlıklı iş 

 

2.2.1.17. Yabancı Uyruklu Çalışanların Cinsiyet ve Türkiye’den Ayrılma 

Durumları Karşılaştırması 

Yabancı uyruklu çalışanların cinsiyet ve Türkiye’den ayrılma durumları arasındaki dağılım, 

Grafik 19’da gösterilmektedir. Kadınların %85’i Türkiye’de kalmayı düşünmektedir; diğer 

yandan erkeklerin sadece %6’sı Türkiye’de kalmayı düşünmektedir. Buna göre yabancı 

uyruklu çalışanlar arasında kadınların Türkiye’de daha çok kalmayı istedikleri ve Türkiye’de 

kalmaya devam etmeyi düşündükleri söylenebilir.  

 

Grafik 19. Cinsiyet ve Türkiye’den Ayrılmayı Düşünmeme Durumu 
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Grafik 20. Cinsiyet ve Türkiye’den Ayrılmayı Düşünme Durumu 

 

Grafik 20’de ise yabancı uyruklu çalışanların cinsiyet durumlarına göre Türkiye’den 

ayrılmayı düşünme açısından dağılımları gösterilmiştir. Grafik 4 ile uyumlu olarak; yabancı 

uyruklu çalışanlar arasından erkeklerin, kadınlara göre daha çok Türkiye’den ayrılmayı 

düşündükleri söylenebilir. Yabancı uyruklu erkek çalışanların %94’ü Türkiye’den ayrılmayı 

düşündüğünü belirtmiştir. Kadınların ise %15’i Türkiye’den ayrılmayı düşünmektedir. 
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2.2.1.18. Yaş ve Başka Ülkelere Göç Etme Nedenleri Karşılaştırması 

Grafik 21. Yaş ve Göç Etme Nedenleri Karşılaştırması 

 

Grafik 21’de yabancı uyruklu çalışanların yaş durumlarına göre göç etme nedenlerine ilişkin 

dağılım gösterilmiştir. Buna göre; Yabancı uyruklu çalışanlar arasından 20-25 yaş aralığında 

olanların %67’si kendi ülkelerindeki ücret düşüklüğü nedeniyle ve %33’ü ise kendi 

ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle başka ülkelere göç etmektedir. Yabancı uyruklu 

çalışanlar arasından 26-35 yaş aralığında olanların %50’si ücret düşüklüğü ve %50’si yüksek 

hayat standardı beklentisi nedeniyle başka ülkelere göç etmekte iken; 36-45 yaş aralığındaki 

yabancı uyruklu çalışanların %60’ı kendi ülkelerindeki çatışma ve istikrarsızlık ve %40’ı ise 

ücret seviyelerinin düşük olması nedeniyle başka ülkelere göç etmektedir. 46-55 yaş 

aralığındaki yabancı uyruklu çalışanların %90’ı için göç etme nedeni olarak kendi 

ülkelerindeki zayıf ekonomik koşullar ve %10’u için ücret düşüklüğü olduğu görülmüştür.  
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2.2.1.19. Yabancı Uyruklu Çalışanlara ilişkin Cinsiyet ve Sorun Karşılaştırması 

Yabancı uyruklu çalışanların cinsiyet durumları ile yaşadıkları genel sorunlar arasındaki 

ilişkiye ilişkin yüzde dağılımları Grafik 22’de verilmiştir. Buna göre yabancı uyruklu 

çalışanlar arasından kadınların %72’si düşük ücret ile geçinemediğini belirtmiş ve daha iyi bir 

iş aradıklarını söylemiştir. Diğer yandan yabancı uyruklu çalışanlar arasından erkeklerin 

hepsinde tespit edilen ortak sorunun “aileden uzak olma durumu, aileyi yanına getirememe, 

barınma sorunları ve düşük ücret ile geçinememe” olduğu görülmüştür.  

Grafik 22. Cinsiyet ve Sorun Karşılaştırması 

 

Bu sonuçlara bakıldığında, yabancı uyruklu kadınların aileleri ile birlikte başka ülkelere göç 

etmeleri ve aileleri birlikte olmaları “aileden uzak olma sorununu” ortadan kaldırmaktadır. 

Yabancı uyruklu erkekler ise iş bularak göç ettikleri için çoğunlukla eş ve çocuklarını uzakta 

bırakarak çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle yabancı uyruklu çalışanlar arasından 

erkeklerin hem aileden uzak yaşama sorunları bulunmakta hem de küçük kiralık odalarda çok 

fazla sayıda kişinin bir arada barınması nedeniyle rahatsız barınma koşulları ile yaşamak 

zorunda kalmaktadırlar.  
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2.2.1.20. Yabancı Uyruklu Çalışanların Yaş ve Uyruk Bilgileri Dağılımı 

Yabancı uyruklu çalışan kişilerin içerisinde yaş aralıklarının nasıl bir dağılım yaptığını 

görebilmek amacıyla katılımcıların yaş ve uyruk bilgileri ayrı ayrı kayıt altına alınmıştır. 

Yabancı uyruklu çalışanların uyruk bilgileri ile yaş dağılımları arasındaki ilişki Grafik 23’de 

gösterilmiştir.  

 

Grafik 23. Uyruklara göre yaş dağılımları (n=90) 
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Grafik 23’de görüldüğü üzere görüşmeye katılan yabancı uyruklu çalışanların 36-45 yaş arası 

olanların %16’sı Afganistan uyruklu kişilerden oluşmaktadır.  

 

Yabancı uyruklu çalışanların 26-35 yaş aralığında olanların %27’si Türkmenistan uyruklu 

iken 36-45 yaş aralığında olan yabancı uyruklu çalışanların %16’sı Türkmenistan uyrukludur. 

Özbekistan uyruklu yabancı uyruklu çalışan sayısı daha fazla olduğu için her yaş aralığından 

kişilerin mevcut olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 20-25 yaş aralığında olanların hepsi; 26-

35 yaş aralığında olanların %47’si; 36-45 yaş aralığında olanların %33’ü ve 46-55 yaş 

aralığında olanların ise %50’si Özbekistan uyruklu kişilerden oluşmaktadır. 26-35 yaş 

aralığındaki yabancı uyruklu kişilerin %6’sı Ukrayna ve Gürcistan uyruklu kişilerden 

oluşmaktadır. Yabancı uyruklu çalışanların çoğunluğu (%84) ise Gürcistan uyruklu kişilerden 

oluşmaktadır. Buna göre yabancı uyruklu çalışan kişiler arasında daha yaşlı olan grupların 

Gürcistan uyruklu olduğu söylenebilir.  
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2.2.2. İşverenlerden Toplanan Verilerin Analizi 

Araştırmamızın ikinci kısmı işverenler ile görüşme sonuçlarına dayanmaktadır. Yabancı 

uyruklu çalışan istihdam eden işverenler ile yapılan görüşmeler de dikkatli bir şekilde analiz 

edilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanan verilere belirli başlıklar 

altında toplanarak grafikler yardımıyla sunulmuştur. 45 işverenden elde edilen veriler sırasıyla 

aşağıdaki gibi sunulmuştur:   

 

2.2.2.1. Yabancı Uyruklu Çalıştırma Nedenleri 

Görüşme formunda işverenlere neden yabancı uyrukluları işe aldıkları sorulmuştur. Diğer bir 

deyişle, işverenlere yabancı uyruklu çalışanları tercih etme nedenleri sorulmuştur. Alınan 

yanıtlara göre, işverenlerin %75’i yerli çalışanların mevcut işte çalışmamalarından dolayı; 

%25’i ise düşük ücretle yabancı uyrukluların çalışmalarından dolayı tercih ettikleri 

görülmüştür. Bu soruya alınan yanıt da yabancı uyrukluların mevcut iş durumları sorusu ile 

uyumlu sonuçlanmıştır. Yabancı uyruklu kişilerin mevcut işleri “garsonluk, bulaşıkçılık, 

temizlik ve komi” şeklindedir. Bu işlere yerli kişilerden talep gelmemesi ve yabancı uyruklu 

kişilerin düşük ücretle düzgün bir şekilde çalışmaları, işverenler için bir tercih unsuru 

olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Yabancı Uyruklu Çalıştırma Nedenleri (n=45) 
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2.2.2.2. Çalışan Sayısı ve Yabancı Uyruklu Çalışan Oranları 

Görüşme yapılan işletmelere ilişkin olarak çalışan sayısı bilgisi Şekil 18’deki gibidir. Buna 

göre görüşme yapılan işletmelerin %6’sı 41-40 çalışana; 11-20 çalışana ve 100 ve üzeri sayıda 

çalışana sahip; %34’ü 31-40 arası çalışana sahip ve %48’i ise 1-10 arası çalışana sahip işletme 

olarak görülmektedir. Görüşmelerin yapıldığı işletmeler yiyecek-içecek hizmeti sunan cafe, 

lokanta ve restoran şeklinde işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelerin bazıları belirli bir 

markanın şubeleri şeklindedir. Bazıları ise bağımsız birer işletme olarak faaliyet 

göstermektedir.  

 

Şekil 18. İşletmedeki Toplam Çalışan Sayısı(n=45) 

Görüşme yapılan işletmelerin içerisindeki yabancı uyruklu çalışanların yüzde olarak dağılımı 

ise Grafik 24’de gösterilmiştir. Buna göre; 100 ve üzeri çalışana sahip işletmelerde %10 

oranında yabancı uyruklu çalışan mevcuttur. 41-50 arası çalışana sahip işletmelerde %12 

oranında yabancı uyruklu çalışan mevcuttur. 31-40 arası çalışana sahip işletmelerde %2 

oranında yabancı uyruklu çalışan mevcuttur. 11-20 arası çalışana sahip işletmelerde %3 

oranında yabancı uyruklu çalışan mevcuttur. 1-10 arası çalışana sahip işletmelerde ise %1 

oranında yabancı uyruklu çalışan mevcuttur.  
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Grafik 24. Toplam Çalışan Sayısına Göre Yabancı Uyruklu Çalışanların Oranı(n=45) 
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2.2.2.3. Müşterilerin Yabancı Uyruklara Bakış Açısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19. Yabancı uyruklu çalışanların müşteri ile olan durumları(n=45) 

Yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde çalışan yabancı uyruklu çalışanların müşteri ile 

yüz yüze gelme durumları işverenlere sorulmuştur. Buna göre işverenler, yabancı uyruklu 

çalışanları müşteriler ile yüz yüze gelmeyecek pozisyonlarda istihdam etmektedirler.  

Şekil 19’da gösterildiği üzere; yabancı uyruklu çalışanların %85’i müşteri ile yüz yüze 

gelmeden çalışmakta; %15’i ise yüz yüze gelerek çalışmaktadır. Bu soruya alınan yanıtlar da 

diğer sorular ile uyumlu sonuçlar vermiştir. Çünkü yabancı uyruklu çalışan daha çok mutfakta 

temizlik ve  bulaşık işleri yapmakta; çok az bir kısmı garson ve komi işi ile müşteriyle yüz 

yüze gelmektedir.  
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Grafik 25’e göre, müşterilerin yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin olarak yaşadıkları sorunun 

dil problemi olduğu görülmektedir. 

Grafik 25. Müşterilerin Yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin olumsuz tutumları(n=45) 

 

 

2.2.2.4. Yabancı Uyruklulara İlişkin Yaşanan Sorunlar 

Görüşme yapılan işverenlerin yabancı uyruklulara ilişkin yaşadıkları sorunlar çeşitli başlıklar 

altında toplanmıştır. Buna göre öne çıkan başlıklar şu şekildedir: 

- Dil ve iletişime yönelik sorunlar(n=45; %100) 

- Resmi kimlik ve nitelik tanımlamaya ilişkin sorunlar(n=45; %100) 

- Yüksek işgücü mobilitesi(n=45; %100) 

- İş yeri ve iş arkadaşlarıyla intibak sorunları(n=45; %5) 
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Grafik 26. İşverenlerin yabancı uyruklu çalışanların işyerinde yaşadıkları 

sorunlar(n=45) 

 

 

Grafik 26’da gösterildiği üzere; yabancı uyruklu çalışanlar ile ilgili olarak işverenlerin 

yaşadıkları en büyük sorunlar “dil ve iletişime yönelik sorunlar; resmi kimlik sorunları ve 

yüksek işgücü mobilitesi” (%100)  şeklindedir. Diğer yandan işverenlerin %5’i ise iş yeri ve 

iş arkadaşlarıyla sorunlar yaşanmasını önemli bir sorun olarak görmektedir.  
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Grafik 27. İşverenlerin bakış açısına göre yabancı uyruklu çalışanların genel sorunları 

(n=45) 

 

Grafik 27’de işverenlerin bakış açısına göre yabancı uyruklu çalışanların yaşadıkları genel 

sorunlar gösterilmiştir. İşverenlerden alınan yanıtlara göre bazı başlıklar öne çıkmıştır. 

Yabancı uyruklulara ilişkin genel sorunlar şu şekilde ele alınabilir: 

- Yasal statü sorunları(n=45; %90) 

- SSK gibi sosyal güvence olmaması(n=45; %100) 

- Resmi oturma izni olmaması(n=45; %80) 

- Yabancı uyruklu kişilerin ailelerinden uzak olması(n=45; %90) 

- Çalışan yabancı uyruklu kişilerin bir odada çok sayıda kişi ile barınması(n=45; %90) 

- İş bulmada yardımcı olan aracıların komisyon alması(n=45; %10) 
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İşverenlere göre Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişilerin en büyük sorunları arasında 

“resmi oturma izni olmaması, SSK gibi güvence eksiklikleri, barınma sorunları, ailelerden 

uzak yaşama ve iş bulan aracılara komisyon verme” gibi sorunlar yer almaktadır.  

 

2.2.2.5. Yabancı Uyruklu Çalışanlara İlişkin Olumlu Durumlar 

Görüşme formunda işverenlere yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin olumlu durumlar olup 

olmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre işverenlerin hepsinin ortak yargısı(%100) 

yabancı uyruklu çalışanların “ verilen görevleri yerine getirmeleri; düzgün çalışmaları ve 

dürüstlük” olduğu görülmüştür. Diğer yandan işverenlerin %73’ü yabancı uyruklu çalışanların 

temizliğe dikkat ettiğini; ve sadakatli olduğunu düşündükleri görülmüştür.  

Grafik 28. Yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin olumlu yargılar(n=45) 
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2.2.2.6. İşverenlerin Bakış Açısında Göre Türkiye’de Yabancı Uyruklu Çalışanlar  

Görüşme yapılan işverenlerden alınan yanıtlar incelendiğinde öne çıkan temel başlıklar grafik 

29’da gösterilmiştir. Buna göre işverenlerin yabancı uyruklu çalışanlar ile ilgili temel 

tespitleri içerisinde ilk olarak Suriyeli göçmenlerin herhangi bir işe girmemeleri ve çalışmayı 

talep etmemeleri gelmektedir. Bu durumda, Suriyeli göçmenler dışındaki göçmenler istihdam 

edilmektedir. Önemli hususlardan biri de yabancı uyruklu çalışanlara iş bulan diğer yabancı 

uyruklu kişilerin (akraba, arkadaş ya da diğer), iş bulma karşılığında maaşlardan komisyon 

almalarıdır. Bu durum işte çalışan mevcut kişilerin az bir ücret almasına neden olmakta, ve 

işten kısa sürede kişilerin çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumla uyumlu diğer bir tespit de 

yabancı uyruklu çalışanların kısa süreli çalışıp işten çabuk ayrılmalarıdır. Genellikle 1 yılı 

geçmeyen süreler içerisinde çalışanlar işten çıkıp ayrılmaktadır. Bu durum da işverenlerin 

sürekli yeni çalışan ile muhatap olmasına neden olmaktadır. Yeni çalışanın yeniden işe 

alıştırılması ve öğretilmesi ise çeşitli maliyetlere neden olabilmektedir. Dil problemleri 

anlaşmazlıklara yol açabilmekte ve gelen müşterileri rahatsız edebilmektedir.  

Grafik  29. İşverenlerin Tespitlerine Yönelik Frekanslar(n=45) 
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İşverenler, yerli çalışan istihdam etmeyi çok istediklerini söylemektedir. Yalnız yerli bireyler, 

işverenlerin teklif ettikleri işleri beğenmemekte ve yapmamaktadır. Bu nedenler yabancı 

uyruklu kişiler istenmeyen işler için en büyük istihdam kitlesini oluşturmaktadır. Bu durumda 

yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerdeki “bulaşık, temizlik ve garsonluk” gibi emek 

işgücünün ihtiyacının olduğu işlerde yabancı uyruklu kişilere iş verilmesi doğal bir sonuçtur. 

Buna göre işverenler yabancı uyruklu kişilere devletin SSK gibi güvence sağlamasının ve 

resmi oturma izinlerinin verilmesi konusunda kolaylık sağlanmasının uzun vadede daha 

faydalı olacağını düşünmektedirler. 

 

2.2.2.7. Yabancı Uyruklu Çalışanların Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine 

İçerik Analizi: Genel Tespitler 

Çalışmamızda yabancı çalışanların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri için daha detaylı 

bir inceleme yapılmıştır. İçerik analizi için işverenlerin yabancı çalışanlara yönelik temel 

tespitleri tablo 7‘de sunulduğu gibi belirlenmiştir.   

   Tablo 7. İşverenlerin, Yabancı Uyruklu Çalışanlara İlişkin Tespitleri 

İşverenlerin söylemlerinden özet kesitler:  

………..bazı etnik gruplar ücretten memnun, Türkler 
ve diğerleri değil, çalışma izni olmalı, ssk primlerine ek 
ücret veriliyor, buraya pek yabancı gelmiyor, ızgaracı, 
tezgahtar ve bulaşıkçı gibi  işlerde boşluk var………… 

İşveren 1 

…………..yabancı çalışanlardan müşteriler şikayetçi, 
dil bilmeme sıkıntısı var, bekar odalarında 5-10 kişilik 
gruplar barınıyor, biri gidince yerine yakını 
geliyor……… 

İşveren 2 

………..müşteri ile yüz yüze gelmiyorlar, özlük hakları 
sıkıntılı, 3-5 günlük maaş alıyorlar, bazıları işi bırakıp 
gidiyor………. 

İşveren 3 

………meslek öğrenince butik lokanta vb. açıyorlar, 
arkadaş vb.yoluyla iş bulunuyor……… 

İşveren 4 

……..devlet oturma izni vb. sağlarsa uzun süreli 
istihdam olabilir ………… 

İşveren 5 

..............dil sorunu var, yeme-içme sıkıntısı 
yok.................. 

İşveren 6 

.............devlet eğitim verebilir, dil sorunu çözülmeli, 
yasal haklar verilmeli.......... 

İşveren 7 

- İşveren 8 



103 

 

..........devlet destek olmalı, Afgan, Azeri, Özbek iyi 
çalışıyor, vatandaşlık için evlilik yapılıyor, Suriyeli 
memnun değil.......... 

İşveren 9 

...........devlet izinleri önemli, aileleri ile uzakta olma 
sıkıntısı var........... 

İşveren 10 

- İşveren 11 

..........Sigorta sıkıntı, oturma izni olmaması 
sıkıntı.............. 

İşveren 12 

.............çalışma ve toruma izni olmalı, çalışma 
saatlerine uyumlular, Suriyeli gelmiyor......... 

İşveren 13 

........öncelikle Türk istiyor……. İşveren 14 

...................aracılar yabancıların maaşlarından para 
alıyor, bu engellenmeli, Suriyelilere tanınan haklara 
bu yabancılara da tanınabilir.............................. 

İşveren 15 

………….dil sorunu var……… İşveren 16 

…..resmi oturma izinleri sağlanmalı ve devlet yardım 
etmeli…………. 

İşveren 17 

………….dil problemleri çok fazla, resmi oturma ve 
çalışma izinleri verilmeli………. 

İşveren 18 

- İşveren 19 

- İşveren 20 

- İşveren 21 

……….bulaşık ve temizlik için çok yardımcı oluyorlar, 
dil problemi oluyor………… 

İşveren 22 

…………..Dil problemleri çok fazla, uzun süre 
çalışmıyorlar…………….. 

İşveren 23 

…………….Dil sıkıntısı var, kısa süreli çalışıyorlar, 
düşük ücret almayı kabul ediyorlar………….. 

İşveren 24 

- İşveren 25 

- İşveren 26 

…………….Müşteri ile yüz yüze gelmeyen işleri 
veriyoruz, dil problemi çok fazla……… 

İşveren 27 

……….dil problemleri var, kısa süreli çalışıyorlar, 
barınma sorunları var………… 

İşveren 28 

……….Düşük ücret alarak çalışıyorlar, verilen işleri 
yapıyorlar, dil problemleri var………. 

İşveren 29 

………….özlük hakları yok, kısa süreli iş yapıyorlar, 
barınma sıkıntıları var………… 

İşveren 30 

……………dil bilmiyorlar, barınma sıkıntısı var, 
oturma izinleri yok……….. 

İşveren 31 

- İşveren 32 

…………….genellikle temizlik işleri veriyoruz, dil 
problemleri var……… 

İşveren 33 
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……….dil problemleri var, kısa süreli 
çalışıyorlar………… 

İşveren 34 

………., verilen işleri yapıyorlar, düşük ücret kabul 
ediyorlar, dil problemleri var………. 

İşveren 35 

………….oturma izinleri yok, özlük hakları yok, 
barınma sıkıntıları var………… 

İşveren 36 

……………dil problemleri var, barınma problemleri 
var……….. 

İşveren 37 

- İşveren 38 

- İşveren 39 

- İşveren 40 

……….resmi oturma ve çalışma izinleri yok, barınma 
problemleri var, dil problemleri çok fazla…….. 

İşveren 41 

………….dil problemleri var, kısa süreli çalışıp 
gidiyorlar, barınma problemleri var……… 

İşveren 42 

……….düşük ücret alıyorlar, kısa süreli işler 
yapıyorlar…………. 

İşveren 43 

…………dil yok, barınma koşulları çok kötü, oturma 
izinleri yok, kısa süreli çalışıp işten ayrılıyorlar………. 

İşveren 44 

………….Çoğunlukla dil problemleri 
yaşıyoruz…………. 

İşveren 45 

 

İşverenler ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yanıtlar dikkatli bir şekilde kayıt altına 

alınmıştır. İçerik analizi yardımıyla işverenlerin verdikleri yanıtlar incelenerek, belirli 

cümleler tespit edilmiş ve konuya ilişkin istenen yanıtlar daha sistematik olarak ele alınmıştır. 

Bu bağlamda görüşmeye katılan işverenlerin yabancı çalışanlara yönelik gördükleri bazı 

önemli tespitler aşağıdaki gibidir: 

- İşveren 1 ile yapılan görüşme sonucunda yabancı uyruklu çalışanların genellikle 

aldıkları ücretlerden yerli(Türk) çalışanlara göre daha çok memnun oldukları 

anlaşılmaktadır. Yabancı uyruklu çalışanlar için SSK ve diğer sosyal güvencelerin 

sağlanması ise önemli bir teşvik unsuru olabilir. Yabancı uyruklu çalışanlar yerli 

talebin olmadığı işleri karşılamasına rağmen SSK ve diğer güvencelerin olmaması, 

yabancı uyruklu kişilerin de bu işlerde kısa vadeli çalışmasına neden olmaktadır. Bu 

bağlamda SSK ve sağlık açısından çeşitli güvence faktörlerinin sağlanması yabancı 

uyruklu çalışanların istihdamında ve bu istihdamın sürdürülebilirliği ve verimliliği 

açısından hayati bir değere sahip olabilir. 
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- İşveren 2 ile yapılan görüşmelere göre müşterilerin dil probleminden dolayı yabancı 

uyruklu çalışanlardan pek memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Yabancı uyruklu 

kişilerin garson olarak çalışırken, müşteri ile yüz yüze gelmesi fakat müşterilerin bu 

hizmetten memnun olmaması, esasen garsonluk işi için gerekli istihdamın tam 

anlamıyla sağlanamadığını göstermektedir. Bu nedenle dil sorunlarının müşteriler ile 

yüz yüze gelen yabancı uyruklu çalışanlar için pratik bir şekilde çözülmesi, önemli bir 

sorunu ortadan kaldıracaktır. Diğer yandan, bekar odalarında 5-10 kişinin bir arada 

kalması ve bu kişilerin rahatsız koşullarda barınması, yabancı uyruklu kişilerin hem 

ülkede hem de mevcut işlerinde uzun süreli kalamamalarına neden olabilmektedir. 

Buna göre, barınma koşullarının iyileştirilmesinin, yabancı uyruklu istihdamın 

sürdürülebilirliği ve verimliliği için faydalı olacağı düşünülmekle birlikte; yabancı 

uyruklu çalışanların emek gücünün daha verimli kullanılması için hayati bir uygulama 

olacağı düşünülmektedir.  

- İşveren 3’e göre, yabancı uyruklu çalışanlar müşteri ile yüz yüze gelmeden çalışmakta 

ve olabildiğince müşteri ile yüz yüze gelmeden yapılacak işlerde çalışmak 

istemektedirler. Özlük hakları olmayan yabancı uyruklu çalışanlar, piyasada çalışan 

diğer kişilere göre dezavantajlı durumdadırlar. Özlük haklarının eksik olması, bu 

kişilerin uzun süreli istihdamını zorlaştırmaktadır. 3-5 günlük maaşlarını alıp işi 

bırakan çok sayıda yabancı uyruklu çalışan olması, bu kişilerin yaptıkları işleri geçici 

işler olarak gördüklerini göstermektedir. İşten hızlı bir şekilde ayrılma, işi bırakıp 

gitme ve az bir maaşla yetinme durumlarının çoğunlukla özlük haklarının 

eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Yeterli derecede sosyal güvence, sağlık 

imkanları, iş garantisi ve diğer imkanların olmayışı, yabancı uyruklu çalışanların 

istihdamında verimsizliğe ve işveren için ek maliyetlere neden olmaktadır. 

- İşveren 4’e göre; yabancı uyruklu kişiler için yiyecek-içecek hizmeti sunan 

işletmelerde çalışmak, bu kişiler için yeni iş fırsatları sunmaktadır. Örneğin, yiyecek-

içecek hizmeti sunan bir işletmede yeterince tecrübe kazanan ve uzun süreli çalışan 

yabancı uyruklu kişiler, kendi işlerini ilgili alanlarda kurabilmekte ve girişimci olarak 

piyasada kendi fırsatlarını oluşturabilmektedirler. Ayrıca işveren 4, yabancı uyruklu 

çalışanların göç etmeden önce iş bulup, ülkeye daha sonra geldiklerini belirtmiştir. İş 

bulmada aracılık kanalı çok sıklıkla kullanılmakla beraber, aracı olan kişiler de 

genellikle bu kişilerin arkadaşı ya da tanıdığı olan kişilerden oluşmaktadır.  
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- İşveren 5’e göre yabancı uyruklu çalışanlar önemli bir istihdam alanı oluşturmakta 

fakat verimli ve sürdürülebilir bir istihdama katkı vermemektedirler. Bu noktada en 

önemli problemin devletin oturma izni vermesindeki süreçlerin zorluğu, resmi 

izinlerin alınmasındaki prosedürler ve diğer sosyal imkanların sağlanamaması şeklinde 

sıralanabilir. Uzun süreli ve verimli istihdam açısından devletin yabancı uyruklu 

çalışanlara oturma izni ve çalışma izni konularında kolaylıklar tanıması faydalı 

olabilir. 

- İşveren 6’ya göre yabancı uyruklu çalışanlarda çoğunlukla dil problemine 

rastlanmaktadır. Ayrıca  yabancı uyruklu çalışan kişiler, yiyecek-içecek hizmeti sunan 

işletmelerde çalıştıkları için yemek ile ilgili problem yaşamadıkları görülmektedir.  

- İşveren 7’ye göre yabancı uyruklu çalışanlarda dil sorunları iş hayatında önemli bir 

problem olarak görülmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin hem ülkeye adaptasyonu 

açısından hem de ülkede daha uzun vadeli yaşamasına imkan kılmak açısından bir 

kamu hizmeti olarak bu kişilere eğitim verilmesi ve ana dili öğretmesi, uzun vadede 

Türkiye’deki yabancı uyruklu istihdamının sürdürülebilirliği için önemli bir uygulama 

olabilir. Aynı şekilde, devletin yabancı uyruklu çalışanlar için yeni düzenlemeler ile 

yasal hakları daha iyi düzenlenirse; bu kişilerin ülkeye daha faydalı olarak kalmaları 

sağlanabilir. 

- İşveren 8 için bu konuda çok ayrıntıya girmemiştir. Genel duruma katılım 

göstermiştir. 

- İşveren 9’a göre devletin yabancı uyruklu kişilerin ülkede uzun süreli kalabilmeleri ve 

normal ve standart bir hayat sürebilmeleri için yardımcı olması gerekmektedir. Çünkü 

yabancı uyruklu kişilerin ülkede uzun süreli yaşayabilmeleri ve ekonomik anlamda 

daha çok bu kişilerden faydalanabilmek için bu kişilerin ülkede farklı hakla ile 

korunma altına alınmaları ve özlük haklarının tam olarak verilmesi çok önemlidir. Bu 

konuda Suriyeli göçmenlere tanınan hak ve özgürlüklerin, Afganistan, Azerbeycan ve 

Özbekistan gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu göçmenlere de sağlanması stratejik 

bir uygulama olabilir.  

- İşveren 10’a göre, yabancı uyruklu çalışanlar için devletin oturma izni, çalışma izni ve 

sosyal-sağlık güvencelerinin verilmesi, uzun vadede ekonomik kalkınma için çok 

faydalı bir uygulama olacaktır. Bu kişilerin ailelerinden uzak olmaları ve sağlıklı 
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koşullar altında barınamamaları, kısa süreli ve geçici bir göç olarak ülkeye 

bakmalarına neden olmaktadır. Bu kişiler arasından ülke kalkınmasına katkısı olacak 

emek  gücünün ülkede kalmasını sağlamak üzere devletin yeni düzenlemeler ve 

iyileştirmeler yapması stratejik bir uygulama olacaktır. 

- İşveren 11 bu konuda ayrıntılı bir bilgi vermemiştir. Genel olarak konuşmuştur. 

- İşveren 12’ye göre yabancı uyruklu çalışanların en önemli sorunları SSK vb. 

güvencelerin ve resmi oturma izinlerinin olmaması şeklindedir. Yabancı uyruklu 

çalışanların önemli bir istihdam boşluğunu karşıladığı düşünüldüğünde, bu kişilere 

sosyal hak ve güvencelerin tam verilmesi ve oturma izinlerinin ailece sağlanması; ülke 

ekonomisi ve istihdamı için çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 

- İşveren 13’e göre yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma ve oturma izinleri çok kritik 

bir öneme sahiptir. Suriyeli’ler kendilerine tanınan iyileştirilmiş hak ve özgürlükler 

ile, diğer yabancı uyruklu ve göçmen kişilere göre daha avantajlı olarak Türkiye’de 

barınabilmektedir. Bu durum, diğer yabancı uyruklu kişiler için bir dezavantaj 

oluşturmaktadır. İyi ve uyumlu çalışan yabancı uyruklu çalışanlardan daha verimli ve 

etkin yararlanmak isteyen işverenler, bu kişilere devletin oturma izni vermesini ve 

resmi çalışma izinleri konusunda kolaylıklar tanınmasını istemektedirler.  

- İşveren 14, esasen yerli (Türk) çalışan ile iş yapmak istemesine rağmen, yerli kişiler 

ilgili işlerde (garsonluk, komi, temizlik, bulaşıkçılık vb mutfak işleri) çok fazla 

çalışmak istememektedir. Yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde bu tarz mutfak 

işlerinde çok sayıda boşluk ve personel açığının olması, yabancı uyruklu kişilerin bu 

alanlarda istihdamını zorunlu kılmaktadır. Yabancı uyruklu kişiler arasından da 

çalışmak isteyenler bu işlere girmekte, fakat resmi izinler ve haklar açısından yaşanan 

sıkıntılar bu kişileri kısa süreli ve geçici işler yapmaya itmektedir.  

- İşveren 15’e göre, Yabancı uyruklu kişilere aracı olarak iş yapan kişilerin, iş 

buldukları kişilerin maaşlarından kesinti yapması önemli bir sorun olmaktadır. 

Suriyeli’lere tanınan hak ve özgürlüklerin aynı şekilde iyileştirilmiş şekillerinin diğer 

yabancı uyruklu kişilere de uygulanması, uzun vadede ülke ekonomisi açısından 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

- İşveren 16 için, yabancı uyruklu çalışanlarda en çok görülen problem dil 

problemleridir. 
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- İşveren 17’ye göre, yabancı uyruklu çalışanların resmi oturma izinlerinin olmaması 

büyük bir sorun olmaktadır. Bu konuda devletin yardımcı olması, yabancı uyruklu 

çalışan istihdamının daha verimli olmasını sağlayabilir.  

- İşveren 18’e göre yabancı uyruklu çalışanlarda yoğun olarak dil problemleri 

bulunmaktadır. Resmi oturma ve çalışma izinlerinin de eksikliği, yabancı uyruklu 

çalışanları istihdam etmede önemli bir soruna neden olmaktadır. 

- İşveren 19, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 20, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 21, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 22’ye göre yabancı uyruklu çalışanlarda dil problemleri olduğunu belirtmiştir. 

Yabancı uyruklu çalışanları çoğunlukla bulaşık ve temizlik işleri için istihdam ettiğini 

belirtmiştir. 

- İşveren 23’e göre, yabancı uyruklu çalışanlarda dil problemlerine rastlanmaktadır. 

Ayrıca uzu süre çalışmamalarının önemli bir problem olduğunu belirtmiştir. 

- İşveren 24’e göre yabancı uyruklu çalışanlarda dil problemleri çok fazladır. Genellikle 

kısa süreli çalıştıklarını belirtmekle beraber, düşük ücret almayı kabul ettiklerini 

söylemiştir. 

- İşveren 25, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 26, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 27’ye göre, yabancı uyruklu çalışanlarda genellikle dil problemleri 

yaşanmaktadır. Bu nedenle, yabancı uyruklu çalışanlara müşteri ile yüz yüze 

gelmeyecek işler verilmektedir. 

- İşveren 28’e göre yabancı uyruklu çalışanların en çok karşılaştıkları problemlerin 

başında dil problemleri ve barınma sorunları gelmektedir. Ayrıca bu kişilerin kısa 

süreli çalışıp, işi bırakmaları da işverenler için önemli bir sorundur.  

- İşveren 29 için yabancı uyruklu çalışanlar verilen her işi düşük ücretle yerine 

getirmektedir. Fakat Türkiye’de yoğun olarak dil problemi yaşamaktadır. 



109 

 

- İşveren 30 için yabancı uyruklu çalışanların barınma sıkıntıları bulunmakta ve bu 

nedenle kısa süreli işlerde çalışmaktadırlar. Ayrıca bu kişilerin özlük hakları da 

bulunmamaktadır. 

- İşveren 31’e göre yabancı uyruklu çalışanların en büyük problemleri dil bilmeme, 

barınma sıkıntıları ve oturma izinlerinin olmamasıdır.  

- İşveren 32, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 33’e göre yabancı uyruklu çalışanlar genellikle temizlik işlerini yerine 

getirmektedir.  Yabancı uyruklu kişilerde en çok görülen problemlerin başında ise dil 

problemleri gelmektedir. 

- İşveren 34 için yabancı uyruklu çalışanların kısa süreli çalışıp, işten ayrılmaları 

işveren için büyük bir sorundur. Diğer yandan yabancı uyruklu çalışanların dil 

bilmemeleri önemli bir sorun olarak görülmektedir. 

- İşveren 35’e göre yabancı uyruklu çalışanlar verilen işleri yapmakta ve düşük ücret ile 

çalışmaktadırlar. Yalnız dil problemleri bulunmaktadır.  

- İşveren 36 için yabancı uyruklu çalışanların özlük haklarının olmaması ve oturma 

izinlerinin olmaması önemli sorunlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca barınma sıkıntısı 

da yabancı uyruklu çalışan istihdamını etkilemektedir. 

- İşveren 37’ye göre yabancı uyruklu çalışanların en önemli problemleri arasında dil 

bilmeme ve barınma sıkıntıları yer almaktadır. 

- İşveren 38, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 39, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 40, bu konuda detaylı bilgi vermemiştir. Genel duruma katılım göstermiştir. 

- İşveren 41, yabancı uyruklu çalışanların resmi oturma ve çalışma izinlerinin olmaması, 

beraberinde barınma sorunlarını de getirmektedir. Ayrıca dil problemleri de önemli bir 

sorundur. 

- İşveren 42’ye göre  yabancı uyruklu çalışanların çoğunlukla dil problemleri ve 

barınma problemleri önemli bir sorun olmaktadır. Kısa süreli çalışıp, işten ayrılmaları 

ise işverenler için önemli bir sorun olmaktadır.  
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- İşveren 43’e göre yabancı uyruklu çalışanlar genellikle düşük ücretle kısa süreli işlerde 

çalışmaktadırlar. 

- İşveren 44 için yabancı uyruklu çalışanlarda dil ve barınma problemleri 

bulunmaktadır. Yabancı uyruklu çalışanların resmi oturma izinlerinin olmaması da, bu 

kişilerin kısa süreli çalışıp işten ayrılmalarına neden olmaktadır. 

- İşveren 45’e göre, yabancı uyruklu çalışanlarda genellikle dil problemleri 

yaşanmaktadır.  
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 

Bu başlık altında araştırma sürecindeki görüşmelerimiz ve gözlemlerimize dayanan tespitler, 

konuya ilişkin düzenlemeler, atılması gereken adımlar ve değerlendirmelerimiz özetlenmiştir.  

- Ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi, yiyecek içecek sektöründe de son yıllarda 

yabancı çalışan sayısında oldukça belirgin bir artış gözlenmektedir. Sorun çalışan 

sayısının artmasından ziyade, kaçak işçi sayısının artmasıdır. Sektördeki kaçak işçi 

sayısını net olarak belirlemek çok güçtür. Bu araştırma kapsamında uzun uğraşlardan 

sonra işyeri sahipleri ile görüşme yapılabilmiş ve yoğun ikna turlarından sonra 

kendileriyle ve işyerindeki yabancı çalışanlarla mülakat yapılabilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre, yiyecek içecek sektöründe çalışma izni alarak çalışan yabancıların 

sayısı son derece azdır. Araştırma kapsamında mülakat yaptığımız toplam çalışan 

sayısı içerisinde çalışma izni alarak çalışanların oranı oldukça düşük düzeylerdedir. 

İşyeri sahipleri ve anket yaptığımız çalışanlardan edindiğimiz intiba, bu durumun 

sektörde yaygın bir eğilim olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile, sektörde çok 

ciddi boyutlarda bir kayıt dışılık söz konusudur. Çalışma izni alarak çalışan yabancı 

çalışan sayısı ile kayıt dışı çalışan işçi sayısı arasında çok geniş bir makas 

bulunmaktadır. 

- Kayıtlı ya da kayıtsız yabancı çalışan sayısındaki artış, küresel ölçekte gözlenen bir 

gelişmedir. İnsanlara yaşadıkları ülkeden ayrılma kararı verdiren çok sayıda değişken 

vardır: İç savaş yada kargaşa ortamı, yüksek hayat standardı arayışı, fakirlik ya da 

derin ekonomik buhranlar, bireysel nedenler vb. yer değişikliği kararını etkileyen 

başlıca değişkenlerdir. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, yabancı çalışanların 

ülkelerinden ayrılmalarının en temel sebebi, kendi ülkelerindeki olumsuz ekonomik 

koşullar ve fakirlik sorunudur. Olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle başka ülkelere 

göç etmek zorunda kalan insanlar, çalışma koşullarını çok fazla önemsemeden ve 

sosyal güvenlik haklarından da feragat ederek ağır ve vasıf gerektirmeyen işlerde 

çalışmaya razı olmaktadırlar.  

- Göç, her zaman ilgili kanun ve mevzuatlara göre gerçekleşmemekte, çoğu zaman yasa 

dışı yollara başvurulmaktadır. Ülkemiz son yıllarda yabancı işgücü için bir cazibe 

merkezi olmuştur. Sektördeki çalışanlar ve işverenler ile yaptığımız görüşmelerde, 

yabancı çalışanların ağır çalışma koşullarını çok fazla önemsemeden ücret temelli bir 

yaklaşımla istihdam edilmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Kendi ülkelerinde çok 
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düşük ücretlerle çalışan yabancılar, geri dönüp ekonomik sorunlar yaşamak yerine, 

göreli olarak çok yüksek ücretler ile çalışma imkanı buldukları ülkemizi tercih 

etmektedirler.  

- 1960’lı ve 1970’li yıllarda başta Almanya olmak üzere ülkemizden batılı gelişmiş 

ülkelere yönelik bir işgücü akışı gözlenmiştir. Gelişmiş batılı ülkelere göç eden 

vatandaşlarımız o ülke vatandaşlarının istihdam edilmeyi tercih etmedikleri ağır ve 

tehlikeli işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. Ülkemiz, iktisadi gelişme performansı 

iyileştikçe tıpkı batılı ekonomiler gibi, yoksul ülkeler açısından göç edilen bir ülke 

konumuna gelmiştir.   

- Ülkemizde özellikle son yıllarda makro ekonomik alanda kayda değer başarılara imza 

atılmıştır. Kişi başına düşen gelir artmış ve devlet tarafından sağlanan sosyal 

yardımlar tabana yayılmıştır.  Belirli bir refah düzeyini yakalayan bireyler, 

bulaşıkçılık gibi ağır işlerde çalışmayı tercih etmemektedirler. Yeni dönemde iktisadi 

faaliyet düzeyinde gözlenen gelişmelerle birlikte sektördeki işletme sayısı ve iş 

kapasitesi sürekli artmaktadır. İş imkanlarının geniş olması nedeniyle çalışanlar aynı 

işyerinde uzun süre sebat etmek yerine sürekli iş değiştirmekte ya da aynı işyerinde 

kısa süreli çalışıp daha fazla boş zaman geçirmeyi tercih etmektedirler. Boş zaman 

tercihinin öne çıkması, teorik analizlerle de tutarlı bir davranış eğilimidir. İşyeri 

sahiplerinin yeterli işgücü temin edememesi anlamına gelen bu sonuç, kaçak ya da 

yasal yöntemler ile yabancı çalıştırmayı adeta zorunlu hale getirmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, yabancı işçiler sık sık iş değiştirmek yerine çalıştıkları işyerinde 

uzun süre kalmayı tercih etmektedirler. Bu durum özellikle yabancı kaçak işçiler 

açısından geçerlidir. Kaçak çalışanlar her an sınır dışı edilebilecekleri kaygısı ile 

çalıştıkları işten ayrılmayı düşünmezler. Yabancıların aynı işyerinde uzun süre 

çalışmayı tercih etmesi, sektörde işçi devir hızının gerilemesine katkı sağlamaktadır.  

- Araştırma sürecinde, kayıtlı ya da kayıtsız yabancı çalışan sayısındaki artışın sektörde 

işsizlik sorununu ne ölçüde etkilediği; öte yandan,  aşırı işgücü arzının ücret seviyesi 

üzerinde düşme yönünde baskı oluşturup oluşturmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sektördeki firma sayısının fazla olması, istihdam olanaklarının geniş olması ve göreli 

olarak ağır işlere yerli işgücünün rağbet göstermemesi, işsizlik artışı ya da düşük ücret 

düşüşü sorunlarının ortaya çıkmasına engel olmuştur.  
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- Kayıt dışı istihdam Türkiye ekonomisinde her zaman gündemde olan konuların 

başında gelmektedir. Yiyecek içecek sektöründe güçlü kurumsal firmalar dışında 

genel olarak kayıt dışı istihdam sorunu mevcuttur. Yaban kaçak işçilerin istihdam 

edilmesi bu sorunun daha da derinleşmesine ve kronik bir hal almasına yol 

açmaktadır. Aslında yabancı kaçak işçi sorunu sadece yiyecek içecek sektöründe 

gözlenen bir durum değildir. Araştırma sürecinde diğer sektörler üzerine yaptığımız 

görüşmeler, gözlemler ve araştırmalar, çok sayıda sektörde kayda değer oranda bir 

kayıt dışılığın söz konusu olduğunu göstermiştir. Kayıt dışı yabancı işgücü arzının 

aşırı olduğu ortamlarda işveren açısından sigortalı işçi yerine sigortasız işçi 

çalıştırmak kimi zaman daha cazip görülebilmektedir. Bu gerçeklik, kayıt dışılık ile 

mücadele kültürünün gelişmesini engelleyen önemli bir problemdir. Kayıt dışılığın 

yaygınlaşması ya da sıradanlaşması halinde, makul ücret standartlarının oluşması, 

insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanmasının yanısıra düzenli çalışma 

saatleri ve dinlenme imkanları gibi konularda mesafe kat edilemez.  

- Yabancı kaçak işçilerin kişisel özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler mevcut değildir. 

Kayıtlı ya da kayıtsız yabancı çalışanlar hakkında geniş kapsamlı ve güvenilir bir veri 

arşivi bulunmamaktadır. Bu durum gerek işyerinde gerekse sosyal hayat açısından 

ciddi riskler barındırmaktadır. Sosyo kültürel farklılıklar, suç ve ahlak anlayışı, kaçak 

olmanın verdiği tedirginlik ve gerginlikten kaynaklanan negatif ruh hali, söz konusu 

riskleri besleyen temel hususlardan bazılarıdır.  

- Yabancı kaçak işçiler, yasa dışı çalıştıkları için işveren karşısında çok derece güçsüz 

bir vaziyettedirler. Sayıları az da olsa, bazı işyerleri açısında aynı işte istihdam 

edilebilecek kaçak işçi sayısının fazla olması halinde, kimi zaman çok düşük ücret 

farklılıklarını bile esas alan işverenler mevcut çalışanlarının işlerini son 

vermektedirler. Sürekli olarak işini kaybetme endişesi ile yaşayan kaçak çalışanın 

düşük ücretlere rıza göstermesi, çok zor şartlarda ve asgari çalışma sürelerinin hayli 

üzerinde çalıştırılması muhtemeldir. Öte yandan, kaçak  durumdaki çalışanların iş 

arkadaşlarının yıldırıcı tutumlarına maruz kalmaları da gözlenebilmektedir. İşçi-  

işveren ve çalışanlar arasındaki ilişkiler ekseninde değerlendirildiğinde ahlaki bir 

erozyon olarak değerlendirilmesi gereken bu durum, çalışma hayatında değer temelli 

bir kültürün oluşmasını engelleyen önemli bir tehlikedir.  
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- Araştırma sürecinde yaptığımız görüşmeler ve işyerinde yaptığımız gözlemler sonucu 

şöyle bir sonuca ulaşılmıştır: Yabancı kaçak işçilerin çalıştıkları işlerde emek arzı ile 

emek talebi karşılaştırıldığında ciddi bir emek talebi fazlalığı mevcuttur. Kaçak işçiler, 

göreli olarak ağır çalışma koşullarında diğer işçiler için geçerli olan çalışma 

sürelerinden daha fazla çalışmaktadırlar. İşyeri sahipleri yabancı çalışanların yerine 

yeni işçi bulma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını bildiklerinden benzer işi yapan Türk 

Vatandaşı çalışanlara ödedikleri ücret seviyesine yakın ya da aynı seviyede ücret 

ödemekte ve ödemelerin düzenli olmasına itina göstermektedirler.   

- Ağır çalışma koşulları ve işveren karşısındaki zayıf konumlarının yanı sıra yabancı 

kaçak çalışanlar, barınma konusunda da ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Araştırma 

sürecinde elde ettiğimiz bilgilere göre, yabancı kaçak çalışanlar, aynı ülkeden gelen 

akraba ya da yakınları ile birlikte kiraladıkları sağlıksız konutlarda ya da çalıştıkları 

işyerinde barınmaya çalışmaktadırlar. Herhangi bir sağlık sorunları ortaya çıktığında 

gerekli hizmetleri almakta büyük güçlük yaşamaktadırlar.   

- İşyeri sahiplerinin neredeyse tamamının ortak tespitine göre, yabancıların iş piyasasına 

kolaylıkla katılmaları ve niteliklerine uygun işlerde çalışmalarının önündeki engeller 

kaldırıldığında, bu insanların suç üretme ve suça karışma potansiyeli minimize 

olacaktır.  

Kayıt dışılık ile mücadele edilirken, sorunun kamu gelirleri üzerindeki negatif etkileri göz ardı 

edilmemelidir. Yabancı kaçak işçi çalıştıran işyerleri, kayıt dışılık nedeniyle SGK primi başta 

olmak üzere devleti ödenmesi gereken zorunlu ödemelerden mahrum bırakarak kamu 

gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır. Kayıt dışılık ile mücadele edip, aynı zamanda 

işverenlerin işgücü taleplerini kolaylıkla karşılayacakları bir ortam tesis edildiğinde kamu 

gelirleri de artacaktır.  
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Yabancı istihdamı konusundaki sorunlara ilişkin tespitlerimiz ortaya konmaya çalışılırken, bu 

husus kamu otoritesinin göstereceği irade büyük önem taşımaktadır. Kamu otoritesinin ortaya 

koyacağı irade, yasal düzenlemeler ile tezahür etmektedir. Yabancı istihdamı konusundaki 

düzenlemeler Kanun ve Yönetmelikler ile gerçekleştirilmektedir. Bu konuda çıkarılan bazı 

önemli kanun ve yönetmeliklere ilişkin değerlendirmeler aşağıdadır: 

1. Kanun ile yapılan düzenlemeler: Yabancı (vatandaşımız olmayan) istihdamı konusunda 

2003 yılında çıkarılan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile, 

13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü 

Kanunu önemli düzenlemelerdir. 6735 Sayılı Kanun’un 27. Maddesi ile 4817 Sayılı Kanun’un 

yürürlüğüne son verilmiştir. 6735 sayılı Kanun’un amacı, “uluslararası işgücüne ilişkin 

politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve 

çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve 

sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir”. 

Bu yasal düzenleme ile getirilen bazı önemli yeniliklere ilişkin değerlendirmeler aşağıdadır:3 

- Çalışma izni başvuruları, Çalışma Bakanlığı’na yapılabilir. Başvuruların tek kuruma 

yapılması bu konudaki dağınıklığı ortadan kaldırmıştır. Başvuru eylemi, yetkili aracı 

kurumlar aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Yetkili aracı kurum, yabancıların 

istihdam sürecine aracılık yapan bir kurum olarak değerlendirilmelidir. Yetkili aracı 

kurum, konusundaki düzenleme yabancı çalışanların haklarının muhafaza edilmesi 

noktasında katkı sağlayacaktır. Yabancı ülke vatandaşları ülkemizde iş ararken 

kendilerine tavassut eden informel aracı kişilere haksız yere ödeme yapmaktadırlar. 

Saha araştırması yaparken yapılan görüşmelerde gerek işverenler gerekse yabancı 

çalışanların önemli bir kısmı informel aracılık konusunu gündeme getirmişlerdir. 

Kayıt dışı olarak gerçekleşen bu tür işlemler imajımızı zedelemektedir. İnformel 

aracıların sistemden ayıklanması, iş piyasasına etkin katılım ve uygun işlerde istihdam 

olma süreçlerine katkı yapacaktır.  

- İŞKUR’a bağlı olarak sektörü temsil eden kuruluşların katkı ve desteği ile yabancı 

işgücü danışma ve bilgi merkezi oluşturulmalıdır. Yabancı çalışanların istihdam 

edildiği bölgelerde kurulacak Merkez bünyesinde, sektörde istihdam edilecek kişilerin 

                                                           
3 Uluslararası İşgücü Kanunu, Kanun No:6735, 13 Ağustos 2016, Resmi Gazete, Sayı:29800, 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160813-1.htm 
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bilgi ve becerilerine ilişkin bilgi bankası oluşturulmalı ve işverenlerden gelen talepler 

karşılanmalıdır. İşe giriş ve çıkış süreçleri kayıt altına alındığında denetim süreçlerine 

katkı yapılabilecektir. 

- Kanun’un 10/3 maddesinde, ülkemizde uzun dönem ikamet iznine ya da sekiz yıl 

kanuni çalışma iznine sahip yabancıların süresiz çalışma iznine başvuru yapabileceği 

kararlaştırılmıştır. Kanun’da iznin mutlak surette kabul edilmesinin bir zorunluluk 

olmadığı vurgulanmış olsa da, yabancılar açısından süresiz çalışma için başvuru 

hakkının tanınmış olması önemli bir gelişmedir. Süresiz çalışma izninin olması, 

yabancılara Türk vatandaşlarına tanınan her türlü hak ve yükümlülükleri sağlamaz. 

Ancak, istihdamları açısından temel bir nokta olan sosyal güvenlik konusunda yasal 

çerçevede imkanlar sağlanmıştır.  

- Kanun’un 11 Maddesi’nde Turkuaz Kart uygulaması getirilmiştir. Turkuaz Kart, 

“Nitelikli Yabancılar” için getirilen bir uygulamadır. Şöyle ki, Turkuaz Kartı 

verilirken, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 

faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi dikkate 

alınmaktadır. Turkuaz Kart uygulamasında, nitelikli yabancı için, akademik alanda 

uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide 

ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, 

istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da 

sağlaması öngörülenler ifadeleri kullanılmıştır. Turkuaz Kart sahibi yabancının, 

mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ikamet izni 

yerine geçen belge verileceğine karar verilmiştir. Kart sahibi yabancı süresiz çalışma 

izninin sağladığı haklardan faydalanabilecektir. 

- Bu yasal düzenlemede dikkat çeken en önemli husus, nitelikli yabancılar, vurgusudur. 

Nitelikli yabancı işgücünün öncelenmesi sağlayacağı katma değer nedeniyle tasvip 

edilmesi gereken doğru bir adımdır. Nitelikli işgücünün kazanılması beşeri sermaye 

gücümüze poztif bir katkı olarak değerlendirilmelidir. Kanun’da tanımın kapsamı daha 

da genişletilebilir. Sahadaki gözlemlerimiz göstermiştir ki, nitelikli işgücünün bir 

bölümü vasıfsız işlerde çalışmaktadır.  Geçim zorluğu çeken yüksek eğitimli vasıflı 

işgücü hiçbir vasıf gerektirmeyen işlerde çalışmak zorunda kalmıştır. Sağlık uzmanı, 

hukukçu, teknik elemanı gibi yüksek eğitimli ve vasıflı işgücü emek piyasasının etkin 

çalışmaması nedeniyle hiçbir vasıf gerektirmeyen işlerde kayıt dışı olarak 

çalışmaktadır. Etkin ve iyi işleyen bir veri yönetimi sistemi tesis edildiğinde kalifiye 
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elamanların kendilerine uygun alanlarda istihdam edilmeleri sağlanarak katma 

değerleri artırılabilir. 

- Ülkemizde istihdam edilen, özelde de yiyecek içecek sektöründe çalışan yabancıların 

bir bölümü vasıflı işgücü olmasına karşın, kayda değer bir bölümü nitelikli işgücü 

değildir. Birçok sektörde ağır işlerde istihdam edilecek işgücü temini konusunda ciddi 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, 

temizlik ve salon hizmetlerini yürütecek eleman taleplerine uygun nitelikteki Türk 

vatandaşlarının rağbet göstermediğini belirtmişlerdir. Yabancı işgücü istihdamı 

konusundaki düzenlemelerde bu noktanın göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  

Türkiye ekonomisi sürekli büyüyen ve gelişen bir ekonomidir. Gelişmiş batı 

ekonomilerinde olduğu gibi, kişi başına düşen gelir ve dolayısıyla refah düzeyi 

arttıkça ağır işler tercih edilmemektedir. Yiyecek içecek sektörü, Türkiye’de son otuz 

yılda en çok büyüyen sektörlerden birisidir. Bu sektördeki büyüme iktisadi gelişme 

sürecine parallelik göstermektedir. Sektörün ağır işlerde çalışacak eleman ihtiyacının 

yabancı çalışanlar aracılığı karşılandığı gerçeği göz ardı edilmemelidir.  

2. Yönetmelik ile Yapılan Düzenlemeler: 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Geç c  Koruma Yönetmel ğ ” le 15/1/2016 tar hl  ve 29594 sayılı 

Resm  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g ren “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların 

Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik”, yabancı çalışanların kayıt alınması amacına katkı 

yapmıştır. Yabancı istihdamı ile ilgili tartışmalarda gündeme gelen konuların başında Suriyeli 

sığınmacıların durumu gelmektedir. Araştırma sürecinde Suriye’den ülkemize göç eden 

yabancıların iş talepleri de görüşme konusu yapılmıştır. Diğer yabancılar ile 

karşılaştırıldığında, Suriyelilerin ağır işlere daha az rağbet gösterdikleri, buna karşın 

işyerlerinde ustalık ve salon hizmetleri bölümünde istihdam edildikleri tespit edilmiştir. Bu 

yönetmelik, Suriyelilerin kayıt dışı istihdamlarının ve ağır şartlarda çalıştırılmalarının 

engellenmesi için önemli bir girişimdir. Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra, çalışma izni 

başvuruları sıralamasında Suriyeli çalışanlar üst sıralara çıkmıştır. 2014 yılındaki Yönetmelik 

ile, Suriyelilere, ikamet belgesi ile eşdeğer olmayan geçici koruma kimlik belgesi verilmiştir. 

Bu belge, Türkiye’de kalış hakkı için tanzim edilmiştir.  

Yabancı istihdamı ve çalışma izni konusunda düzenlemeler, yabancılara (Suriyelilere) 

vatandaşlık verilmesi yönünde tartışmalar gündemdeki yerini korumaktadır. Suriyeli 

sığınmacılar, siyasi tartışmalarda çoğu kez polemik konusu yapılmaktadır. Hükümet 
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kanadında öne çıkan görüş, “eğitimli, mesleki açıdan bilgi ve deneyim sahibi, terörist unsurlar 

ile hiçbir surette irtibat ve iltisakı olmayan, yüksek katma doğurabilecek alanlarda istihdam 

edilebilme yetkinliği olan kişilerin vatandaşlık konularının öncelikli olarak müzakere 

edilebileceği” noktasında yoğunlaşmaktadır. Ancak, eğitimli olmayan ve korunmaya muhtaç 

kişilerin de göz ardı edilmeyeceği sıklıkla vurgulanmaktadır. Tarihimizden aldığımız ahlak 

anlayışının gereği olarak ülkemize sığınan her insan için “ekonomik bir katma değere ne 

ölçüde sahip olduğu” perspektifi ile yaklaşılmamaktadır. Devletimizin her kademesindeki 

yöneticilerimizin himayelerinde ülkemize sığınan mağdur insanlara sahip çıkılarak dünyaya 

insanlık dersi verilmektedir.   

Suriyeli sığınmacıların sorunlarının çözümü noktasında çok sayıda öneri geliştirilmektedir. 

Bunlar arasında çocuklara ve kadınlara yönelik tedbirler öne çıkarılmalıdır. Çocuk işçiliğinin 

engellenerek çocuklarının eğitim hayatına dahil edilmesi son derece önemlidir. Çocukların 

eğitimlerine devam etmesi için sağlanmalıdır. Eğitim kurumlarında Suriyeli eğitmenlerin 

istihdam edilmesi teşvik edilmeli ve Sureli çocukların bu eğitim kurumlarında eğitim 

görmeleri desteklenmelidir. Bu uygulama, hem nitelikli işgücünün istihdamına hem de 

çocukların topluma entegrasyonuna katkı sağlayacaktır. Kadınların mesleklerine uygun 

alanlarda çalışmalarının desteklenmesi ve mesleki becerileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerin 

artırılması çocuk eğitiminden sonra ikinci sırada önem verilmesi gereken uygulamadır.  

 


