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SUNUŞ 

 

 

Dünya’daki ve yurt içindeki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak; 

Türkiye’nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, güvenlik stratejilerine; siyasi, ekonomik, 

teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik  bilimsel araştırmalar yapmak; 

karar  alıcılara milli menfaatler doğrultusunda gerçekçi çözüm önerileri, karar seçenekleri ve 

politikalar  sunmak Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM)’nin kuruluş 

amaçları arasında yer  almaktadır. BİLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu’nun ilk toplantısında 

alınan kararlar doğrultusunda, yukarıda aktarılan amaçları gerçekleştirmek üzere, çeşitli 

konularda raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede, 13. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı’nda 

alınan karar gereğince, sınıraşan niteliği sebebiyle küresel bir sorun haline dönüşmüş yasa dışı 

göç ile ilgili olarak bir rapor hazırlanmıştır.  

Raporda belirtildiği gibi, ulaşım ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler sayesinde, seyahat 

süreleri azalması; internet, mobil telefon ve uydu aracılığı ile her türlü bilgiye ulaşım 

kolaylaşması yasa dışı göç oranının artmasına yol açmıştır. Terörizm, göçmen kaçakçılığı, insan 

ticareti gibi suçlarla bağlantısı sebebiyle hedef ülkelerce bir güvenlik tehdidi olarak kabul 

edilen yasa dışı göç, özellikle 11 Eylul sonrası dönemde söz konusu ülkelerin göç ve sığınma 

politikalarını katılaştırmalarına ve yasa dışı göçü engellemek adına ciddi önlemler almalarına 

neden olmuştur. Bu sebeple yasa dışı göç günümüzde daha çok güvenlik perspektifinden 

değerlendirilmektedir. 

Ancak bu güvenlik perspektifi göç olgusunun insani boyutunun gözden kaçırılmasına sebep 

olmaktadır. Yasal göç ve sığınma prosedürlerini aşamayıp yasa dışı göçe başvuran kişilerin 

önemli bir kısmı gerek göç sırasında gerekse de hedef ülkeye varışlarından itibaren oldukça 

güç şartlarda yaşamak ve barınmak zorunda kalmaktadır. Bu durum tüm ilgili ülkeler gibi 

bugün hem transit hem de hedef ülke haline gelmiş Turkiye’ye de birtakim sorumluluklar 

yüklemektedir.  

Bu raporun amacı, bir yandan bu sorumlulukları yerine getirmeye, bir yandan konuyla ilgili AB 

müktesebatına uyum sağlamaya bir yandan da ulusal menfaatlerini gözetmeye çalışan 

Türkiye’de, yasa dışı göçün engellenmesi hususunda yapılanlara ve yapılması gerekenlere 

değinilerek konuyla ilgili mevcut perspektifin genişletilmesidir. 

Raporun bu alanda çalışma yapan akademisyenler, araştırmacılara ve Türkiye'nin dış politika 

stratejilerine katkı sağlaması temennisiyle, raporu hazırlayan Emine AKÇADAĞ’a ve destek 

sağlayan BİLGESAM personeline teşekkür ederim. 

 

   Doç. Dr. Atilla SANDIKLI 

   BİLGESAM Başkanı 
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YASA DIŞI GÖÇ VE TÜRKİYE 

 

 

GİRİŞ 

Göç insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İlk zamanlardan itibaren insanlar doğal afetler, 

beslenme ihtiyacını ya da temel yaşam gereksinimlerini karşılayamama gibi nedenlerle göç 

etmeye başlamıştır. Zaman içerisinde sanayileşmeyle birlikte göç sebepleri daha da 

çeşitlenmiş; ekonomik gereksinimler, iş gücü ihtiyacını karşılama, siyasi istikrarsızlık 

ortamından kaçış gibi faktörler de göç nedenleri arasına girmiştir. Gittikçe derinleşen Kuzey-

Güney uçurumu neticesinde, azgelişmiş, siyasi istikrarsızlık ve kaosla boğuşan, baskı ve 

zulmün olduğu ülkelerdeki insanlar, kurtuluşu daha iyi bir yaşantı vaat eden Kuzey 

ülkelerinde görmeye başlamıştır. Yasal yollardan bu ülkelere girmeleri mümkün olmadığı 

takdirde de yasa dışı göçe başvurmaktan çekinmemektedirler.  

Bugün yasa dışı göç, terörizm, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlarla bağlantısı 

sebebiyle hedef ülkelerce bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilmekte ve bu ülkeleri ciddi 

önlemler almaya teşvik etmektedir. Öte yandan sosyal istikrar, demografik güvenlik, kültürel 

kimlik, sosyal güvenlik sistemi, refah devleti felsefesi ve iç güvenlik meselelerinin de hedef 

ülkelerin göçle ilgili yaklaşımlarında şekillendirici olduğunu ifade etmek gerekmektedir. 

Günümüzde özellikle 11 Eylül sonrası göçe hedef olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri göç ve 

sığınma politikalarını katılaştırmakta ve çevrelerine görünmeyen duvarlar örerek yasa dışı 

göç tehdidinden korunmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla sınıraşan niteliği sebebiyle küresel bir 

sorun haline gelen yasa dışı göç, günümüzde daha çok güvenlik perspektifinden 

değerlendirilmektedir. 

Ancak bu güvenlik perspektifi göç olgusunun insani boyutunun gözden kaçırılmasına sebep 

olmaktadır. Zira yasal göç ve sığınma prosedürlerini aşamayıp yasa dışı göçe başvuran 

kişilerin önemli bir kısmını, siyasi baskı, zulüm, ekonomik kriz, açlık…vb gibi olumsuz 

ortamlardan kaçan kişiler oluşturmaktadır. En temel insan haklarına sahip olmak amacıyla 

göç eden bu kişiler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşmekte, göç yolunda can vermekte; 

hedef ülkeye varmayı başarsalar dahi çok zor şartlarda barınmak ve çalışmak zorunda 

kalmakta; yakalandıkları takdirde de sınır dışı edilme sorunlarıyla yüzleşmektedirler. 

Dolayısıyla göç olgusunun bu insani boyutu hedef ülkelere, göç ve sığınma politikalarını 

belirlerken birtakım sorumluluklar yüklemektedir. 
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Bilhassa 11 Eylül sonrası dönemde bu sorumluluklara ne kadar riayet ettiği tartışmalı olmakla 

birlikte, yasa dışı göç sorununu ciddi oranda yaşayan AB, ortak bir göç ve sığınma politikası 

geliştirme girişimindedir. AB’ye aday ülke statüsündeki Türkiye ise bu konuda bir yandan 

müktesebata uyum sağlamaya bir yandan da ulusal menfaatlerini gözetmeye çalışmaktadır.  

Bu raporda, yasa dışı göç olgusu, göçün güvenlik tehdidi olarak algılanışı, AB göç ve sığınma 

politikalarının mahiyeti, yukarıda belirtilen sorumluluk ile uyumu, Türkiye’nin bu konudaki 

politikaları ve zaman içerisinde bu politikalarda gözlenen değişimler ele alınmaktadır. Bu 

çalışma ile yasa dışı göçün engellenmesi hususunda yapılanlara ve yapılması gerekenlere 

değinilerek konuyla ilgili mevcut perspektifin genişletilmesi amaçlanmaktadır.  

1. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI 

20. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı, bu döneme kadar süregelmiş siyasi düşünce çizgisinin 

sürdürülebilir bir güvenlik anlayışı vaat etmediğini gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla savaş 

sonrası dönem, güvenlik sorunsalını ve nasıl çözümlenmesi gerektiğine ilişkin teorik ve 

metodolojik yaklaşımları gündeme taşımıştır. 

Kavramsal ve kuramsal yaklaşımların sistemden ve aktörlerden ayrı düşünülemeyeceği 

gerçeğinin kanıtı niteliğinde, Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu sisteminde güvenlik 

çalışmalarını şekillendiren ve döneme hâkim teori realizm olmuştur. “Realizm” olarak 

adlandırılan uluslararası ilişkilerin klasik yaklaşımında güvenlik, gücün bir uzantısı olarak ele 

alınmaktadır.1 Realist yaklaşımda uluslararası politikanın temel konusunu veya gündemini 

egemen devletlerin askeri güvenlik konuları oluşturmaktadır. Uluslararası politikayı etkileyen 

faktörler, Neorealizm’in kurucusu Kenneth Waltz’a göre “yüksek politika” (high politics) adını 

verdiği güvenlik ve askeri konulardır. Devletlerin birinci önceliği güvenliklerini maksimize 

etmeye çalışmaktır. Oysa “alçak politika” (low politics) olarak ifade edilen refah ve zenginliği 

artırmaya dönük politikalar güvenlik ve prestij amaçlı yüksek politikaya göre ikincil 

düzeydedir. 

Yine bu dönemde güvenlik, “devletlerarası ilişki” temelinde tanımlanmakta ve “egemenlik, 

ittifak, devletlerarası müzakereler, stratejik caydırma ve konvansiyonel ve nükleer silah” 

konuları ile ilişkilendirilmektedir. Özetle klasik realizm ve neorealizm teorileri büyük ölçüde 

askeri açıdan tanımladıkları ulusal güvenlik kavramı ile 90’lı yılların sonuna kadar güvenlik 

literatürüne hakim olmuştur. 

Bununla birlikte sistemin kendi içinde değişim geçirdiği 1960’lı ve 1970’li yıllardaki görece 

ılımlı havanın literatüre yansıması sonucu ortaya çıkan kuramsal yaklaşımlar, klasik güvenlik 

anlayışının sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Felsefi ve tarihi arka planını liberal 

düşünceden alan fonksiyonalizm, pluralizm ve transnasyonalizm ile Marksist teoriden alan 

                                                 

1
 Hasret Çomak, “Avrupa’da Güvenlik Yapılanmasının Yeni Parametreleri ve Türkiye’nin Durumu”, Avrupa 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, No. 1, 2006, s. 99 
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neo-Marksist yaklaşımlar, ortaya koydukları düşüncelerle realist teorinin güvenlik 

perspektifine alternatif model üreten kuramsal çalışmalar olarak ön plana çıkmıştır. Söz 

konusu teorik yaklaşımlar, realizmin gücünü ve hegemonyasını kıramasalar da getirdikleri 

eleştiri ve önerilerle Soğuk Savaş sonrasındaki eleştirel güvenlik yaklaşımlarına ve yeni 

güvenlik anlayışına uygun teorik zemin hazırlamışlardır2. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik konularının gündemini oluşturan salt askeri konulara, 

90’lı yıllarda yaşanan paradigma değişimi neticesinde birey ve toplum odaklı yeni güvenlik 

konuları da eklenmiştir. Küreselleşme güvenlik alanında da kendini göstermiş ve devlet 

odaklı ulusal güvenlikten birey ve toplum odaklı uluslararası güvenliğe doğru bir kayış söz 

konusu olmuştur. Güvenliğe yaklaşımdaki bu dönüşüm, daha bütüncül, güvenliğin askerî ve 

diğer tüm boyutlarını içeren bir anlayışın benimsenmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan 

gerek liberal ve neo-Marksist kuramlar gerekse de postpozitivist eleştirel yaklaşımlar ileri 

sürdüğü çok boyutlu güvenlik perspektifleriyle, hem yeni güvenlik anlayışının bütünselliğini 

ve çeşitliliğini göstermiş hem de klasik paradigmaya alternatif bir güvenlik modeli 

sunmuştur.3 Böylece 21. yüzyılda güvenlik, sadece askeri bir kavram olmaktan çıkarak büyük 

ölçüde siyasi ve sosyolojik bir kavram haline gelmiştir. 

Bu bağlamda bölgesel çatışma, enerji güvenliği, iklim değişimi, organize suçlar ve yasa dışı 

göç gibi konular da uluslararası güvenliğe yönelik tehditler olarak değerlendirilmeye 

başlanmıştır. “Yumuşak güvenlik (soft security)” olarak da adlandırılan bu yeni güvenlik 

yaklaşımı, uluslararası toplumun göçe bakışına farklı bir boyut kazandırmıştır. 

2. YASA DIŞI GÖÇ KAVRAMI 

Yumuşak güvenlik anlayışı sonucu ortaya çıkan yeni tehdit algısının içinde yasa dışı göç 

olgusu önemli yere sahiptir. Yasa dışı göç günümüzde en önemli sınır aşan sorunlardan birisi 

olarak kabul edilmektedir. Ulusal sınırlar içinde veya sınır ötesi bir yerden başka bir yere uzun 

süreli (kalıcı) ya da kısa süreli bir yer değiştirme eylemi olarak tanımlanabilecek göç, insanlık 

tarihi kadar eski bir olgudur. Zorunlu-gönüllü göçler tarihin ilk çağlarından günümüze kadar 

yaşana gelmiştir. Göç eylemi, kaynak ülke ile gidilen ülke arasındaki kaynaklar, iş, demografik 

büyüme, güvenlik, insan hakları ve sosyo-politik farklılıkların sonucunda oluşmaktadır4.  

Herhangi bir amaçla kişilerin kendi ülkelerinin dışına çıkarak diğer ülkelerde yaşamlarını 

sürdürmek isteyen, bu amaçla gittikleri ülkenin yasalarına uygun bir şekilde ülkeye giriş 

yapmış ve yine bulunuş amaçlarına uygun olarak gerekli izinleri aldıktan sonra ikamet eden 
                                                 

2
 Atilla Sandıklı, Bilgehan Emeklier, “21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları”, 21.Yüzyılda 

Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar’ın Güvenliği konulu Uluslar arası Balkan Kongresi, 
Kocaeli, 28-29 Nisan 2011, s.22 
3
 Ibid., s.38 

4
 Stephane De Tapia, “New Patterns of Irregular Migration in Europe”, Seminar Report 12 and 13 November 

2002, Council of Europe, Strasbourg, 2003, s. 16–17 
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kişiler yasal göç kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kişilerin kabulüne ilişkin yaklaşımlar, 

genel olarak her ülkenin kendi iç düzenlemeleri, siyasi ve sosyal politikaları çerçevesinde 

şekillenmektedir. 

Yasa dışı göçte ise, giriş yapılan ülkenin yasal giriş ve çıkış için gerekli olan şartlarına 

uyulmayarak sınırın geçilmesi veya ülkeye yasal yollardan girildikten sonra izin alınmaksızın 

ikamet edilmesi söz konusudur. Uluslararası Göç Örgütü, günümüzde, dünya nüfusunun 

%3.1’ine denk gelen 214 milyon uluslararası göçmen olduğunu belirtmektedir5. Dünya 

göçmen nüfusunun %10-15’ine karşılık gelen yaklaşık 20-30 milyon göçmen ise yasa dışı 

statüdedir6. Yasa dışı göç, Dünya Göç Örgütü tarafından  “düzensiz göç” kapsamında 

değerlendirilmekte ve artık uluslararası literatürde yasa dışı göç kavramı yerine daha çok 

düzensiz göç kavramının kullanıldığı görülmektedir. Ancak ülkemizdeki daha yaygın kullanıma 

istinaden ve kavram karmaşasını önlemek amacıyla bu raporda yasa dışı göç kavramı tercih 

edilecektir.  

Dünya Göç Örgütü, yasa dışı göçle bağlantılı iki kavram olan insan ticareti (trafficing in 

person) ile insan kaçakçılığı (smuggling of migrant) arasındaki ayrıma vurgu yapmaktadır7. Bu 

konuda resmi tanımlamalar ilk olarak BM Genel Kurulu’nda 2000 yılında kabul edilen ve 

Viyana Protokolü olarak bilinen uluslararası belgede ortaya konulmuştur. Bu belgeye göre, 

göçmen kaçakçılığı kâr sağlama amacıyla yasal olmayan yollarla eylemde bulunmayı 

içermektedir. Kişilerin para vererek organize oluşumlar aracılığıyla yasal olmayan şekilde 

başka ülkeye geçişi söz konusudur. İnsan trafiği ise kişileri sömürme amacıyla baskı ve hile ile 

aldatmayı ve onlardan yararlanmayı ifade etmektedir8.  

Göçle bağlantılı diğer önemli kavramlar, yasa dışı göçmen, mülteci ve sığınmacıdır. 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 tarihli BM Cenevre Sözleşmesi’nde mülteci 

kavramı, “Irkı, dini, uyruğu, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri 

yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 

dışında bulunan ve bu ülkenin korunmasından yararlanmayan ya da yararlanmak istemeyen 

veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişidir.” şeklinde açıklanmaktadır9. 

Sığınmacı ya da sığınma arayan (asylum seeker), bir ülke sınırlarına giren ancak henüz yasal 

bir başvuruda bulunmayan ya da başvuruda bulunmuşsa hakkında henüz yasal bir karar 

                                                 

5
 United Nations’ Trends in Total Migrant Stock: The 2008 Revision, 2010, bkz. esa.un.org/migration (erişim 20 

Kasım 2011) 
6
 International Labour Organization’s Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy, 2005, 

bkz. www.ilo.org/global/Themes/Labour_migration/lang--en/docName--KD00096/index.htm (erişim 20 Kasım 
2011) 
7
 International Organization for Migration, bkz. www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/en (erişim 15 

Kasım 2011) 
8
 Ibid. 

9
 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, bkz. www.unhcr.org/3b66c2aa10.html 

(erişim 20 Kasım 2011) 

http://www.ilo.org/global/Themes/Labour_migration/lang--en/docName--KD00096/index.htm
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/en
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
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verilmemiş olan kimsedir. Diğer bir tanımla, hava yolu ya da başka bir araç ile ulaştığı ülkede, 

ilk işlem olarak sığınma isteğinde bulunan kişi ya da “ülkesini terk ederek, mülteci olduğu 

iddiasıyla bir başka ülkeye sığınan, ancak henüz mülteci olup olmadığı hakkında yetkili ulusal 

otoriteler ve/veya BMMYK tarafından karar verilmemiş kimseler”dir10. 

Mülteci konusuyla bağlantılı olarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) de 

değinmek gerekmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonunda yerlerinden edilmiş Avrupalılara 

yardım etmek amacıyla 1950’de kurulan örgütün amacı; mültecilerin haklarını ve refahını 

savunmak, mültecilere başka bir ülkeye yerleşme veya ülkelerine dönme hususunda yardım 

etmektir. BMMYK’nin asli görevi, devletlerin mültecileri ve sığınma talebinde bulunanları 

koruma yükümlülüklerinin farkında olmalarını ve bu yükümlülükler uyarınca davranmalarını 

sağlamaktır.  

Yasa dışı göçmen ise içinde bulunduğu ekonomik vs. koşullar nedeniyle ülkesini gönüllü 

olarak terk eden kişidir, dolayısıyla hedef devletin koruması altında değildir. Yasa dışı 

göçmenin, ülkeye yasa dışı girişi ya da yasal yollardan geldikten sonra gerekli izni almayarak 

kalmaya devam etmesi durumunda sınır dışı edilmesi doğal bir sonuçtur. Mültecinin ise 

ulusal güvenlik ve/veya kamu düzeninin gerektirdiği durumlar dışında sınır dışı edilemeyeceği 

ve her ne şekilde olursa olsun hayatı ve özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelere 

gönderilemeyeceği hüküm altına alınmıştır11.  

2.1. Yasa dışı Göçün Nedenleri 

Günümüzde güvenlik olgusunun uluslararası alandaki tüm gelişmelerden etkilendiğinin en 

önemli göstergelerinden olan yasa dışı göçün temelinde, eskiden Doğu-Batı arasında uzanan 

çatışma ekseninin bugün Kuzey-Güney doğrultusuna kaymasının bulunduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Zira küresel ekonomik sistemin bir sonucu olarak Kuzey ve Güney 

ülkeleri arasında refah düzeyi ve hayat tarzı açısından derin bir uçurum bulunmaktadır. 

Yasa dışı göçün sebeplerinin incelenmesinde kullanılan göç teorileri bu konuda kapsamlı bir 

perspektif sunmaktadır. Göç hakkında, çok sayıda yazılmış eserin varlığına rağmen bilinen ilk 

bilimsel çalışma, Ravenstein tarafından 1885 yılında yayınlanmış olan "Göç Kanunları" (The 

Laws of Migration) adlı makaledir12. Ravenstein bu makalesinde uzun mesafeye göç 

edenlerin daha çok büyük endüstri ve ticaret merkezlerini tercih ettiklerini belirtmiştir. 

Ayrıca göçün sürekli olarak artarak devam eden bir olgu olduğunu vurgulamıştır. Bu 

                                                 

10
 S. Castles and M.C. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 

2nd edition, New York, Palgrave, 1998, p.88 
11

 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, bkz. www.unhcr.org/3b66c2aa10.html 
(erişim 20  

Kasım 2011) 
12

 E. G. Ravenstein, “The Laws of Migration”, Journal of the Royal Statistical Society, Vol.52, No.2, 1885, s.198- 
199  

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
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devamlılığın nedeni, üretim yerlerinin ve ticaret merkezlerinin sürekli olarak artış 

göstermesidir. Ravenstein’ın diğer bir tespiti ise, kötü veya baskıcı kanunlar, ağır vergiler, 

kötü iklim koşulları vb. gibi durumların göç dalgaları meydana getirseler bile, bunların 

hiçbirisinin insanların ekonomik anlamda daha iyi olmayı arzulayarak meydana getirdikleri 

göç dalgalarıyla karşılaştırılamayacağıdır. 

Everett Lee tarafından geliştirilen “itme çekme teorisi”, göçlerin karakteristik özelliklerini 

ortaya koymak amacıyla göçe ait itici ve çekici faktörleri belirlemeye odaklanmıştır. Bu dört 

temel faktör; yaşanan yerle ilgili faktörler, gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, işe 

karışan engeller ve bireysel faktörlerdir13. Bu faktörler, itme çekme kuramının temel işleyişini 

ve bileşenlerini oluşturmaktadır. İtme ve çekme kuramına göre, hem yaşanan yerde hem de 

gidilecek yerde, itici ve çekici faktörler bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre göçe kaynaklık 

eden bölge ve ülkelerdeki işsizlik, fakirlik, geri kalmışlık gibi sosyal, ekonomik, politik vs. 

koşullar göçün oluşumunu teşvik edici unsurlar olarak rol oynamaktadır.  

1989 yılında, Bulgaristan’dan göç etmek durumunda kalan Türkler, siyasi problemlerin göçü 

teşvikine örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde 1947 yılında ayrılan Pakistan ve Hindistan 

devletleri arasında yaşanan karşılıklı kitlesel göç de bir diğer örnektir. Askeri çatışma ve 

savaşlar da kitlesel göçlerin oluşmasına neden olmuştur. 1980 yılında Rusya’nın Afganistan’ı 

işgal etmesi ve 1992 yılında Yugoslavya’da ortaya çıkan çatışmalar çok sayıda insanı göçe 

itmiştir. Çevre şartlarındaki bozulmalar da göçün nedenlerindendir. İklim değişmeleri, 

erozyon, su baskınları, deprem ve volkanik patlamalar gibi doğa olayları insanların göç 

etmelerine sebep olmuştur. Örneğin, 1986’da meydana gelen Çernobil nükleer faciasından 

sonra bölgeden çok sayıda insan göç etmiştir. 

Diğer taraftan, nüfus hareketlerine ve göçe hedef oluşturan ülke ve bölgelerdeki yüksek gelir 

düzeyi, iş imkânları, refah seviyesi gibi faktörler nüfus hareketlerini çeken bir etkiye sahip 

olmaktadır. 

Çok yaygın olarak kullanılan göç teorilerinden biri olan “merkez-çevre” teorisi Samir Amin, 

Immanuel Wallerstein, Andre Gunder Frank gibi bir çok düşünür tarafından geliştirilmiştir. 

“Merkez-çevre” yaklaşımına göre ekonomik gelişme sonucu zenginlik ve refah bazı merkezi 

bölge veya ülkelerde yoğunlaşmakta ve bu yerleri birer çekim merkezi haline 

dönüştürmektedir. Çevre olarak nitelendirilecek bölge veya ülkelerde yaşayanlar ise içinde 

bulundukları şartlardan daha yüksek standartlar sunacağına inandıkları merkeze göç etmeye 

çalışmaktadırlar.  

Göç ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir diğeri ise kesişen fırsatlar (intervening 

opportunities) kuramıdır. Bu kuram ilk kez 1940 yılında Stouffer tarafından kullanılmıştır. 

                                                 

13
 Everett S. Lee, “A Theory of Migration,” in Migration, ed. J.A. Jackson, London: Cambridge University Press, 

1969, s. 285-286 
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Buna göre göç olgusunda önemli olan noktalar, göç edilecek mesafe, göç edilecek yerdeki 

imkânlar ve bu imkânların miktarıdır14. Fakat Stouffer bu üç önemli faktörden mesafeyi analiz 

nesnesi olarak diğer faktörlerin önüne koymaktadır. Göç edilecek yerdeki iş imkânlarının 

çokluğu ve göç mesafesinin kısalığı, o çekim merkezine göç eden kişilerin sayısını artıran 

faktörlerdir. 

Günümüzde ulaşım ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler sayesinde, seyahat süreleri 

azalmış, internet, mobil telefon ve uydu aracılığı ile her türlü bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. 

Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin tüketim toplumu görüntüsü herkese ulaşmakta, böylece fakir ya 

da gelişmekte olan ülkelerde yasayan insanlar, bu ülkelerdeki yaşam standartlarını 

öğrenmekte ve bu ülkelere gitmenin yollarını aramaya başlamaktadır. 

Tüm bu faktörlerin göç olgusunu açıklamakta yetersiz kaldığı durumlarda iletişim ağı teorisi 

de değerlendirmeye alınmaktadır. Bu teoriye göre, daha önceden göç etmiş olanlar ile yeni 

göç edecekler arasındaki iletişim, sosyal ve kültürel bağlar göç etme kararlarını 

etkilemektedir. Göçmen iletişim ağı sadece göç edilecek ülke ve o ülkedeki iş gücü piyasası 

hakkında bilgi sağlamakla kalmamak da aynı zamanda göç edeceklere ekonomik, sosyal ve 

psikolojik destek vermektedir. 

Ayrıca artan göçlerle birlikte göç hareketlerinin bazı temel özelliklerinden söz edilebilir. İlk 

olarak göçün küresel bir niteliğe büründüğünü söylemek mümkündür. Artık birçok ülke göç 

hareketlerinden her geçen gün daha fazla etkilenmektedir. İkinci olarak söylenebilecek şey 

göçün hızlanmasıdır. Kişilerin uluslararası göç hareketleri günümüzde bütün temel 

bölgelerde artmaktadır. Hükümet politikalarının zorluğu bu oranı daha da artırmaktadır. 

Üçüncü özellik göçün çeşitlenmesidir. Birçok ülke sadece bir tip göçle değil, işgücü göçü, 

mülteci veya kalıcı yerleşim gibi sorunlarla uğraşmaktadır. Dördüncü özellik göçün feminen 

bir niteliğe bürünmesidir. Önceden mülteci ve işgücü göçlerinde erkekler daha hâkim 

durumda iken, 1960’lardan bu yana göçlerde kadınlar da etkili olmaya başlamıştır. Öte 

yandan göçmen  yasalarının yeterli olmaması ve yasa dışı göç ile mücadelede her devletin 

kararlı olmaması  soruna yönelik gevşek uygulama, “göçmen hakları” kavramının daha çok 

kabul edilmeye  başlanması sorunun daha derinleşmesine ve yorumların çeşitlenmesine 

neden olmaktadır15. 

Yasa dışı göçte kullanılan yöntemlere bakıldığında ise en yaygın olanın deniz yoluyla 

gerçekleştirilen göç olduğu görülmektedir. Ticari gemilere kaçak olarak binmek veya küçük 

bot ve benzeri deniz araçlarıyla hedef bölgelere ulaşılmaya çalışılmaktadır. İkinci sırada kara 

yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı göç gelmektedir. Sınır kapıları dışında kalan, fiziki yapıdan 

kaynaklanan nedenlerle kontrolün güç olduğu arazi kesimlerinden yaya olarak veya binek 

                                                 

14
 Samuel Stouffer, “Intervening Opportunities: A Theory Relating to Mobility and Distance”, American 

Sociological Review, 5 (6), December 1940, s. 845–867 
15

 Özlem Kırlı, “Yasa dışı göç”, International Davraz Congress, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009, s.3 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Sociological_Review
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Sociological_Review
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hayvanlar kullanılarak sınır geçilmeye çalışılmaktadır. Üçüncü ve daha az yaygın yöntem ise 

hava yoludur. Havayolu ulaşımı, yolcuların giriş ve çıkışlarının üst seviyede kontrol altında 

bulundurulduğu bir ulaşım şekli olduğundan ve ancak sahte seyahat belgesi kullanılarak 

gerçekleştirilebileceğinden oldukça zordur. 

Örneğin, Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine yönelen yasa dışı göç hareketlerinin önemli bir 

kısmı deniz yolu ile gerçekleşmektedir. Türkiye’den hareket eden ve Avrupa ülkelerine ulaşan 

gemi ya da teknelerin sayısı 2001 yılında 17, 2002 yılında 2 olarak tespit edilmiştir. 2003 

yılında ise sadece bir geminin Türkiye’den hareket ettiği bilgisine ulaşılabilmiştir. 2004, 2005 

ve 2006 yıllarında Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkış yaparak Avrupa’ya ulaşan bir gemi ya da 

tekne bulunmamaktadır. 2007 yılında ülkemizden hareket ederek İtalya kıyılarına ulaşabilmiş 

yalnızca 1 gemi kayıtlarımıza alınmışken, 2009 yılında 1, 2010 yılında 4 gemi yurtdışında 

yakalanmıştır16.   Bununla birlikte, ülkemizden yasa dışı göçmenlerle birlikte çıkış yapmaya 

çalışırken 2001 yılında 19, 2002 yılında 70, 2003 yılında 18, 2004 yılında 12, 2005 yılında 28, 

2006 yılında 27, 2007 yılında 51, 2008 yılında 379, 2009 yılında 155, 2010 yılında 39 tekne 

güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır17.  

Sahte belgeyle giriş yapma hususunda da 1999 yılında 6.069, 2000 yılında 24.504, 2001 

yılında 15.208, 2002 yılında 11.084, 2003 yılında 9.362, 2004 yılında 11.093, 2005 yılında 

8.818, 2006 yılında 8.107, 2007 yılında 14.265,  2008 yılında 11.046, 2009 yılında 12.804, 

2010 yılında 15.227 olmak üzere toplam 147.587 yabancının ülkeye girişine izin 

verilmemiştir18. 

2.2. Yasa dışı Göç ve Güvenlik 

Yasa dışı göçün günümüzün önde gelen yumuşak güvenlik konularından biri olarak ele 

alınmasındaki temel neden göç ile güvenlik arasındaki somut bağlantılardır. Hedef ülkedeki 

toplumsal algılamalar, yasa dışı gerçekleşen göç sırasında ve sonrasında oluşan insan ticareti 

ya da göçmen kaçakçılığı gibi suç olguları, göçmen topluluklarında yaşanacak yabancılaşma, 

hedef ülkedeki toplumda yaşanacak ırkçılık…vs hem göç hem güvenlik kapsamında 

değerlendirilmesi gereken konulardır. 

Aniol’e göre, uluslararası güvenlik çerçevesinde uluslararası göç olgusunun üç önemli rolü 

bulunmaktadır: Uluslararası göç; insan hakları ihlali, etnik çatışma ya da iç savaş gibi diğer 

güvenlik tehditlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir; yoğun ve kontrolsüz bir hal aldığında, 

                                                 

16
 Emniyet Genel Müdürlüğü, bkz. www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=125 (erişim 4 Aralık 2011) 

17
 Ibid. 

18
 Ibid. 

http://www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=125
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tek başına uluslararası bir güvenlik tehdidi olabilir; yabancı korkusu ya da radikal şiddet gibi 

güvenlik tehditlerine sebep olabilir19.  

Yine Ceyhan ve Tsoukala göç kavramının güvenlikleştirilmesini dört eksen üzerinde 

incelemektedir. Bu eksenler sırasıyla sosyo-ekonomik, güvenlik, kimlik ve siyasi eksenlerdir20. 

Sosyo-ekonomik eksen temelinde özellikle yasa dışı göçün gelişmiş ülkelerdeki işsizlik 

düzeylerine olumsuz etkileri ele alınmaktadır. Özellikle yasa dışı göçmenlerin ucuz iş gücü 

yaratması bu ülkelerdeki dengeleri etkilemektedir. Öte yandan genellikle siyasi elitler göç 

olgusunu suç oranları ile özdeşleştirerek suçlu göçmen (criminal migrant) şeklinde bir 

tanımlama yapmakta ve böylelikle toplumda oluşan güvensizlik ve korkuya göçmenleri neden 

göstermektedirler. Ancak örgütlü suçlar ile göçmenlerin doğrudan bağlantısı olup olmadığı 

konusu halen tartışılmaktadır. Göçmenlere karşı güvenlik ekseninden yaklaşım sadece suç 

boyutunda değil, aynı zamanda ulusal kimlik açısından önem arz eden eğitim, dil ve günlük 

yaşamı da kapsamaktadır. Göçmenler bu çerçevede “öteki” olarak algılanmaktadır. Son 

olarak siyasi eksen ele alındığında, özellikle Avrupa’da aşırı sağ politikaların etkisi ile yükselen 

ırkçılık karşımıza çıkmaktadır. 

Kısaca uluslararası göç ile devletlerin sosyal istikrarının, demografik güvenliğinin, kültürel 

kimliğinin, sosyal güvenlik sisteminin, refah devleti felsefesinin ve iç güvenliğinin 

etkilendiğine inanılmaktadır. Bunun dışında yasa dışı göç, aynı zamanda potansiyel teröristler 

için ülkeye giriş kanalı oluşturduğundan devletlerin güvenliğini tehdit etmektedir.11 Eylül 

olaylarına karışan teröristlerin yabancı olması, göç ve güvenlik kavramları arasındaki ilişkinin 

bu tarihten sonra yeniden önem kazanmasına neden olmuştur. Bunun doğal bir sonucu 

olarak da, pek çok ülkenin uluslararası terörizmle mücadelede hudut güvenliğini artırmak ve 

göç kontrol sistemlerini kuvvetlendirmek amacıyla bir dizi tedbir aldığı, yasa dışı göç, sığınma, 

yabancı ve göçmenlerin entegrasyonu, kültürlerarası ilişkiler ve vatandaşlık gibi konuların 

hem terörizmle mücadelenin hem de uluslararası göçün ilgi alanlarını oluşturmaya başladığı 

gözlemlenmektedir21.  

Önemli oranda göç alan bazı devletlerin yakın dönemdeki ulusal güvenlik stratejilerinde yasa 

dışı göçün bir güvenlik tehdidi olarak yer alması yine güvenlik ve göç ilişkisini gözler önüne 

sermektedir. 2003 yılında yayınlanan “Daha iyi bir dünyada daha güvenli Avrupa” başlıklı AB 

Güvenlik Strateji Belgesi’nde yasa dışı göç, organize suçlar bölümünde bir güvenlik tehdidi 

olarak yer almıştır. Belgede güvenlik tehditleri ile mücadelede daha aktif ve tutarlı bir politika 

                                                 

19
 Anna Kicinger, “International Migration as a Non-Traditional Security Threat and The EU Response to This 

Phenomenon”, Central European Forum for Migration Research, Warsaw, October 2004, s.2 
20

 Ayse Ceyhan and Anastassia Tsoukala, “The Securitization of Migration in Western Societies: Ambivalent 
Discourses and Policies,” Alternatives: Global, Local, Political, No.27, 2002, s. 24-30 
21

 Bülent Çiçekli, “Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Düzenine Kurumsal Bir Bakış,” Avrasya Dosyası, Cilt 9, 
No.2, Yaz, 2003, s. 170 
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izleneceğine ve diğer ülkelerle işbirliği içinde olunacağına vurgu yapılmaktadır22. Bush 

döneminde yayınlanan ABD ulusal güvenlik stratejisinde, güvenlik tehditleri arasında sayılan 

yasa dışı göç, Obama döneminde yayınlanan güvenlik stratejisinde tehdit olarak 

sayılmamıştır. ABD’nin göçmenlerden oluşan bir ulus olduğuna ve göçmenlerin ekonomi 

açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapılmıştır23. Ancak güvenliğe ilişkin olarak sınırları 

korumak için kapsamlı bir göç reformu yapılacağı ifade edilmiştir ki bu da yasa dışı göçle 

mücadelenin etkin şekilde devam edeceğine işaret etmektedir. Kanada’nın 2004 yılında 

yayınladığı Ulusal Güvenlik Belgesi’nde sınır yönetimi konusunun 11 Eylül sonrasında büyük 

önem kazandığı vurgulanmakta ve yüksek risk taşıyan şahısların saptanıp sınır dışı 

edilmesinin Kanada’nın sınır yönetimi stratejisi için elzem olduğu ifade edilmektedir24. 

Avustralya’nın 2007 yılında yayınlanan Güvenlik Strateji Belgesi’nde yasa dışı göç güvenlik 

tehditleri arasında sayılmış25, 2010 Terörle Mücadele Strateji Belgesi’nde de sınırların 

güvenliği ve yasa dışı göçün önlenmesi hususu terörle mücadele kapsamında ele alınmıştır26. 

Yasa dışı göçün günümüzde bir güvenlik tehdidi olarak öne çıkması, bu tehditle mücadelede 

gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda 

ülkeler, yasa dışı göçle mücadelede işbirliğini geliştirecek ve ortak bir anlayış oluşturacak 

hukuki bir zemin arayışı içine girmiştir. 

2.3. Yasa dışı Göçle Mücadelede Uluslararası Düzenlemeler 

İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göçten etkilenmeyen ülke neredeyse yoktur. Zira tarih 

boyunca tüm ülkeler gerek kaynak gerek transit gerekse de hedef ülke olarak göç olgusuyla 

bir şekilde karşılaşmıştır. Aslında en gelişmiş ülkelerden en fakirlerine kadar her ülke aynı 

anda göç alan, göç veren veya transit ülke olabildiğinden bu terminolojik ayrım da çok net 

değildir. Ancak göçle ilgili çalışmalarda kolaylık sağlaması açısından önem taşımaktadır.  

Göç veren (kaynak) ülkelerin genel özelliği; yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kontrolsüz nüfus 

artışına bağlı olarak artan işsizlik ve geçim sıkıntısı, milli gelirlerin genel ortalamanın altında 

olması, insan hakları ihlallerinin yoğun olarak yaşanması, yaşanan iç politik çekişmeler, 

ülkelerinin savaş içinde olması, totaliter rejimlerin hüküm sürmesi, doğal kaynakların 

                                                 

22
 “A Secure Europe in a Better World”, European Security Strategy, Brussels, December 2003, bkz.  

www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (erişim 27 Kasım 2011) 
23

 National Security Strategy, The White House, Washington, May 2010, bkz.  

 www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf (erişim 27 Kasım 2011) 
24

 Securing an Open Society: Canada’s  National Security Policy, 2004, bkz.  

www.pco-bcp.gc.ca/docs/information/publications/natsec-secnat/natsec-secnat-eng.pdf (erişim 27 Kasım 
2011) 
25

Australia’s National Security, Canberra, 2007 bkz.   

www.defence.gov.au/ans/2007/pdf/Defence_update.pdf (erişim 27 Kasım 2011) 
26

Counter-Terrorism White Paper 2010 “Securing Australia”, Canberra, 2010, bkz.  

merln.ndu.edu/whitepapers/Australia_Counterterrorism_2010.pdf (erişim 27 Kasım 2011) 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
http://www.pco-bcp.gc.ca/docs/information/publications/natsec-secnat/natsec-secnat-eng.pdf
http://www.defence.gov.au/ans/2007/pdf/Defence_update.pdf
http://merln.ndu.edu/whitepapers/Australia_Counterterrorism_2010.pdf
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yetersizliği ve doğal afetlerin sıkça yaşanması gibi olumsuz durumlardan biri veya birkaçına 

maruz kalmış olmalarıdır. Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve Güney Asya’da bulunan 

devletler kaynak ülkelere örnek olarak verilebilinir. 

 

 

 

Kaynak: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2007 

 

Transit (aracı) ülkeler, göçlerin direkt komşu bölgelere değil de başka ülkelerin toprakları 

üzerinden geçmeyi gerektirecek uzaklıktaki hedef ülkelere yapılması durumunda söz konusu 

olmaktadır. Bu noktada transit ülke bir veya daha fazla ülke olabilmektedir. Değişik 

dönemlerde göçlerin başlangıç ve varış noktaları arasındaki ana güzergâhlara bağlı olarak 

transit ülkeler değişebilmektedir. Transit ülkeler, yasa dışı göçün ülkeleri üzerinden 

yapılmasına göz yumdukları gerekçesiyle çoğu zaman uluslararası kuruluşlar ve diğer 

devletler tarafından eleştiriye uğramaktadır. 

Göç alan (hedef) ülkeler ise genellikle ekonomik yönden gelişmiş, nüfus artış hızları düşük 

olan, demokratik, hukukun üstünlüğüne önem veren, insan haklarına saygılı ve serbest 

piyasa ekonomisi ile yönetilen ülkelerdir. Tüm bu “çekici” özellikleri sayesinde göçe maruz 

kalmaktadırlar. ABD, Kanada, AB üyeleri ve Avustralya önde gelen hedef ülkelerdendir. 
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Kaynak: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2007 

 

Günümüzde tüm ülkelerin bu üç sınıftan en az birine dahil olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, son yıllarda ciddi bir sorun teşkil eden yasa dışı göç ve göçmen 

kaçakçılığını önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde önlem arayışları kaçınılmaz 

hale gelmiştir. Yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele ederken ülkeler arasındaki 

işbirliğini geliştirmeye dayalı ortak anlayışı oluşturacak uluslararası bir belgenin eksikliği, 

Birleşmiş Milletleri harekete geçirmiştir. Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına 

Karşı Protokol hazırlanarak 2000 yılı Aralık ayında üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Söz 

konusu sözleşme, örgütlü suç gruplarının tanımını yaparak, hangi eylemlerinin suç sayılması 

gerektiği ve bu eylemlere hangi yaptırımların uygulanması gerektiği konusunda uluslararası 

bir anlayış geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol ise, göçmen kaçakçılığını 

önlemek ve bununla mücadele etmek, kaçak göçmenlerin haklarını korurken, Taraf Devletler 

arasında bu amaçla yapılan işbirliğini geliştirmek amacını taşımaktadır. Göçmen kaçakçılığının 

önemli sınıraşan nitelikte örgütlü suç olarak kabul edildiğini gösteren Protokol, ayrıca yasa 

dışı göçün özellikle yoksullukla ilişkili olan temel nedenlerine de inilmesi gerektiğinin altını 

çizmektedir27. 

Ayrıca BM’nin insan hakları ile ilgili belgelerinde de göçmenlere ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Örneğin Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi sınır dışı edilme 

işlemine karşı yabancılara güvence tanımaktadır. Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin 

                                                 

27
 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea andAir, 2000, bkz. www.unhcr.org/4986fd6b2.pdf 

(erişim 30 Kasım 2011) 

http://www.unhcr.org/4986fd6b2.pdf
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Sözleşme’nin 31. maddesi taraf devletlerin, ülkelerinde yasal olarak bulunan vatansız bir 

kişiyi ulusal güvenlik ya da kamu düzeni ile ilgili nedenler dışında sınır dışı edemeyeceklerini 

hükme bağlamıştır. BM bünyesinde imzalanan 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, mültecilere 

ilişkin uluslararası alandaki ilk gerçek sözleşmedir. Mülteci terimini tanımlayarak, kimlerin 

mülteci olabileceği konusuna açıklık getirmektedir28. Mültecilerin din, seyahat, çalışma, 

eğitim gibi haklarını belirlerken, ev sahibi ülkeye karşı yükümlülüklerini de içermektedir. 

1970’lerden itibaren Avrupa Konseyi de göç konulu çalışmalarına başlamış, 1977 yılında 

“Göçmen işçilerin hukuki statüsüne ilişkin Avrupa Sözleşmesi” üye devletlerin imzasına 

açılmıştır. Ayrıca üye devletlerin göç konusuyla ilgili bakanları Mayıs 1980’de ilk toplantılarını 

gerçekleştirmiştir. 11 Eylül saldırıları sonrası yasa dışı göç Avrupa Konseyi’nin de gündeminde 

yer almış ve 2001’den itibaren üst düzey bürokratların katılımı yasa dışı göç ile ilgili 

toplantılar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Öte yandan Avrupa Sosyal Şartı’nın 9. maddesi, 

çalışan göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkını geniş bir şekilde ele almış olup 

Şart’ta bu hakların “ülkede yasal olarak bulunan yabancılara” tanındığı özellikle 

vurgulanmıştır. 

BM ve Avrupa Konseyi bünyesindeki bu düzenlemelerin yanında yasa dışı göçle mücadele 

amacıyla en kapsamlı çalışmaların yapıldığı diğer uluslararası aktör AB’dir. Tarih boyunca 

başta gelen hedef ülkelerin bulunduğu kıta olarak gerek yasal gerek yasa dışı göçe maruz 

kalmış ve halen kalmakta olan Avrupa’da yasa dışı göçle mücadele Birlik için bir zorunluluk 

haline gelmiştir. 

3. AVRUPA VE GÖÇ OLGUSU 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ortadan kalkan Avrupa’ya yönelik komünist tehdit algısı 

yerini yeni güvenlik tehditlerine bırakmıştır. Bu yeni yumuşak güvenlik tehditlerinden biri de 

Kuzey ve Güney’e ek olarak, Avrupa’nın batısı ile doğusu arasında açıkça beliren ekonomik 

“uçurum” neticesinde ortaya çıkan kitlesel göç ve sığınma sorunudur. 2003 yılında 

yayınlanan AB Güvenlik Strateji Belgesi’nde de Birlik’e yönelik tehditler arasında sayılan yasa 

dışı göçe ilişkin Didier Bigo, “Avrupa’yı korkutan ne terörizm ne uyuşturucu ne de organize 

suçtur. Esas korkutan, kitleler halinde gelip Avrupa’ya yerleşmek isteyen göçmenlerdir. 

Bunun yarattığı korku yanında, birincilerinin lafı bile edilemez.” saptamasında 

bulunmaktadır29.  

Avrupa göç olgusu ile çeşitli dönemlerde, farklı biçim ve boyutlarda karşılaşmış, günümüze 

yaklaştıkça da bu göç dalgaları hız ve dolaşım açısından daha farklı ve karmaşık bir yapıya 

bürünmüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde AB ülkelerinin özellikle eski 

sömürgelerinden yoğun miktarda göç aldığı görünmektedir. Örneğin, 1954-1962 yıllarında 

Cezayir’de yaşayan 1 milyondan fazla Fransız ve Fransız hükümeti ile işbirliği içindeki 180.000 

                                                 

28
 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, bkz. www.unhcr.org/3b66c2aa10.html 

(erişim 20 Kasım 2011) 
29

 Philippe Marchesin, “Yeni Tehditler Karşısında Avrupa,” Dünden Bugüne Avrupa Birliği, der. Beril. Dedeoğlu, 
İstanbul: Boyut Yayınları, 2003, s.428-429 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
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Cezayirli, aileleri ile birlikte Fransa’ya göç etmiştir30. 1945-1950’li yıllarda İngiltere’ye, 

Milletler Topluluğu’ndan –özellikle Hindistan ve Pakistan– göçler yaşanmıştır. 1951 yılında 

218.000’e ulaşan göçmen sayısı, 1961 yılında 514.000’e yükselmiştir31.  

1950’li yılların başında ekonomik bakımdan kendini toparlayan ve hızla kalkınmaya başlayan 

Avrupa ülkeleri, 1960’lı yıllarla birlikte emek açığı sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. İşgücü 

piyasalarında meydana gelen bu boşluğu doldurmak üzere misafir işçilere ihtiyaç duyulması 

neticesinde İtalya, İspanya ve Kuzey Afrika’dan çok sayıda göçmen Batı Avrupa ülkelerine 

gitmiştir. Yine bu bağlamda Türkiye, Almanya ile 1961’de, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 

1964’te ve Fransa ile 1965’te iş gücü anlaşmaları imzalamıştır32. Bu dönemde göçün 

ekonomik bir gereklilik olarak algılanmasına karşın göçmen sayısındaki yükseliş sosyo-

kültürel açıdan birtakım endişelere neden olmaya başlamıştır. 

1974’teki petrol krizi ile yükselen enerji fiyatları ekonomik durgunluk, enflasyon, işsizliğin 

artması gibi sorunları beraberinde getirmiş, 60’lı yıllarda yaşanan emek açığı dönemi bitmiş 

hatta Avrupalılar iş bulmakta sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. Bu durum, göçmen azınlık 

grupları oluşturmaya başlamış misafir işleri, ırkçı ve yabancı düşmanı tutumlarla yüzleşmek 

zorunda bırakmıştır. Böylece 1980’li yıllarla birlikte göç olgusu Avrupa’nın iç sorunu olarak 

belirmeye başlamış, bu bağlamda entegrasyon kavramı da ön plana çıkmıştır. 

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışı, ardından da SSCB’nin dağılışı sonucunda ortaya çıkan 

ekonomik ve siyasi kaos ortamı Avrupa’ya doğru yeni bir göç akımı ortaya çıkarmıştır.  Yine 

1990’larda Balkanlar’da yaşanan kriz ve Bosna-Hersek Savaşı yeni bir göç akımı yaşanmasına 

neden olmuştur. Bosna Hersek Savaşı’nda yer değiştiren yaklaşık bir buçuk milyon insandan 

650.000’i ülke dışına çıkmış olup 350.000 göçmen Almanya’ya, 150.000 Hırvatistan’a, 80.000 

Avusturya’ya ve 50.000 de İsveç'e göç etmiştir33.  

3.1. Ortak Göç ve Sığınma Politikası için Çalışmalar 

Yaşanan bu göçler, ekonomik ve politik entegrasyonu güçlendirmek isteyen AB üyesi ülkeleri 

Birlik düzeyinde ortak politika üretmeye itmiştir. 1974’teki petrol krizi sonrası Paris’te 

toplanan Avrupa Topluluğu Konseyi’nde misafir işçilerin durumlarının ele alınması, göç 

olgusunun sorun olarak görünmeye başladığına işaret etmektedir. Bu dönemde, özellikle 

Topluluk içerisinde misafir işçilere karşı ulusal politikaların nasıl olması gerektiği ve sınır 

kontrolleri konusunda görüş alışverişleri yapılmıştır34. Yine bu dönemde Avrupa Topluluğu’na 

                                                 

30
 Dorothy Pickles, Algeria and France From Colonialism to Cooperation, New York, Frederick A.Praeger Publish, 

1963, 184-185 
31

 Stephen Castles, Mark J. Miller, The Age Of Migration International Population Movements in the Modern 

World, New York, Palgrave, 1998, s. 74 
32

 T.C. Dışişleri Bakanlığı, bkz. www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa (erişim 29 Kasım 2011) 
33

Stephen Castles “The Guest-Worker in Western Europe- An Obituary”, International Migration Review, 

Vol.20, No:4, 1986, p.110 
34

 Stephan Stetter, “Regulating Migration: Authority Delegation in Justice and Home Affairs,” Journal of 
European Public Policy, Vol.7, No.1, 2000, s.86 

http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa
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üye devletlerin, terörizm, uyuşturucu ve organize suçların takibine dair konularda işbirliği ve 

bilgi değişimine başlama kararı almasıyla TREVI (Terrorism, Radicalism, Extremism, Violence 

International) Grubu ortaya çıkmıştır. İlk toplantısını Lüksemburg’da 1976 yılında 

gerçekleştiren TREVI Grubu bir yapılanmadan çok, bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği bir 

forum niteliğindedir. Bu grubun amacı, öncelikli olarak terörizm ile mücadele ve iç güvenliği 

sağlamak iken 1985 yılı itibariyle yasa dışı göç kavramı da TREVI Grubu’nun gündem 

maddeleri arasına eklenmiştir35. Maastricht Antlaşması ile üçüncü sütunun ortaya çıkması 

sonucu TREVI Grubu ortadan kalkmıştır. 

1986’da imzalanan Avrupa Tek Senedi ile 31 Aralık 1992 tarihine kadar tek pazarın 

tamamlanması ve iç sınır kontrollerinin kaldırılması öngörülmüştür. Bu hedefin doğal bir 

sonucu olarak “dışarıya karşı güvenlik” boyutu, hedef tarih yaklaştıkça, Topluluk gündeminin 

ilk sıralarına oturmuştur. Bu bağlamda 1985 yılında imzalanan ve katılımcı devletler 

arasındaki sınırları ortadan kaldıran Schengen Antlaşması büyük önem taşımaktadır. Bu 

antlaşma ile Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda, ortak sınırlarındaki sınır 

kontrollerini tedrici olarak kaldırmayı ve vatandaşları için hareket özgürlüğünü sağlamayı 

kabul etmiştir. Ocak 2012 itibariyle AB dışından İzlanda, İsviçre ve Norveç’in de katılımı ile 

Schengen ülkelerinin sayısı 25’e ulaşmıştır. Yasa dışı göçle ilgili olarak Schengen 

Antlaşması’nda dış sınırlarda giriş çıkışlara ilişkin ortak kuralların belirlenmesi, kısa bir süre 

için Schengen Bölgesi’ne gelen şahıslarla ilgili olarak giriş ve vize şartlarına ilişkin kuralların 

uyumlu hale getirilmesi, sınırların gözetimi konusunda ilgili idari birimler arasındaki 

koordinasyonun sağlanması, yasa dışı göçle mücadelede taşıyıcıların rolünün tanımlanması, 

iltica talebinde bulunanlara ilişkin kuralların belirlenmesi, Schengen Enformasyon Sistemi’nin 

yaratılması gibi hükümler bulunmaktadır36. Bununla birlikte iç sınırların ortadan kalkması dış 

sınırların korunabilmesine yönelik ciddi tartışma ve endişeleri de beraberinde getirmiştir. 

Sığınma politikası konusunda ise ilk önemli gelişme 1990 yılında imzalanan Dublin 

Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme, sığınma başvurusunda bulunan kişinin AB’ye ilk giriş yaptığı 

ülkenin, söz konusu başvuruyu değerlendirmekten sorumlu olması hükmünü içermektedir. 

Bu sözleşmede “Aile Birleşmesi” kavramı ortaya atılmış, güvenli üçüncü ülkeye geri 

gönderme konusu belirlenmiş ve bu sözleşme Adalet Divanı’nın yargısal kontrolü dışında 

bırakılmıştır37. Ayrıca Maastricht Antlaşması henüz yürürlüğe girmeden üye devletler 

1992’de Londra’da yaptıkları toplantıda sığınma politikalarını yakınlaştırmak adına “üç ilke 

kararı” almıştır38. Bu kararlardan ilki açıkça temelden yoksun sığınma başvuruları için 

hızlandırılmış standart bir prosedür izlemeyi amaçlamaktadır. İkinci karar ciddi zulüm riski 

                                                 

35
 Teresa Palomar, “Migration Policies of the European Union,”, bkz. 

www.emzberlin.de/projekte_e/pj32_1pdf/MigPol/MigPol_EU.pdf (erişim 30 Kasım 2011) 
36

 Schengen Convention, 1990, bkz .www.hri.org/docs/Schengen90/ (erişim 29 Kasım 2011) 
37

 Dublin Convention, 1990, bkz. www.law-essays-uk.com/resources/free-essays/dublin-convention.php (erişim 
30 Kasım 2011) 
38

 Council Resolution of 30 November 1992 on Manifestly Unfounded Applications for Asylum, bkz. 

www.unhcr.org/refworld/publisher,COUNCIL,,,3f86bbcc4,0.html (erişim 30 Kasım 2011) 

http://www.hri.org/docs/Schengen90/
http://www.law-essays-uk.com/resources/free-essays/dublin-convention.php
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olmayan ülkelerden gelen kişilerin başvurularında standart bir prosedür izlemeyi 

öngörmektedir. Üçüncü karar ise ev sahibi üçüncü ülkelerle ilgili meselelerde uyumlaştırılmış 

bir AB yaklaşımı sağlamayı hedeflemektedir. 

AB’nin günümüzdeki üç sütunlu yapısının şekillendiği Maastricht Anlaşması göç konusunda 

politikalar oluşturulması açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. Göç konusu, Maastricht 

Antlaşması ile kurulan üç sütunlu yapının “Adalet ve İçişleri” başlıklı üçüncü sütununda yer 

almaktadır. Söz konusu antlaşma, sığınmacılar, dış sınırların geçilmesi, yasa dışı göç, 

uyuşturucu ve dolandırıcılık, gümrük ve polis işbirliği gibi göç konusundaki birçok soruna 

atıfta bulunmaktadır39. Yine bu antlaşma ile bir Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) kurulması 

yoluyla bilgi alışverişi sağlayacak bir sistem öngörülmüştür. 1994 yılında sınırlı bir şekilde 

Europol Drug Unit olarak uyuşturucu ile ilgili çalışmalara başlayan birimin ilgi alanı terörizm, 

yasa dışı göç, insan ticareti, kara para aklama ve siber suçları da kapsayacak şekilde giderek 

genişlemiş ve 1999’dan itibaren de tümüyle işlevsel hale gelmiştir.  

1997 tarihli Amsterdam Anlaşması’nda Europol, adalet, özgürlük ve güvenlik alanında 

vatandaşlara en yüksek düzeyde koruma sağlayacak bir araç olarak nitelendirilmektedir. 

Amsterdam Antlaşması ile Schengen Müktesebatı, Topluluk hukukunun bir parçası olmuştur. 

Yine bu antlaşma özellikle üçüncü ülke vatandaşlarına karşı vize, göç ve sığınma konusunda 

ortak hükümler düzenlenmesi yükümlülüğü getirmektedir. 

Ayrıca 1998 Viyana Zirvesi’nde Konsey ve Komisyon'un bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı 

oluşturan Amsterdam Antlaşması’nın hükümlerinin en iyi şekilde nasıl uygulanabileceğine 

ilişkin bir eylem planı kabul edilmiştir. Bu plan uyarınca, göç kaynağı ülkeler ile transit ülkeler 

arasında işbirliğine gidilerek yasa dışı göçle mücadele edilmesi ve yasa dışı göçmenlerin geri 

gönderilmeleri amacıyla AB bünyesinde ortak politikalar geliştirilmesi öngörülmüştür.  

Yine 1999 Tampere Zirve kararları uyarınca Birlik’ten yasa dışı göçle mücadeleye yönelik 

tedbirlerin uygulanması ile etkin bir göç politikasının geliştirilmesi arasında dengeli bir 

yaklaşımı ortaya koyması beklenmiştir. Sonuç kararlarında ortak Avrupa sığınma sistemi 

kurulması amacı belirtilmiş ve bu amaca yönelik dört temel unsur saptanmıştır40: sığınma 

başvurusunu incelemekten sorumlu olan devletin belirlenmesi, adil ve etkili bir sığınma 

sistemi ve sığınmacıların kabulü için ortak standartlar, mülteci statüsünün tanınması ve 

içeriği ile ilgili kuralların yakınlaştırılması. Uzun vadede Topluluk kurallarının ortak bir sığınma 

prosedürünü ve Birlik çapında geçerli tek tip sığınma statüsünü içermesi gerektiğine de 

değinilmiştir. 

 

 

 

                                                 

39
 Maastricht Treaty, 1992, bkz. www.eurotreaties.com/maastrichtext.html (erişim 30 Kasım 2011) 

40
 Tampere Summit, 1999, bkz. www.statewatch.org/news/2008/aug/tamp.html (erişim 1 Aralık 2011) 

http://www.eurotreaties.com/maastrichtext.html
http://www.statewatch.org/news/2008/aug/tamp.html
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3.2. 11 Eylül Saldırılarının Ardından Avrupa’nın Göçe Yaklaşımı 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de bulunan Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yönelik 

saldırıların Müslüman teröristlerce gerçekleştirilmesi ve bu teröristlerin ABD’ye göç etmiş 

kişiler olması, Batı’da özellikle Müslüman göçmenlere yönelik kuşkuları beraberinde 

getirmiştir. 11 Eylül saldırıları sonucu AB’nin gündemi de değişim göstermiş ve terörizm en 

önemli konu olarak gündeme gelmiştir. Aralık 2001 Laeken Zirvesi’nde liderler, organize 

olarak göç konusunda gerekli ilerlemenin sağlanamadığını kabul edip ortak bir göç 

politikasının oluşturulması yönündeki çabalara hız verilmesini kararlaştırmıştır. Yasa dışı göç 

üzerinde özellikle durulmuş, AB Komisyonu 15 Kasım 2001 tarihli Bildirisinde, yasa dışı göçün 

ne zaman ortaya çıktığını açıkça ifade etmiştir. Bildiriye göre yasa dışı göç, bir üçüncü ülke 

vatandaşının üye devletlere yasa dışı yollarla girmesi, bir üçüncü ülke vatandaşının üye 

devletlerde yasa dışı olarak oturması ve yasal yollarla girip de oturma süresini aşması 

durumunda söz konusu olmaktadır41.  

Saldırılar neticesinde terörizm ile göç arasında kurulan bağlantı, oluşturulmaya çalışılan ortak 

göç politikasının katı bir çizgide devam etmesine yol açmıştır. 5 Aralık 2001’de, Avrupa 

Komisyonu’nu yayınladığı bir çalışma belgesinde üye ülkelere, terörist olduğundan 

şüphelendikleri sığınmacıları 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 1. maddesinin F bendi uyarınca 

reddedebileceklerini öne sürmüştür. Bu maddeye göre, barışa karşı suç, savaş suçu veya 

insanlığa karşı suç gibi suçlar için hükümler koyan uluslararası belgelerde tanımlanan bir suç 

işlediğine; mülteci sıfatıyla kabul edildiği ülkeye sığınmadan önce, sığındığı ülkenin dışında 

ağır bir siyasi olmayan suç işlediğine; BM’nin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden suçlu 

olduğuna dair hakkında ciddi kanaat mevcut olan bir kişi hakkında Sözleşme hükümleri 

uygulanmayacaktır42. Böylece sübjektif bir değerlendirmeye tabi tutulacak sığınmacıların 

mülteci statüsü alması daha da zorlaşmıştır. 

Ayrıca 2002 yılının Nisan ayında Avrupa Komisyonu yayınladığı Topluluk Yasa dışı İkâmet 

Edenler için Dönüş Politikası-Yeşil Kitap (Green Paper on a Community return policy on illegal 

residents) uyarınca geri dönüş ve iade politikaları ile üçüncü ülkelere yönelik AB göç 

politikalarının kapsamlı hale getirilmesini amaçlamıştır. 2002 Seville Zirvesi’nde ise mülteciler 

ve sığınmacılarla ilgili konular ön plana alınmış ve yasa dışı göç ile mücadele konusunda vize 

zorunluluğu getirilecek olan üçüncü ülkelerin listesinin hazırlanması, vize verileri için ortak 

kimlik sisteminin oluşturulması, geri kabul anlaşmalarının sonuçlandırılması gibi ilerlemeler 

öngörülmüştür. Ayrıca göç veren ülkeler ile yakın ekonomik işbirliği, kalkınma desteği ve 

çatışmaların önlenmesi gibi girişimlerin gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır ki buradaki amaç 

göçün daha gelmeden önlenmesini sağlamaktır. 

                                                 

41
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Common Policy on 

Illegal Immigration, 2001, bkz. www.statewatch.org/news/2001/nov/illimm672.pdf (erişim 1 Aralık 2011) 
42

 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, bkz. www.unhcr.org/3b66c2aa10.html 
(erişim 20 Kasım 2011) 

http://www.statewatch.org/news/2001/nov/illimm672.pdf
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html


                                                    Yasa dışı Göç ve Türkiye                                                                              
 
 

18 
 

AB ülkelerine gelen sığınma taleplerinin kontrolü için 1991 yılında özel olarak hazırlanan 

Dublin Konvansiyonu, 2003 yılında, Dublin II Tüzüğü ile Topluluk hukukunun parçası haline 

gelmiştir. Böylece, mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde sığınma başvurusunu 

değerlendirilmesi, bu süreçte geçerli olacak makul zaman kısıtlamalarının belirlenmesi ve 

birden fazla başvuru yapılmasının engellenmesi hedeflenmiştir 

 

Grafik:3 1998-2009 Arası AB’ye Yapılan Sığınma Başvuruları 

 

 

 

Kaynak:Eurostat 
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Tablo: 1 2009 Yılında AB’nin Sığınma Müracaatları İçin Verdiği Kararlar 

 

    Verilen Toplam Karar   
Olumlu 

Karar 

AB 27   317.505   78.820 

Belçika   21.700   3.190 

Bulgaristan   695   280 

Ҫek Cumhuriyeti   950   125 

Danimarka   2095   920 

Almanya   33.505   12.055 

Estonya   25   5 

İrlanda   6.560   395 

Yunanistan   16.460   210 

İspanya   6.195   380 

Fransa   54.840   10.415 

İtalya   22.875   8.550 

GKRY   6.515   1.210 

Letonya   55   10 

Litvanya   195   45 

Lüksemburg   670   140 

Macaristan   1.960   395 

Malta   3.050   1.690 

Hollanda   17.000   8.120 

Avusturya   26.665   4.995 

Polonya   6.680   2.615 

Portekiz   95   50 

Romanya   1.210   210 

Slovenya   200   20 

Slovakya   355   195 

Finlandiya   2.715   1.010 

İsveç   39.350   9.085 
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  Verilen Toplam Karar  
Olumlu 

Karar 

İngiltere   44.890   12.510 

İzlanda   60   5 

Norveç   23.180   4.935 

İsviçre   19.345   6.665 

Liechtenstein   155   5 

         

 En fazla sığınma 

hakkı tanınan 

uyruklar 

     

    Somali Irak Afganistan 

      

AB 27  13.425 13.130 7.100 

 

Kaynak: Eurostat 

Bununla birlikte üye ülkelere yapılan iltica başvurularının değişkenlik göstermesi, tüm 

ülkelerin benzer standartlara sahip olmayışı, sığınmacıların bir ülkeden diğerine göçe 

zorlanması, kaynakların yetersizliği, üye ülkeler arasındaki yetersiz bilgi paylaşımı, yönetim 

mekanizmasının yetersizliği gibi nedenler Dublin sisteminin etkin olmadığına ilişkin eleştirileri 

de beraberinde getirmektedir43. 

Öte yandan yasa dışı göçle mücadelede bilgi paylaşımı büyük önem arz ettiğinden AB bu 

alanda sağlıklı verilere erişim ve etkin iletişim için birçok birim oluşturmuştur. Bilgisayarla 

destekli bir veri tabanı olan EURODAC, 15 Ocak 2003 tarihinden itibaren operasyonel olup 

yabancıların parmak izlerinin toplandığı bir sistemdir. Komisyon’da bulunan ve iltica talep 

eden şahısların parmak izlerini karşılaştıran bilgisayarlı merkezi veri tabanı ile katılımcı 

ülkeler ve Merkez ünite arasında  elektronik veri aktarımını sağlamaktadır. Bu sayede üye 

ülkeler, bir üye ülkede yasa dışı olarak bulunan ve iltica talep eden bir kişinin daha önceden 

başka bir üye ülkede iltica talebinde bulunup bulunmadığını parmak iziyle 

saptayabilmektedir. Ayrıca, yasa dışı göçle ilgili bilgileri toplayabilmek ve ilgili birimler 

arasında irtibat kurmak amacıyla üye devletlerin katılımıyla ‘Göç Servisi Birimleri’ 

oluşturulmuştur. 

                                                 

43
 Matti Heinonen, “Path to the Common European Asylum System (CEAS)”, GDISC Conference on Asylum, 

Nuremberg, 2006, s.10 
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11 Eylül saldırılarının ardından 11 Mart 2004 tarihinde Madrid’te gerçekleşen bombalı 

saldırılar, AB üyesi ülkelerde benzer saldırılara maruz kalabilme endişesini arttırmıştır. Bu 

sebeple dış sınırların kontrolünün artırılması yoluna gidilmiştir. Ekim 2004 yılında imzalanan 

AB Anayasası ile aşamalı biçimde bir dış sınırlar entegre yönetim sistemi kurulması 

hedeflenmiştir. Anayasa yürürlüğe girmemekle birlikte Birlik’e üye olmayan komşu ülkelerle 

olan sınırlarının güvenliğinin sağlanması, ulusal sınır muhafızları arasında işbirliği yapılması ve 

sınırlarla ilgili risk analizleri oluşturulması amacıyla 2005’te AB Sınır Güvenliği Birimi 

(FRONTEX) kurulmuştur. Schengen “serbest dolaşım sistemini” tamamlayıcı bir mekanizma 

olarak hizmet veren FRONTEX’in, Hızlı Sınır Müdahale Ekipleri’nin yanı sıra bunları 

tamamlayan hava ve deniz gücü de bulunmaktadır.  

Ancak FRONTEX timleri aşırı müdahaleleri, silah taşımaları ve belirli şartlarda silah 

kullanmaları nedeniyle uluslararası hukuka ve sığınma hukukuna aykırı davrandıkları 

gerekçesiyle çoğu zaman eleştiriye maruz kalmaktadırlar44. 

AB’nin göç politikası çerçevesinde attığı bir diğer adım, AB Konseyi’nin Kasım 2004 yılında 

oluşturduğu yeni Adalet ve İçişleri programı olan Lahey Programı’dır. Bu programın amacı, 

“Birlik’in ve üye devletlerin temel hakları, adaletin temini ve adalete erişim için asgari 

koşulları garanti altına almalarında ortak güçlerini artırmak, Cenevre Mülteciler Sözleşmesi 

ve diğer uluslararası antlaşmalar uyarınca, korunma ihtiyacı içerisinde bulunan kişilere 

koruma sağlamak, göç dalgalarını düzenlemek ve Birlik’in dış sınırlarını kontrol altında 

tutmak, sınır ötesi örgütlü suçlarla savaşmak ve terörizm tehdidini bastırmak, Europol ve 

Eurojust’ın gücünü etkinleştirmek, hem medeni hukuk hem de ceza hukuku alanına giren 

konulardaki yargı kararlarının ve belgelerin karşılıklı olarak tanınma alanını genişletme ve 

medeni hukuk ve aile hukuku alanına giren ve sınır ötesi sonuçlar doğurabilecek konulardaki 

davalarda yasal ve yargısal engelleri ortadan kaldırmak” olarak belirlenmiştir45. 

Ekim 2008’de kabul edilen Avrupa Göç ve Sığınma Paktı ortak bir göç politikası yolunda 

atılmış en önemli adımlardan biri olarak görülmektedir. Pakt, önceliklerin, ihtiyaçların ve 

kabul kapasitesinin belirlenerek uygun bir yasal göç süreci organize edilmesini, geri 

gönderme antlaşmaları ile yasa dışı göçle mücadelenin kolaylaştırılmasını, sınır kontrollerinin 

sıkılaştırılmasını; sığınma konusuna eğilinmesini, kaynak ve transit ülkelerle ortaklıklar 

kurulmasını öngörmektedir. 

 

                                                 

44
 Ska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, “Frontex agency: which guarantees for human 

rights”, MIGREUROP, March 2011 
45

 The Hague Programme: strenthening freedom, secuity and justice in the European Union, bkz.  

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF (erişim 2 Aralık 2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF
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1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması ile iç güvenlik ve dış sınırların 

entegre yönetimi konuları ilk defa anlaşma çatısı altında düzenlenmiştir. Yine yasa dışı göçle 

mücadele edileceği ve izinsiz ikamet durumunda sınır dışı etme ve geri gönderme gibi yollara 

başvurulacağı belirtilmiştir.  

Aralık 2009’daki Zirve’de kabul edilen Stockholm Programı, Tampere ve La Haye Zirvelerinde 

alınan kararların devamı niteliğinde olup 2010-2014 döneminde göç konusunda yapılacak 

çalışmalara yön vermektedir. Stockholm Programı -Vatandaşlarına Hizmet Eden ve Koruyan 

Daha Açık ve Güvenli Avrupa, Lizbon Antlaşması’ndaki ilgili hükümlerle uyumlu şekilde 

Birlik’in göç konusundaki önceliklerini belirlemektedir46: diğer ülkelerle işbirliği içinde 

evrensel bir göç yaklaşımı geliştirmek; iş piyasasının ihtiyaçlarını göz önünde tutarak üye 

ülkeler nezdinde ortak bir politika oluşturmak, daha sıkı bir entegrasyon politikası sağlamak, 

yasa dışı göçle mücadeleyi hızlandırmak, kimsesiz küçükleri koruyucu önlemler benimsemek. 

Bununla birlikte Stockholm Programı, başta insan hakları örgütleri olmak üzere demokratik 

hak ve özgürlüklerin ve iltica hakkının kısıtlanacağını, FRONTEX’in rolünün artırılarak sınırların 

silahlandırılacağını ve baskıcı bir denetim mekanizması oluşturulacağını savunanlarca 

eleştirilere maruz kalmıştır47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

46
 The Stockholm Programme, 2010,bkz.  

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF (erişim 2 Aralık 2011) 
47

 No to Fortress Europe: Turn off the Stockholm Programme, 2009, bkz. 

 noborderscotland.wordpress.com/2009/11/24/no-to-fortress-europe-turn-off-the-stockholm-programme/ 
(erişim 3 Aralık 2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF
http://noborderscotland.wordpress.com/2009/11/24/no-to-fortress-europe-turn-off-the-stockholm-programme/
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Grafik:4 AB Sınırlarında Yakalanan Yasa dışı Göçmen Sayısı 

 

Kaynak: FRONTEX 

Tablo:2 AB Sınırlarında Yakalanan Yasa dışı Göçmenlerin Uyrukları 

 

Kaynak: FRONTEX 
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Yasa dışı göçle mücadele etmek ve bu konuda ortak bir politika geliştirmek amacıyla yapılan 

tüm bu çalışmalar ve alınan kararlar dışında Birlik gerek kaynak gerekse de transit ülkelerle 

işbirliği geliştirme yoluna gitmiştir. 

3.3. Yasa dışı Göçle Mücadelede İşbirliği 

Yasa dışı göçle mücadelede sadece Birlik bünyesinde yapılan düzenlemeler yeterli 

olamayacağından AB, çevre ülkelerle işbirliği geliştirme yoluna gitmiştir. AB, Birlik üyesi 

olmayan Avrupalı ülkeler ve AB sınır bölgelerindeki ülkelerde güvenliği sağlamak amacı ile 

Akdeniz Politikası ve Komşuluk Politikası’nı yürürlüğe koymuştur. 

3.3.1. AB’nin Akdeniz Politikası 

Akdeniz, kuzeyi ekonomik yönden gelişmiş ve zengin, siyasal olarak istikrarlı ve demokratik 

AB üyesi ülkelerden, güney ise ekonomik olarak az gelişmiş, genel olarak otoriter rejimler 

tarafından yönetilen ve çoğunlukla siyasi olarak istikrarsız ülkelerden oluşan, dolayısıyla 

Kuzey-Güney dengesizliğinin merkezinde yer alan bir bölge görüntüsündedir. Bu dengesizlik 

de bölgedeki istikrarsızlıkları olası kılan bir unsurdur. 

İstikrarsız bir Akdeniz ise Avrupa için enerji yolları üzerindeki kontrolün kaybı, batı karşıtı 

İslamî köktendinciliğin yükselmesi, uluslararası terörizmin, uyuşturucu trafiğinin, organize 

suçların ve yasa dışı göçün artışı anlamına gelmektedir. Bu sebeple AB, Akdeniz’de istikrarın 

bozulmasını kendi çıkarları için bir tehdit olarak görmektedir. Bunu en iyi özetleyen ifade, 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Klaus Hansch’ın, Barselona Konferansı’nda yapmış olduğu 

konuşmada yer almaktadır:  “...ya istikrar ihraç ederiz, ya da istikrarsızlık ithal ederiz”48.  

Tüm bu tehditlere karşı Akdeniz havzasını, bir “barış, istikrar ve refah” bölgesine 

dönüştürmeyi amaçlayan iddialı bir proje olan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı, Kasım 1995’te 

Barselona Bildirgesi’nin AB üyeleri ve 12 Akdenizli ülkeden (Cezayir, Fas, Filistin Yönetimi, 

İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Malta, Mısır, Suriye, Ürdün, Tunus ve Türkiye)  oluşan 27 katılımcı 

tarafından ilan edilmesiyle başlamıştır. Barselona Bildirgesi, gerçekleştirilmesi planlanan 

serbest ticaret bölgesi sayesinde ortak bir refah alanı yaratmak, istikrar, barış ve kültürel 

alışverişin sağlanması esasları üzerine kurulmuştur. Bu hedeflere ulaşmak üzere ikili ortaklık 

anlaşmaları ve bölgesel diyalogların geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen MEDA (The Mediterranean-European 

Development Agreement) Programı Barselona Süreci’nin temel mali aracı olarak yürürlüğe 

konmuştur.  MEDA programı bir taraftan ekonomik gelişmeyle ilgili ve sosyo-ekonomik 

                                                 

48
 Javier Maestro, “The Euro-Mediterranean Process and the Northern Dimension: A Comparative Approach”, 

The Future of the Barents Euro-Arctic Co-operation and the Northern Dimension of Europe konulu seminerde 

sunulan tebliğ, Björkliden, İsveç, 14-17 Haziran 2001 
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dengenin kurulmasını (yapısal düzenleme ve özel sektörün gelişmesi için destek) ve sivil 

toplumun güçlendirilmesini sağlayacak iki taraflı projeleri desteklerken diğer taraftan da 

Barselona Bildirgesi’nde değinilen bölgesel projelerin finansmanını sağlamaktadır. 

Ancak bu süreçten beklenen sonuçların elde edilememesi sonucunda Fransa Devlet Başkanı 

Nicolas Sarkozy,  2007 yılında Barselona sürecine yeniden dinamizm kazandırmayı 

hedefleyen “Akdeniz için Birlik” projesini gündeme getirmiştir. Akdeniz için Birlik daha çok 

ekonomi temelli bir proje görünümündedir: Akdeniz'in temizlenmesi, otoyollar, sivil koruma, 

ikame edici enerjiler, Akdeniz güneş enerjisi planı, Avrupa-Akdeniz Üniversitesi, şirketlerin 

özellikle KOBİ'lerin gelişimi için Akdeniz inisiyatifi...vs. Ancak 2008’de yaşanan ekonomik kriz, 

projenin önemli bir ilerleme kaydetmesini engellemiştir. Ayrıca Güney Akdeniz ülkelerindeki 

siyasi sorunların çözümüne ilişkin ilerleme öngörmemesi projenin bir diğer eleştirilen 

noktasıdır49.  

Akdeniz’e ilişkin projelerin beklenen sonuçları vermemesi Birliği, başta yasa dışı göç olmak 

üzere önlemeye çalıştığı diğer güvenlik tehditleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu noktada 

Kuzey-Güney dengesizliğinin merkezinde bulunması sonucu Güney Akdeniz bölgesinin ciddi 

bir yasa dışı göç potansiyeli taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Siyasi karışıklık, afet, 

ekonomik kriz gibi bir durum binlerce insanın Avrupa’ya, özellikle de güney Avrupa 

devletlerine yasal ya da yasa dışı olarak göç etmesine neden olmaktadır.  

Bunun en son örneği Kuzey Afrika’daki ayaklanmalar sonucunda çok sayıda kişinin 

ülkelerinden kaçarak AB ülkelerine göç etme girişimidir. Özellikle Tunuslu ve Libyalı 

göçmenlerin İtalya’nın Lampedusa adasına gelerek buradan başta Fransa olmak üzere diğer 

AB ülkelerine gitmek istemesi AB içerisinde krize neden olmuştur. İtalya Başbakanı 

Berlusconi’nin Fransa’da ya da Avrupa’nın diğer ülkelerinde aileleri olan yasa dışı göçmenlere 

geçici seyahat belgesi verebileceklerini söylemesinin ardından Fransa, İtalya ile olan sınırına 

kontrol noktaları koyarak denetimleri sıkılaştıracağını ve İtalya’nın Tunuslu göçmenlere 

vereceği seyahat belgelerini tanımayacağını ilan etmiştir. Bu durum, AB’nin en önemli 

uygulamalarından olan ve iç sınırları kaldıran Schengen Antlaşması’nı tehdit eder niteliğe 

bürünmüştür. 

 

 

 

 

                                                 

49
 Didier Billion, “Akdeniz İçin Birlik: Bir Başarısızlık Öyküsü”, bkz. www.timeturk.com/tr/makale/didier-

billion/akdeniz-icin-birlik-bir-basarisizlik-oykusu.html (erişim 3 Aralık 2011) 

  

http://www.timeturk.com/tr/makale/didier-billion/akdeniz-icin-birlik-bir-basarisizlik-oykusu.html
http://www.timeturk.com/tr/makale/didier-billion/akdeniz-icin-birlik-bir-basarisizlik-oykusu.html
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Afrika’dan Avrupa’ya Başlıca Göç Yolları 

 

 

Kaynak: BBC 

 

3.3.2. AB Komşuluk Politikası 

2004 yılındaki on ülkeyi (Güney Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, 

Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya) kapsayan büyük genişlemeden sonra 

Avrupa Birliği’nin sınırlarının ve dolayısıyla da komşularının değişmesi, Birlik’i sınırlarının 

güvenliğini sağlayacak ve komşularıyla ilişkilerini geliştirecek yeni bir politika arayışına 

itmiştir.  Bu kapsamda, 12 Mayıs 2004 tarihinde komşuluk politikasının temel belgesi 

niteliğinde olan “Avrupa Komşuluk Politikası Strateji Belgesi” yayımlamıştır.  

Avrupa Komşuluk Politikası’nın kapsadığı ülkeler, Doğu’da Belarus, Moldova, Rusya, Ukrayna, 

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Güney’de Cezayir, Fas, Filistin Ulusal Yönetimi, İsrail, 

Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün’dür. Birlik’e üye adayı ülkelerle (Bulgaristan, 

Romanya ve Türkiye), ileride üyelikleri mümkün olan Batı Balkan ülkeleri bu listenin dışında 

tutulmuştur. 

Komşuluk politikası normal ilişki seyrinden farklı özelliklere sahiptir. Öncelikle Komşuluk 

politikası, AB’nin temel politika araçlarını daha yoğunlaşmış bir şekilde bir araya getirmekte, 

bu yolla ortaklığın geliştirilmesi için klasik dış politika yöntemlerinin ötesine geçilerek, komşu 

ülkelerdeki reformlara ve modernleşme süreçlerine daha fazla destek sağlanması olanağı 

sağlamaktadır. Bu politika, mevcut ikili ilişkiler ile karşılaştırıldığında, daha fazla konuyu, daha 

derin biçimde kapsamakta, bu çerçevede Birlik, politika kapsamındaki komşu ülkeler 
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tarafından atılan somut adımlara paralel olarak ekonomik bütünleşme ve daha yakın siyasi 

işbirliği önermektedir. Eşleştirme (Twinning) ve Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi (TAIEX) gibi 

programlar komşu ülkelerin kullanımı için hazırlanmakta, bu politika  geliştirilen mali ve 

teknik yardımlarla desteklenmektedir. Ayrıca, komşuluk politikasına dâhil ülkelerin Avrupa 

pazarında daha çok yer almaları desteklenmektedir. 

Komşuluk politikasının ana hedefi her iki tarafın da refah, istikrar ve güvenliğinin 

artırılmasıdır. Bu hedefe yönelik politika kapsamındaki her bir komşu ülkenin ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak, ülkelere özgü bir şekilde farklılaştırılmış projeler oluşturulmuştur. 

Bu projelerin ortak amaçları; ortak değerler ve çıkarlar çerçevesinde siyasi işbirliğini 

geliştirerek özgürlük ve demokrasiyi yaymak, önemli boyutta ekonomik bütünleşme 

sağlamak ve ekonomik reform süreçlerini destekleyerek komşu ülkelerde refah düzeyini 

yükseltmektir. Yine, Avrupa Güvenlik Stratejisi’yle de paralel olarak komşu ülkelerle 

kalkınma, çevre, yasa dışı göç ve terörizm konularında ortak çalışmalar yürüterek, istikrar ve 

güvenliğin arttırılmasıdır. Zira istikrarsızlık ve kaos ortamı, Avrupa’nın önündeki en önemli 

sorunlardan olan sınır güvenliği ve yasa dışı göç hareketlerini tetikleyici bir ortam 

doğurmaktadır. 

Yasa dışı göçle mücadelede işbirliği hususunda AB’nin bir diğer etkin aracı genişleme 

sürecidir. Aday ülkelerden yasa dışı göç ile ilgili gereken tedbirleri almaları ve politikalarını 

Birlik müktesebatına uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir. Bu konu dördüncü bölümde 

AB Üyelik Sürecinin Türkiye’nin Yasa dışı Göçle Mücadelesine Etkisi başlığı altında Türkiye 

örneği üzerinden detaylı olarak incelenecektir. 

4. YASA DIŞI GÖÇ VE TÜRKİYE 

Türkiye; coğrafi konum itibariyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki ulaşım 

güzergahları üzerinde, özellikle Doğu ile Batı ekseninde doğal bir köprü görevi gören, üç 

tarafı denizlerle çevrili, Karadeniz’den açık denizlere tek çıkış kapısı olan Boğazları elinde 

bulunduran ve bütün bunların yanında demokratik bir idareye sahip, ekonomisi ve sosyal 

refah seviyesi giderek güçlenen bir hukuk devletidir. Sahip olduğu bu “çekici” özellikler, 

ülkemize yönelik ve ülkemiz üzerinden yapılan yasa dışı göç oranını artırmaktadır.  
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Tablo:3 Yakalanan Yasa dışı Göçmen Sayısı 

YIL YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI 

2005 57.428 

2006 51.983 

2007 64.290 

2008 65.737 

2009 34.345 

2010 32.667 

Toplam 829.161 

 

Kaynak: EGM 

Yasa dışı göçmenlerin kullandıkları en yoğun giriş ve çıkış güzergahları; Aydın (Didim, 

Kuşadası), Ağrı (Patnos, Doğubayazıt), Balıkesir (Edremit, Ayvalık), Çanakkale (Ayvacık, 

Küçükkuyu), Diyarbakır, Edirne (Uzunköprü, Meriç, İpsala, Bosnaköy), Hakkari, Hatay 

(Yayladağı), Iğdır, İzmir (Aliağa, Çeşme, Menemen, Menderes, Seferihisar), İstanbul, Konya 

(Ereğli), Manisa (Akhisar), Muğla (Bodrum), Van (Muradiye, Gevaş)’dır50. Bunun dışında daha 

az sayıda olmakla birlikte bazı gümrük idarelerinde de yasa dışı göçmenler yakalanmaktadır. 

Tablo:4 Yasa dışı Göçmenlerin Yakalandığı Gümrük İdareleri  

 

Kaynak: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 

                                                 

50
 Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı 2008 İzleme Raporu, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, bkz. 

www.ihad.org.tr/rapor-08.php (erişim 10 Aralık 2011) 

http://www.ihad.org.tr/rapor-08.php
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Türkiye, doksanlı yıllardan itibaren, topraklarından Batı Avrupa’ya yönelen, özellikle 

Afganistan, İran, Irak, Pakistan ve Bangladeş kaynaklı yasa dışı göç hareketlerine maruz 

kalmaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Romanya, Rusya, Moldova, Ukrayna, 

Belarus gibi ülke vatandaşlarının yasa dışı göçlerine hedef olan Türkiye, diğer yandan da Türk 

vatandaşlarının Avrupa’ya yasa dışı geçişleri bakımından bir kaynak ülke haline gelmiştir. Son 

dönemde yakalanan yasa dışı göçmenlerin uyruklarına bakıldığında özellikle Orta Doğu 

kökenli oldukları göze çarpmaktadır.  

 

Tablo:5 Yakalanan Yasa dışı Göçmenlerin Uyruğu 

 

Kaynak: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 

Gerek hedef, gerek transit gerekse de kaynak ülke olarak göç olgusuna maruz kalmış ve halen 

kalmakta olan Türkiye, uzun kara ve deniz sınırlarına, dolayısıyla pek çok sınır kapısına sahip 

olması nedeniyle kontrollerde zorluk yaşamış, yakın döneme kadar da tutarlı ve 

koordinasyonlu bir göç politikası ortaya koyamamıştır. 1970’lerin sonunda Rusya’nın 

Afganistan’ı işgali, İran’daki rejim değişikliği, Orta Doğu ve Irak’taki siyasal çalkantılar 

Türkiye’de mülteci, sığınmacı, kaçak göçmen, transit göçmen konumunda bulunan kişiler ile 

düzenli göç kapsamında gelen göçmenleri de kapsayacak şekilde karmaşık bir göç rejiminin 

oluşumuna neden olmuştur. Ancak hem değişen uluslararası konjonktür ve güvenlik algısı 

hem de AB adaylık süreci, Türkiye’yi göç konusuna ciddi şekilde eğilmek durumunda 

bırakmıştır. 

4.1. Uluslararası Düzenlemelerin Türkiye’nin Ulusal Göç Mevzuatına Yansıması 

Yasa dışı göç olgusuna karşı önlem almaya yönelik oluşturulan ve Türkiye’nin de dahil olduğu 

oluşumlardan ilki Budapeşte Grubudur. Grup, 50 ülke hükümetinin ve 10 uluslararası 

kuruluşun katıldığı, yasa dışı göçün önlenmesi ve yasa dışı göçle mücadelede kalıcı çözümler 

sağlanmasını ve göç idaresi alanında sürdürülebilir mekanizmalar kurulmasını amaçlayan 

hükümetlerarası gayrı resmi bir işbirliği ve diyalog platformudur. Grubun en önemli faaliyeti, 

yasa dışı göçle mücadele konusunda tavsiye kararlarının alınmasıdır. Tavsiyeler; insan 

kaçakçılığı ile mücadele mevzuatının genel hale getirilmesi, vize rejimleri arasında uyum 
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sağlanması, kaynak ülkeye geri dönme ve yeniden kabul anlaşmaları, yasa dışı göç konusunda 

bilgi alışverişi, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerine teknik ve mali yardım yapılması, insan 

kaçakçılığı ile diğer çeşitli organize suç türleri arasında bağlantı kurulması, katılımcı ülkeler 

arasında geleceğe dönük işbirliği olmak üzere yedi grup altında toplanmıştır51. 

Türkiye, göç ve göç ile bağlantılı konularda BM bünyesinde hazırlanan uluslararası belgeler ve 

hukuki metinlerin de çoğunluğuna katılmıştır. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 

İlişkin Cenevre Sözleşmesi 1961’de, bu sözleşmeye ek 1967 protokolü ise 1968’de yürürlüğe 

girmiştir. Ancak Türkiye bu iki metne “coğrafi çekince” ile imza atmıştır ki bu durum, yasal bir 

hak olmasına rağmen bugün halen eleştiri konusudur. Bu coğrafi çekince ile Türkiye, sadece 

Avrupa ülkelerinden sözleşmede belirtilen zulüm korkusu ile kaçan kişileri, mülteci olarak 

kabul edeceğini belirtmiştir. Ayrıca yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı konusunda, 2000 yılı 

Aralık ayında imzalanan BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi ve ek 

protokoller TBMM tarafından Ocak 2003 tarihinde onaylanmıştır. 

Türk Ceza Kanunu, adı geçen BM Sözleşmesi dikkate alınarak revize edilmiş ve anılan 

kanunun ‘Özel Hükümler Bölümünün Uluslararası Suçlar Kısmında’ (Yeni TCK’nın 79. ile 80. 

maddeleri; eski 201/a ve 201/b maddeleri) ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçlarının 

tanımı ve unsurlarına yer verilmiştir. 79. madde uyarınca göçmen kaçakçılığı; doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan 

bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına ve Türk vatandaşı veya yabancının yurt 

dışına çıkmasına imkân sağlamak durumunda ortaya çıkmaktadır.  

Cezai alanda yapılan bu düzenlemenin yanı sıra, anlaşmalı evliliklerin önüne geçmek amacıyla 

403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 5. maddesi değiştirilmiş ve yeni düzenleme ile; “Türk 

vatandaşları ile evlenen yabancıların evliliğin tescil tarihinden 3 yıl geçtikten sonra, 

vatandaşlığa alınma prosedürünün başlayabileceği” hükme bağlanmıştır. Böylece ülkede 

kalmaya yönelik sahte evliliklerin önüne geçilerek, insan kaçakçılarının ve insan tacirlerinin 

kullandıkları bir yöntem ortadan kaldırılmıştır. 

Kaçak çalışmanın önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 

hazırlanan ve ‘Yabancıların Çalışma İzinlerini’ düzenleyen 27.02.2003 tarih ve 4817 sayılı yasa 

TBMM tarafından onaylanarak 6 Mart 2003 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. 

25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren ‘Kara Ulaştırma Yönetmeliği’ uyarınca  “kaçak insan 

taşımacılığı ve ticareti suçları ile diğer bazı suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş 

ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde yetki belgesi sahiplerinin yetki 

                                                 

51
 The Budapest Process, bkz. www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/budapest-process/ (erişim 2 Aralık 

2011) 

 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/budapest-process/
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belgelerinin iptal edilmesi ve üç yıl geçmedikçe yetki belgesi verilmemesi” kararlaştırılmıştır. 

Bu hükümlerle insan kaçakçılarının en çok kullandığı yöntemlerden biri olan kara yolu 

taşımacılığı ile insan kaçakçılığının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

Ayrıca Türkiye, acil durumlarda göçmenlere yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye 

yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç 

seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir örgüt olan 

Uluslararası Göç Örgütü’ne  2004 yılında üye olmuştur. Bu örgüt ile göç konularının yanı sıra 

insan ticareti ile mücadele alanında da işbirliğini sürdürmektedir. 

Öte yandan Türkiye; Bern İnisiyatifi, Issık Gölü Göç Politikası Diyaloğu ve Uluslararası Küresel 

Göç Komisyonu toplantılarına aktif olarak katılmaktadır. Budapeşte Grubu’nun sekretarya 

görevini yerine getiren Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile 2001 

yılında bir işbirliği antlaşması imzalanmıştır. Yine ICMPD’nin sekretarya görevini üstlendiği 

Sınır Polisi Konferansları’na ve ICMPD tarafından yürütülmekte olan Akdeniz bölgesinde 

Transit Göç Diyaloğu sürecine de dahil olunmuştur. 

4.2. AB Üyelik Sürecinin Türkiye’nin Yasa dışı Göçle Mücadelesine Etkisi 

AB göç olgusuna güvenlik perspektifinden baktığından yasa dışı göçle mücadeleye büyük 

önem atfetmiş ve aday ülkelerden de bu konuda ilerleme kaydederek Birlik müktesebatına 

uyum göstermelerini istemiştir. Dolayısıyla AB üyelik süreci, Türkiye’nin göç politikalarının 

şekillenmesinde etkin bir faktör haline gelmiştir. 

1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin aday ülke olarak kabul edilmesinin ardından AB 

Komisyonu’nca 8 Kasım 2000 tarihinde Türkiye’nin yapması gerekenlere dair yol haritası 

niteliği taşıyan Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanmıştır. Bunu müteakip Katılım Ortaklığı 

Belgesi’nde kaydedilen öncelik ve hedeflerin yer aldığı ve bunların bir takvim çerçevesinde 

gerçekleştirileceğinin ifade edildiği bir Ulusal Program 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Katılım Ortaklığı Belgesi’nin orta vadeli öncelikler bölümünde ilk defa somut olarak yasa dışı 

göçle mücadeleden bahsedilmiştir. Belgede; “Yasa dışı göçün önlenmesine yönelik olarak, 

göç konusundaki AB müktesebatının ve eylemlerinin (kabul, geri kabul, sınır dışı etme) kabul 

edilmesi ve uygulanması”, “sınır yönetiminin güçlendirilmesine devam edilmesi ve Schengen 

Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanması için hazırlık yapılması” hükümlerine yer verilmiştir52.  

2003 tarihinde kabul edilen yeni Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ise kısa vadeli öncelikler 

bölümünde, “Yasa dışı göçün önlenmesine ve yasa dışı göçle mücadele edilmesine yönelik 

olarak, AB müktesebatı ve iyi uygulamalar ile uyumlu etkin bir sınır yönetimi geliştirmek 

                                                 

52
 2000 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi için bkz.  

www.belgenet.com/arsiv/ab/kob_2000.html (erişim 2 Aralık 2011) 

http://www.belgenet.com/arsiv/ab/kob_2000.html
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amacıyla, kamu idaresinin kapasitesinin geliştirilmesi, yasa dışı göçle mücadelenin 

güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile bir geri kabul anlaşmasının müzakere edilerek mümkün 

olan en kısa zamanda sonuçlandırılması”; orta vadeli öncelikler bölümünde ise, “Schengen 

müktesebatının tam olarak uygulanabilmesine hazırlık amacıyla, sınır yönetimine ilişkin AB 

müktesebatına ve iyi uygulamalara uyum sağlanmasına devam edilmesi ve yasa dışı göçün 

önlenmesi amacıyla, göçe ilişkin müktesebatın ve iyi uygulamaların kabul edilmesi ve 

uygulanması” hususlarına yer verilmiştir53.  

Ayrıca göç ve iltica alanında AB'nin Adalet ve İçişleri alanındaki müktesebata uyum 

sağlayabilmek amacı ile İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde 2002 yılında Türkiye sınır 

kontrolü, göç ve ilticadan sorumlu farklı devlet birimlerinin bir araya geldiği özel bir görev 

gücü oluşturulmuştur. Türkiye, genel bir strateji geliştirebilme amacı ile bu alanlarda üç 

çalışma grubu (sınırlar, göç ve iltica) kurmuştur. Özel Görev Gücü çalışmalarının sonunda, 

2003 yılında "Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde İltica Alanında Yapılması 

Öngörülen Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi” ile “Türkiye'de Göç Yönetimi Eylem Planına 

Katkı Sağlayacak Strateji Belgesi” hazırlanmıştır.  

Aynı yıl yürürlüğe giren Ulusal Program’da yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin olarak AB Vize 

Negatif Listesine uyum konusunda önemli adımlar atılmış olup, netice itibariyle söz konusu 

listeye Mayıs 2003 itibariyle yaklaşık %75 oranında uyum sağlandığı belirtilmektedir54. Tam 

uyum sağlanabilmesi için 6 ülkenin durumunun gözden geçirilmesi gerektiği ve ülkemiz 

tarafından verilen vize tipleri ile AB ülkelerinde geçerli Schengen vize tiplerinin 

uyumlulaştırılacağı vurgulanmıştır. Dış temsilciliklerimizin ve sınır kapılarımızın belge 

güvenliğini denetleyecek teçhizatla donatılması konusunun, özellikle uluslararası platformda 

yasa dışı göç ve insan ticareti ile yapılan mücadele kapsamında da büyük önem taşıdığı 

belirtilmiştir55. Ayrıca vize konusunda tüzük niteliğinde olan ve dolayısıyla her AB üye 

devletinin doğrudan uygulaması gereken 13.04.2010 tarihli ve 810/2009 sayılı “AB Vize 

Tüzüğü”nde yer verilen düzenlemelere olabildiğince yaklaşılmaya çalışılmıştır56. Bu 

kapsamda, vize talebi reddedilecek yabancıların karara karşı itiraz usulleri, havalimanı transit 

vizeleri gibi vize konuları yeniden düzenlenmiştir. 

Öte yandan ülkenin refah seviyesinin artırılması hususunda bir yol haritası niteliğinde olan 

Orta Vadeli Programlarda da yasa dışı göç, “Güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi” başlığı 

altında kendine yer bulmuştur. 2007’den itibaren yayınlanan Orta Vadeli Programlarda, yasa 

                                                 

53
 Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003, bkz.  

digm.meb.gov.tr/uaorgutler/AB/AB%20BELGELER/Katilim_ortakligi_2003.pdf (2 Aralık 2011) 
54

 2003 Ulusal Programı, bkz. www.abgs.gov.tr/files/UlusalProgram/UlusalProgram_2003/Tr/pdf/IV-24.pdf (2 
Aralık 2011) 
55

 Ibid. 
56

 Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı Genel Gerekçe, 2011, bkz.  

gib.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/.../YUKK%20Genel%20Gerekçe.doc (erişim 12 Aralık 2011) 

http://digm.meb.gov.tr/uaorgutler/AB/AB%20BELGELER/Katilim_ortakligi_2003.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/UlusalProgram/UlusalProgram_2003/Tr/pdf/IV-24.pdf
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dışı göç ve iltica hareketleri, insan ticareti ve kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti ve 

kullanımıyla etkin bir şekilde mücadele edileceği vurgulanmıştır57. 

Yine AB müktesebatına uyum amacıyla hazırlanan 2007-2013 Uyum Programı’nda vize tanımı 

ve vize türlerinin AB ile uyumlu hale getirilmesi, yasa dışı göç ve istihdamla mücadelenin usul 

ve mevzuat çerçevesinin belirlenmesi hedef alınmıştır58. 

2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ise AB ile Geri Kabul anlaşmasının en kısa zamanda 

tamamlanması, Cenevre Sözleşmesi’ne getirilen coğrafi sınırlamaların kaldırılması, kapsamlı 

bir iltica kanunun kabulü, yeni bir sınır kolluk kuvveti biriminin kurulması için gerekli 

adımların atılması hususlarına yer verilmiştir. 

İltica ve göç alanındaki bir diğer önemli gelişme 2008 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı 

Müsteşarlık makamına bağlı olarak çalışan İltica ve Göç Mevzuatı ve İdari Kapasitesini 

Geliştirme ve Uygulama Bürosu’dur.  Büronun görevleri, iltica ve göç konusunda gerekli 

hukuki ve kurumsal yapının oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek; AB'ye uyum 

sürecinde ilgili strateji belgeleri ve ulusal belgeler ışığında ifade edilen gereksinimlerin 

karşılanıp karşılanmadığı hususlarını belirlemek ve bu çerçevede somut adımların atılmasını 

sağlamak; iltica ve göç konusu ile ilgili yürütülen AB projelerini izlemek ve koordinasyonu 

sağlamaktır. İltica ve Göç Bürosu, 2011’de açıklanan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanun Tasarısı”nın da hazırlayıcısıdır. Tasarıda vize, yabancıların ikamet izinleri, sınırdışı 

işlemleri ve uluslararası koruma prosedürü hakkındaki düzenlemeler ile Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün kurulması konusuna yer verilmiştir59. 

Son olarak, 1 Şubat 2012’den itibaren geçerli olacak Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de 

turist olarak bulunan yabancıların bir defalık kalış süresi 180 gün içinde 90 günle 

sınırlandırılacaktır. Bu süreyi geçenlerin, Türkiye’de kalabilmek için oturma izni alması 

gerekecektir. AB’ye uyum gerekçesiyle alınan karar neticesinde, evlerde kaçak çalışan bakıcı 

ve hizmetçiler çalışma izni almadıkları takdirde sınırdışı edilecektir. Türkiye'de Romanya, 

Moldova, Ukrayna gibi ülkelerden gelen çok sayıda çocuk bakıcısı ve hizmetçi bulunduğu ve 

bu kişilerin Türkiye'de turist vizesi ile kaldığı göz önünde bulundurularak uygulama ile 

Türkiye’deki kaçak istihdamın ve yurtdışına bir günlük çıkışlarla vize uzatımlarının 

engellenmesi planlanmaktadır. 

 

                                                 

57
 Orta Vadeli Programlar, bkz. gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1020 (2 Aralık 2011) 

58
 Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013), bkz.  

www.abgs.gov.tr/files/Muktesebat_Uyum_Programi/24_AdaletOzgurlukveGuvenlik.pdf (2 Aralık 2011) 
59

 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı, bkz.  

www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5851 (1 Aralık 2011) 

http://gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1020
http://www.abgs.gov.tr/files/Muktesebat_Uyum_Programi/24_AdaletOzgurlukveGuvenlik.pdf
http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5851
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4.2.1. Entegre Sınır Yönetimi 

Yasa dışı göçle mücadelede hem AB hem de Türkiye açısından büyük önem taşıyan bir diğer 

husus entegre sınır yönetimidir. Avrupa Birliği’nin iç sınırlarda serbest dolaşımın hayata 

geçirilmesiyle, dış sınırların korunması ve sınır yönetimi bütün AB ülkeleri için önem arz eder 

hale gelmiştir. Bu nedenle Schengen mevzuatı ve diğer AB müktesebatıyla sınır kontrolleri 

konusunda ortak uygulamalar arayışı ile değişen ve gelişen bir sınır yönetimi anlayışı 

gelişmeye başlamış ve entegre sınır yönetimi yaklaşımı ortaya çıkmıştır. AB adayı Türkiye için 

de müktesebata uyum sağlayarak sınır yönetimi konusunda gerekli düzenlemelerde 

bulunmak kaçınılmaz hale gelmiştir.  

AB’ye uyum çalışmaları kapsamında; dış sınırların korunması konusunda kapsamlı bir uyum 

stratejisi belirlenmesi için 2002 yılında İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, sekreterya 

hizmetini Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı 

“İltica, Göç ve Dış Sınırların Korunması Görev Gücü” kurulmuştur. Görev Gücü, Genel Kurmay 

Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Bu Görev Gücü 

tarafından hazırlanan ve Nisan 2003’de yayınlanan “Dış Sınırların Korunmasına Yönelik 

Strateji Belgesi”nde Türkiye’de tüm sınır hizmetlerinin askeri olmayan özel eğitimli 

profesyonel kolluk güçlerince yerine getirilmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir 

teşkilatlanmaya gidilmesi önerilmiştir.  

Ayrıca dış sınırların korunmasına yönelik olarak Birlik tarafından sağlanacak mali katkılara 

temel oluşturacak ve yapılacak altyapı çalışmaları ile reformları belirleyecek bir eylem planı 

hazırlanmasına yönelik olarak “Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin 

Uygulanmasına Destek Sağlamak Amacıyla Eylem Planı Geliştirilmesi” isimli eşleştirme 

(twinning) projesine 2004 yılında başlanmıştır. Proje kapsamında, Türkiye’nin kara ve deniz 

sınırları ile hudut kapılarında; önleyici ve caydırıcı amaçlı olarak kaçakçılık ve yasa dışı 

geçişlerle mücadele faaliyetleri, hudut kapılarının güvenliği, yolcu giriş-çıkış, pasaport kontrol 

ve sahteciliğin önlenmesi işlemleri, geri gönderme ve sınır dışı işlemleri, sınır güvenliği ve 

fiziki tedbirlerin alınması gibi görevlerin tek elden yürütülmesi ve böyle bir sistemin 

maliyetinin ortaya çıkarılması amacıyla AB müktesebatı esas alınarak bir eylem planı 

hazırlanmıştır. “Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal 

Eylem Planı” isimli bu belge 2006 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir60.  

Öte yandan sınır yönetimi sistemini geliştirebilmek için AB ile ortak projeler de 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, Entegre Sınır Yönetimi Projesi-Aşama 1, Entegre Sınır 

Yönetimi Projesi-Aşama 2, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Entegre Sınır Yönetimi’nin 
                                                 

60
 Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı” tam metni için bkz. 

syb.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/syb/EntegreS%C4%B1n%C4%B1rY%C3%B6netimiEylemPlan%C4%B1_TR.pdf)  

(2 Aralık 2011) 

http://syb.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/syb/EntegreS%C4%B1n%C4%B1rY%C3%B6netimiEylemPlan%C4%B1_TR.pdf
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güçlendirilmesi projeleri ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen ESY 

Taslak Yol Haritası Geliştirilmesine Destek Projeleri devam etmektedir.  

AB ülkelerinde sınır yönetimi konusunda, ayrı bir Sınır Yönetim Teşkilatı, Polis Teşkilatı içinde 

bir şube, polis niteliği taşımayan tamamen sivil bir yapı veya askeri polis/jandarma şeklinde 

farklı teşkilatlanmalar söz konusudur. Örneğin, İngiltere’de tamamen sivil yapıdaki “Göç ve 

Vatandaşlık İşleri Direktörlüğü”, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmaktadır, ayrıca 

bir sınır polisi/sınır muhafız teşkilatı veya Sahil Güvenlik Teşkilatı yoktur. Fransa’da Emniyet 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Sınır Polisi Genel Direktörlüğü” tüm sınırlardan sorumludur. 

Kıyıya yakın sular ve limanlar Deniz Jandarması’nın yetkisindedir, ayrıca bir Sahil Güvenlik 

Teşkilatı yoktur. Almanya’da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Gücü “Bundespolizei” ülke 

sınırları boyunca pasaport kontrolü dahil sınır güvenliğinden sorumlu kurumdur. İtalya’da 

“Göç ve Sınır Polisi Genel Müdürlüğü” İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. 

Ayrıca bir Sahil Güvenlik Teşkilatı da bulunmaktadır. 

Türkiye’de ise sınırların denetimi hudut kapılarından giriş-çıkışlar ve pasaport kontrolleri 

Emniyet Genel Müdürlüğü, sınır kapılarında malların dolaşımı Gümrük Müsteşarlığı, Irak 

sınırının tamamında ve İran sınırının Hakkari ili bölgesinde Jandarma Genel Komutanlığı, 

diğer kara sınırları Kara Kuvvetleri Komutanlığı, deniz sınırları da Sahil Güvenlik tarafından 

denetlenmektedir.  

AB müktesebatına uyum amacıyla sınır kontrolünde sivil nitelikli yeni bir teşkilatlanmaya 

gidilmesi “Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi”nde öngörülmektedir. Ancak 

önceki paragraflarda belirtildiği üzere AB ülkeleri coğrafi konum ve özelliklerine göre farklı 

sınır yönetimi yapılanmalarına gitmişlerdir. İngiltere bir ada devleti olmanın verdiği güven ile 

tamamen sivil nitelikli bir teşkilatlanmaya giderken, Akdeniz’e sınırı bulunan Fransa ve İtalya 

daha farklı yapılanmalara yönelmiştir. Türkiye’nin coğrafi ve stratejik konumu, özellikle doğu 

ve güneydoğu sınırlarının fiziksel yapısı ve zorluğu, ayrıca bölgede istikrarsız siyasi rejimlerin 

varlığı ve terör sorunu nedeniyle sınır geçişlerinin kontrolünün kısa vadede tamamen 

sivilleştirilmesinin uygun olmayacağı söylenebilir.  

Bu bağlamda, Sahil Güvenlik Teşkilatı ile Jandarma Teşkilatı’nın zaten İçişleri Bakanlığı’na 

bağlı olduğu göz önünde tutularak kısa vadede sorunların giderilmesi için, 1. ve 3. Ordu 

Komutanlığı içinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir “danışma ve irtibat bürosu” kurulması sınır 

yönetimi alanında koordinasyon ihtiyacını karşılayabilir. Bu büro aracılığıyla karşılıklı bilgi ve 

istihbarat paylaşımı sağlanabilinir. Sınır birlikleri profesyonel hale getirilerek etkinliği 

artırılabilir. Ayrıca uygulamadaki mevcut hataların (hiyerarşik raporlama sorunu, sorumluluk 

alanlarının belirsizliği) düzeltilmesinin, finansal ve hukuki açıdan gerekli düzenlemelerin 

yapılmasının, sınır güvenliğinde teknolojik tespit olanaklarından, termal kameralardan, 

insansız hava araçlarından ve uydu imkânlarından daha fazla yararlanılmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 
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4.2.2. Geri Kabul Anlaşmaları 

Yasa dışı göçle mücadelede bir diğer önemli hukuki araç, Geri Kabul Anlaşmaları’dır. 

Uluslararası anlaşmalar, sığınma hukuku ve temel insan hakları hukuku saklı kalmak kaydıyla,  

bir devlet, ülkesinde bulunan ve durumları yasal olmayan yabancıları ülkesinden çıkarma 

hakkına sahiptir. Ancak, uygulamada, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesinde ciddi 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özellikle ülkemiz açısından konuya bakıldığında, sınırdaş 

olmayan, az gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının geri gönderilmesinde mali ve idari sıkıntılar 

bulunduğu görülmektedir.  

Bu bağlamda, yasa dışı göçmenlerin Türkiye’den geldikleri ülkeye iadesi veya Türkiye’den 

diğer bir ülkeye yasa dışı geçiş yapan göçmenin Türkiye’ye kabulü amacını taşıyan « Geri 

Kabul Anlaşmaları » etkin bir hukuki araçtır. Zira Geri Kabul Anlaşmaları, ülkeleri yasa dışı 

göçe karşı önlem almaya teşvik etmek ve yasa dışı göçmenlerin insan onuruna yakışır şekilde 

ülkelerine gönderilmelerini sağlamak adına hukuki bir zemin hazırlamaktadır. 

AB’ye adaylık sürecine kadar ilerleme gösterilemeyen Geri Kabul Anlaşmaları konusu, adaylık 

süreci ile birlikte farklı bir ivme kazanmıştır. Bugüne kadar Suriye, Kırgızistan, Romanya, 

Ukrayna, Yunanistan ve Rusya ile Geri Kabul Anlaşması imzalanmış ve uygulanmaya 

başlanmıştır61.  Pakistan ve Nijerya ile de anlaşmalar imzalanmış olup onay aşamasındadır62. 

Ayrıca 2001 yılında İran, Bulgaristan,  Bangladeş, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sri 

Lanka’ya; 2002 yılında Ürdün, Tunus, Özbekistan, Moğolistan,  Mısır, İsrail, Gürcistan, 

Etiyopya, Belarus, Sudan, Cezayir, Libya, Fas, Lübnan ve Kazakistan’a; 2003 yılında 

Azerbaycan’a; 2008 yılında Afganistan’a ve 2009 yılında Irak’a Geri Kabul Anlaşmaları teklif 

edilmiştir63. 

AB ile Geri Kabul Anlaşması müzakereleri Ocak 2011’de tamamlanmış, ancak bu anlaşmaların 

kabulü vize muafiyeti konusu ile paralellik seyrettiğinden henüz bir sonuca varılamamıştır. 24 

Şubat 2011’de toplanan AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nden vize muafiyeti konusunda 

Türkiye’yi tatmin edici bir karar çıkmaması neticesinde Türk Dışişleri Bakanlığı, bu konuda 

beklentiler karşılanmadığı sürece Geri Kabul Anlaşmaları’nın uygulanmayacağını 

belirtmiştir64. Türkiye ile Geri Kabul Anlaşmalarının imzalanması AB’nin yasa dışı göçle 

mücadelesine ciddi katkı sağlayacak, ancak Birlik ile vizesiz rejim yürürlüğe konmadığı 

takdirde bu anlaşmaların Türkiye için ekonomik, siyasi ve sosyal maliyeti son derece yüksek 

olacaktır. Bu nedenle adil yük paylaşımı ilkesi uyarınca hareket edilmesini talep etmek 

Türkiye’nin en doğal hakkıdır. 

                                                 

61
 Dışişleri Bakanlığı, bkz. www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-yasadisi-gocle-mucadelesi-.tr.mfa (erişim 4 Aralık 2011) 

62
 Emniyet Genel Müdürlüğü, bkz. www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=125 (erişim 4 Aralık 2011) 

63
 Ibid. 

64
 Dışişleri Bakanlığı, bkz. www.mfa.gov.tr/no_-57_-25-subat-2011_-ab-adalet-ve-icisleri-konseyi-sonuclari-

hk_.tr.mfa (erişim 4 Aralık 2011) 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-yasadisi-gocle-mucadelesi-.tr.mfa)%20Pakistan
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-yasadisi-gocle-mucadelesi-.tr.mfa
http://www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=125
http://www.mfa.gov.tr/no_-57_-25-subat-2011_-ab-adalet-ve-icisleri-konseyi-sonuclari-hk_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-57_-25-subat-2011_-ab-adalet-ve-icisleri-konseyi-sonuclari-hk_.tr.mfa
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Burada vurgulanması gereken bir diğer husus, öncelikle Türkiye’yi transit olarak kullanan 

yasa dışı göçmenlere kaynak olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları imzalanmadan, hedef ülke 

konumundaki AB ülkeleri ile bu yönde anlaşmalar imzalanmasının Türkiye açısından sorun 

teşkil edeceğidir. Bu durum Türkiye’ye geri kabul edilen yasa dışı göçmenlerin kaynak veya 

transit ülkelere iadesinde güçlüklere neden olması ve bu yabancıların Türkiye’de 

barındırılmaları ile iaşeleri konusunda sorunlar yaşanması muhtemeldir.  

Ayrıca AB geri dönüş anlaşması imzaladığı ülkeleri bizimle de benzeri anlaşmalar yapmaya 

zorlamadığı takdirde tüm yükün Türkiye’nin sırtına binmesi riski bulunmaktadır. AB, 

Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna ile vizeleri kaldırmış ve geri kabul 

anlaşmaları imzalamıştır. Ancak bu ülkeler ile Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşması imzalamadan 

AB ile imzalaması durumunda, yakalanan yasa dışı göçmenler en dış sınırda bulunan 

Türkiye’ye gönderilecektir. Böylece AB yasa dışı göç yükünü mümkün olduğu kadar sınır 

ülkelerine ve dış sınırlarındaki ülkelere kaydırmış olacaktır. Bu durumda Schengen 

çerçevesinde vize kolaylığı sağlamanın getireceği siyasi avantajlar Geri Kabul Anlaşmasının 

getireceği büyük yükle ortadan kalkabilir. 

4.2.3. Türkiye’nin Sığınma Politikası 

AB süreci etkisini, Türkiye’nin göçle ilgili genel düzenlemelerinin yanında özelde sığınma 

politikası üzerinde de göstermiştir. Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki veya bölgeye yakın 

ülkelerdeki istikrarsızlık ortamları sebebiyle ülkemiz giderek artan oranda mülteci akımına 

maruz kalmaktadır. 2005 yılında 2.931 olan iltica başvurusu 2010 yılında 8.653’e 

yükselmiştir65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

65
Emniyet Genel Müdürlüğü, bkz. www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=220 (erişim 4 Aralık 2011) 

http://www.egm.gov.tr/icerik_detay.aspx?id=220
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Tablo:6 Sığınma Başvuruları 

Kaynak: EGM 

Gerek artan bu talebe cevap verebilmek gerekse de AB mevzuatına uyum nedeniyle Türkiye, 

iltica konusuna ilişkin yasal düzenlemelerini ve kurumsal yapısını gözden geçirmek 

durumunda kalmıştır. 

Daha önce de değinildiği gibi Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olurken koyduğu 

“coğrafi sınırlama” çekincesiyle sadece Avrupa’dan gelen sığınmacılara mülteci statüsü 

tanıyacağını beyan etmiştir. Bu durumun temel sebebi, ciddi bir iltica talebinin önünü 

keserek mülteci yükünü azaltmaktır. Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler sığınmacı olarak 

Türkiye’de ancak geçici olarak kalabilmektedir. Bununla birlikte, tüm ülkeler için bağlayıcı 

olan geri göndermeme (non-refoulement) ilkesi gereği sığınma talep eden kişiler, doğrudan 

ülkelerine geri gönderilmemekte; insanî sebepler göz önüne alınmak suretiyle üçüncü bir 

ülkeye gönderilinceye kadar uluslararası koruma altında bulundurulmaktadırlar. Türkiye’de 

Avrupa dışındaki ülkelerden gelen sığınmacılar için mülteci statüsünü belirleme görevi 

BMMYK tarafından yerine getirilmektedir. 
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Tablo:7 Sığınma Talep Edenlerin Uyrukları 

 

 

Kaynak: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 

Öte yandan 1951 Sözleşmesi uyarınca; BMMYK dışında bir BM organ veya kuruluşunun 

yardım ve korumasından yararlananlar, uluslararası koruma ihtiyacı içinde olmayanlar, savaş 

suçu, barışa veya insanlığa karşı suç işleyenler ile ağır genel suç işleyenler mülteci statüsü 

kazanamamaktadır.  

Türkiye’nin iltica bağlantılı göçle ilişkisi, genel olarak 1980’li yıllarda, özellikle de 1980-1988 

yılları arasında İranlı transit göçmenlerin Türkiye’ye gelişiyle başlamıştır.  Herhangi bir hukuki 

düzenlemenin olmadığı bu ilk dönemde mülteciler, pasaportla giriş yaptıkları müddetçe 

Türkiye’de turist olarak algılanmıştır. Kimileri de BMMYK prosedürüne girerek üçüncü bir 

ülkeye yerleştirilmeyi beklemiştir. Meselenin düzenlemeyi gerektirecek bir “sorun” olarak 

algılanması, 1990’ların başına denk gelmektedir. Öncelikle 1988 İran-Irak savaşı ertesinde 

peşmergeler, ardından 1990 Körfez Savaşı nedeniyle Irak ve Kuveyt’ten kaçan Asyalı işçiler ve 

en sonunda Irak ordusunun baskısından kaçan 500 bine yakın Iraklı Kürtün göçüyle Türkiye, 

iltica konusundaki “pragmatik ve esnek” politikalarına bir son verme ihtiyacı duymuştur66. 

İltica konusundaki bu ulusal mevzuat boşluğu, 1994’te çıkarılan “Türkiye’ye İltica Eden veya 

Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar 

ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus 

Hareketlerine Uygulanacak Usül veya Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile kısmen de olsa 

doldurulmuştur67. 

                                                 

66
 Maral Jefroudi,  “Mültecilik, Devletin Düzenleme Pratiği ve Toplumsal Muhalefet” , bkz. 

www.sdyeniyol.org/index.php/toplumsal-hareket/285-mueltecilik-devletin-duezenleme-pratii-ve-toplumsal-
muhalefet-maral-jefroudi (erişim 5Aralık 2011) 
67

 Aysel Çelikel, Günseli Gelgel, Yabancılar Hukuku, 11. Baskı, Beta Yayınları,  İstanbul, 2004 

http://www.sdyeniyol.org/index.php/toplumsal-hareket/285-mueltecilik-devletin-duezenleme-pratii-ve-toplumsal-muhalefet-maral-jefroudi
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2003 yılı Ulusal Programında, "İltica Alanında AB Mevzuatına Uyumun Başlatılması ve İltica 

Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi" başlığı altında iltica alanında AB mevzuatına uyumun 

başlatılması öncelik olarak belirlenerek, başta mülteciler için konaklama ve sosyal destek 

mekanizmalarının geliştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi olmak üzere, bu alandaki idari ve 

teknik kapasitenin geliştirilmesi öngörülmüştür. Türkiye’nin sığınma hususundaki 

düzenlemelerine önemli değişiklikler getirecek olan Ulusal Eylem Plânının hazırlanması için 

Kasım 2004’ten itibaren ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan bir “İltica-

Göç Eylem Plânı Görev Gücü” oluşturulmuş ve gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 

“Türkiye’nin İltica ve Göç Eylem Plânı” taslağı hazırlanmıştır. Bu taslağın hazırlanmasında, AB 

uyum çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı ile Danimarka-İngiltere konsorsiyumu Göç ve 

Vatandaşlık birimleri arasında gerçekleştirilen eşleştirme (twinning) projesi önem 

taşımaktadır. Proje kapsamında aile birleşimi, iltica müktesebatı, ikamet ve çalışma izinleri, 

entegrasyon işlemleri, sınırdışı etme prosedürü ve insan kaynakları üzerine seminerler 

düzenlenmiştir. Projenin sonucunda 2005 yılında “Sığınma ve Göç Alanındaki AB 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Plânı” adıyla yürürlüğe 

konmuştur. 

Sığınma konusunda bir devlet politikası belirlenmesi veya mevcut sığınma politikasında 

değişiklikler yapılmasının gerekliliği, Ulusal Eylem Plânı’nda ifade edilmiştir. Söz konusu 

politikanın belirleyicisini tespit bakımından mevcut kuruluş veya kurumlardan biri 

görevlendirilmemiş, bu konuda inisiyatifi elinde bulunduracak yeni bir birimin oluşturulması 

gerektiği ifade edilmiştir68. Ayrıca Ulusal Eylem Plânı’nda Mülteci Yönetmeliği’nin yerine İltica 

Kanunu’nu yürürlüğe koymak amacıyla, gerekli çalışmaların yapılması gerektiği üzerinde 

durulmaktadır.  

Sığınma başvuruları konusunda Valiliklere ek olarak Yabancılar Şube Müdürlükleri ve Bölge 

Merkezleri de yetkili başvuru makamları olarak görevlendirilmiştir. Avrupa dışındaki 

bölgelerden ülkeye giriş yaparken yakalanan sığınmacıların prosedür gereği bulundukları ilin 

emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine ve aynı anda BMMYK Türkiye Ofisine başvurarak 

iltica sistemine dahil olmaları gerekmektedir.  

Sığınmacılarla ilgili prosedürlerin işletilmesinde ilk karşılaşılan sorun kimlik tespitidir. 

Özellikle üzerinde seyahat veya kimlik belgesi bulunmayan şahısların gerçek uyruklarının 

tespit edilmesinde tercümanlar kullanılarak dilleri ve aksanları üzerinden saptama yapmaya 

çalışılmaktadır. Zira kimlik tespiti mümkün olmadığı takdirde bu şahısların geri gönderimi de 

zorlaşmaktadır. 

                                                 

68
 İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Eylem Planı, bkz. 

sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.
pdf (erişim 5Aralık 2011) 

http://sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf
http://sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf
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Ayrıca insan hakları örgütleri tarafından sınır geçişlerinde kolluk güçleri tarafından yakalanan 

kayıt dışı mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin toplam sayıları ile ilgili resmi yetkililer tarafından 

açıklanan rakamlar ile basına yansıyan rakamlar arasında kimi zaman tutarsızlıklar yaşandığı 

dile getirilmektedir69. Kolluk güçlerinin pek çok yakalama olayında son derece hızlı hareket 

ederek ve yabancı uyruklu kişileri gerektiği gibi bilgilendirmeyerek bazen de hukuka aykırı bir 

şekilde, sığınma başvurusu taleplerini dikkate almayarak sınır dışı işlemini başlatması 

eleştirilere neden olmaktadır70. Mülteci ve sığınmacıların genel olarak yasa dışı yollardan 

ülkeye giriş yapıyor olmaları ve durumlarını gösteren herhangi bir belgeye sahip 

bulunmamaları, sığınma prosedüründen yararlanmalarına engel değildir. Dolayısıyla sığınma 

hakkı ve başvurusu ile ilgili tüm bilgilerin uluslararası standartlara göre kendilerine verilmesi 

gerekmektedir.  

Ulusal Eylem Plânı’nda, sığınma taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında hızlandırılmış usül 

öngörülerek bazı başvuruların bu yönde yapılacağı belirtilmiş ve başta çocuklar olmak üzere, 

kadın ve yaşlılar gibi hassas gruplara başvuru sürecinde titizlik gösterileceği vurgulanmıştır. 

Ayrıca sığınma taleplerinin reddedilmesi durumunda devreye girecek olan itiraz 

prosedürünün, başvuran tüm kişilere açık ve erişilebilir olması ve sığınma sistemi içerisinde 

bir “İtirazları Değerlendirme Kurulu” kurulması gereği de belirtilmektedir.  

“Sığınmacı kabul sistemi” oluşturulması hususu, Ulusal Eylem Plânı’nda yer alan önemli 

düzenlemelerden biridir. AB Konseyi’nin kabul koşullarına dair yönergesinde, devletin 

sığınmacılara barınak sağlama ve maddî kabul koşullarını yerine getirmeye ilişkin 

sorumluluğunun bulunduğu düşünülerek, Türkiye’nin de bu bağlamda kendisine bir sığınmacı 

kabul sistemi oluşturması gerektiği öngörülmektedir. Bu çerçevede, iltica stratejisinin 

uygulanabilmesi ve mültecilere etkin ve âdil uluslararası koruma sağlanabilmesi ve barınak 

sunulabilmesi için öncelikle Türkiye’nin doğu bölgelerinde, daha sonra ise iç bölgelerde 

“sığınmacı kabul barınma merkezleri” ve “mülteci misafirhaneleri” tesis edilerek faaliyete 

geçirilmesi plânlanmaktadır71. 

Bu konu sığınmacı ve mültecilerin karşılaştığı en temel sorunlardan biridir. Türkiye’de 

sığınma başvuruları ile ilgili BMMYK mülakat süreleri çok fazla uzamakta ve çok sayıda 

sığınmacı belirsizlikle dolu bir ortamda yaşamak zorunda kalmaktadır. Yabancı 

Misafirhanelerinde alıkonulan veya Uydu Kentlerde barınmakta olan mülteci ve 

sığınmacıların içinde bulundukları insani ve fiziki koşullar genel olarak yetersiz 

                                                 

69
 Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı 2008 İzleme Raporu, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, bkz. 

www.ihad.org.tr/rapor-08.php (erişim 10 Aralık 2011) 
70

 Ibid. 
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 İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Eylem Planı, bkz. 
sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.
pdf (erişim 5Aralık 2011) 

http://www.ihad.org.tr/rapor-08.php
http://sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf
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bulunmaktadır72. Misafirhaneler ülke çapında emniyet müdürlüklerinin kontrolü altındadır ve 

mülteciler de dahil burada tutulan yabancıların serbestçe dolaşımlarına izin verilmemektedir. 

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan ve uydu kent olarak nitelenen barınma merkezlerini 

nitelik ve içerik olarak misafirhanelerden ayırmak gerekmektedir. Barınma merkezlerinde, 

iltica başvurusunda bulunmuş kişilerle birlikte aile bireyleri de toplu olarak ikamet 

edebilmektedirler. Mülteci ve sığınmacı nüfusu barındıran uydu kentler arasında en fazla 

yoğunluk yaşanan iller İstanbul, Van, Gaziantep, Kayseri ve Konya olarak sıralanmakta; 

İstanbul’da sadece Kumkapı Misafirhanesi’nde yaklaşık 800 sığınmacı barınmaktadır73. 

Nitekim Ekim 2008’de misafirhane sakinleri olan sığınmacılar kendilerini demir parmaklıklar 

ve koğuşlara kilitleyerek olay çıkarmışlar ve sorunlarını küçük kağıtlara yazıp pencerelerden 

basın mensuplarına atarak yetkililere duyurmaya çalışmışlardır.  

Bu konularla ilgili olarak AİHM, 22 Eylül 2009 tarihli Karimnia/Türkiye kararında, Kırklareli 

Gaziosmanpaşa Mülteci Barındırma ve Kabul Merkezi’nde alıkonulmakta olan ve şartların 

olumsuzluğundan yakınarak sınırdışı edilecekleri kaygısıyla AİHM’e başvuran iki İranlı 

mülteciyi haklı bularak Türkiye’yi mahkûm etmiştir. Karar metninde, Türkiye’nin düzensiz göç 

kontrolü ve iltica alanındaki mevzuat ve uygulamalarının temelden değiştirilmesi gerektiğine 

işaret edilmektedir. Yaklaşık bir yıl Kırklareli Gaziosmanpaşa Mülteci Barındırma ve Kabul 

Merkezi’nde alıkonulan iki İranlı mültecinin Türkiye’ye karşı açtığı davayla ilgili Mahkeme, 

“Yabancılar Misafirhanesi” tabir edilen kapatma yerlerindeki alıkonma uygulamasının hukuka 

aykırılığına, yargının sınır dışı ve iltica vakalarındaki etkisizliğine ve Türkiye’nin gerekli yasal 

düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiğine dikkat çekmektedir74. AİHM son iki 

yıl içinde Türkiye aleyhine 12 ayrı karar almıştır. Bu kararların genel özelliği Türkiye’nin, 

alınan iade kararlarının ve göçmenlerin kaldığı misafirhanelerdeki yaşam koşullarının 

özgürlük ve güvenlik hakları göz önünde bulundurularak tenkit edilmesidir. 

Önem arz eden bir diğer konu, sığınmacıların ve mültecilerin entegrasyonudur. Bu şahısların 

yaşadıkları yerdeki halkla bütünleşmesi için bir “entegrasyon sistemi” kurulması gerektiği 

Ulusal Eylem Plânı’nda ayrıca vurgulanmıştır75. Buna göre, devletin, sığınmacı ve mültecilerin 

entegrasyonu faaliyetleriyle ilgili olarak  düzenleyici ve denetleyici sorumluluğu 

bulunmaktadır. Sığınmacı ve mültecilere Türkçe dil eğitimi verilmesi, çocuklarının eğitim ve 

öğretimlerine devam etmelerinin sağlanması, meslek edindirme kursları açılması gibi 

entegrasyonu kolaylaştıracak hususlara da Plan’da yer verilmiştir. 
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www.ihad.org.tr/rapor-08.php (erişim 10 Aralık 2011) 
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2006 tarih ve 57 sayılı Uygulama Talimatı da iltica konusunda 

kapsamlı düzenlemeler öngörmektedir. Talimat da sığınma başvurularının yapılma şekli, 

müracaat makamları, kimlik tespit işlemleri, başvuru inceleme, mülakat süreci, 

değerlendirme aşaması, olumsuz karar durumunda yapılacaklar, mültecilere sağlanacak 

olanaklar ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ilişkilere değinilmiştir76. 

Mülteciler ve sığınmacılarla ilgili bir diğer önemli belge 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı 

tarafından yayınlanan 2010/19 nolu genelgedir77. Bu genelgenin birinci maddesinde mülteci 

ve sığınmacıların ödemek zorunda oldukları ikamet harçlarına değinilmiş; Türk okullarında 

veya fakültelerinde okuyan yabancı öğrenciler ile mali durumlarının bozuk olduğuna kanaat 

getirilen yabancılardan ikamet harcı alınmayacağı belirtilmiştir. Bu noktada mültecilerin en 

temel güncel sorunlarından birinin “ikamet harcı” konusu olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Harçlar herhangi bir maddi destekten uzak ve zor çalışma koşullarına sahip 

mülteci aileler üzerinde baskı unsuru oluşturmaktadır.  

Genelgenin ikinci maddesinde yer alan “yasa dışı göçmenler yakalanmalarından itibaren 

sınırdışı edilinceye kadar geçecek süre zarfında, iltica-sığınma başvurusu yapmak istedikleri 

takdirde başvuruları mutlaka alınacak ve uygulama talimatı hükümleri dikkate alınmak 

suretiyle gerekli işlemler yapılacaktır” ibaresinin Türkiye’ye iltica-sığınma başvurusu yapmak 

isteyenler açısından önemli bir kolaylık sağlayacağı söylenebilir. Genelgenin üçüncü ve 

dördüncü maddelerinde yer alan yabancılar numarası sisteminin yenilenmesi, kişisel 

bilgilerin gizliliği, mülakatçıların sivil giyimli olması gibi konuların yeniden vurgulanması 

mülteci ve sığınmacıların hakları açısından önemli gelişmelerdir. Özellikle iltica-sığınma 

başvuru sürecinde iltica-sığınma başvurusu reddedilmiş veya başvurusu incelenmekte olan 

yabancıların mülakatçı, çevirmen veya tercüman olarak görevlendirilmemesi hususu başvuru 

sahibinin güvenliği, kişisel bilgilerinin gizliliği ve güven duygusu açısından en önemli 

konulardan biridir. Özetle bu genelgenin İçişleri Bakanlığı’nın bu konudaki problemlerin 

tespiti ve çözümü konusundaki hassasiyetini göstermesi açısından önemli bir adım olduğu 

söylenebilir. 

Son olarak, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasa Tasarısının” kanunlaşması durumunda 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez iltica alanını düzenleyen  bir düzenleme yapılmış 

olacaktır. “İkincil koruma, tolere edilen yabancılar ve insani mülahazalara dayalı ikamet 

izinleri” kavramları da ilk kez Türk iltica hukukunda yer alacaktır. Bu kanun 

tasarısıyla Türkiye'nin göç ve iltica mevzuatı ile idari sistemi uluslararası insan hakları 
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77

 2010 Mülteciler ve Sığınmacılarla ilgili Genelge, bkz. www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=4537 
(erişim 10 Aralık 2011) 

http://haberler.com/turkiye/
http://multecihaklari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2006-uygulama-talimat-57-nolu-genelge&catid=19:ulusal-mevzuat
http://multecihaklari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2006-uygulama-talimat-57-nolu-genelge&catid=19:ulusal-mevzuat
http://multecihaklari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2006-uygulama-talimat-57-nolu-genelge&catid=19:ulusal-mevzuat
http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=4537


                                                    Yasa dışı Göç ve Türkiye                                                                              
 
 

44 
 

normlarına ve AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi, göç ve iltica alanlarında ihtiyaç 

duyulan hukuki, idari ve fiziki altyapının hazırlanması hedeflenmektedir. 

5. YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELEYE YÖNELİK ÖNERİLER 

Müktesebata uyum konusunda aday ülkelerin kat etmiş olduğu mesafeyi ve bu çerçevedeki 

yapılması gerekenleri ortaya koyan ve her yıl Komisyon tarafından yayınlanan “İlerleme 

Raporları”nda da yasa dışı göç konusu “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik ” başlıklı 24. fasılda ele 

alınmaktadır. Tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından itibaren ilerleme 

raporlarına bakıldığında genel olarak yasa dışı göçle ilgili ilerlemelerin olduğu ancak tam 

anlamıyla yeterli olmadığı görüşleri yer almaktadır. Cenevre Sözleşmesi’ne koyulan “coğrafi 

sınırlama” şartının kaldırılması hususuna tüm raporlarda vurgu yapılmıştır. 2011 yılına kadar 

olan raporlarda AB ile Türkiye arasında imzalanması planlanan geri dönüş anlaşmalarına hız 

verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 2008 yılı İlerleme Raporu’nda, göç alanında hizmet veren 

personel için belirli bir eğitim veya müfredatın söz konusu olmadığına ve uygun bir veri 

sisteminin bulunmadığına vurgu yapılmıştır. 2009 yılı raporunda Ekim 2008’de kurulan İltica 

ve Göç Mevzuatını ve İdari Kapasiteyi Geliştirme ve Uygulama Bürosuna değinilmiş,  iltica ve 

göç işlemlerinin AB müktesebatına uyumu çalışmalarının bir parçası olarak 2004’te kurulan 

Göç ve İltica Görev Gücü’nün taşıdığı önemin altı çizilmiştir. 2011 yılı raporunda Geri Kabul 

Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılmış olmasının olumlu bir gelişme olduğu ifade 

edilmiş, ancak Türkiye’nin düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş ülkesi ve hedef ülke 

olmaya devam ettiği, nitekim Sınır Güvenlik Birimi yasasının kabulünün ve kurumlar arası 

işbirliğinin büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir.  

İlerleme raporları, bugüne kadar yapılmış olan ve bundan sonrası yapılması gerekenler 

hakkında fikir vermeleri açısından önemli metinlerdir. Söz konusu raporlar, Türkiye’nin 

konuyla ilgili gerçekleştirdiği hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin dinamik bir süreç 

içerisinde halen devam etmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bakımdan yasa dışı göçle 

mücadeleyle ilgili bazı eksiklikleri dile getirmenin ve birtakım önerilerde bulunmanın bu 

sürece katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. 

-Yasa dışı göçle mücadele edilirken insani boyutun yani göçmen güvenliği konusunun göz 

ardı edilmemesi gerekmektedir. 

Tehdit algılamalarındaki değişimin Avrupa’daki ilk yansımaları kendini göç ve sığınma 

politikalarında göstermiştir. 1990’ların sonunda daha liberal bir yaklaşımla ve sosyo-

ekonomik boyutlarıyla ele alınan ve desteklenen göç, 11 Eylül sonrasında güvenlik boyutuyla 

öne çıkmış ve engellenmeye çalışılmıştır. Göç konusu bu bağlamda terörizm, sıkı göç ve 

sığınma politikaları, var olan göçmenin dışlanması ya da asimile edilmesi alt başlıklarıyla 
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incelenir hale gelmiştir78. Bu durum, göç tartışmalarında genellikle insani boyutun yani 

göçmenlerin güvenliği konusunun göz ardı edildiğinin bir göstergesidir.  

Düzensiz göç olgusu, insan güvenliği kavramıyla yakından ilintilidir. BM Kalkınma Programı 

tarafından yayınlanan 1994 İnsani Kalkınma Raporu’nda insan güvenliği kavramı ele 

alınmakta; insan güvenliğinin, zengin ya da yoksul her ülkeyi ilgilendiren bir sorun olduğu, 

insan güvenliğinin bileşenleri uluslararası anlamda karşılıklı bağımlılık üzerine kurulduğu ve 

sonradan müdahaleler ile değil, erken önlem alma yoluyla sağlanabileceği ifade 

edilmektedir79. Raporda insan güvenliği kavramına yönelik altı ana tehdidin mevcut olduğu 

belirtilmektedir. Bunlar; kontrol edilemeyen nüfus artışı, ekonomik fırsatlarda eşitsizlik, göç, 

çevre felaketleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası terörizm olarak sıralanmaktadır. 

Söz konusu rapor göz önünde bulundurularak denilebilir ki göç, insan güvenliğinin 

sağlanmasındaki yetersizliklerin bir sonucu olarak yine insan güvenliğine yönelik bir tehdit 

haline gelmektedir. Zira düzensiz göçün insan güvenliği kavramıyla bağlantısı göçün hem 

nedenleri hem de sonuçlarından kaynaklanmaktadır. Birçok göçmen, yaşadıkları ülkelerdeki 

silahlı çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik krizlerin yarattığı güvensizlik ortamından 

uzaklaşmayı amaçlamaktadır. Ancak, yasal göç olanağının kısıtlı olması nedeniyle yasa dışı 

göçe yönelmektedirler. Nitekim gitmek istedikleri ülkeye yaptıkları yolculuk sırasında uzun 

süre zor ve tehlikeli koşullarda yaşamak zorunda kalmaktadırlar.  Diğer taraftan, hedef 

ülkeye ulaşsalar dahi yasa dışı göçmenler çoğunlukla tehlikeli işlerde çalıştırılmakta, sağlık, 

eğitim gibi sosyal hizmetlerden yararlanamamakta ve sömürüye maruz kalmakta, ancak 

statüleri gereği genellikle devlet otoriteleriyle işbirliğinden kaçınmaktadırlar.  

Dolayısıyla insan güvenliğinin devlet güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceği günümüzde 

devletler, bu gerçeği göz önünde tutarak göç ve sığınma politikalarını belirlemek 

durumundadırlar. Aksi takdirde alınan önlemlerden ve yürütülen politikalardan uzun vadeli 

sonuçlar beklemek gerçekçi olmayacaktır.  

-Göç yollarının kapatılmasının yasa dışı göçü önlemek yerine daha da tetiklediğinin 

farkında olunmalıdır. 

                                                 

78
 Chiristina Boswell, “EU Immigration and Asylum Policy, from Tampere to Laeken and Beyond”, Briefing Paper 

New Series, The Royal Instıtute of International Affairs, No: 30, February 2002 
79

Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security, bkz. 

hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/chapters/ (erişim 10 Aralık 2011) 
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Yasa dışı göçle mücadelede devletler genellikle göçü önleyici tedbirleri artırma yani göçe 

karşı fiziki ve yasal tedbirlere başvurma yolunu tercih etmektedirler. Ancak bugüne kadar 

görüldüğü üzere bu yöntem soruna kesin bir çözüm getirememiş, hatta yasa dışı yollara 

başvurma oranını artırmıştır. Şüphesiz yasa dışı göçü engellemenin en kesin yöntemi göçü 

oluşturan nedenleri yok etmek yani küresel anlamda ekonomik istikrarı sağlamak ve küresel 

barışı tesis etmektir. Ancak bu çözümün günümüzde kısa veya orta vadede mümkün 

olamayacağı düşünüldüğünde yapılması gerekenin göçü planlı bir seviyede tutarak ülkeler 

arasında absorbe ve entegre etmek olarak gözükmektedir. 

Örneğin, AB genelinde düzensiz göç alanındaki veri ve eğilimleri inceleyen Avrupa 

Komisyonu tarafından desteklenen CLANDESTINO projesinin ülke raporlarında, sınır 

kontrollerinin düzensiz göçü durdurmadığı, sadece göçmenlerin ve insan kaçakçılarının 

ülkeye giriş noktalarını ve stratejilerini değiştirmelerine yol açtığı vurgulanmaktadır80. Bir 

ülke topraklarına erişimde yasal yollar ne kadar tıkalı olursa, göçmenlerin çoğu zaman 

tehlikeli alternatif yollara başvurmaları ihtimali o oranda artmaktadır. İngiltere, Fransa, 

Almanya, İsveç gibi AB ülkelerinde, mülteci statüsü tanıma oranı %31 iken, Yunanistan’da bu 

oranın yaklaşık %0,3 olması Yunanistan’ın yaşadığı yasa dışı göç sorununun kaynağını işaret 

etmektedir81. 

-AB değerlerini göç ile ilgili düzenleme ve uygulamalarda da gözetmeye özen 

gösterilmelidir. 

Kontrol odaklı bir göç politikası güdüldüğünde, başta tutukluluk ve gözaltı koşulları olmak 

üzere, sığınmacıların koruma taleplerini ve kişilerin insanlık onurunu zedeleyecek durumlar 

ortaya çıkabilmektedir. Örneğin Human Rights Watch adlı insan hakları örgütü “AB’nin Kirli 

Elleri” adlı yeni raporunda, FRONTEX’in, Yunanistan’ın sınırlarında yakaladığı mültecilerin, bu 

ülkedeki çok kötü toplama kamplarına sevk edildiğini ve insanlık onuruna yakışmayan 

koşullarda yaşamak zorunda bırakıldıklarını dile getirmektedir82. 

Göç konusunda çok katı politikalar benimsemeye devam etmesi halinde AB’nin, kendi 

değerlerini oluşturan hukukun üstünlüğü, insan hakları ve hukuk devleti gibi ilkeler ile üye 

devletlerin ulusal menfaatleri arasında kalması muhtemeldir. 

-BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gerek ikili gerekse de çok taraflı geri kabul 

anlaşmalarının imzalanmasını teşvik edici rol üstlenmelidir. 

                                                 

80
 Clandestino Project, Final Report, 23 November 2009, bkz. www.epim.info/wp-

content/uploads/2011/01/clandestino-final-report_-november-2009.pdf (erişim 10 Aralık 2011) 
81

 Irregular Migration in Grece, bkz. www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2008/12/greece-research-
briefing.pdf (erişim 12 Aralık 2011) 
82

 The EU’s Dirty Hands, Human Rights Watch, September 2011, bkz.  

www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0911webwcover_0.pdf (erişim 11 Aralık 2011) 

http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/01/clandestino-final-report_-november-2009.pdf
http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/01/clandestino-final-report_-november-2009.pdf
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2008/12/greece-research-briefing.pdf
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2008/12/greece-research-briefing.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0911webwcover_0.pdf
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Ülkeleri yasa dışı göçe karşı önlem almaya teşvik etmek ve yasa dışı göçmenlerin insan 

onuruna yakışır şekilde ülkelerine gönderilmelerini sağlamak adına hukuki bir zemin 

hazırlayan Geri Kabul Anlaşmaları’nın teşvik edilmesi bu sorunla mücadele açısından büyük 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin öncü rol oynayarak 

devletleri bu anlaşmaların imzalanmasına teşvik etmesi uzun vadede olumlu neticeler 

verebilir. Yine Mülteciler Yüksek Komiserliği, kaynak ülkelerle bilgi alışverişinin yapılması ve 

bu ülkelere teknik destek verilmesi hususunda öncü rol üstlenebilir. 

-Göçmenlerin sağladığı iş gücü ve bunun ekonomi üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Yasa dışı göçü engellemek adına tüm göç yollarının kapatılmasının hedef ülkelerdeki 

ekonomik gelişim üzerinde olumsuz etki yapması olasıdır. Zira göçmenler yarattıkları iş gücü 

ile ülkenin ekonomik gelişimine önemli katkıda bulunmaktadırlar. Avrupa İstatistik Dairesi 

EUROSTAT tarafından yapılan araştırmaya göre, AB’deki aktif çalışan sayısı 2050 yılına kadar 

52 milyon kişi gerilemesi beklenmektedir83. Nüfusun hızla yaşlanması ve doğum oranının 

azalması iş gücünde düşüşe neden olmaktadır. Eğer AB’nin ekonomik kalkınmasını 

sürdürmek için iş gücü açığı kapatılmazsa ciddi bir ekonomik sorunun ortaya çıkması 

muhtemel görünmektedir, çünkü her çalışan ödediği primlerle sosyal güvenlik ve emeklilik 

fonuna katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla yeterli çalışan olmazsa, hızla yaşlanan nüfus 

sebebiyle sosyal güvenlik ve emeklilik fonları iflasa sürüklenebilecektir.  Bu durumda AB’nin 

göçmenlere ihtiyaç duyması kaçınılmaz hale gelmektedir. Öte yandan göçmenler kendi 

ülkeleriyle aralarındaki bağlar sayesinde karşılıklı iş yapma biçimleri ve piyasalar hakkında 

bilgi edinilmesini ve dil engelinin aşılmasını da sağlamaktadırlar. Türk Alman Eğitim ve 

Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın son araştırmasına göre 2010 yılı sonunda 77.200 Türk 

girişimcinin Almanya’da gerçekleştirdiği yıllık ciro 36 milyar Euro civarındadır84. Ayrıca bu 

girişimcilerin yaptıkları yatırımlar 8,2 milyar Euro sınırını aşmış bulunmaktadır85.  

2009 yılındaki Konsey toplantısında kabul edilen ve yüksek tahsilli ve meslek sahibi 

göçmenleri AB’ye çekmeye yönelik “mavi kart” uygulamasının iş gücünü ciddi oranda 

yükseltmesi mümkün olamayacaktır; çünkü bu nitelikli göçmenler belli başlı iş kollarına 

yönelecektir. Üstelik mavi kart alabilmek için gerekli aylık gelirin, o ülkedeki ortalama 

maaşların 1,5 kat üstünde olması gerektiği göz önünde bulundurulursa bu yöntemin AB 

ülkelerindeki iş gücü piyasasının gereksinimini karşılayamayacağı anlaşılacaktır. Oysa göç 

alan ülkelerin, mevcut göç politikalarında değişiklik yaparak, vasıfsız iş gücüne yönelik 

geliştirecekleri göç programlarıyla düzensiz göçle mücadele edebilirler. Bu kapsamda iki 

taraflı iş gücü anlaşmaları ve iş gücü göçüne ilişkin programlar uygulanabilir. 

                                                 

83
 Eurostat araştırması, bkz. www.abhaber.com/haber.php?id=4418 (erişim 12 Aralık 2011) 

84
 Almanya’daki Türklerin Ekonomik Gücü Yükseliyor, TAVAK, bkz. www.tavak-de.com/basin/380-basn-buelteni 

(erişim 12 Aralık 2011) 
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-Uzun vadede yasa dışı göçü engellemek amacıyla azgelişmiş ülkelerdeki kalkınma ve refah 

seviyesini artırıcı projeler üretilmelidir. 

Uzun vadede göçün sebeplerini hedef alan çözümler üretmek üzerinde de ciddiyetle 

durulmalıdır. Bu noktada öncelikli olarak yapılması gereken yoksulluk ve azgelişmişlik ile 

mücadele olacaktır. BM Göçmen Kaçakçılığına Karşı Ek Protokol’ün 15. maddesinin 3. 

fıkrasına göre; her Taraf Devlet, göçmen kaçakçılığının yoksulluk ve azgelişmişlik gibi sosyo-

ekonomik nedenleriyle mücadele etmek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki 

kalkınma programlarını ve işbirliğini, göçün sosyo-ekonomik boyutlarını hesaba katarak ve 

ekonomik ve sosyal bakımdan zayıf bölgelere özel önem vererek, uygun olduğu ölçüde 

teşvik edecek veya güçlendirecektir86. 

Türkiye özelinde; 

-Yasa dışı göçle mücadelede entegre sınır yönetimine gereken önem verilmelidir. 

Ülkemizin coğrafi yapısı ve stratejik konumu göz önünde bulundurularak sınır yönetiminde 

kısa vadede tamamen sivil bir yapılanmaya gitmek yerine mevcut yapıda düzenlemeler 

gerçekleştirmek daha faydalı gözükmektedir. Bu bağlamda, Sahil Güvenlik Teşkilatı ile 

Jandarma Teşkilatı’nın zaten İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğu göz önünde tutularak kısa 

vadede sorunların giderilmesi için, 1. ve 3. Ordu Komutanlığı içinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı 

bir “danışma ve irtibat bürosu” kurulması sınır yönetimi alanında koordinasyon ihtiyacını 

karşılayabilir. Bu büro aracılığıyla karşılıklı bilgi ve istihbarat paylaşımı sağlanabilinir. Sınır 

birlikleri profesyonel hale getirilerek etkinliği artırılabilir. Ayrıca uygulamadaki mevcut 

hataların (hiyerarşik raporlama sorunu, sorumluluk alanlarının belirsizliği) düzeltilmesinin, 

finansal ve hukuki açıdan gerekli düzenlemelerin yapılmasının, sınır güvenliğinde teknolojik 

tespit olanaklarından, termal kameralardan, insansız hava araçlarından ve uydu 

imkânlarından daha fazla yararlanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

-Türkiye’de insan kaçakçılığı ile ilgili mevzuatın yeterli olmadığı ve bu konuda kapsamlı 

düzenlemeler yapılması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

İnsan kaçakçılığının hangi durumlarda ortaya çıktığı ve bu durumlarda verilecek ceza, Türk 

Ceza Kanununun 79. maddesinde belirtilmiş olup bu suçla ilgili başka bir kapsamlı bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Oysa mukayeseli hukuka bakıldığında göçmen kaçakçılığının 

genellikle hususi kanunlarda yaptırım altına alındığı görülmektedir. Yasa dışı göç, insan 

kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının çoğu zaman iç içe geçerek karmaşık bir yapı 

kazanmaktadır. Dolayısıyla insan kaçakçılığı ile çeşitli organize suç türleri arasındaki bağlantı 

                                                 

86
UN Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, 2000, bkz.  
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göz önünde bulundurularak, Türkiye’de de konuyla ilgili uluslararası gelişmeler ve AB 

mevzuatı ışığında yeni bir düzenlemeye gidilmesi önem taşımaktadır. 

- 1951 Cenevre Sözleşmesi ile 1967 Ek Protokol’e konan coğrafi sınırlama şartı gerekli 

düzenlemeler yapılıp önlemler alındıktan sonra kaldırılmalıdır. 

Söz konusu coğrafi sınırlama nedeniyle Türkiye mülteci tanımı yaparken Avrupalı ve Avrupalı 

olmayanlar arasında bir ayrıma gitmekte ve Avrupalı olmayan göçmenlere mülteci statüsü 

vermemektedir. Avrupalı olmayan göçmenler, BMMYK statüleri hakkında bir karar verinceye 

kadar geçici izinle Türkiye’de kalmaktadır. Türkiye; Monako, Madagaskar ve Kongo ile 

birlikte dünyada bu uygulamayı sürdüren dört ülkeden biridir. 

Bu durum gerek insan haklarına gerekse de AB müktesebatına riayet hususuna engel teşkil 

etmektedir. Türkiye, coğrafi kısıtlamanın kalkmasıyla göçmen akınına uğrayacağı konusunda 

endişe duymaktadır, ancak insan hakları perspektifinden bakıldığında, korunmak istenen 

yararın bir insanın temel hakkı ve bu kişinin yaşamsal bir tehlikeyi de içerir bir zulümden 

kaçıyor olabileceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte şüphesiz sınırlamanın 

kaldırılmasının ciddi bir ekonomik maliyeti olacaktır. Bu sebeple Türkiye’nin bu maliyet 

konusunda gerekli araştırmayı yaparak sadece AB ülkelerinden değil gerekirse BM’den de 

“külfet paylaşımı” konusunda garantiler alarak sınırlamayı kaldırması uygun olacaktır. 

Ayrıca 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin Soğuk Savaş döneminde imzalandığı ve tamamen Demir 

Perdeden Hür Dünyaya gelen göçmenlerin haklarını dikkate aldığı düşünüldüğünde, bu 

sözleşmenin 21. Yüzyıl ihtiyaçlarını karşılamayacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

Sözleşme’nin hukukçular tarafından yeniden gözden geçirilmesi ve günümüz şartlarına 

uygun hale getirilmesi konusunda Türkiye’nin uluslararası çalışmalar yapılmasına ön ayak 

olması faydalı olabilir. 

-Kaynak ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları imzalanmadan hedef ülkelerle imzalamanın 

sakıncaları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Geri Kabul Anlaşmaları, yasa dışı göçmenlerin Türkiye’den geldikleri ülkeye iadesi veya 

Türkiye’den diğer bir ülkeye yasa dışı geçiş yapan göçmenin Türkiye’ye kabulü amacını 

taşımaktadır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye’yi transit veya hedef olarak kullanan yasa dışı 

göçmenlere kaynak olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları imzalanmadan, hedef ülke 

konumundaki ülkelerle bu yönde anlaşmalar imzalanmasının Türkiye açısından sorun teşkil 

edeceği görülmektedir. Bu durumun, Türkiye’ye geri kabul edilen yasa dışı göçmenlerin 

kaynak veya transit ülkelere iadesinde güçlüklere neden olması ve bu kişilerin Türkiye’de 

barındırılmaları ile iaşeleri konusunda sorunlar yaşanması muhtemeldir.  

-Türkiye’nin sırtına büyük bir yük bindirecek AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul 

Anlaşması’nın neyin karşılığında uygulamaya konulacağına doğru karar verilmelidir. 
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Yasa dışı göç hususunda Türkiye ile AB arasındaki en sorunlu konuların başında AB ile Geri 

Kabul Anlaşması’nın imzalanması geldiği görülmektedir. AB ile Geri Kabul Anlaşması’nın 

imzalanması durumunda Avrupa’ya yönelen transit göçmenlerin bile Türkiye tarafından geri 

kabulünü gerektirecektir. Bu durumda Türkiye AB’nin yasa dışı göç yükünün tamamına yakın 

bir kısmını kendi üzerinde görecek ve altından kalkması zor bir maliyet üstlenmiş olacaktır.  

Türkiye’nin AB’nin Geri Kabul Anlaşması imzaladığı Balkan ülkeleriyle bu anlaşmaları 

imzalamaması yasa dışı göçmenlerin doğrudan en dış sınırdaki Türkiye’ye gönderilmesi 

sonucunu doğuracaktır. Bu kadar ağır bir yükün Schengen kazanımlarının dahi ötesine 

geçmesi mümkündür. Sadece mali boyuta bakıldığında, kaçak göçmenlerin iadesinin 

Türkiye’ye maliyeti yılda 1,2 milyar euro olarak hesaplanırken Brüksel bu rakamı abartılı 

bulmakta ve Türkiye'ye yıllık 72 milyon euro yardım yapmayı taahhüt etmektedir. Böyle bir 

anlaşma zeminini Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla AB ile Geri Kabul 

Anlaşması imzalanması hususunda aceleci davranılmamalı ve hangi koşullarda AB’nin yasa 

dışı göç yüküne ortak olunduğuna doğru karar verilmelidir. 

-Türkiye’nin sığınma politikası konusunda ciddi reformlara ihtiyacı olduğu ve ivedilikle bir 

sığınmacı kabul sisteminin oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır. 

Avrupa’daki sıkı göç politikası ve Türkiye’nin yasa dışı göçle mücadele doğrultusunda maruz 

kaldığı baskılar, Türkiye’nin sığınma politikasında sağlanan iyileşmeleri tehlikeye atma riskini 

taşımaktadır. Bu kapsamda, yasa dışı konumda yakalanan göçmenlerin yasa dışı göçmen mi 

yoksa gerçek bir sığınmacı mı olduğunun tespiti bağlamında ilgili prosedür ve kurumsal 

yapılanmaların titizlikle oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında sığınmacıların iltica 

prosedürüne erişimleri önündeki engellerin kaldırılmalı ve sığınmacıların statüsünün kısa 

sürede ve sağlıklı şekilde belirlenmelidir. 

Bir diğer önemli husus, mülteci ve sığınmacıların çeşitli tarihlerde Türkiye aleyhine Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’de açtıkları davalar sonucu ortaya çıkan hukuki durumun 

iyi analiz edilmesi gerekliliğidir. Zira 2009 ve 2010 yıllarında AİHM, özellikle yabancıların idari 

gözetim ve sınır dışı edilmesiyle ilgili ülkemiz aleyhine kararlar almış ve yabancıların iç hukuk 

yollarını tüketmeden doğrudan AİHM’e başvurabileceklerini karara bağlamıştır87. 

Ayrıca sığınmacı ve mültecilere yönelik ikamet harcı uygulamasının kaldırılması; sığınmacı ve 

mültecilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında güvence altına 

alınması; mültecilere sağlanan öğrenim görme, çalışma, sağlık gibi birçok sosyal destek 

mekanizmalarının daha da geliştirilmesi ve ulaşılabilir hale getirilmesi; mültecilerin haklarını 

aramak amacıyla itiraz veya şikayet edebilecekleri sadece bu işte görevli mercilerin 

                                                 

87
 Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı Genel Gerekçe, 2011, bkz.  

gib.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/.../YUKK%20Genel%20Gerekçe.doc (erişim 12 Aralık 2011) 
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oluşturulması konularına ivedilikle eğilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi büyük bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca  

ilgili konularda STK’larla işbirliği yapılması da sürecin işleyişini kolaylaştıracaktır. Zira özellikle 

sığınmacı ve mültecilerin entegrasyon sorununun çözümünde personel yönünden belli 

cemiyet, gönüllü kuruluşlar, kişiler veya derneklerden oluşan STK’larla işbirliği önem 

taşımaktadır. 
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SONUÇ 

Değişen güvenlik algılamaları neticesinde yasa dışı göç, günümüz dünyasında bir yumuşak 

güvenlik tehdidi olarak görülmeye başlanmıştır. Sınıraşan yapısı itibariyle yasa dışı göç tek 

bir ülkenin sorunu değildir, gerek hedef gerek kaynak gerekse de transit ülkeler yasa dışı 

göçün etkilerini farklı şekillerde hissetmektedirler. Zira göç alan ve göç gönderen ülkedeki 

ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerin etkisiyle ortaya çıkan bu olgu, söz konusu 

tüm ülkelerdeki ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapıları etkilemektedir. 

Yasa dışı göçün; ulusal ve uluslararası ekonomik ve siyasal belirsizlikler, ülkeler arası çıkar 

çatışmaları, iç savaşlar, doğal afetler, yoksulluk, salgın hastalıklar, insan hakları ihlalleri gibi 

faktörler olduğu sürece daha da artmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Özellikle küreselleşmenin bu süreci daha da hızlandırdığı göz önüne alındığında yasa dışı 

göçle mücadele devletler için zaruri hale gelmektedir.  

Yasa dışı göç ve güvenliğin birbiri içerisinde dinamikler taşımaları ve birbiriyle sebep-sonuç 

ilişkisi içinde olmaları devletleri bu yeni tehditle mücadeleye itmektedir. Bu amaçla gerek 

uluslararası gerekse ulusal alanda çeşitli hukuksal düzenlemeler ve politikalar yürürlüğe 

konmaktadır.  

Hedef bölge konumda olan Avrupa’nın yasa dışı göçle mücadelede katı bir tavır sergilediği 

görülmektedir. Birlik bünyesinde yasa dışı göçü engelleyici önlemler arasında sıkı vize 

politikaları, katı sınır kontrolleri, yasa dışı göçmenlerin gönüllü veya zorunlu olarak geri 

gönderilmesi gibi uygulamalar göze çarpmaktadır. Bu bağlamda ortak bir göç ve sığınma 

politikası benimsemeye yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Ancak Birlik nezdinde 

ortaya konan politikalar çoğu zaman yasa dışı göç konusunun insani boyutunun göz ardı 

edildiği eleştirilerine yol açmaktadır. 

Yasa dışı göçü tamamen ortadan kaldırmak uzun vadede dahi şu an için mümkün 

gözükmediğinden bu sorunla mücadelede en uygun yöntem, insan güvenliği konusuna daha 

fazla eğilerek göçü planlı bir seviyede tutarak ülkeler arasında absorbe ve entegre etmek 

olacaktır.  

Küresel ve bölgesel göç yollarının önemli bir kavşak noktasında bulunan Türkiye'de, bir 

taraftan yasal göç yönetimi ve uygulamalarının AB Müktesebatıyla uyumu sağlanırken, diğer 

taraftan da yasa dışı göçle mücadelede caydırıcı düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’nin göç ve iltica hususundaki düzenlemelerinde insanilik, uluslararası düzenlemelere 

riayet, bütüncül yaklaşım, profesyonel kurumsal yönetim gibi prensipleri benimsemesi arzu 

edilen bir sonuçtur. Ancak tüm bu düzenlemeler yapılırken Türkiye’nin, 1951 Cenevre 

Sözleşmesi’ne getirilen coğrafi çekincenin kaldırılması ve AB ile Geri Kabul Anlaşması 

imzalanması sonrası doğabilecek sakıncaları da göz önünde bulundurması ulusal menfaatleri 

açısından önem taşımaktadır. 
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