TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium
13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara

Türkiye’de Göç Yönetimi ve Göç Yönetişimi: Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü Ekseninde Bir İnceleme
Migration administration and migration governance in turkey: an examination on the
axis of the interior directorate general of migration administration
Hülya Özçağlar Eroğlu1*
1

Karabük Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, Öğretim Görevlisi

Özet
İnsanlığın toprakla olan ilişkisinin en somut hallerinden biri göç halidir. İnsan savaş, doğal-coğrafi nedenler
vb. gibi durumlar nedeniyle göç eder. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle göç hareketlerine açık bir
konumdadır. Göç sorunu, Türkiye açısından hem tarihsel hem de evrenseldir. Bu göç halinin yönetilebilir
kılınması hem göç edenler hem de göç alan devletler açısından oldukça önemlidir. Göç olgusu küresel, ulusal
ve yerel olmak üzere üç boyutlu bir kavramdır. Bu üç boyutlu süreç, göç ile ilgili alan yazında göç
yönetişimi kavramını da beraberinde getirmektedir. Yönetişim, devlet, sivil toplum ve piyasa aktörlerinin
birlikteliğini ifade eden ve eşitler arası bir yönetimi öngören bir kavramdır. Türkiye’de göç yönetimini tek
elden sürdürebilmek için 2013 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük, göç
alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır
dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve
işlemleri yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürecektir. Genel Müdürlüğün kurulma amacına bakıldığında
yönetişim olgusunun kavram seti içerisinde yer alan koordinasyon, strateji ve uluslararası kavramlarını
görmek mümkündür. Ayrıca Genel Müdürlüğün örgüt yapısı incelendiğinde kurul tipi yapılanma dikkat
çekmektedir. Bu çalışmanın amacı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç yönetimine mi yoksa göç
yönetişimine mi hizmet ettiğini ortaya koymaktır.
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Abstract
One of the most concrete aspects of the relation of human kind with the land is migration. Man migrates
because of wars, natural and geographical reasons, and so on. Due to its geopolitical location, Turkey is in an
open position to migration movements. For Turkey, the issue of immigration is both historical and universal.
Making immigration manageable is critically important both for immigrants and migration receiving
countries. The phenomena migration is a three-dimensional concept; global, national and local. The threedimensional process is accompanied by the concept of immigration governance in the field of immigration.
Governance is a concept that expresses the unity of the state, civil society and market actors and it envisages
a management of equality. In 2013, the General Directorate of Immigration Administration was established
under the Ministry of Interior Affairs to sustain a central immigration management in Turkey, with the
Immigration and International Protection Law No. 6458 dated 04/04/2013. The General Directorate is
obliged to serve the following functions: implementing the policies and strategies related to the migration
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field and providing coordination among institutions and organizations concerned with these issues and
providing information on foreigners' entry into and stay in Turkey, exits from Turkey and deportation,
international protection, temporary protection and human trafficking victims. When the main aim of
establishing the General Directorate is recalled, it is likely to track coordination, strategy and international
concepts included in the concept set of governance. Moreover, when the organizational structure of the
General Directorate is examined, a board type of structure is remarkably observed. The purpose of this study
is to show whether the General Directorate of Immigration serves immigration management or immigration
governance.
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