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BİRİNCİ BÖLÜM

YasadÔ÷Ô Göç ve Nedenleri
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Dünya tarihinde insanlar×n uzun y×llard×r yaùad×klar× yerleri açl×k, savaù ve sürgün gibi pek çok olumsuz nedenlere dayal× olarak terk ettikleri ve daha uygun yaùam koùullar×n×n var olduöu bölgelere doöru gittikleri
bilinmektedir. Dünyada özellikle son 20 y×lda meydana gelen geliùmeler, bu sosyal hareketliliöi daha da h×zland×rm×ù, göç hareketlerini bireysel veya kitlesel, baz× durumlarda zorunlu ama çoöunlukla gönüllü bir kimliöe dönüùtürmüùtür. Günümüzde ulaù×m ve iletiùim teknolojilerinin getirdiöi kolayl×klar sayesinde yasad×ù× göç
eskisine oranla daha h×zl× bir ùekilde devam etmektedir.
÷nsanlar×n yeni aray×ùlar ya da zorunluluklar sebebiyle göç etme istekleri her dönemde var olmuù ve her
dönemin kendine özgü koùullar×n×n etkisiyle farkl× ùekillerde gerçekleùmiùtir. Yasad×ù× göç, bu isteklerin yasal yollarla karù×lanamamas× sonucu ortaya ç×kan bir kavramd×r. K×saca yasad×ù× göçler, bireylerin vatandaù×
olduklar× ya da ikametlerinin bulunduöu bir ülkeden deöiùik nedenlerle ayr×l×p baùka bir ülkeye yerleùmek
üzere veya yerleùmeyi planlad×ö× ülkeye gidiù güzergâh×ndaki baùka bir ülkeyi transit olarak kullanmak üzere
o ülke/ülkelerin yasal düzenlemelerine ayk×r× olarak giriù/ç×k×ù yap×lmas×yla gerçekleùen göçlerdir. Bir ülkeye
yasal yollarla girmiù ancak yasal kal×ù süresini doldurduöu halde kalmaya devam eden yabanc×lar da yasad×ù×
göçün konusu olabilmektedir. Dolay×s×yla yasad×ù× göçler kanunlarda yer alan kriterlere göre düzenlenmiù
prosedürün d×ù×nda kal×narak yap×lmaktad×r. Kay×t alt×na al×nmadan, gizli ve kaçak yollarla yap×lan bu göç
hareketlerinin ekonomik, sosyolojik ve kriminolojik birçok yans×mas× günümüzde tart×ù×lmaktad×r.
Dünyan×n birçok yerinde yaùanan ekonomik krizler, doöal afetler ve iç savaùlar gibi nedenler göç üzerinde
etkili olmuù ve dünyada göç hareketlerini aç×klamaya çal×ùan çeùitli görüùler ortaya konmuùtur. Bunlardan bir
k×sm× ekonomik faktörlere vurgu yaparken bir k×sm× ise bireysel ve psikolojik etkenleri ön plana ç×karmaktad×r. Ancak, günümüzde bu yaklaù×mlar×n yerini göçü küreselleùme içerisinde bir süreç olarak alg×layan yaklaù×mlar almaktad×r. Çünkü göç süreci, birden fazla coörafyay× ilgilendirmektedir. Hangi nedenlere dayan×rsa
dayans×n, göç ve göçe baöl× sorunlar insanl×k var olduöu sürece olmuù ve var olmaya devam edecektir.
Yasad×ù× göç karar×, ekonomik ve sosyal zorluklar ile siyasal istikrars×zl×klar×n dayatt×ö× hayat ùartlar×ndan
s×yr×lmak isteyen ve bunun için çeùitli aray×ùlar içinde olan kiùiler için bir “ç×kar yol” haline gelmiùtir. Bu kiùilerin bir k×sm×, televizyon, arkadaù sohbeti, akraba tavsiyesi veya tamamen macera endeksli olarak kulaktan
dolma bilgilerle yola ç×kmaktad×r. Bu kiùiler, genellikle kendilerini sürükleyen ùartlara göre yollar×n×n güzergahlar×n× çizmekte, fakat yolda ciddi zorluklara, yakalanma ve s×n×rd×ù× edilme gibi baùar×s×zl×klara katlanmak
durumunda kalmaktad×rlar. Ancak, bizzat kendi tecrübesi veya tan×d×klar×n×n yaùad×klar×ndan örnek alarak,
benzer göç yollar×n×, yöntemlerini ve hatta kaçakç×lar× kullanan göçmenler de çokça görülmektedir. Bu yol ve
yöntemlerle gitmeyi hedefledikleri yerlere varan yasad×ù× göçmenlere, her ne kadar yasal statü ve koruma
alt×nda olmasalar da, daha önce oralara yerleùmiù olan tan×d×klar× (ve hatta uyrukdaùlar×) taraf×ndan sahip
ç×k×lmakta, yerleùme ve çal×ùma gibi temel sorunlar× çözülmekte, ayn× dili konuùtuklar× bu kiùiler vas×tas×yla
sosyal, ekonomik ve duygusal ihtiyaçlar× karù×lanmaktad×r.
Bu çerçeveye göre, yasad×ù× göç karar× vermede,

•

Ekonomik beklentilerin zorlad×ö×,

•

Baùkalar×nca yaùanan benzer tecrübelerin kolaylaùt×rd×ö×,

•

Sosyal aö-baölar×n rahatlatt×ö× bir süreç, etkili olmaktad×r (øekil-1).
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ekil-1: Yasad×ù× Göçmenlerin Göç Karar× Verme Süreçleri

Kaynak ülkede yaùanan;
· Ekonomik güçlükler

KOLAYLAøTIRICILAR
Hedef ülkede yaùayan;

· Sosyal endiùeler

Daha önce denenmiù ve
kullan×lm×ù;

· Aile üyeleri

· Siyasal istikrars×zl×klar

· Benzer göç yollar×

· Arkadaùlar

· Akrabalar

· Benzer göç yöntemleri

TET÷KLEY÷C÷LER

· Bilinen kaçakç×lar

RAHATLATICILAR

Göç sürecini belirleyen faktörler ve bu süreçte yer alan aktörler zamanla deöiùim göstermektedir. Göç politikalar×, ekonomi, ticaret, iù gücü piyasalar×, saöl×k, kültür, güvenlik ve risk alanlar×n×n ulusal ve uluslararas×
düzeyde kesiùmesiyle meydana gelmektedir. Göç sürecinin aktörlerini ise bireyler, aileler, toplumlar, devletler ve kaçakç×lar oluùturmaktad×r.
Göçü tetikleyen nedenlerden biri de parçalanm×ù ailelerin birleùme ihtiyac×d×r. Gerek f×rsat eùitsizliöi veya
zulüm görme endiùesi, gerekse ekonomik nedenlerle ülkesinden ve dolay×s×yla ailesinden ayr×lan bir birey
tekrar ailesiyle bir araya gelmek için yasal veya yasad×ù× pek çok yolu denemektedir.

Harita 1: Kiùi Baù×na Düùen Milli Gelir Aç×s×ndan Kaynak ve Hedef Ülkeler

$
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Ülkelerin içinde bulunduklar× dalgalanmalara göre göçün farkl×l×k arz etmesi oldukça doöald×r. Hiç ùüphesiz
yaùanan olaylar×n niteliöine göre bu olaylar×n devam×nda ileride yaùanacak olan göç dalgalanmalar×n×n
hangi doörultuda ve hangi h×zda olacaö×na iliùkin öngörüler yap×labilmektedir.
Göç nedeninin toplumlarda meydana gelen sosyal, ekonomik ve siyasi deöiùimlerle yak×n iliùki içinde olduöu
görülmektedir. Kimi zaman kalk×nmas×n× h×zland×rmak isteyen ülkeler iùgücü kaynaö× olarak gördüöü ülkelerle
anlaùma yaparak bu aç×ö×n× kapamakta, kaynak ülkeler de istihdam etme s×k×nt×lar× yüzünden bu tür ihtiyaçlar×
memnuniyetle karù×lamaktad×r. Böylece iùgücü pazar×n× hedef ülkelere arz etmiù olmaktad×r. Göçler daha çok,
ekonomik kriz anlar×ndan sonra hareketlenmektedir.
2000’li y×llar sonras×nda Türkiye’nin, göç veren bir ülke olmaktan ziyade göç alan bir ülke haline geldiöi iddia
edilmektedir. Türkiye’de güvenlik güçlerince 2000 y×l×nda yakalanan yasad×ù× göçmenlerin say×s× 94.514 iken,
bu say× 2003 y×l×na kadar azalma eöilimi göstererek neredeyse yar×s×na kadar (56.219) inmiù, daha sonraki
y×llarda iniùli-ç×k×ùl× bir seyir izlemiù ve 2009 y×l×na gelindiöinde ise son on y×l×n en düùük say×s× olan 34.345
kiùiye gerilemiùtir. Bu düùüù, bir sonraki y×l olan 2010’da devam etmiù, ancak 2011 y×l×nda 44.415 yasad×ù× göçmen yakalanm×ù ve tekrar yükselme trendine geçmiùtir (Tablo-1; Grafik-1)

Tablo-1 2001-2011 Y×llar× Aras×nda Yakalanan Yasad×ù× Göçmenlerin Uyruklar×na Göre Say×lar×

UYRUK

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Burma

-

-

73

37

33

5

1502

4831

4087

4531

9800

Filistin

13

934

648

264

1295

1525

8313

6941

5393

5958

5357

Afganistan

9701

4246

2178

3442

2363

3665

6614

10839

3917

2725

3843

Pakistan

4829

4813

6258

9396

11001

3508

6970

9186

2774

1842

2226

Somali

136

591

1806

2756

3118

3468

3921

3348

2284

2383

1966

Türkiye

5304

6951

5660

3341

2164

2052

2476

2520

2145

1838

1594

Irak

18846

20926

3757

6393

3591

6412

9384

4818

1128

1327

1142

Rusya F.

3893

2139

2130

1266

1152

730

817

1232

799

1231

1270

÷ran

3514

2508

1620

1265

1141

972

1107

1288

817

1075

958

Azerbaycan

2426

2349

1608

1591

1410

937

1227

1681

1234

987

1068

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüöü, Yabanc×lar Hudut ÷ltica Dairesi
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Grafik-1 1995-2011 Y×llar× Aras×nda Yakalanan Yasad×ù× Göçmenlerin Say×lar×

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüöü, Yabanc×lar Hudut ÷ltica Dairesi

Göç eöilimlerini belirleyen bir baùka neden kaliteli eöitim alma ve kariyer sahibi olma arzusu olarak gösterilebilir. Eöitim kalitesi yüksek olan ülkelere yönelik öörenci göçü yayg×n olarak görülmektedir. Bunun
yan× s×ra demokratik ve siyasal haklar×n elde edilmesi ad×na da bu konuda daha ileri olan hedef ülkelere
göç yap×lmaktad×r.

TÜ
TÜRK÷YE’DEK÷ YASADIøI GÖÇMENLER÷N KARAKTER÷ST÷KLER÷
Ülkeleraras× sosyo-ekonomik farkl×l×klar göç hareketliliöini belirleyen unsurlardand×r. Göçmenlerin yaù×, cinsiyeti, eöitim ve istihdam durumlar× gibi sosyal ve ekonomik göstergeler, göçün ve göçmenin niteliöini belirlemektedir. Özellikle göçmenin yaù× üzerine yap×lan çal×ùmalarda genç nüfusun önemli bir paya sahip olduöu görülmektedir. Daha çok gençlerin oluùturduöu yasad×ù× göçmenlerin cinsiyetlerine bak×ld×ö×nda ise erkeklerin
aö×rl×kta olduöu görülmektedir. Yap×lan çal×ùmalar, erkeklerin geride b×rakt×klar× ailelerinin geçimini saölamak
amac×yla kad×nlardan daha fazla göç etme gereöi duyduöu, kad×nlar×n ise geride kalarak ailenin bak×m×yla
ilgilendiöi görülmektedir. Say×lar× az da olsa ailece göçlere de rastlanmaktad×r.
Yasad×ù× göçmenlerin diöer bir özelliöi ise gelir seviyelerinin oldukça düùük olmas×d×r. Vas×flar× k×s×tl× olan
veya vas×fs×z kiùilerin daha çok göç ettikleri gözlenmektedir. Göç veren ülkelerin pek çoöunda iùsizlerin çal×ùanlara göre göçe daha yatk×n olduöu belirtilmiù ve belli bir sosyo-ekonomik s×n×r×n alt×ndaki kiùilerin kaynak
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yetersizliöi yüzünden göç ettikleri vurgulanm×ùt×r. Her ne kadar kalifiye olmama, gittikleri ülkelerde iù bulamayacaklar× gibi bir sonuç doöuracak gibi görünse de, zaten hedef ülkelerde göçmenleri daha çok vas×fs×z
iùgücü gerektiren iùler beklemektedir. Bu nedenle, yasad×ù× göçmenler kaçak olarak çal×ùabilecekleri iùleri
bulmakta güçlük çekmemektedirler. Türkiye’de bulunan yasad×ù× göçmenlerin cinsiyet, yaù ve medeni durumlar×, öörenim durumlar×, sosyo-ekonomik özelikleri Tablo 2'de gösterilmiùtir.
Tablo-2 Yasad×ù× Göçmenlerin Cinsiyet, Yaù ve Medeni Durumlar× (N=1334)
Deöiùkenler

Ortalama (SS)/ %

Cinsiyet (%)
Erkek

88

Kad×n

12

Yaù (Ort/SS)

25,9 (7,34)

0-18 (%)

9,6

19-25 (%)

49,3

26-30 (%)

21,2

31-45 (%)

18,7

46-80 (%)

1,3

Medeni Durum (%)
Bekâr

69,5

Evli

28,1

Boùanm×ù

1,1

Dul

1,1

Ayr× yaù×yor

0,2

Cinsiyet, Yaù ve Medeni Durumlar×
Türkiye’ye gelen yasad×ù× göçmenlerin %88’i erkeklerdir. Yasad×ù× göçmenlerin ortalama yaù× 26, yaù aral×ö×
19-25 yaù grubunda olanlar ise çoöunluöu olusturmaktad×r. Diöer bir ifadeyle ülkemizi ilgilendiren yasad×ù×
göçün aktörleri daha çok genç yaùtaki erkeklerdir. Bu kiùilerin medeni durumlar×na bak×ld×ö×nda ise her on
yasad×ù× göçmenden yedisinin bekâr olduöu görülmektedir.

Öörenim Durumlar×
Yasad×ù× göçmenlerin eöitim düzeyleri incelendiöinde her dört kiùiden birisinin okuma yazma bilmediöi ortaya
ç×kmaktad×r. ÷lkokul mezunu olanlar %40, ortaokul mezunu olanlar ise %20 civar×nda bir kesimi oluùturmaktad×r. Bu durumda, hiç okur-yazar olmayanlar ile en çok 8 y×ll×k eöitim alm×ù ya da bu eöitimlerini tamamlamadan ayr×lm×ù olanlar toplamda %85’lik bir grubu oluùturmaktad×r. Yasad×ù× göçmenler aras×nda üniversite ve
lisansüstü eöitimi olanlar ise neredeyse yok denecek kadar azd×r.
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Mesleki Durumlar×
Yasad×ù× göçmenlerin ülkelerinde yapt×klar× iùler ve meslek kollar×na bak×ld×ö×nda önemli bir k×sm×n×n iùsiz
(%36,3) olduöu göze çarpmaktad×r. Bir meslek sahibi olanlara bak×ld×ö×nda çoöunluöunun serbest meslek
sahibi olan kiùiler (%34,6) olduöu, bir k×sm×n×n iùçi (%13,6) ve çiftçi (%3) olduöu, geri kalan çok büyük bir bölümün ise hizmet sektörü olarak adland×r×labilecek düùük seviyede gelir getiren, vas×fs×z mesleklerde (hamall×k,
inùaat iùçiliöi, ùoförlük gibi) çal×ùt×klar× göze çarpmaktad×r.

TÜRK÷YE’DEK÷ YASADIøI GÖÇMENLER÷N ÜLKELER÷NDEN AYRILMA SEBEPLER÷
Yasad×ù× göçmenlerin ülkelerinden ayr×lma sebepleri incelendiöinde, büyük çoöunluöun (%74) yurtd×ù×nda
para kazanmay× hedeflediöi, bunlar×n d×ù×nda bir k×sm×n×n savaùtan kaçt×ö× (%5,4), siyasi nedenlerle (%2,7)
ülkesinden ayr×ld×ö×, ailesine kavuùmak istediöi (%2,7) anlaù×lmaktad×r. Bu nedenler d×ù×nda ailevi ve dini bask×lar×n etkisiyle, eöitim görme isteöiyle, tedavi olmak amac×yla, evlenmek veya kan davas×ndan kaçmak, hatta
tüp bebek sahibi olmak için dahi ülkesinden yasad×ù× yollarla ayr×lan göçmenlere rastlanmaktad×r (Tablo-3).

Tablo-3 Yasad×ù× Göçmenlerin Ülkelerinden Ayr×lma Sebepleri (N=1334)
Ülkeden Ayr×lma Sebebi

(%)

Para kazanmak için

74,0

Savaù nedeniyle

5,4

Siyasi nedenlerle

2,7

Yurtd×ù×ndaki ailesinin yan×na gitmek için

2,7

Diöer

15,2

Ön plana ç×kan ayr×lma sebeplerinin, ‘daha iyi bir yaùam ve daha rahat yaùam ùartlar×na sahip olmak için daha
fazla kazanma arzusu’ olduöunu söylemek mümkündür. Küreselleùmenin dünyaya sunduöu önemli avantajlar×ndan birisi olan iletiùimin h×zlanmas× ve ucuzlamas×, insanlar×n dünyan×n dört bir yan×nda dahi olsalar kolayl×kla haberleùmelerine imkân saölamaktad×r. ÷nsanlar ayn× zamanda, dünyan×n her taraf×nda meydana gelen
bir olay× en k×sa sürede bir baùka ülkede duyabilmekte, seyredebilmekte ve ùahit olabilmektedir.
Ancak bu durum, hayat×n× zor ùartlarda yaùayan, çeùitli ekonomik ve politik zorluklar içinde yaùamlar×n× idame
ettirmek zorunda olan insanlar aç×s×ndan “doöup büyüdüöü memleketinde bu ùartlar alt×nda kalmak'' veya
''baùka ülkelerde daha iyi yaùayan insanlar aras×na kar×ù×p onlar gibi yaùamak” ùeklinde bir ikilem oluùturmaktad×r. Ülkesinde kazand×ö× ve kendisi ile ailesinin karn×n× doyurmaya ancak yeten bir miktar ile yetinmekte
olan kiùiler “neden daha çok kazan×p çocuklar×na daha iyi bir eöitim imkân× sunmad×klar×n×” sorgulamaktad×r-
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lar. Kendi ifadeleriyle “y×llarca kendi ülkelerini sömürerek ülkelerini zenginleùtiren bat×l× ülkelerin bu ülkelere
ve vatandaùlar×na borçlu olduklar×” da yüksek sesle tart×ù×lmaktad×r. Kendi ülkelerinde daha iyi yaùam ümitleri
tükenen, çocuklar×na daha bir yaùam vaat edemeyen, ülkesine ait gelecek beklentileri s×f×rlanm×ù kiùiler, bir
alternatif yol olarak, bat×l× ve geliùmiù ülkelerde yaùamlar×n× sürdürmek için f×rsat kollamaktad×rlar.

TÜRK÷YE’DEK÷ YASADIøI GÖÇMENLER÷N G÷TMEY÷ HEDEFLED÷KLER÷ ÜLKELER
AB’nin doöudaki giriù kap×s× olan Yunanistan yasad×ù× göçmenlerin en çok hedefledikleri ülke konumundad×r.
Bu ülkenin ard×ndan, ÷talya, Almanya, Fransa, Kanada, ÷sviçre, Avusturya, ÷ngiltere gibi ülkeler en çok gidilmek
istenen yerlerdir (Tablo-4).
Tablo-4 Yasad×ù× Göçmenlerin Gitmeyi Hedefledikleri Ülkeler (N=1334)

Ülkeler

(%)

Yunanistan

47

÷talya

12

Almanya

8

Fransa

5

Kanada

3

÷sviçre

3

Avusturya

2

÷ngiltere

2

Norveç

2

Diöer

15

Bu tercihlerin neden yap×ld×ö×, neden baz× ülkelerin diöerlerine oranla daha çok ön planda yer ald×ö×yla ilgili
farkl× bak×ù aç×lar× bulunmaktad×r. Öncelikle, yasad×ù× göçmenler, yola ç×kmadan duyduklar× hikâyelerden, anlat×mlardan ve özellikle kaçakç×lardan büyük ölçüde etkilenmekte ve kendilerine çizilen yol güzergâh× da bu
kapsamda oluùmaktad×r. Gerçekten de kaçakç×lar, göçmenlere nereye kadar götürebileceklerini, hangi ülkeye
ulaù×rsa orada ne gibi imkânlara kavuùabileceöini aktarmaktad×rlar. Bu kapsamda, Yunanistan iltica baùvurusu yap×labilecek en yak×n AB ülkesi olmas× nedeniyle cazip görülmüùtür. Ancak bu eöilimin, 2011 y×l× içinde
Yunanistan’da yaùanan ekonomik krizin duyulmas×yla k×smen de olsa deöiùikliöe uörad×ö× da deöerlendirilmektedir.
Göçmenin maddi durumu ve kaçakç×lara ne kadar ödeme yap×labileceöi de hedef ülkenin belirlenmesinde
bir baùka göstergedir. Örneöin, Afganistan’dan yola ç×kan birisi Türkiye’ye gelmek için 3000 Dolar ödüyorsa,
Yunanistan’a gitmek için 5000 Dolar ödemek durumunda olacakt×r. Bu durumda tercihlerin eldeki paraya göre
belirlenmesi gerekmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Göçmen KaçakçÔlÔôÔ

166

Göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetleri, haks×z kazanç temin etmek amac×yla hareket eden ve uluslararas× irtibatlar× bulunan suç örgütlerince organize edilmektedir. ÷nsanlar×n daha iyi bir yaùam sürmek amac×yla, ekonomik ve sosyal yönden daha geliùmiù ülkelere gitme arzular×n×n organizatörler taraf×ndan sömürüldüöü
görülmektedir.
Yasad×ù× göçün ve dolay×s×yla göçmen kaçakç×l×ö×n×n oluùumunda ve artmas×nda etkili olan faktörler
ùunlard×r;

•

Göçmenlerin yasal göç kanallar×ndan istedikleri ülkeye gidememeleri ve giriù koùullar×n×n giderek zorlaùmas×,

•

Bölgesel kar×ù×kl×klar ve iç savaùlar, ülkeler aras×nda meydana gelen ç×kar çat×ùmalar×, siyasi istikrars×zl×klar,

•

Baz× geliùmiù ülkelerin yasad×ù× göçü özendiren politikalar×,

•

Hedef ülkelerce ucuz iù gücüne duyulan ihtiyaç,

•

Ekonomik nedenler, ülkeleraras× ekonomik ve sosyal yaùam standard× fark×n×n bulunmas×,

•

Ülkeler aras×ndaki gelir daö×l×m× uçurumundan etkilenen kitlelerin daha rahat ve iyi bir yaùam sürme
arzusu,

•

Salg×n hastal×klar,

•

Geliùen teknoloji ile birlikte iletiùim ve haberleùme imkânlar×n×n göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetlerini kolaylaùt×rmas×,

•

Suç organizasyonlar×n×n faaliyetleri ve kolay para kazanma düùüncesi.

Bu bölümde, yasad×ù× göçmenlerin s×n×rlardan giriù-ç×k×ùlar× ile ülke içindeki hareketlerini organize eden, kolaylaùt×ran veya bunlara yard×m eden kaçakç×lar×n özelliklerine yer verilmiùtir.

G
GÖÇMEN KAÇAKÇILARININ DEMOGRAF÷K PROF÷L÷
Göçmen kaçakç×lar×n×n karakteristik özellikleri faaliyet yürüttükleri bölgelere ve bu bölgelerin toplum dinamiklerine, örf, adet ve kültürel deöerlerine göre farkl×l×k gösterebilmektedir. Fakat bunu ortaya koyan çal×ùmalar s×n×rl×d×r. Bunun baù×ca nedeni, bu eylemin bir suç olmas×, dolay×s×yla gizli ve çoöunlukla örgütlü olarak
iùlenmesidir. Bu kiùileri bulmak, bulunsa dahi araùt×rmac×larla konuùmalar×n× saölamak güç bir iùtir. Göçmen
kaçakç×lar×n×n mesleki s×rlar×n×n deùifre olmamas× için gerekli bilgileri araùt×rmac×larla paylaùmak istememeleri ise bir baùka nedendir. Bu nedenlere baöl× olarak yasad×ù× göçmenlerle ilgili profil çal×ùmalar×na daha
çok rastlamakta iken, göçmen kaçakç×lar×n×n sosyal, kültürel ve ekonomik karakteristiklerini inceleyen profil
çal×ùmalar× pek görülmemektedir.
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Cinsiyet, Yaù, Medeni ve Öörenim Durumlar×
Göçmen kaçakç×l×ö×n×n gizli, sakl× ve fiziki zorluklar içerisinde iùleniyor olmas× nedeniyle, kaçakç×l×k yapacak
kiùilerin belirli karakteristik özelliklerde olduöu söylenebilir. Bu anlamda Türkiye'nin doöu s×n×rlar×n×n daöl×k
olmas×; bat× s×n×rlar×n×n ise denize k×y×s× olmas×, dolay×s×yla zorlu bir yaùam mücadelesi gerektiren fiziki güç
ve deneyim isteyen iùlerden olmas× bak×mlar×ndan göçmen kaçakç×l×ö× daha çok erkek egemen bir suç sektörü
olmuùtur.
Tablo-5 Göçmen Kaçakç×lar×n×n Cinsiyet, Yaù, Medeni Durumu ve Öörenim Durumlar× (N=106)
Deöiùkenler

Ortalama (SS)/ %

Cinsiyet (%)
Erkek

98,1

Kad×n

1,9

Yaù

32,8 (14,78)

18-25

8

26-30

18

31-40

43

41-50

23

51-69

7

Medeni Durum (%)
Bekâr

17

Evli

78

Boùanm×ù

5

Ayr× yaù×yor

1

Öörenim Durumu (%)
Okur-Yazar Deöil

2

÷lkokul Mezunu

58

Ortaokul Mezunu

19

Lise Mezunu

18

Üniversite Mezunu

3

Türkiye’deki göçmen kaçakç×lar× daha çok 30-40’l× yaùlardaki erkeklerden oluùmaktad×r. Göçmen kaçakç×lar×n×n büyük bir çoöunluöu evli olup öörenim düzeyleri de düùüktür (Tablo-5).
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Mesleki Durumlar×
Göçmen kaçakç×lar×n×n büyük k×sm×n×n geçmiùte ya da hali haz×rda farkl× iù kollar×nda çal×ùt×klar× ve en az×ndan
geçimlerini saölayacaklar× bir mesleöe sahip olduklar× görülmüùtür. Ayr×ca tekstil, inùaat sektörü gibi baz×
iù kollar×nda vas×fs×z iùçi çal×ùt×r×lmas× mümkün olduöundan Türkiye'ye gelen yasad×ù× göçmenlerin, ülkede
kald×klar× süre içerisinde kaçakç×lar×n legal alanda yapt×klar× iùlerde istihdam edildiklerine rastlanm×ùt×r. Kaçakç×lar aras×nda iùsiz olanlar da bulunmaktad×r. Ekonomik dar boöaz zamanlar×nda, krizin suçlu faaliyetlere
etki ettiöi ve çaresiz kalan s×n×r ve k×y× bölgesi insanlar×m×z×n az say×da da olsa bu tür nedenlerle göçmen
kaçakç×l×ö× faaliyetlerinde rol alabildikleri de deöerlendirilmektedir.
Göçmen kaçakç×l×ö×n×n ekonomik kazanç elde etmek için yap×lan bir iù olduöu konusunda ùüphe yoktur. Bununla birlikte, bir kiùinin neden göçmen kaçakç×l×ö× yapt×ö× sorgulanmaya deöer bir konudur. ÷htiyaçlar×n çoöald×ö× ve karù×lama imkânlar×n×n azald×ö× günümüzde kolay ve h×zl× para kazanma f×rsat× sunan göçmen kaçakç×l×ö× alternatif bir kazanç kap×s× olmaktad×r. Bu faaliyetler için genellikle büyük ölçüde sermayeye ihtiyaç
bulunmamaktad×r. Ayr×ca ekonomik kriz dönemlerinin ve istihdam probleminin getirdiöi imkâns×zl×klar ile s×n×r
güvenliöi ile ilgili eksikliklerin bu suça kat×l×mda önemli rol oynad×ö× gözlenmektedir.

Uyruklar×
Göçmen kaçakç×l×ö×, kaynak, transit ya da hedef ülke vatandaùlar×nca iùlenen, çok uluslu aölar×n hâkim olduöu
bir suç türüdür. Türkiye‘de durum bu ùekildedir. Planlamalar genellikle kaynak ülkede yap×lmaktad×r. Daha
sonra planlamaya göre diöer ülkelerdeki aölar bir ùekilde sürece dahil edilmektedir. Türkiye’de en çok Irak,
÷ran, Pakistan, Afganistan, Ukrayna, Filistin, Suriye, Bangladeù ve Yunanistan uyruklu göçmen kaçakç×lar×na
rastlanmaktad×r. Bu kapsamda, yasad×ù× göçmenler ile göçmen kaçakç×lar× aras×nda uyruklar× bak×m×ndan bir
iliùkinin olduöu görülmektedir. Bununla birlikte say×sal aç×dan Türkiye’de faaliyet gösteren göçmen kaçakç×lar× çoöunlukla Türk vatandaùlar×ndan oluùmaktad×r (Grafik-2).
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Grafik-2 2001-2010 Y×llar× Aras×nda Yakalanan Göçmen Kaçakç×lar×n×n Say×s× (÷lk 10 Uyruk)

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüöü, Yabanc×lar Hudut ÷ltica Dairesi
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Ayn× etnik köken veya ayn× bölgeden, ùehir ya da köyden insanlar×n bu tür yap×lanmalar içinde kendilerine
kolayl×kla yer bulduklar× söylenebilir. Çünkü etnisite veya hemùehrilik iliùkilerinin göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetindeki yerine bakt×ö×m×zda, daha çok yasad×ù× giriùlerin Türkiye’nin doöusundaki s×n×r illerinden yap×ld×ö×
görülmekte ve bu yörede yaùayan s×n×r köylülerinin ister istemez bu suç faaliyeti ile iç içe olduklar× anlaù×lmaktad×r. Dolay×s×yla birbirleri ile arkadaù, akraba olan veya ayn× etnik yap×dan olan insanlar, göçmen kaçakç×l×ö×nda organize olurken birbirlerinden destek ve yard×m almakta; gizli ve sakl× yürüyen bu faaliyette güven
esas×na dayal× ortak faaliyetlerde rol almaktad×rlar.
Doöu ve Güneydoöu illerinin sosyal, ekonomik ve politik durumu ve bu illerde devam eden eöitim, güvenlik,
istihdam konular×ndaki sorunlara paralel olarak sosyo-ekonomik ùartlar×n olumsuz düzeyde seyretmesi, yasal
iù sahalar×n×n ve yat×r×mlar×n yetersiz kalmas× ve dolay×s×yla istihdam aç×ö×n×n yüksek seviyelerde olmas×,
bölge insan×n×n bu tür illegal iùlere kar×ùarak geçimlerini temin etmelerine yol açmaktad×r. Yasal iù sahalar×n×n
azl×ö× ve buna nispeten yasad×ù× iù sahalar×n×n çokluöu, bölge insan× için göçmen kaçakç×l×ö× gibi sektörleri
cazip k×lmaktad×r.

KAÇAKÇILIKTA KULLANILAN YÖNTEMLER
Göçmen kaçakç×lar×n×n kaçakç×l×k faaliyeti s×ras×nda büyük oranda (%66) karayolunu kulland×klar×, karayolunun yan× s×ra deniz (%27) ve havayolunu (%7) da tercih ettikleri görülmektedir. Özellikle doöu s×n×rlar×nda
gerçekleùen giriùlerin karayolu ile yap×ld×ö×, Bat× k×y×lar× ve Trakya üzerinden gerçekleùen ç×k×ùlar×n ise denizyolu/nehir yolundan, bir k×sm×n×n ise karadan yap×ld×ö× anlaù×lm×ùt×r (Grafik-3).

Grafik-3 Göçmen Kaçakç×l×ö×nda Kullan×lan Ulaù×m Türleri (%)
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Türkiye'ye yasad×ù× yollarla giriù-ç×k×ù yapan göçmenlerin ulaù×m×nda göçmen kaçakç×lar×n×n en s×k kulland×ö×
yöntemlerden baz×lar× ùunlard×r:

•

Kara taù×tlar×n×n gizli bölmesine saklama,

•

Küçük tekne ve botla karù×ya geçirme,

•

Kara taù×t×yla nakliye,

•

Sahte belge üretme ya da temin etme,

•

Deniz taù×tlar×n×n gizli bölmesinde saklama,

•

Karù× s×n×ra yürüyerek geçirme,

•

Yurtd×ù×na uçakla legal geçiùini saölay×p sonradan aktarma yapt×rma.

Yolculuk kara yoluyla olduöunda, uygun araçlar belirlenmekte ve göçmenler bu taù×tlara bindirilmektedir. Ayr×ca baùka bir araç, göçmenlerin bulunduöu taù×t×n önünde giderek yolun güvenliöini (güzergâhtaki güvenlik
kontrol noktalar×n× haber vermek suretiyle) saölamaktad×r.
Yolculuk deniz yoluyla olacaksa yine göçmen gruba göre deniz arac× ayarlanmakta ve bunlara bindirilmek
suretiyle s×n×r geçiùleri saölanmaktad×r. Bu yöntemde, sahil güvenlik birimlerinin hareketlerini gözetleyen
birisi ayarlanmakta ve yolculuk için uygun zaman belirlenmektedir.
Yolculuk hava yoluyla gerçekleùtiöinde, geçiùler genellikle sahte belgelerle saölanmaktad×r. Uçak biletinin al×m×ndan sahte ya da önceden kullan×lm×ù pasaport/vizelerin haz×rlanmas× iùlemlerine kadar ve ayr×ca bu süre
içerisindeki bar×nma, konaklama dahil tüm düzenlemeler organizasyon taraf×ndan planlanmaktad×r.

Kaçakç×lar×n Kulland×klar× Araçlar
Gerek kara taù×tlar× ve deniz ulaù×m araçlar×, gerekse hava araçlar× kaçakç×l×kta kullan×lan taù×tlard×r. Otomobil, t×r, kamyonet, otobüs, minibüs veya tekne ile sürat botlar× göçmen kaçakç×lar×n×n yasad×ù× göçmenlerin
transferinde s×kça kulland×klar× araçlard×r. Özellikle her bir ulaù×m taù×t×n×n özelliöine ve h×z×na baöl× olarak
fiyat ve güzergâh belirlenmektedir.
Kaçakç×lardan yard×m alarak yasad×ù× yollarla giriù yapan göçmenlerin büyük bir k×sm×n×n s×n×r bölgesine yak×n
alana kadar ya da doörudan s×n×rdan geçerken çeùitli kara ve deniz araçlar×nda taù×nd×klar× görülmektedir.
Göçmenlerin büyük k×sm×, kara s×n×rlar×ndan yürüyerek ya da kat×r s×rt×nda geçmektedirler. Yasad×ù× göçmenlerin s×n×ra kadar veya baz× durumlarda s×n×rda taù×nd×klar× araçlar kullan×m s×k×l×ö×na göre ùunlard×r:
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Kara Taù×tlar×

•

Otomobil

•

Kamyon

•

Minibüs

•

T×r-Konteyn×r

•

Otobüs

•

Panelvan araçlar

Deniz Taù×tlar×

•

Yolcu ya da yük gemisi

•

Yat-bot

•

Küçük tekne

Ayr×ca göçmen kaçakç×l×ö×nda ulaù×m taù×tlar× kadar diöer teknolojik cihazlar×n da kullan×m× dikkatleri çekmektedir. Göçmen kaçakç×l×ö×nda kullan×lan araçlar geliùim sergilemiùtir. H×zl× ulaù×m araçlar× ve kitle iletiùim
hizmet aölar× bu suç faaliyetini yürütenlerce benimsenmekte ve kullan×lmaktad×r. Göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetini yürütenler aras×nda an×nda haberleùmek ve ters giden durumdan birbirlerini haberdar etmek için özellikle
“tek kullan×ml×k” cep telefonlar×n×n kaçakç×l×kta yayg×n olduöu anlaù×lmaktad×r.
÷nternet üzerinden girilen sosyal paylaù×m aölar×n×n, kaçakç×l×k yapan kiùilerin birbirlerini tan×malar× ve s×n×rlar aras× yeni irtibat ve iùbirliklerinin saölanmas×nda etkili olduöu da anlaù×lmaktad×r. Son zamanlarda kaçakç×lar GPS (Global Positioning System/Küresel Konumlama Sistemi) ad× verilen sistemleri ve benzerlerini
kullan×l×r hale gelmiùtir. Dolay×s×yla bu ve benzeri ileri teknoloji olarak say×labilecek pek çok yöntem ve araç,
kaçakç×lar×n da ilgisini çekmekte ve faaliyetlerini kolaylaùt×rabilmektedir.

Kaçakç×lar×n Yasad×ù× Göçmenleri Saklad×klar×/Bar×nd×rd×klar× Yerler
Kaçakç×lar×n “müùterileri olan” göçmenlere seyahat süresince verecekleri diöer bir hizmet, göçmenleri konaklatacaklar× yerlerin ayarlanmas×d×r. Bu bar×naklar kimi zaman otel, pansiyon ve apart daire olabileceöi
gibi “ùok” olarak adland×rd×klar× güvenli müstakil evler, gecekondular, daire ya da depolar da olabilmektedir.
øoklar, özellikle göçmenleri dinlendirmek için ayarlanan yerler deöil, güvenli geçiùi saölayacaklar× an× beklemek için konaklat×ld×klar× mekânlar×n kaçakç×larca kullan×lan ad×d×r. Bu yerler ayn× zamanda, sahte belgelerin
düzenlendiöi, farkl× uluslardan gruplar×n hedef ülkeye göre birleùtirildiöi, organizatörlerin ‘pazardan meyve
al×r’ gibi seçme yapt×klar× yerler olarak da kullan×labilmektedir.
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Göçmen kaçakç×l×ö×nda kullan×lan baùl×ca mekânlar ùu ùekilde s×ralanabilmektedir:

•

Apartman daireleri

•

Oteller

•

Köy evleri

•

Araçlar

•

Müstakil evler

•

Gecekondular

•

÷ù yerleri

•

Ormanl×k alanlar

Kaçakç×lar×n genellikle kendi evlerini “özel muamele etmek istedikleri” göçmenler için kulland×klar×na da rastlanmaktad×r. Bu ùoklarda yasad×ù× göçmenlerin fazla tutulmas× organizatör için bir kay×pt×r ancak onun için
çal×ùan “ùokçu” için her geçen gün kazan×md×r. Çünkü pansiyon niyetiyle bu evlerin göçmenlere kiraland×ö× ve
bu ùekilde konaklamadan da gelir saöland×ö× görülmektedir.
Ayr×ca gettolarda ya da köylerde bulunan küçük evlerde ve nakliye iùi yapan kamyonlar×n çekildiöi parklar×n
çevresinde bulunan dükkânlarda da kaçak göçmenlerin bar×nd×r×ld×ö× anlaù×lmaktad×r.
Son dönemde, kenar mahallelerin müstakil evlerinin ùok evler olarak kullan×ld×ö× s×kça görülmektedir. Bunun
en trajik örneklerinden birisi, ÷stanbul-Sultangazi’de yaùanan ve bir gecekonduda bar×nd×r×lan 7 yasad×ù× göçmenin yanarak can verdiöi olay olmuùtur. Özellikle ÷stanbul gibi büyük metropollerde kaçakç×lar×n kulland×klar× müstakil evlerin, çevredeki diöer konutlara uzak, iki-üç odal×, küçük ve derme çatma gecekondular olduöu
görülmektedir.
Organize ettiöi göçmen kaçakç×l×ö× olaylar× nedeniyle uzun y×llar Türkiye’de ve baz× Avrupa ülkelerinde aranan
ve yak×n zamanda KOM birimlerince yakalanm×ù olan bir kaçakç×n×n dilinden göçmen kaçakç×l×ö×nda kullan×lan
yöntemler ùu ùekilde aç×klanmaktad×r:
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B÷R÷NC÷ YÖNTEM: Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin Deniz Yolu ile Doörudan ÷talya’ya Götürülmesi
Türkiye’ye yolcubaù× vas×tas×yla gelen göçmenler, ÷stanbul iline indirilir. Buralarda önceden belirlenen “ùok” dediöimiz yerlerde bir veya iki gün konaklat×l×rlar.
Bu bar×naklar×n sahipleri olan “øoklamac×” tabir edilen kiùiler, deùifre olmamak için birkaç gün
durum izlemesi yapar. Evin takip alt×nda olup olmad×ö×n× anlamaya çal×ù×r. Bu evlerden tekne veya
minibüslere aktar×m yap×l×r. Bu aùamadan sonra, iùlemler “Minibüsçüler” taraf×ndan yap×l×r. Bu
kiùiler, deniz kenar×na sevkiyat× yaparlar.
Minibüsçülerin ald×ö× göçmenler, “Yüklemeci” olarak adland×r×lan kiùilerin bulunduöu yere getirilirler. Buralarda bekleyen yüklemeciler, göçmenleri hedef ülkeye götürecek olan teknelere bindirirler. Tekneciler, göçmenleri gidecekleri ülkeye kadar deniz yolu ile götürmekle yükümlüdürler.
Olay×n her aùamas×nda “yolcubaù×” ile temas halindedir.
Yol ücretleri göçmen baù×na belirlenir. Fiyatta anlaùma saöland×ktan sonra tüm masraf, tekneciler
taraf×ndan üstlenilir.
Göçmenler gidecekleri yere ulaùt×ktan sonra, yolcubaù× telefon ile görüùme yaparak durumu öörenir. Güvenli olarak göçmenin sevk edildiöi anlaù×ld×ktan sonra ödemeler yap×l×r.
Bu yöntemle elde edilen kazanç, kiùi baù× 3.500 – 4.000 $ aras×nda deöiùir.
÷K÷NC÷ YÖNTEM: Göçmenlerin Deniz Yolu ile Yunanistan’a Götürülmesi;
Bu yöntemde genelde birden fazla yolcubaù× görev yapar. Yasad×ù× yollardan giriù yapm×ù göçmenler, genelde ÷stanbul’da bu kiùileri bulurlar ve bu kiùiler arac×l×ö× ile nereye gidecekleri öörenilir ve
ona göre ayr×ùt×r×l×rlar.
Yolcubaùlar× göçmenleri belirli bir say×ya kadar toplad×ktan sonra ayn× önceki yöntemde olduöu
gibi göçmenleri teknelerle Yunanistan’a götürür.
Tekneciler taraf×ndan Yunanistan’a ulaùt×r×lan göçmenler, burada “Kapamac×” diye tabir ettikleri
kiùilere teslim edilirler. Kapamac×, göçmenin paras× yolcubaù×ndan gelene kadar göçmenleri rehin
tutar. Para geldiöinde, göçmenler ülke içinde serbest b×rak×l×r.
Bu yöntemle elde edilen kazanç kiùi baù× 1.200 – 1.400 $ aras×nda deöiùmektedir.
ÜÇÜNCÜ YÖNTEM: Göçmenlerin Karayolu ile Yunanistan S×n×r× Olan Meriç Nehrine Kadar
Götürülerek, Botlarla Karù×ya (Yunanistan’a) Geçirilmesi;
Bu yöntemi ekonomik düzeyi çok düùük olan göçmenler tercih ederler. ÷lk yöntemde olduöu gibi
÷stanbul’a gelen göçmenler, konaklama yerlerinden al×narak Yunanistan kara s×n×r×nda bulunan
Meriç nehrine götürülürler.
Buradaki bekleyen “yüklemeciler” Meriç’in karù×s×na (Yunanistan’a) botlarla geçirmek suretiyle
kaçakç×l×ö× planlarlar.
Bu yöntem göçmen kaçakç×l×ö×ndaki en ucuz yoldur. Bu yöntemle elde edilen kazanç kiùi baù× 200
– 300 $‘a kadar düùebilmektedir.
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Harita-2 Uluslararas× Yasad×ù× Göç Güzergâhlar×nda Türkiye’nin Durumu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIõI FAAL÷YETLER÷NDE TÜRK÷YE’N÷N DURUMU VE GÜZERGÂHLAR
Göçmen kaçakç×l×ö×, gerek ülke güvenliöini gerek insan güvenliöini tehdit eden sorunlar olarak dünya gündeminde önemli bir yer iùgal etmektedir. Türkiye, dünya üzerinde bulunduöu konum itibariyle bu sorunlar×n en
yoöun ùekilde yaùand×ö× ve hissedildiöi bir bölgede bulunmaktad×r.
Yasad×ù× göçmenlerin geldikleri ülkelerde yaùanan iç kar×ù×kl×klar, ekonomik ve siyasi sorunlar ile baz× Avrupa
ülkelerinin göçü özendirici politikalar× nedeniyle göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmeye çal×ùt×klar× ve bu nedenle ülkemizi transit olarak kulland×klar× görülmektedir. Bu durum, Türkiye’nin yasad×ù× göç hareketlerinden
olumsuz etkilenmesine yol açmaktad×r.
Türkiye, göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetlerinde çoöunlukla transit (%62), ancak artan oranda hedef (%28) ülke
konumundad×r.
Meydana gelen göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetleri iki yönlü olarak gerçekleùmektedir:

•

Transit olarak Avrupa ülkelerine gerçekleùtirilen göç hareketleri

•

Türkiye’de kalmaya yönelik göç hareketleri

Türkiye’ye kadar gelen yasad×ù× göç güzergâhlar×na bak×ld×ö×nda (Harita-2) aùaö×daki rotalar×n diöerlerine
oranla daha s×k kullan×ld×ö× görülmektedir. Bu güzergâhlar aùaö×daki gibidir;

•

Myanmar-÷ran-Türkiye

•

Afganistan-÷ran-Türkiye

•

Pakistan-÷ran-Türkiye

•

÷ran-Türkiye

•

Irak-Türkiye

•

Suriye-Türkiye

•

Filistin-Suriye-Türkiye

•

Afrika ülkeleri (özellikle Somali ve Eritre)-Suriye-Türkiye
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Harita-3 Ülke ÷çi Güzergâhlar
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Ülke içi güzergâhlar×n belirlenmesinde kaçakç×lar×n çok farkl× argümanlarla deöerlendirme yaparak yasad×ù×
göçmenleri yola ç×kard×klar× ve rota çizdikleri tespit edilmiùtir. Yasad×ù× göçmenlerin Türkiye’ye giriù ç×k×ù
rotalar× çoöu zaman iki belirgin koùula baöl×d×r:

•

Coörafi zorunluluklar

•

Arac× kiùilerin tercihleri

Yasad×ù× göçmenlerin büyük bir çoöunluöu arac× olan göçmen kaçakç×lar×na belirli bir ücret ödeyerek göç
etmektedir. Dolay×s×yla bu arac×lar×n köprü ülke tercihleri, göçmenlerin geçecekleri ülkelerin seçilmesi aç×s×ndan belirleyicidir.
Genellikle trafiöin yoöun olduöu ve dolay×s×yla araç kontrollerinin daha az yap×labildiöi özel günler, göçmen
kaçakç×lar×n×n ülke içi güzergâhlar×n belirlenmesinde dikkat ettikleri parametrelerdendir. Ayr×ca ulaù×m daha
çok gece yar×lar× ve alternatif rotalar üzerinden yap×lmakta, gerektiöinde yol mesafesini art×rarak da olsa ana
karayollar×n× kullanmad×klar× görülmektedir. Ana yollar ve arterler zorunlu kal×nmad×ö× sürece kullan×lmamaktad×r.
Ülkede kalacak yasad×ù× göçmenlerin büyük bir k×sm×n×n ÷stanbul ve ÷zmir gibi nüfus olarak kalabal×k ve sosyal
doku olarak da heterojen kentleri tercih ettikleri de bilinmektedir.
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GÖÇMEN KAÇAKÇILARININ SUÇA YÖNEL÷K TUTUMLARI
Sermayesi insan olan böyle bir suça iùtirak etmek için genellikle yüklü miktarda paraya, bilgiye ve teknik
kapasiteye gerek duyulmad×ö× görülmekte ise de, profesyonel tarzda göçmen kaçakç×l×ö×n× organize etmek
isteyen suç gruplar× bilgi, emek ve maddi sermayeye ihtiyaç duyulmaktad×r. Örneöin sahte pasaport ve vize
için daha uzman bir kadroyla çal×ù×lmas× gerekmektedir.
Göçmen kaçakç×l×ö×n×n, yüksek risk taù×yan uyuùturucu ve silah kaçakç×l×ö× gibi suçlara k×yasla daha az risk taù×makta olduöu gözlenmiùtir. Bu durum göçmen kaçakç×l×ö×na olan ilgiyi art×rmaktad×r. Kaçakç×lar×n, göçmenlere sunulan hizmeti meùru gördükleri, insanlara yard×m ettikleri gerekçesiyle vicdanen herhangi bir s×k×nt×
yaùamad×klar× da gözlenmektedir.
÷nsanlar×n, göçmen kaçakç×l×ö×n× yaùad×klar× çevrede öörendikleri söylenebilir. Toplum nazar×nda bu kaçakç×l×k
türü suç gibi deöil, bilakis zorda kalm×ùlara yard×m eli uzatmak ùeklinde alg×lanabilmektedir.
Kaçakç×lar×n yapt×klar× suçlu faaliyetlerine bak×ùlar× ùu baùl×klarda özetlenebilir:

•

Sermaye gerektirmediöi için kolayca iùlenmektedir

•

Özel bir bilgi ve beceri gerektirmemektedir

•

Yasad×ù× göçmenlere insani yard×mda bulunuluyor düùüncesi suçun meùrulaùt×r×lmas×n× saölamaktad×r

•

÷ùten elde edilen gelir, maliyetiyle k×yaslanmayacak ölçüde yüksektir.

TÜRK÷YE’DE YASADIøI GÖÇMEN VE KAÇAKÇI ÷L÷øK÷S÷
Türkiye üzerinden gerçekleùen s×n×r geçiùlerinin büyük çoöunluöunun kaçakç× yard×m× olmaks×n×z gerçekleùmesi mümkün deöildir. Nitekim kaçakç×lardan s×n×r geçiùi esnas×nda yard×m ald×klar×n× belirten yasad×ù×
göçmenlerin oran× yaklaù×k %85’tir (Grafik-4).
Yasad×ù× göçmenlerin beyanlar×na göre, Türkiye’ye giriùe yard×m eden kaçakç×lar×n sadece beùte birinin, yasad×ù× göçmenin ülkesinden ç×k×ù×na da yard×m eden kaçakç×lar olduöu anlaù×lmaktad×r. Diöer bir deyiùle, her
ne kadar yasad×ù× göçmen bir kaçakç×l×k aö×/organizasyonunun yard×m×yla seyahatini sürdürüyor olsa da,
ùebekeler, sürekli deöiùen coörafyada farkl× yerel kaçakç×lar vas×tas×yla faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Grafik-4 Kaçakç×lardan Yard×m Alan Yasad×ù× Göçmenlerin Oran×
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Göçmen kaçakç×lar×, ülkeye giriùlerini saölad×klar× yasad×ù× göçmenlerin ülke içinde kalacaklar×/bar×nd×r×lacaklar× yerleri ayarlarlarken, bir an önce ülkeden ç×k×ùlar×n× saölayabilmek için uygun ùartlar×n oluùmas×n×
(hava ùartlar×, güvenlik kontrolleri, s×n×r×n karù× taraf×ndaki kaçakç×n×n müsaitliöi gibi) da beklemek durumundad×rlar. Bu nedenle, yasad×ù× göçmenlerin baz× durumlarda “ùoklarda” günlerce beklemeleri gerekmektedir. Kaçakç× ve yasad×ù× göçmen aras×nda, bu zaman zarf×nda, mesafeli ancak sayg×l× bir iliùki
yaùanmaktad×r. Kaçakç×, müùterisi niteliöindeki insanlara genellikle ùiddet uygulamamakta, minimum düzeyde g×da ihtiyaçlar×n× gözetmeye çal×ùmaktad×r. Kaçakç×, göçmenle ters düùmek ve kalabal×k bir topluluöu karù×s×na almak istememektedir. Böyle bir anlaùmazl×k/çat×ùma hali her halükarda iki taraf×n da yarar×na
olmayacakt×r. Ayr×ca, kaçakç×n×n yasad×ù× göçmene kötü muamele yapmas× veya doland×rmas× halinde bir
sonraki kaçakç×l×k iùinde rol ve pay alamayacaö×n× bilmektedir. Haddizat×nda göçmen kaçakç×l×ö× da, kendi
içinde illegal, ayn× zamanda “profesyonel bir iù sektörüdür”. Buna raömen yak×n zamanda karù×laù×lan baz×
olaylarda kaçakç×lar×n yasad×ù× göçmenlere ùiddet uygulad×klar× da görülmüùtür.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIõININ EKONOM÷S÷
Göçmen kaçakç×l×ö×n×n kazanc× çok, masraf× ise oldukça azd×r. Dolay×s×yla kaçakç×l×k tipleri aras×nda en çok
tercih edilenlerdendir. Yasad×ù× geçiùleri saölayan kaçakç×lar×n göçmenlerden ald×klar× ücretler ile tüm dünyadaki göç hareketleri birlikte deöerlendirildiöinde ortaya ç×kan kazanc×n telaffuz edilmesi dahi güçtür. Kaçakç×l×ö×n ekonominin s×rt×nda bir yük ve kay×p olduöu bilinmektedir. Ayr×ca yasad×ù× yöntemlerle elde edilen bu kazanc×n baùka illegal faaliyetler için kullan×lmas× ülke güvenliöi aç×s×ndan tehlikeli bir durum oluùturmaktad×r.
Kaçakç×lara ödenen para, yasad×ù× göçmenin yöntemsel olarak neyi tercih ettiöine, dolay×s×yla kaçakç×lar×n
oluùturduöu organizasyonun büyüklüöüne ve bu organizasyonun kullanacaö× yol ve yöntemlere, yasad×ù× göçün gerçekleùtiöi kaynak/var×ù ülkesine ve kullan×lan ulaù×m araçlar×n×n niteliöine göre deöiùmektedir.
Göçmenlerin büyük k×sm×n×n kaçakç×lara 1000 ila 5000 Dolar ödeme yapt×klar×, az bir k×sm×n×n ise 5.000-20.000
Dolar aral×ö×nda para verdikleri yasad×ù× göçmenler taraf×ndan dile getirilmektedir. Kaçakç×lar ise daha büyük
rakamlar telaffuz etmektedirler.
Kaçakç×lara ödenen miktar kaynak ülke baz×nda deöerlendirildiöinde hedef ülkenin uzakl×ö×, gidilecek olan
ülkenin s×n×r politikalar×, hangi yöntem ve araçla gidileceöi gibi birçok deöiùkene baöl× olarak bu miktarlar
deöiùmektedir. Örneöin, Bangladeù’ten yola ç×k×p Danimarka’ya gitmeyi planlayan bir göçmenin ödemesi gereken miktar çok daha fazla iken, ÷ran’dan ç×k×p Yunanistan’a gitmek daha ucuz olacakt×r. Öte yandan, bir
yasad×ù× göçmene sahte seyahat belgesi yapan/yapt×ran ve ulaù×m× da havayoluyla saölayan kaçakç×n×n talep
edeceöi miktar da göreceli olarak artacakt×r.
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Tablo-6 Göçmen Kaçakç×lar×n×n Elde Ettikleri Kazanç
n = Yakalanan yasad×ù× göçmen say×s×

(n-v) x 85
X

m = Kiùi baù× kaçakç×ya ödenen miktar (10.000 $)

m = GKK

v= Tahmini vize ihlali yapan say×s×

100

GKK= Göçmen kaçakç×lar×n×n kazanc×

×l×nda 34345; 2010 y×l×nda 32.667 ve 2011 y×l×nda da 44.415 yasad×ù× göçmen yakalam×ùlard×r.

Bu say× içinde yasal yollarla ülkeye gelen, ancak yasal süresinin bitiminde ülkeden ç×kmayan yabac×lar×n say×s×
da bulunmaktad×r. Bu kiùiler, kaçakç×lardan yard×m alarak ülkeye gelen veya daha çok transit yasad×ù× göçmen
olarak nitelendirilen kiùiler deöildir. Kaçakç×lardan yard×m almalar× beklenmeyecek ve uygulamada da bu ùekilde yakalamas× olmayan ABD, Avustralya, Avusturya, Letonya, Birleùik Arap Emirlikleri, Fransa, Danimarka,
÷sveç, ÷sviçre, øili, Suudi Arabistan gibi pek çok ülkeden gelerek vize ihlali yapanlar×n say×s× bu rakamdan
ç×kar×ld×ö×nda, “yasad×ù× göçmen” tan×m×na daha uygun olan kiùilerin say×s× ortaya ç×kmaktad×r. Çoöu Afrika
ülkeleri, Güney Asya ve Orta Doöu bölgelerinden gelen bu yasad×ù× göçmenlerin say×s×, 2009 y×l×nda 27.710;
2010 y×l×nda 25.144 ve 2011 y×l×nda ise 35.709 olarak ortaya ç×kmaktad×r. Bu rakamlardan kaçakç×lardan yard×m
almad×ö×n× söyleyen %15’lik grup da ç×kar×ld×ö×nda, kaçakç×lardan yard×m alan ve ödeme yapanlar×n say×s×n×n
(yaklaù×k olarak) 2009 y×l× için 23.553; 2010 y×l× için 21.372 ve 2011 y×l× için de 30.352 olacaö× tahmin edilmektedir.
Göçmen kaçakç×lar×, kaçakç×l×ktaki rollerine ve konumlar×na göre deöiùen miktarlarda ücretler almaktad×rlar.
Ancak, bir organizasyonun yasad×ù× göçmen baù×na kazand×ö× miktar yaklaù×k 10.000 Dolard×r. Bu miktar×n
yukar×da belirtilen formüle uygun ùekilde ve kaçakç×lardan yard×m alan tüm yasad×ù× göçmenleri içine alacak
ùekilde hesaplamas× yap×ld×ö×nda, göçmen kaçakç×lar×n×n 2009, 2010 ve 2011 y×l× “minimum” cirolar×, hata paylar× sakl× kalmak kayd×yla tahminen aùaö×daki Tablo-7'deki gibi olacakt×r:
Tablo-7 Göçmen Kaçakç×l×ö×nda Suç Ekonomisi (Taban Miktar)

Y×l

Kaçakç×lardan Yard×m Alan
Yasad×ù× Göçmen Say×s×

Yasad×ù× Göçmenlerin Kaçakç×lara
Ödedikleri Ortalama Miktar

Toplam

2009

23.553

x

10000 $

235.553.000 $

2010

20.618

x

10000 $

206.180.000 $

2011

30.352

x

10000 $

303.520.000 $

Bu hesaplama sonu elde edilen tahmini rakam “tamamlanmam×ù olan yasad×ù× göçten” ortaya ç×kan miktard×r.
Bu nedenle, kaçakç×l×ö×n kay×td×ù× ekonomisini tam olarak yans×tmamaktad×r. Ayr×ca bu rakama, yakalanamayan yasad×ù× göçmen say×s×, yasad×ù× göçmenlerin kaçak olarak çal×ùmas× sonucu devletin vergi kayb×, devlet
kurumlar×n×n mücadele için yapt×klar× harcamalar, s×n×rd×ù× masraflar× gibi diöer miktarlar ilave edilmemiùtir.
Bu nedenle, yukar×da elde edilen rakamlar×n yasad×ù× göç ve göçmen kaçakç×l×ö× ekonomisinde dönen “Tahmini Taban Miktarlar” olduöu bilinmelidir.
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Göçmen KaçakçÔlÔôÔ ile Mücadele
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×lmas× suretiyle gerçekleùtirilen yasad×ù× göçün büyük bir
bölümünün göçmen kaçakç×l×ö× yapan organizasyonlar×n marifetiyle gerçekleùmekte olduöu anlaù×lmaktad×r.
Son y×llar×n yasad×ù× göç hareketliliöi ve piyasada göçmen kaçakç×l×ö× ekonomisinde dönen paran×n büyüklüöü,
göçmen kaçakç×l×ö× yapan organize yap×lar×n iùtahlar×n× kabartmakta ve en az riskle en fazla gelir elde etme
yollar×n× deneyerek yasad×ù× göçü kolaylaùt×ran organizasyonel giriùimlerde bulunmaktad×rlar. Türkiye’de
göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetinde bulunan organizasyonlar×n gitgide profesyonelleùtikleri görülmektedir.

Bunun birkaç sebebinin olduöu tespit edilmiùtir:

•

Türkiye üzerinden geçiù yapmak isteyen yasad×ù× göçmen say×s×n×n on binlerce olmas× nedeniyle göçmen kaçakç×l×ö× organizasyonlar×n×n bu kiùilerin talebine yetiùemediöi deöerlendirilmektedir. Bu nedenle
daha önce bu tür bir suçlu faaliyette yer almam×ù ancak yaùad×ö× bölgede yasad×ù× göçmen ve göçmen
kaçakç×l×ö× ile ilgili bir faaliyetin varl×ö×ndan bir ùekilde haberdar olmuù, amatör kiùilerin de bu iùi yapma
yönünde eöilim sergiledikleri görülmüùtür. Son on y×l içerisinde Türkiye üzerinden gerçekleùtirilen yasad×ù× geçiùler, bu iùin gerçekleùtiöi bölgelerde ikamet eden birçok yöre insan×n×n da göçmen kaçakç×l×ö×
faaliyetlerine bir ùekilde kat×lmalar×na veya bir organizasyonda eleman olarak görev almalar×na ya da en
az×ndan bu suçun yerel halk aras×nda bilinirliöinin artmas×na sebep olmuùtur.

•

Göçmen iùi yapan gruplar×n giderek profesyonelleùmesinde etkili olan diöer konu, göçmen kaçakç×l×ö× ile
mücadele eden uluslararas× kuruluùlar×n uygulad×klar× tedbirler ve önleyici politikalard×r. Ege Denizinde
son zamanlarda görev alan ve devriye say×s×n× artt×ran Avrupa Birliöinin s×n×rlarla ilgili destek birimi
olan Frontex’in bir süre devam eden varl×ö×, kaçakç×lar ve yasad×ù× göçmenlerce de bilinmektedir. Ancak
kaçakç×lar, benzer önlemlerin Edirne kara s×n×r×m×zda al×nmad×ö×n× iddia etmiùlerdir. Kaçakç×lara göre,
Avrupa Birliöi sadece Ege Denizinde ‘uzaktan kontrol’ tedbirleri almakta, bundan dolay× kaçakç×lar Trakya bölgesine ve dolay×s×yla Meriç üzerine yoöunlaùmaktad×rlar (Ancak, ayn× zaman diliminde Frontex,
Yunanistan kara s×n×rlar×nda da baz× çal×ùmalar ve tespitler yapm×ù, bunun üzerine Türkiye-Yunanistan
s×n×r×n×n Yunanistan taraf×na tel örgü çekilmesi veya hendek kaz×lmas× önerileri getirilmiùtir).

•

Bunun ötesinde, kaçakç×lar Trakya üzerinden yap×lacak ç×k×ùlara Yunanistan’×n izin verdiöi yönünde bir
duyum ald×klar×n× ifade etmiùlerdir. Mevcut kaçakç× ve yasad×ù× göçmenler aras×nda iùleyen haber aö×
üzerinden yay×lan bu duyum, karar s×n×rlar×ndan bu dönemde yap×lan yasad×ù× geçiù yoöunluöunu art×rm×ùt×r. Dolay×s×yla yasad×ù× geçiù güzergah× üzerinde bulunan ve Türkiye’den geçen bu hat, tek tarafl×
daha aktif hale gelmiùtir. Bu durum, Türkiye’yi yasad×ù× göçmenlerin geçiùlerinde kaçakç×l×k organizasyonlar×n×n tercih ettiöi bir transit ülke haline getirmektedir.

Çok komplike ve s×n×r ötesine taùan bir suç faaliyeti olan göçmen kaçakç×l×ö×n×, ondan doöan illegal para transferlerini ve örgütlü suçlara gelir kap×s× olma durumunu önleyebilmek ve kaçakç×l×ö×n bu türüyle etkin mücadele etmenin ancak ilgili ulusal ve uluslararas× kurumlar×n samimi ortak çal×ùmalar×yla gerçekleùtirilebileceöi
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öngörülmektedir. Geleneksel organize suç gruplar×na k×yasla daha güçlü yasad×ù× sosyal aölara sahip olan
göçmen kaçakç×lar×n×n bu aölar×n marifetiyle daha iùler hale gelmesi, bu kaçakç×l×k türüyle mücadele etmesi
gereken devletlerin ilgili birimlerinin tek baùlar×na sergiledikleri çabalar×, ulusal ölçekli k×lacakt×r. Bu nedenle
Türkiye’de s×n×raùan boyutu oldukça öne ç×km×ù durumda olan göçmen kaçakç×l×ö× suçuyla mücadele etmek
için öncelikle bölge ülkelerinin, ard×ndan uluslararas× kuruluùlar×n, ortaklaùa mücadele konsepti belirlemesi
ùartt×r.
Göçmen kaçakç×l×ö× ile mücadelenin önemini vurgulayan birçok neden bulunmaktad×r. Birincisi, göçmen kaçakç×l×ö× neden olmaktad×r. ÷kincisi, ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeni ile ulusal ve uluslararas× güvenliöinin
saölanmas×nda da büyük tehlikelerin oluùtuöu görülmektedir. Bu kaçakç×l×k faaliyetlerinin baùta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkeleri aç×s×ndan “Risk ve Tehdit” taù×yan suçlar olarak kabul edilmesi, konunun önemini
ve gündemini uluslararas× platformlarda ön s×ralara taù×maktad×r.
Üçüncü olarak, yasad×ù× göç hareketleri ve beraberinde getirdiöi problemler gün geçtikçe ülkelerin ajandalar×nda daha çok yer etmeye baùlam×ùt×r. Göç alan hedef ülkelerin konuyla ilgili sorunlar× artmakta, buna
raömen kaynak ülkelerdeki göçü tetikleyen dalgalanmalar da sürekli hale gelerek insanlar× daha çok göçe
itmektedir. Göçmen kaçakç×l×ö× suç faaliyetlerinin Türkiye üzerinde oluùturduöu olumsuz etkilere bak×ld×ö×nda
ise ùu durumlarla karù×laù×lmaktad×r:

•

Göçmen kaçakç×l×ö× ile yeterli düzeyde mücadele edilmediöinden bahisle Türkiye uluslararas× platformlarda haks×z eleùtirilere maruz kalmakta ve bu husus AB’ne üyelik sürecinde yap×lan görüùmelerde ülkemiz aleyhine kullan×lmaktad×r.

•

PKK/KCK terör örgütünün göçmen kaçakç×l×ö× suç faaliyetlerinden finansman saölad×ö× deöerlendirilmektedir.

•

Göçmen kaçakç×l×ö×n×n ucuz iù gücü nedeniyle sebep olduöu “kay×t d×ù× istihdam” ve beraberinde getirdiöi
“iùsizlik”, ekonomiyi ve kay×tl× istihdam× olumsuz etkilemektedir.

•

Bulaù×c× hastal×klar taù×yan göçmenler, toplum saöl×ö× aç×s×ndan tehdit oluùturmaktad×r.

•

Türkiye’de kalan kaçak göçmenler çeùitli suçlara kar×ùarak kamu güvenliöini tehdit etmektedir.

Bu nedenlere baöl× olarak, ülkelere ekonomik, sosyal ve güvenlik yönünden aö×r kay×plar ve zararlar veren
göçmen kaçakç×l×ö× suç faaliyetleri ile etkin mücadele edilmesi büyük önem taù×maktad×r. Ayr×ca yasad×ù×
göç, göçmen kaçakç×l×ö×, insan ticareti ve terörizm gibi suçlarla iliùkisi sebebiyle hedef ülkelerce güvenlik
tehdidi olarak görülmekte ve bu ülkelerin suçla mücadele için önlemler almas×na neden olmaktad×r. Göçmen
kaçakç×l×ö×, Europol taraf×ndan yay×nlanan 2012 y×l× terör deöerlendirme raporuna göre, terörün önemli finans
kaynaklar×ndan olmaya devam etmektedir.

32

GÖÇMEN KAÇAKÇILIõI ÷LE MÜCADELE ÇALIøMALARI
Göçmen kaçakç×l×ö× 2002 y×l×ndan itibaren Türk ceza hukukuna girmiù ve suç olarak tan×mlanm×ùt×r. 5237 say×l×
Türk Ceza Kanunu’nun 79. Maddesi, göçmen kaçakç×l×ö× suçunu ve verilecek cezalar× düzenlemektedir. Mevcut
kanun birçok hedef ülkedeki göçmen kaçakç×l×ö× mevzuat× ile paralellik arz etmektedir.
TCK. Madde 79
(1) Doörudan doöruya veya dolayl× olarak maddi menfaat elde etmek maksad×yla, yasal olmayan yollardan;
a) Bir yabanc×y× ülkeye sokan veya ülkede kalmas×na imkân saölayan,
b) Türk vatandaù× veya yabanc×n×n yurt d×ù×na ç×kmas×na imkan saölayan, kiùi, üç y×ldan sekiz y×la
kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezas× ile cezaland×r×l×r. Suç, teùebbüs aùamas×nda
kalm×ù olsa dahi, tamamlanm×ù gibi cezaya hükmolunur.
(2) Suçun, maödurlar×n;
a) Hayat× bak×m×ndan bir tehlike oluùturmas×,
b) Onur k×r×c× bir muameleye maruz b×rak×larak iùlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yar×s×ndan üçte
ikisine kadar art×r×l×r.
(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iùlenmesi halinde, verilecek cezalar yar× oran×nda art×r×l×r.
(4) Bu suçun bir tüzel kiùinin faaliyeti çerçevesinde iùlenmesi halinde, tüzel kiùi hakk×nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Göçmen kaçakç×lar×, bir yandan kazanc×n çok büyük olmas×, diöer yandan yasal riskin ve cezalar×n kendilerince
az olduöu gerekçesiyle kaçakç×l×k suçunda ×srar etmektedirler. Birçok kaçakç×, cezalar×n×n bitiminde tekrar
bu suçu iùlemeye niyetli olduöunu belirtmektedir. Nitekim görüùülen kaçakç×lar×n üçte ikisi daha önce ayn×
suçtan bir veya daha fazla say×da sab×kas× olan kiùilerdir.
Türkiye’de faaliyet gösteren göçmen kaçakç×l×ö× suç organizasyonlar×n×n deùifre edilerek uluslararas× irtibatlar×n×n ortaya konmas× ve ülkemiz üzerinden gerçekleùtirilen göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetlerinin önlenmesi
amac×yla ulusal ve uluslararas× düzeyde sorunlar×n tespiti, bilgi paylaù×m× ve ortak mücadele faaliyetleri yürütülmesi amac×yla uygulay×c× birimlerin mücadelede sergilediöi stratejiler bulunmaktad×r.
Grafik-5 Y×llara Göre Yakalanan Göçmen Kaçakç×lar×n×n Say×lar×
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•

Göçmen kaçakç×l×ö× ùebekelerinin tüm yönleri ile deùifre edilebilmesine yönelik uzun soluklu örgütlü operasyonlar gerçekleùtirilmektedir.

•

Suç organizasyonlar×na yönelik bölgesel risk deöerlendirmeleri yap×larak il birimlerine intikal ettirilmektedir.

•

Birçok ülke ile polisiye iùbirliöi çerçevesinde istihbari bilgi paylaù×m× yap×larak ortak operasyonlar gerçekleùtirilmektedir.

•

Personelin mücadele kapasitesinin artt×r×lmas×na yönelik eöitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

•

Yasad×ù× göçle mücadelede politika ve strateji belirlemek üzere ÷çiùleri Bakanl×ö× koordinesinde 2009
y×l×nda oluùturulan ve ülkemizdeki mücadeleci kurum temsilcilerinin (Genelkurmay Baùkanl×ö×, Kara Kuvvetleri Komutanl×ö×, D×ùiùleri Bakanl×ö×, ÷çiùleri Bakanl×ö×, Jandarma Genel Komutanl×ö×, Sahil Güvenlik Komutanl×ö×, EGM-KOM Dairesi Baùkanl×ö× ve Yabanc×lar Hudut ÷ltica Dairesi Baùkanl×ö×) kat×ld×klar× “Yasad×ù×
Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu” toplant×lar× düzenlenmektedir.

•

Uluslararas× iùbirliöini geliùtirmek amac×yla, EGM-KOM Daire Baùkanl×ö× koordinesinde 2006 y×l×nda baùlat×lan ve Türkiye'de görevli ÷rtibat Görevlileri ile mücadeleci kurum temsilcilerinin (Gümrük ve Ticaret
Bakanl×ö×, Jandarma Genel Komutanl×ö×, Sahil Güvenlik Komutanl×ö×, EGM-Yabanc×lar Hudut ÷ltica Dairesi
ile Asayiù Dairesi Baùkanl×ö×) kat×l×m×yla düzenli olarak “Göçmen Kaçakç×l×ö× ve ÷nsan Ticareti ile Mücadelede Ulusal Kurumlar ve ÷rtibat Görevlileri Toplant×lar×” gerçekleùtirilmektedir.

øekil-2 2011 ve 2012 Y×llar× Uluslararas× Operasyon Bilançosu

· 698'si Avrupa
ülkelerinde olmak üzere
1711 yasad×ù× göçmen
yakalanm×ùt×r
· 17'si Avrupa
ülkelerinde olmak
üzere 117 organizatörün
tutuklanmas× saölanm×ùt×r.

KAÇAKÇI
÷talyan makamlar×nca
uluslaras× alanda
aranan bir organizatör,
Türkiye'de yakalanm×ù
ve tutuklanm×ùt×r.

GÖÇMEN

· Yunan makamlar×na
1 adet gemi
· ÷talyan makamlar×na
4 adet tekne
yakalatt×r×lm×ùt×r.
· Türkiye'de ise 5 adet
tekne ele geçirilmiùtir.

GEM÷

2011-2012 y×llar×nda, göçmen kaçakç×l×ö× suç örgütlerinin uluslararas× irtibatlar×n×n ortaya ç×kart×lmas× amac×yla EGM-KOM Daire Baùkanl×ö× koordinesinde 8 planl× operasyon gerçekleùtirilmiùtir. Söz konusu operasyonlarda, Almanya, ÷ngiltere, ÷talya, Bulgaristan, Fransa, H×rvatistan ve Yunanistan makamlar× ile yap×lan bilgi
paylaù×m× neticesinde önemli baùar×lar saölanm×ùt×r (øekil-2).
Bu uluslararas× operasyonlar, profesyonelce yap×lmakta, göçmenlerin hayatlar× riske edilmeden gerçekleùtirilmektedir. Göçmen kaçakç×l×ö× ile etkin mücadele eden uygulay×c×lar×n çal×ùmalar×ndan al×nan bir örnek
operasyon aùaö×da sunulmuùtur:
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ÖRNEK OPERASYON
•

Göçmen kaçakç×l×ö× suç örgütlerine yönelik KOM Daire Baùkanl×ö× koordinesinde ÷stanbul Mali Suçlarla Mücadele
øube Müdürlüöünce planl× ve projeli bir çal×ùma yürütülmüùtür.

•

Türkiye’nin doöusundan ülkeye yasad×ù× giriù yapan göçmenlerin ÷stanbul iline getiren ve daha sonra Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine götüren Irak uyruklu organizatörlerin aktif olarak faaliyet gösterdikleri bilgileri al×nm×ùt×r.

•

Söz konusu Irak uyruklu organizatör ve yard×mc×lar×n×n yasad×ù× göçmenleri akùam saatlerinde her seferinde farkl×
kapal× kasa araçlar kullanarak 25-30 kiùilik gruplar halinde Meriç nehrinin bulunduöu bölgeye taù×d×klar× anlaù×lm×ùt×r. Bu kiùilerin, göçmenleri Meriç nehri bölgesine gece yar×s× getirildikleri, göçmenlerin burada farkl× organizatörlerce karù×land×ö× ve yaklaù×k yar×m saat süren yürüyüùten sonra botlara binecekleri yere ulaùt×klar×, yürüyüù esnas×nda organizatörlerin s×k s×k telefonla görüùerek Türkiye-Yunanistan s×n×r×nda bulunan güvenlik güçlerinin hareketleri
ile ilgili bilgi ald×klar× ve ald×klar× bilgiler doörultusunda göçmenleri yönlendirdikleri belirlenmiùtir.

•

Meriç Nehrini Zodyak/bal×kç× tekneleri/botlarla geçtikleri, geçiùlerin ise farkl× organizatörlerin kontrolünde yap×ld×ö×,
ùiùme botlar×n genellikle ormanl×k araziye sakland×ö× veya göçmenleri taù×yan araç ùoförlerince araca gizlendiöi,
ùiùme botlar×n ÷stanbul veya Edirne’den sat×n al×nd×ö× anlaù×lm×ùt×r.

•

Yasad×ù× göçmenlere yard×mc× olan organizatörlerin kendi aralar×nda genellikle Türkçe, Kürtçe veya Afgan dili konuùtuklar×, nehirden geçiù yap×lan bölgenin yaklaù×k 10 metrelik bir geçiù noktas× olduöu, geçiùin yaklaù×k 30 dakika
sürdüöü, geçiù esnas×nda herhangi bir ×ù×k kaynaö×n×n kullan×lmad×ö× ve azami derece sessizliöe riayet edildiöi tespit
edilmiùtir.

•

Kullan×lan diöer bir yöntemde ise, farkl× uyruklardan organizatörlerin Sabiha Gökçen Havaliman×’nda karù×lad×klar×
göçmenleri ÷stanbul’daki belli baz× semtlere götürdükleri, isimleri s×kl×kla geçen semtlerin Aksaray, Taksim, Beyaz×t
ve Tarlabaù× olduöu, ÷stanbul‘dan Yunanistan’a gidiùin kiùi baù× maliyetinin 350 Euro’ya kadar düùtüöü ùeklinde
bilgiler al×nm×ùt×r.

•

Elde edilen bilgilerin araùt×r×lmas× ve deöerlendirilmesi neticesinde, göçmenlerin Ülkemize Van’×n s×n×r köyleri üzerinden yaya olarak/araçlarla yasad×ù× giriù yapt×klar× ve organizatörlerin göçmenleri karù×layarak s×n×r köylerinde
bar×nd×rd×klar× tespit edilmiùtir.

•

Bu takip s×ras×nda, göçmenlerin araçlarla Van ilinden ÷stanbul’a hareket edeceklerinin anlaù×lmas× üzerine Van KOM
øube Müdürlüöüne verilen bilgiler doörultusunda göçmenlerin araç içerisinde yakalanmalar× saölanm×ùt×r.

•

Devam eden çal×ùmalarda, bir grup göçmenin Van’dan organizatörler taraf×ndan yolcu otobüsüne bindirilerek
÷stanbul’a gönderildiöinin tespiti üzerine otogarda gerekli tedbirler al×nm×ù ve yolcu otobüsünün otogara giriùi tespit edilmiùtir. Otobüsten inen göçmenleri karù×layacak organizatörler beklenerek ùah×slar×n buluùmas× saölanm×ù ve
göçmenler ile birlikte organizatörler yakalanm×ùt×r.

•

Organizatörlerin al×nan ifadelerinde, ÷stanbul ilinde illegal olarak bar×nd×r×lan göçmenlerin adresleri öörenilmiù, söz
konusu adreslere gidildiöinde Gaziosmanpaùa semtinde bulunan gecekondularda çok say×da göçmenin bar×nd×ö×
tespit edilmiùtir.

•

Diöer bir yakalamada ise, bir grup göçmenin araçla ÷stanbul’dan Edirne’ye hareket ettiöinin anlaù×lmas× üzerine,
araca iliùkin bilgiler Edirne KOM øube Müdürlüöüne bildirilmiù, söz konusu araç Edirne ili giriùinde tespit edilerek
takibe al×nm×ù, göçmenlerin s×n×r bölgesinde araçtan indirildiöi ve Meriç nehri bölgesinde botçu olarak adland×r×lan
organizatörlerle buluùtuöu görülerek ùah×slar yakalanm×ùt×r.

•

Ayr×ca araç ùoförü yakalanarak araç içerisinde yap×lan aramalarda, göçmenlerin nehri geçmek için kullanacaö×
ùiùme bot, kürek ve can yeleöi ele geçirilmiùtir. Devam eden çal×ùmalarda, bir grup göçmenin K×rklareli’nin s×n×r
köylerinden Bulgaristan’a yasad×ù× geçiù yapt×klar×n×n anlaù×lmas× üzerine ùah×slar×n eùgal bilgileri ve göçmenleri
Bulgaristan’da karù×layacak organizatörlere iliùkin bilgiler Bulgaristan ÷rtibat Görevlisine bildirilmiù ve göçmenlerin
kendilerini karù×layan organizatörler ile birlikte Bulgar makamlar×nca s×n×r bölgesinde yakalanmas× saölanm×ùt×r.

•

Söz konusu ara yakalamalar neticesinde, suç örgütüne yönelik ÷stanbul, Van ve Edirne illerinde gerçekleùtirilen eù
zamanl× operasyonda ise suç örgütü lideri ve örgüt mensuplar× yakalanarak örgüt deùifre edilmiùtir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
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×ù× göç ve göçmen kaçakç×l×ö× ile mücadele aç×s×ndan bak×ld×ö×nda çözüme ihtiyaç görülen en temel
konular×n s×n×r güvenliöi ve uluslararas× iùbirliöinin olduöu görülmektedir. Yasad×ù× göç ve göçmen kaçakç×l×ö×
nedeniyle ülkenin uörad×ö× zarar×n fark×nda olan uygulay×c×lar, etkili çal×ùmalarla teknik anlamda mücadelesini sürdürmektedir. Ancak bu karmaù×k suç türüyle mücadele sadece kriminal önlemlerle sürdürülmemelidir.

S×n×r Güvenliöi
Türkiye’ye gelen yasad×ù× göçmenlerin büyük k×sm× kara s×n×rlar×ndan giriù yapmaktad×r. Yoöunluk s×ras×na
göre doöuda en çok Van, Aör×, ø×rnak, Hakkâri ve Iöd×r illeri ile güneyde Hatay ili bu geçiùlerin olduöu yerlerdir. Doöu illerinin en önemli özelliöi ise komùu ülkelerle olan s×n×rlar×n yüksek ve sarp daöl×k alanlardan
oluùmas×d×r. Özellikle k×ù aylar×nda birkaç metre karla kaplanan daölarda gerçek anlamda bir s×n×r kontrolü
yap×lmas× söz konusu olmamaktad×r. Bu coörafyada s×n×r geçiùlerinin yap×ld×ö× belirli noktalar olup, bu geçiù
yerleri bölgede yaùayan s×n×r köylüleri ve kaçakç×lar taraf×ndan iyi bilinmektedir.

S×n×rlar×n kontrolü konusuna gelince baz× s×n×r bölgeleri d×ù×nda, tel, çit, duvar, hendek ya da elektronik güvenlik sistemleri bulunmamaktad×r. S×n×rlarda görev yapan askerleri birimler, bu bölgede bulunan s×n×r karakollar×nda konuùlanmaktad×r. Bu birimler taraf×ndan yürütülen s×n×r denetimleri, mümkün olduöunca devriye araçlar×yla s×n×r hatt× boyunca yap×lm×ù yollarda sürdürülmektedir. S×n×r karakollar× çevresinde bulunan
s×n×r kulelerinden termal kamera, dürbün gibi araçlarla denetim yap×lmas× mümkün olmakla birlikte, s×n×r
hatt× boyunca tam anlam×yla s×n×r kontrolü yap×lamamaktad×r. Son iki y×l içinde s×n×r karakollar×n×n ve kulelerin iyileùtirilmesi için çal×ùmalar yap×lm×ù olup, s×n×r karakollar×n×n bulunduklar× yerlerin deöiùtirilmesi,
fiziki imkânlar×n×n geliùtirilmesi ve yeni kulelerin yap×m× ile ilgili çal×ùmalar sürmektedir. S×n×r×n ÷ran taraf×nda,
÷ran s×n×r muhafaza birliklerine ait s×n×r karakollar× bulunmaktad×r. Ancak hem ÷ran hem de Irak taraf×nda
Türkiye'nin taleplerini karù×lar nitelikte bir s×n×r güvenliöi ya da kontrolünün olduöunu söylemek mümkün
deöildir. Özellikle Irak ve ÷ran s×n×rlar× ile Suriye s×n×r×nda (özellikle de son geliùmelerden sonra) PKK/KCK terör
örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ad× geçen ülkelerce yürütülen bir çal×ùma bulunmamaktad×r.

Buna karù×l×k s×n×rlarda görev yapan askeri birliklerin terörle mücadeleyi öncelikli konu olarak ele almalar×,
dolayl× olarak kaçakç×l×kla mücadelede yeterli çaban×n sarf edilmemesine yol açmaktad×r. Ayr×ca Edirne kara
s×n×r×m×zdaki fiziki güvenlik önlemlerinin yetersizliöi ve s×n×rda görev yapan askeri birliklerin kolluk donan×m×
ve eöitiminin olmamas× da diöer baùl×ca sorunlardand×r.
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Bu çerçevede, alt× çizilmesi gereken önemli bir konu da göçmen kaçakç×l×ö× ile mücadelede profesyonel s×n×r
birliklerinin olmay×ù×d×r. Örneöin s×n×r birlikleri, tespit ettikleri herhangi bir kaçakç×l×k suçunu ve faillerini en
yak×n mahalli kolluk birimine teslim etmek durumundad×r. Bu çerçevede, uzun süren, teknik ve fiziki takip
gerektiren ve suçun çeùitli yerlerdeki faillerini araùt×rmaya ve yakalamaya imkân saölayan planl×-projeli operasyonel çal×ùmalar× da yapmak bu birliklerin kapasitesinin çok ötesindedir.
Türkiye’den yasad×ù× ç×k×ùlar×n önemli bir k×sm× Bat× ve Güney sahillerindeki ÷zmir, Ayd×n, Muöla, Bal×kesir, Çanakkale, Mersin, Antalya ve Yunanistan s×n×r×ndaki Edirne ilinden kara s×n×r× ya da Meriç nehri üzerinden gerçekleùmektedir. Ayr×ca son zamanlarda K×rklareli üzerinden yaya olarak Bulgaristan'a yasad×ù× geçiùler görülmektedir. Bu bölgenin, girintili-ç×k×nt×l× sahil yap×s× ve Yunan adalar×n×n çok yak×n olmas× deniz yoluyla yasad×ù×
göçle mücadeleyi zorlaùt×rmaktad×r. Deniz s×n×rlar×nda yasad×ù× giriùler çok görülmediöinden, kaynaklar daha
çok yasad×ù× ç×k×ùlar×n önlenmesine ayr×lmaktad×r. Geçmiù y×llarda içindeki yasad×ù× göçmenleri karù× s×n×ra
geçirmeye çal×ùan yüzlerce irili-ufakl× bot ve tekne, ülkeden ayr×lmadan güvenlik güçlerince yakalanm×ùt×r.
S×n×r güvenliöi aç×s×ndan ele al×nabilecek bir baùka sorun da Doöu ve Güneydoöuda s×n×r kaçakç×l×ö×n×n önemli
bir gelir kaynaö× haline gelmiù olmas×d×r. Baùta s×n×r köyleri olmak üzere s×n×rdan yap×lan kaçakç×l×ö×n önemli
bir sektör olduöu kimi yerlerde de tek gelir kaynaö× olduöu birçok çal×ùmada ifade edilmektedir. Gümrük vergisi ve gerekli diöer izinler ile ilgili prosedürlere girmeden s×n×rlar aras×nda önemli fiyat farklar× olan mallar
kaçak olarak getirilmekte ve ülke içinde piyasaya sürülmektedir. Bu çerçevede sat×ù× yasak olan uyuùturucu
ve silah-mühimmat gibi mallar ile çay, ùeker, akaryak×t, sigara gibi mallar×n yayg×n bir ùekilde kaçak olarak
÷ran ve Irak s×n×rlar×ndan geçirildikleri görülmektedir. Bölgede kaçakç×l×ö×n bir meslek ve yaùam biçimi haline
geldiöi gözlemlenmektedir.
Bu sorunlar×n çözümüne yönelik olarak aùaö×daki öneriler sunulmuùtur:
1.

S×n×r güvenliöinin etkin biçimde saölanmas× için Türkiye’nin sorunlu olarak görülebilecek s×n×r
bölgeleri tespit edilmeli ve bu bölgelerdeki s×cak noktalar üzerinde fiziki, elektronik ve teknik
izlemeler/denetimler art×r×lmal×d×r.

2.

Yaklaù×k 1700 km uzunluöunda ülke topraklar× içerisinde suçun geliùmesine müsade edilmeden ve suçun kaynaö×nda mücadele ad×na ülkenin Doöu s×n×r giriùlerindeki mücadele seviyesi
art×r×lmal×d×r.

3.

S×n×r güvenliöinin etkin hale gelmesi, ancak s×n×r bölgelerinde etkili, h×zl× ve teknik kapasitesi yüksek, kolluk yetkileri olan eöitimli s×n×r muhafaza görevlilerince saölanabilecektir. Bu
nedenle, kurulmas× gündemde olan S×n×r Güvenliöi Muhafaza Teùkilat×n×n kuruluù çal×ùmalar×
h×zland×r×lmal×, s×n×r güvenliöi konsepti mutlaka bütüncül biçimde ele al×nmal×d×r.

4.

Kaçakç×l×k terörü besleyen en önemli kaynaklardand×r. Bu kapsamda göçmen kaçakç×l×ö× da
dolayl× olarak terörü besleyen önemli bir finans kaynaö× olmaktad×r. Kaçakç×l×kla mücadele
kapasitesinin art×r×lmas×, terörle mücadeleye doörudan katk× saölayacakt×r.

5.

Bölgede kaçakç×l×ö×n yayg×n olmas×, kurals×zl×ö×n ''kural'' olarak alg×lanmas×na bu da sosyal
dokuyu bozarak kamu otoritesinin zay×flat×lmas×na neden olmaktad×r. Kurall× yaùam×n topluma kazand×r×lmas×nda kaçakç×l×kla mücadele önemli bir katk× saölayacakt×r.
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S×n×rd×ù× Etme
Türkiye’ye giriùte, ç×k×ùta veya ülke içinde iken yakalanan yasad×ù× göçmenler, ilgili mevzuat gereöi s×n×rd×ù× edilmek üzere ÷l Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki Yabanc×lar øubelerine teslim edilmektedirler. Normal
ùartlar alt×nda yasad×ù× göçmenin s×n×rd×ù× edilmesi için öncelikle kimlik tespiti yap×lmaktad×r. Ülkesi belirlendikten sonra, eöer üzerinde pasaportu yoksa vatandaù× olduöu ülkenin d×ù temsilciliöinden seyahat belgesi
düzenlenmekte ve yasad×ù× göçmen biletini ald×ktan sonra ülkesine karayolu, havayolu veya deniz yoluyla
s×n×rd×ù× edilmektedir. Ancak bu prosedürler, yasad×ù× göçmenlerin çoöunda uygulanabilir bir durum deöildir.
Bu aùamada emniyet güçleri birçok sorunla baùa ç×kmak durumunda kalmaktad×rlar.
Bunlar×n baù×nda bar×nma sorunu gelmektedir. Yakalanan yasad×ù× göçmenler il emniyet müdürlüklerinde
bulunan geri gönderme merkezlerinde bar×nd×r×lmaktad×r. Bu yerlerde yabanc×lar×n bar×nmas×, yeme-içme,
temizlik, saöl×k gibi tüm ihtiyaçlar× devlet taraf×ndan karù×lanmaktad×r. Özel bir yönetim ve bütçe ile idare
edilmesi gereken bu merkezlerde ayn× zamanda “akli dengesi yerinde olmayan, psikolojik bunal×m geçiren,
kavga ve isyan ç×karan, küçük yaùta çocuklu aileleri olan” kiùilerin denetimi ve bak×m×n× da üstlenmek zorunda
kal×nmaktad×r. S×n×rd×ù× edilme süreci uzayan kiùiler, bu çerçevede sorun yaùatabilmektedir.
Yasad×ù× göçmenlerin geri gönderilmeleri sorunu d×ù×nda karù×laù×lan bir diöer konu da “geri gönderememe”
sorunudur. Genellikle Burma, Somali, Filistin gibi ülkesinde iç çat×ùmalar ve savaùlar devam eden yasad×ù×
göçmenlerin teknik olarak (direk uçuù olmamas×, güvenli olmamas× gibi) ülkelerine gönderilmesinde önemli
zorluklar yaùanmaktad×r.
Bu sorunlar×n çözümüne yönelik olarak aùaö×daki öneriler sunulmuùtur:

1.

S×n×rd×ù× iùlemlerinde karù×laù×lan kimlik belirleme sorununun çözümünde, özellikle inatç× ve
×srarc× karakterdeki göçmenler için yurtd×ù×nda bulunan dil analiz merkezlerinin kullan×lmas×n×n, bu görüùmeler için külfet paylaù×m× zemininde baz× uluslararas× kuruluùlar ya da hedef
ülkelerle ortak programlar×n düzenlenmesi yararl× olabilecektir.

2.

Kaynak ülkelerin konsolosluk hizmetlerini yerine getiren görevlilerle düzenli toplant×lar yap×larak, bu kiùilerle doörudan temas noktas× belirlenmesi ve iùlemlerin daha h×zl× ve pratik hale
getirilmesi saölanabilmelidir.

3.

S×n×rd×ù× etme görevini üstlenen Yabanc×lar øubesi personeli geri gönderme merkezlerinin
aö×r ùartlar×nda, her an olas× isyan, ölüm ve yaralanma olaylar×na karù× soruùturma riski taù×makta, yabanc×lar×n sosyal ve psikolojik dertlerine de çare aramakta, buna karù×l×k ödüllendirme mekanizmas×nda yer almamaktad×rlar. Bu anlamda, bu merkezlerin personel takviyesine
ve motivasyon art×r×c× ödüllendirmelere ihtiyac× bulunmaktad×r. Ayr×ca geri gönderme merkezlerinin kapasitesi art×r×lmal×d×r.

4.

Gerçekte ise bu merkezlerin gerektirdiöi hizmetler, emniyet personelinin görev tan×m×n×n d×ù×nda olup, orta vadede bu gibi yerlerin iùletilmesinin, K×z×lay veya belediye gibi kurumlara
devredilmesi gerektiöi düùünülmektedir. Böylelikle emniyet birimleri asli görevlerini daha
fazla zaman ve enerji ay×rabileceklerdir.
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Göçmen Kaçakç×l×ö× ile Ulusal ve Uluslararas× Mücadele
Son on y×l içerisinde Türkiye üzerinden gerçekleùtirilen yasad×ù× geçiùler, bu geçiùlerin gerçekleùtiöi bölgelerde ikamet eden birçok yöre insan×n×n da göçmen kaçakç×l×ö× faaliyetlerine bir ùekilde kat×lmalar×na veya bir
organizasyonda eleman olarak görev almalar×na ya da en az×ndan bu suçun yerel halk aras×nda bilinirliöinin
artmas×na sebep olmaktad×r. Sadece Türkiye’de deöil, birçok kaynak ülke ve hedef ülkede faaliyet gösteren
göçmen kaçakç×l×ö× ùebekeleri bulunmaktad×r.
Bu kapsamda, göçmen kaçakç×l×ö× ile mücadelede ortaya ç×kan ulusal ve uluslararas× sorunlar ve bu sorunlar×n çözümüne iliùkin gerekenler aùaö×da özetlenmiùtir;
Uluslararas× ölçekte;
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1.

Birçok ülkede s×n×raùan organizasyonlarca gerçekleùtirilen göçmen kaçakç×l×ö× ile baù etmek oldukça zordur. Dolay×s×yla uluslararas× mücadelenin önemi bu anlamda artm×ùt×r.

2.

Özellikle geliùmiù ülkelerin göçmen kaçakç×l×ö× ile mücadele ad×na kaynak ve transit ülkeler üzerinde oluùturduklar× yoöun bask×lar somut sonuçlar doöurmamaktad×r. Bir k×s×m Avrupa ülkelerinin yasad×ù× göçle mücadeleyi sadece ülkelerinin doöusuna endeksledikleri görülmektedir. Bu
durum uluslararas× iùbirliöinin ruhuna ayk×r× olup subjektif bak×ù aç×s× içerdiöinden, nihayetinde
yap×c× olmamaktad×r. Çok kat×l×ml× stratejilerin birlikte al×nan kararlarla ortak yürütülmesi gerekmektedir.

3.

Göçmen kaçakç×l×ö×n×n geniù bir yelpazede cereyan etmesi, esnek ve birbirinden baö×ms×z hareket eden yap×lara ilaveten artan bir h×zla daha gizli, profesyonel s×n×raùan organize suç örgütlerince iùlenilir hale gelmesi, art×k kaçakç×l×kla mücadelenin geleneksel yöntemlerle sürdürülmesini zorlaùt×rmaktad×r. Bu nedenle uluslararas× koordinasyonun saölanabilmesi ad×na daha esnek
ve tek tarafl× deöil karù×l×kl× faydaya dayal× politikalar geliùtirilmelidir.

4.

Ülkeler aras×nda sosyal, siyasi ve özellikle ekonomik farkl×l×klar×n hatta uçurumlar×n olmas×, yasal
yollarla daha iyi yaùam standartlar×n×n olduöu ülkelere doöru geçiù yapmak isteyen kaynak ülke
insanlar×n×n yasad×ù× göç hareketlerine yöneleceöi ve dolay×s×yla göçmen kaçakç×l×ö×n×n devam
edeceöi anlam×n× taù×maktad×r. Bu nedenle ülkelerin tarafs×z, ortak bir platformda yasad×ù× göç
ve göçmen kaçakç×l×ö×nda çok yönlü mücadele stratejilerine sahip olmas× gerekmektedir. Yine
bu çerçevede yasad×ù× göçün kaynaö× olan ülkelere önyarg×s×z ve karù×l×ks×z destek programlar×
sunulmal×d×r.

5.

Kaçakç×l×kla mücadele eden uygulay×c×lar×n kaynak ülkelerdeki birimlerle irtibat kurmaya çal×ùt×klar×, ancak bu konuda irtibat kurduklar× görevlilerin ortak çal×ùmaya yanaùmad×klar× dolay×s×yla birlikte faaliyet gerçekleùtirilemediöi anlaù×lmaktad×r. Bu nedenle ilgili ülkelerle diplomatik
olarak ikili görüùmeler saölanmal× ve göçmen kaçakç×l×ö× konusunda bu ülkeler, o ülkelerin lehine
sonuçlar da doöurabilecek ùekilde iùbirliöine davet edilmelidir.

6.

Hedef ülkelerin bir k×sm×n×n yetiùmiù kalifiye insan gücünü ucuza temin etmek ad×na ortaya koyduöu özendirici göç politikalar×n× gözden geçirmelerinde yarar görülmektedir.

7.

Baz× ülkelerin yasad×ù× göçün kaynaö× olan ülkelerde gerçekleùtirdikleri baz× faaliyetler o ülkelerdeki yaùam standartlar×n× düùürmekte, yaùam kalitesini olumsuz etkilemekte, çeùitli siyasi ve
sosyal olumsuzluklara yol açmaktad×r. Bu ise kaynak ülkelerden geliùmiù ülkelere doöru meydana gelen yasad×ù× göç hareketlerini kaç×n×lmaz hale getirmektedir.

Ulusal ölçekte;
8.

Yasad×ù× göçün ve göçmen kaçakç×l×ö×n×n en çok yaùand×ö× bölgeler ile diöer bölgeler aras×nda
ay×r×c× bir stratejik planlama ve harekât×n olmamas× büyük bir sorundur. Yasad×ù× göçmenlerin
Türkiye'ye giriù ve ç×k×ù yerleri ile ikisi aras×nda kaçakç×lar taraf×ndan uygun bir zaman için bekletildikleri bölgelerin tespit edilmesi gerekmektedir.

9.

Türkiye, her türlü kaçakç×l×ö×n gerçekleùtiöi bir coörafyan×n ortas×nda bulunan bir köprü konumundad×r. Özellikle Doöu ve Güney Doöu illerinde kaçakç×l×kla mücadelede görevli birimlerin,
göçmen kaçakç×l×ö×na k×yasla daha yoöun ve teknik çal×ù×lmas× gereken uyuùturucu kaçakç×l×ö×,
silah ve mühimmat kaçakç×l×ö×, tehlikeli madde kaçakç×l×ö×, yolsuzluk ve nitelikli doland×r×c×l×k
gibi suçlarla mücadeleye hakl× olarak önem vermektedirler. Çünkü kaçakç×l×ö×n bu türlerinin ortaya ç×karacaö× zarar×n, göçmen kaçakç×l×ö×na oranla daha fazla olacaö× öngörülmektedir. Ancak
ikinci planda görülen göçmen kaçakç×l×ö× suçu da en nihayetinde ülke için büyük bir sorundur ve
birçok örgütlü yap×n×n getirisi büyük olan bu faaliyete yard×m ve yatakl×k yapt×ö× bilinmektedir.
Bu konuda, stratejik olarak göçmen kaçakç×l×ö× suçunun s×kça karù×laù×ld×ö× suç-yoöun bölgeler
tespit edilmeli ve bu bölgelerde göçmen kaçakç×l×ö× ile mücadele eden birimlerin ve bu birimlerde
çal×ùacak eleman say×s×n×n artt×r×lmas× gerekmektedir.

10. Ülke içinde yakalanan yasad×ù× göçmenlerin ülkelerine s×n×rd×ù× edilmeleri sürecinde, kaçaklarla
ilgili her türlü ihtiyac×n ve en son yolculuk masraflar×n×n devlet bütçesi kullan×larak karù×land×ö× görülmektedir. Bu nedenle yasad×ù× göçmenlere yard×m ve yatakl×k yapan, onlar×n geçiùlerini
kolaylaùt×ran unsurlarla hemen ülke giriùinde mücadele, ülke sermayesinin korunmas× ad×na da
oldukça önem arz etmektedir.
11.

Göçmen kaçakç×l×ö× suç örgütlerinin tüm yönleri ile deùifre edilebilmesi amac×yla, planl× ve projeli
operasyonlar×n artt×r×lmas× gerekmektedir.

12. Yakalanan yasad×ù× göçmenlerle ilgili kapsaml× bir veri bankas× bulunmamaktad×r. Bu nedenle,
mücadeleci birimlerin saöl×kl× bir analiz yapma imkân× olmamaktad×r. Bu nedenle, diöer kaçakç×l×k
suçlar×nda de yap×lmas× gerektiöi gibi, göçmen kaçakç×l×ö× ile mücadele için de tutarl×, sürekli ve
analize uygun veriler toplanmal×d×r.
13. Terör faaliyetlerinin de yoöun olduöu kara s×n×rlar× yasad×ù× geçiùlere sahne olmaktad×r. Bu yasad×ù× geçiùler s×ras×nda PKK/KCK militanlar×n×n kimi zaman yasad×ù× göçmenler aras×na kar×ùarak
ülkeye giriù yapt×klar× ayn× zamanda organizatörlerin s×n×rdan geçiùler için terör örgütüne finans
saölad×klar× bilinmektedir. Türkiye'de aranmakta olan teröristlerin de farkl× yöntemlerle militanlar×n× çeùitli Avrupa ülkelerine gönderildikleri anlaù×lmaktad×r. Bu çerçevede göçmen kaçakç×l×ö×n×n terörü finanse eden yönü üzerinde özellikle durulmal×d×r.
14. Bu suçla mücadelede organizasyonlar×n faaliyetlerinin devam etmemesi ad×na suç gelirlerine el
konulmas× ve suçtan elde edilen gelirin aklanmas× ile mücadelesinin öncelikli olarak ele al×nmas×
gerekmektedir.
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