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Geçmişten günümüze sayısız göç hareketine ev sahipliği yapan 
ülkemiz, bugün de dünya üzerindeki sığınmacıların büyük ço-
ğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz, bir yandan günü-
müzde gerçekleşen ve ülkeler için tam bir kriz ortamı oluşturan 

kitlesel göç akınlarını daha güçlü politikalar üreterek yönetmekte bir yan-
dan da tarihi tecrübesiyle göç literatürünün gelişmesine katkı sağlamak-
tadır. Bunun örneklerinden biri olan ve elinizde bulunan Göç Araştırma-
ları Dergisi, yılda iki defa yayımlanarak bu katkıyı sürekli hale getirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Dergimizin bu sayısında, uluslararası göç hareketinin farklı boyut-
larına değinen ve göç alanına önemli katkılar sunacağına inandığımız ikisi 
Türkçe, üçü de İngilizce olmak üzere beş makaleyi siz değerli okurlarımıza 
ulaştırmaktayız.

Şebnem Aslan ve Demet Akarçay Ulutaş tarafından kaleme alınan 
“Sağlık Açısından Göç ve Yaşlılık” başlıklı göç etmiş yaşlı bireyler ya da 
sağlık için göç eden yaşlı bireyleri odağına alan makalede, sağlık hizmet-
lerinin göç eden yaşlı bireyler üzerindeki etkileri ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları araştırılmıştır. Avrupa’ya göç etmiş yaşlıların sağlık hiz-
metlerine erişimi ayrıntılı olarak incelenerek insanların sağlık hizmetine 
erişimi, Andersen’ın refah devleti sınıflandırması ışığında aktarılmıştır.

Şule Toktaş ve Fatih Resul Kılınç tarafından kaleme alınan “Jewish 
Immigration to the American Continent” başlıklı makalede, Yahudilerin 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ve Türkiye’den Amerika kıtasına göçü in-
celenmektedir. Bu inceleme esnasında, bir yandan varış ülkelerinde kar-
şılaşılan ve birbirleriyle benzerlik gösteren göç süreçleri aktarılmakta di-
ğer yandan da Yahudi göçmenlerin yerleştikleri ülkelerde kurdukları dini, 
eğitim ve yardım kuruluşları aracılığıyla kültürlerini nasıl koruduklarına 
değinilmektedir.

Talip Menekşe, “İltica Hukukunda Hariçte Bırakma Değerlendir-
mesi”  başlıklı makalede, Türk iltica hukukunun temelini oluşturan sı-
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ğınma hakkının niteliğini ve bu hakka hariçte bırakma değerlendirmesi 
sebebiyle getirilen sınırlamaları açıklamaktadır. Bununla birlikte hariçte 
bırakma değerlendirmesinde uygulamanın nasıl olması gerektiği ile ilgili 
özel durumlar ele alınmakta ve hariçte bırakmanın sonuçları, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin hariçte bırakmaya konu olabilecek davalardaki tu-
tumu da değerlendirilerek incelenmektedir.

Bekir Güzel “Access to Health Services for Persons Having Inter-
national Protection Status in Turkey”  başlıklı makalede, Türkiye’nin ulus-
lararası göç hareketinde hedef ülke oluşu ile uluslararası koruma başvuru 
sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilere sağlanan hakları ele 
almaktadır. Bu bağlamda, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’nun kabulünden sonra uluslararası koruma statüsü sahibi kişilere 
sağlanan sağlık hizmetlerini detaylı bir şekilde değerlendirmektedir.

Okan Özdemir, “Double Challenges for the Elderly Turkish Immig-
rants in Montreal” başlıklı makalede, Kanada’da yaşayan yaşlı Türk göç-
menlere sağlanan sosyal desteği incelemektedir. Bu inceleme, yaşlı Türk 
göçmenlerle çalışan topluluk çalışanlarının bakış açısından göç sonrası 
yaşanan sıkıntıları teorik bir düzlemde irdeleyerek topluluk destek meka-
nizmalarını tartışmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulması ve 
5. yılını doldurması ile daha da efektif hale gelen göç alanındaki çalışmalar 
artarak devam etmektedir. Dergimizin bu sayıyla birlikte aramıza katılan 
yeni danışma kurulu üyelerimize hoş geldiniz derken, bugüne kadarki sayı-
larımıza son derece değerli katkılarıyla ortak olarak görevi devreden öğre-
tim üyelerimize de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Dergimizin bu sayısının 
da sizlere ve göç çalışmalarına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. 

                  Dr. Gökçe OK


