
Önsöz

Tarihsel olarak, Akdeniz Havzası, konumu itibariyle çeşitli uluslararası 
göç hareketlerine sahne olmuştur. Günümüzde giderek yoğunlaşan ve 

farklılaşan bu göç hareketleri, Avrupa Birliği ülkelerinde de çeşitli tartışmala-
ra neden olmaktadır. Düzenli (“yasal”) göç olgusunun yanı sıra, özellikle dü-
zensiz (“yasadışı”) göç hareketlerinin de ortaya çıkması bu tartışmaların oda-
ğında yer almaktadır. Göç veren ülkelerden, hızla göç alan ülke konumunu 
kazanan güney AB ülkeleri İspanya ve İtalya ile aday AB ülkesi Türkiye’nin 
yaşadığı bu süreç, göçle ilgili politikaların karşılaştırılması ve bu politikalar 
kapsamında uygulanan iyi örneklerin incelenmesi açısından önemlidir.

Elimizdeki bu kitap, Haziran 2008 - Kasım 2009 tarihleri arasında yü-
rütülen “Uluslararası Göçün Kentsel Alanlarda Düzenlenmesi: Türkiye-İtal-
ya-İspanya (Managing International Urban Migration: Türkiye-Italia-Espana 
– MIUM-TIE) projesinin bir ürünüdür. 18 aylık bu proje çerçevesinde, kap-
samlı bir araştırma yürütülmüş, bu araştırma boyunca üç farklı uluslararası 
konferans düzenlenmiş, uluslararası göçle ilgili uygulayıcılara çeşitli dersler 
verilmiş ve son olarak pilot bir eğitim kursu gerçekleştirilmiştir. Bu süreç bo-
yunca, araştırma İngilizce dilinde yürütüldüğü için, ilgili tüm bulgular İngiliz-
ce olarak yayımlanmıştır. Elimizdeki kitap, araştırmamızın sonucunda oluş-
turduğumuz ülke raporları ve kent-temelli örnek analizlerin Türkçeye çevril-
miş halidir. Üç farklı ülke ile ilgili araştırma raporlarının üç farklı dil üzerin-
den, önce İngilizce yazılması ve sonra da Türkçeye çevrilmesinden dolayı, eli-
mizdeki kitabın dilinin bir akıcılık sorunu içerdiği görülebilir. Dolayısıyla 
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okuyucularımızın bu yayını okurken bu noktayı göz önünde bulundurmala-
rında fayda vardır.

MIUM-TIE Projesi, AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Di ya lo-
ğu’nun Geliştirilmesi programı çerçevesinde, Türkiye’de Koç Üniversitesi, 
İtalya’da Venedik Üniversitesi ve İspanya’da Kadiz Üniversitesi’nin ortak ça-
lışmasıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda, projenin gerçekleştirilmesini sağla-
yan Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne, 
üniversite yönetimlerine ve araştırma ortaklarımıza teşekkür etmek isteriz. 
Venedik Üniversitesi‘nden Marcello Balbo, Giovanna Marconi, Alice Poli ve 
Mauro Bellun ve Kadiz Üniversitesi’nden Julio Pérez Serrano, Marcela Iglesi-
as, Daniel Alcalde Güelfo, Erica Bredy, Ángeles Castaño Madroñal, Joaquín 
Fernández Alles, Margarita Martín Carballo, Sofía Pérez de Guzmán Padrón 
ve Ester Ulloa Unanue’ya çok teşekkür ederiz. Proje yürütücüsü Koç Üniver-
sitesi Göç Araştırmaları Programı (MiReKoc) içerisinde bu projeyi gerçekleş-
tiren Kristen Biehl, Özlem Başdoğan ve Derya Özkul’un etkin katkılarını an-
mak isteriz. MiReKoc, kurumsal olarak, projenin gerçekleştirildiği yer ol-
muştur. Bu çerçevede MiReKoc çalışanlarından Ayşem Biriz Karaçay ve De-
niz Sert’e de teşekkür ederiz.

Bu proje kapsamında üç ülkede onlarca kurum ve kişiyle görüşülmüş-
tür. Son olarak, bu bağlamda çalışmalarını bizlerle paylaştıkları için bu ku-
rum çalışanlarına ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm göçmenlere teşekkür 
ederiz. İsimlerini burada sayamayacağımız onlarca kişi bu projenin oluşturul-
masında bizlere destek verdiler ve önemli katkılar sağladılar. Bu kitabın göç 
üzerine çalışan akademisyenlere ve bu konuda çalışan siyaset üreticilerine 
faydalı olmasını diliyoruz.
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