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TAKDİM

Tarih boyunca birçok medeniyetin doğuşuna, gelişmesine 
ve çöküşüne sebep olan göç olgusu, insanlık tarihi kadar 
eski bir olgudur. Bu olgu medeniyetlerin ve kültürlerin 
kaynaşmasına, ülkelerin farklı kültürlerin zenginliklerine 

sahip olmasını sağlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birçok göç olayına şahit olmuş-
tur. Ülkemize yönelen doğrudan veya dolaylı olarak göç olaylarında, 
topraklarımızın doğusunda ve batısında yer alan yakın ve uzak kom-
şularımızın yaşadığı olaylar, tarihi süreçler ve siyasi istikrarsızlıklar et-
kili olmuştur.

Son yıllarda ülkemizde gerçekleşen sosyal, kültürel ve ekonomik 
gelişmeler Türkiye’yi göç alanında transit ülke konumundan hedef 
ülke konumuna getirmiştir. Uzun yıllar Avrupa’ya göç veren bir ülke 
olan Türkiye, artık göç konusunda hedef, kaynak ve transit ülke olarak 
yeni ayırt edici bir konuma sahip olmuştur.

Bu durum Türkiye’nin göç konusunda bütüncül bir yaklaşıma olan 
ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, uluslararası 
standartlarda, yabancılar ve uluslararası koruma arayanlar için haklar 
ve güvenceler sağlayan bir kanun hazırlanmasının yolunu açmıştır. 
Bu çerçevede, hümanist bir bakış açısıyla, şeffaf ve katılımcı bir süreç 
izlenerek, göçmen haklarını merkeze alan Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu 04/04/2013 tarihinde kabul edilmiştir. Bu Kanun, 
kavramsal ve kurumsal yenilikler ile uluslararası standartlara uygun 
bir göç yönetiminin yapılandırılması adına atılmış oldukça önemli bir 
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adımdır. Kanun ile kurulan Genel Müdürlüğümüz, göç ve uluslararası 
koruma ile ilgili iş ve işlemlerin yanı sıra Türkiye’nin uluslararası göç 
politikalarının belirlenmesi, belirlenen politikaların birbiriyle uyumlu 
hale getirilmesi, stratejiler oluşturulması ve uygulanması ile uygula-
manın koordine edilmesinde aktif görevler üstlenmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzün strateji ve politika üretme çalışmaları-
na bilimsel katkı sağlaması hedefiyle Eğitim Dairesi Başkanlığımıza 
bağlı Göç Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Merkez, yurt içinde ve 
yurt dışında göç, göçmen, sığınmacı, insan ticareti mağduru ve bun-
larla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası 
ilişkiler ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik bilgi üretilmesini, 
paylaşılmasını sağlama amacına hizmet edecek olan şu an satırlarını 
okumakta olduğunuz Göç Araştırmaları Dergisinin ilk sayısını yayım-
lamıştır.

Bu vesileyle, akademik bilgi üretilmesinde payı olacağına gönül-
den inandığım Göç Araştırmaları Dergimizin ilk sayısını sizlerle bu-
luşturmanın mutluluğu yaşıyor, yayına hazırlanmasında emeği geçen 
ve dergimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlgiyle okuya-
cağınızı umuyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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