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Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “TürkiyeAvrupa Birli÷i øliúkileri Ba÷lamında Uluslararası Göç Tartıúmaları” baúlıklı raporumuzun
tanıtım toplantısına hoúgeldiniz.
Raporumuzun ayrıntıları birazdan de÷erli yazarımız tarafından sizlere sunulacak. Ayrıca,
raporun sunumunun ardından düzenlenecek oturumda, konuk akademisyenlerimiz
görüúlerini bizlerle paylaúacak.
Ben de konuúmamda kısaca, uluslararası göç konusunun Türkiye-AB iliúkileri ba÷lamında
taúıdı÷ı öneme de÷inmek istiyorum.
Bildi÷iniz gibi, hem Türkiye’nin AB’ye üyelik yolculu÷unun, hem de Türkiye’den
Avrupa’ya göç hareketlerinin baúlangıcı 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Ancak 1963
Ankara Anlaúması’nda, Türkiye’den AET’ye serbest iúçi akımının kademeli olarak
gerçekleútirilmesi olumlu bir konu olarak ele alınırken, üyelik müzakerelerinin baúladı÷ı
Ekim 2005’te, Müzakere Çerçeve Belgesi’nde, uzun geçiú süreleri, derogasyonlar,
spesifik düzenlemeler veya daimi korunma hükümlerinin, gerekti÷inde kiúilerin serbest
dolaúımı için de öngörülebilece÷i belirtilmiútir.
AB’de Türkiye ile ilgili göç tartıúmalarının önemli bir boyutunu, serbest dolaúımla
birlikte muhtemel bir göç dalgasının, AB’de siyasal, ekonomik ve toplumsal uyum
sorunları yaratması endiúesi oluúturmaktadır. Di÷er yandan, Türkiye demografisinin ve
muhtemel göç dalgalarının, AB içindeki demografik küçülme süreci üzerinde
“tamamlayıcı” bir rol oynayıp oynayamayaca÷ı da tartıúılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin,
göç vermenin yanı sıra “göç alan” ve “göçe geçiú alanı sa÷layan” ülke özelli÷i de taúıması
nedeniyle, AB-merkezli uluslararası göç ve sı÷ınma rejimlerine uyumlu politikaları
uygulamada ne ölçüde baúarılı olaca÷ı sorusu gündeme getirilmektedir.
øúgücünün serbest dolaúımının sa÷lanması durumunda, Türkiye’den AB’ye yönelecek
göçün miktarı ve niteli÷i elbette bir tartıúma konusudur. Ancak unutulmamalıdır ki,
Türkiye’nin AB üyeli÷i gerçekleúmese dahi, halen AB ülkelerinde yaúayan Türkiye
kökenli göçmenlerin uyum sorunları, bu ülkelere Türkiye’den muhtemel göç dalgalarının
ileride nasıl seyredece÷i gibi tartıúmalar devam edecektir.
Avrupa’da düúük do÷urganlık oranları ve artan ortalama yaúam süreleri, genç nüfusun
toplam nüfus içindeki payını azaltmakta, yaúlı nüfusun oranını artırmakta ve iúgücünün
yaúlanmasına neden olmaktadır. Bugün 227 milyon kiúilik AB-25 iúgücü piyasası, hiç göç
alınmaması durumunda, 2025’e kadar 26 milyon, 2050’ye kadar 67 milyon daralacaktır.
Bu iúgücü kaybının telafisi için, tek baúına iúgücüne katılım oranlarının artırılmasının
veya emeklilik yaúının yükseltilmesinin yeterli olmayaca÷ı görülmektedir. Bu çerçevede,
AB’nin iyi kurgulanmıú bir göçmen politikasına ihtiyaç duydu÷u çok açıktır. Oysa
AB’nin, siyasi ve ideolojik nedenlerle bu konuda adım atmadı÷ını, AB ülkelerinin her
birinin kendi çözümünü üretmeye çalıútı÷ını görüyoruz. Ayrıca, AB’nin göçmen politikası
tasarlamaktaki bu zaafiyetinin, AB içinde ırkçı veya aúırı sa÷ akımları besledi÷ini de
düúünüyoruz.
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Di÷er yandan Türkiye’de, 2000’de 42 milyon olan çalıúma yaúındaki nüfusun 2030’a
kadar 60 milyon düzeyine çıkaca÷ı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu büyüme, iúgücü
arzının da yükselmesi anlamına gelmektedir. Türkiye’de iúgücü arzının, istihdamın ve
iúgücü kalitesinin sürekli arttı÷ı, dolayısıyla ekonominin performansının yükseldi÷i bir
ortam yaratılması durumunda, “demografik bir fırsat penceresi” ortaya çıkacaktır. Bunun,
Türkiye’deki sosyo-ekonomik göstergelerde gözlenen iyileúmeyle birlikte, göç etme
e÷ilimlerini azaltıcı bir etkisi de öngörülebilecektir.
Uluslararası göçün gelecekte alaca÷ı konum, siyasal, ekonomik, sosyal ve demografik
yanlarıyla bir arada düúünülmelidir. Kaldı ki, çalıúmada yorumlanan senaryolara
bakıldı÷ında, Avrupa deneyimi ve seçilmiú ülke deneyimleri çerçevesinde, serbest
dolaúım halinde 2030’a kadar Türkiye’den AB’ye muhtemel göç, misafir iúçi statüsü ile
göçten daha düúük düzeyde çıkmaktadır. Misafir iúçi statüsünde dahi, muhtemel göçmen
sayısı 2 milyonun altında öngörülmektedir. Türkiye’nin geçmiú göç deneyimi
çerçevesinde de÷erlendirildi÷inde ise, AB üyeli÷inin gerçekleúmemesi halinde öngörülen
göç düzeyi, AB üyeli÷i ve serbest dolaúım alternatifine göre çok daha yüksek çıkmaktadır.
Sayın Konuklar,
Türkiye-AB iliúkileri ba÷lamında uluslararası göç, tarafların bu konuyu “yönetiúim
gerektiren bir politika alanı” olarak görmelerini zorunlu kılmaktadır. Türkiye ve AB,
üyelik müzakerelerini hızla tamamlamaya çalıúarak bütünleúir ve Türkiye önümüzdeki
yirmi yıl içinde “demografik fırsat penceresini” artan iúgücü arzı ve istihdam, kaliteli
e÷itim ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile desteklerse; AB de önümüzdeki yirmi yıl
içinde “demografik çöküúü”nü kapsamlı, ekonomik temeli olan, yabancı korkusundan
arınmıú bir göç politikası ile tamamlarsa, Türkiye’den AB’ye yönelecek göç
hareketlerinin her iki tarafa da olumlu sonuçlar getirmesi beklenmelidir.
Bugün sunumu yapılacak olan raporumuzda, bulundu÷u co÷rafya sebebiyle Türkiye’nin
sahip oldu÷u “göç alan”, “göç veren” ve “göçe geçiú sa÷layan ülke” konumları temel
alınarak, AB-Türkiye iliúkileri ba÷lamında uluslararası göçün çeúitli boyutları
irdelenmektedir. Raporumuzun bu konudaki tartıúmalara ıúık tutmasını diliyorum.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyorum.
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