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1. TANIMLAR
1.1. Mülteci Kimdir?
Vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti
veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu” için
vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişilere mülteci denir.
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi 1961 tarihinde, Mültecilerin Hukuki
Statüsüne Dair Protokol ise 1967 yılında Türkiye tarafından imzalanmıştır. Bununla birlikte
ülkemiz Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenen coğrafi sınırlama ilkesini kabul ettiğinden, 2014
tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlendiği üzere yalnızca
Avrupa’dan gelen sığınmacılar ülkemizde “mülteci” olarak addedilmektedir.
1.2. Sığınmacı Kimdir?
Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış
kişilere sığınmacı denir. Bu terim genellikle mülteci statüsü almaya yönelik başvurularının
hükümet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından karara
bağlanmasını bekleyen kişiler için kullanılmaktadır. Statüleri resmi olarak tanınmamış olsa da
sığınmacılar vatandaşı oldukları ülkelerine zorla geri gönderilemezler.
1.3. Göçmen Kimdir?
Maddi ya da sosyal durumlarını iyileştirmek, kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini
arttırmak gibi sebeplerle orijin ülkeleri dışında bir ülke veya bölgeye göç eden kişilere göçmen
denir. Mülteciden farklı olarak göçmen, ülkesinden zulme uğrayacağından korktuğu için değil,
eğitim ve çalışma gibi sosyokültürel ya da ekonomik nedenlerle ve kendi arzusu ile ayrılan
kişidir. Göçmenler, vatandaşı oldukları ülkelerin korumasından yararlanmaya devam
etmektedirler.
1.4. Düzensiz Göçmen Kimdir?
Maddi imkânsızlık ya da suç kaydı olması sebebiyle vatandaşı olduğu ülkeden diğer bir ülkeye
yasa dışı yollardan ulaşmaya çalışan, göç ettiği ülkede kalmak için yasal bir hakkı bulunmayan
ve o ülkenin yasalarını ihlâl ederek giriş yapan kişilere düzensiz (yasadışı) göçmen denir.
1.5. Vatansız Kimdir?
Kendi yasalarının işleyişi içinde hiçbir devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan kişilere
vatansız kişiler denir.
2. TÜRKİYE’YE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN YABANCILAR
2.1. Türkiye’ye Giriş
Son on yılda ülkemize giren yabancı sayısında kademeli bir artış gözlemlenmektedir. 2006
yılında 18.916.904 olan yabancı giriş sayısı 2015 yılı sonunda 34.633.391, 2016 yılı sonunda ise
bu rakam 24.686.471 olarak kaydedilmiştir.

TÜRK KIZILAYI GÖÇ VE MÜLTECİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temmuz 2017

Türkiye’ye 2015 yılında en çok giriş yapan yabancıların menşe ülkelerinden ilk 5 ülke sırasıyla
Almanya, Rusya, İngiltere, Gürcistan ve Bulgaristan; 2016 yılında sırasıyla Almanya, Gürcistan,
Bulgaristan, İran ve İngiltere; 2017 yılı Kasım ayında ise sırasıyla Rusya, Almanya, İran,
Gürcistan ve Bulgaristan’dır.
UYRUK
GENEL TOPLAM
RUSYA FEDERASYONU
ALMANYA
İRAN
GÜRCİSTAN
BULGARİSTAN
İNGİLTERE
UKRAYNA

TOPLAM
30.371.378
4.636.716
3.3873061
2.313.133
2.247.367
1.686.288
1.565.914
1.233.066

IRAK

832.063

HOLLANDA

760.246

AZERBAYCAN

710.217

DİĞER

10.999.307

Tablo 1: 2017 Yılı Aylara Göre Türkiye’ye Giriş Yapan Yabancıların Dağılımı

2.2. Türkiye’den Çıkış
Ülkemize giriş sayılarının artması ile doğru orantılı olarak son on yılda ülkemizden çıkış yapan
yabancı sayısında da kademeli bir artış gözlemlenmektedir. 2006 yılında 18.373.100 olan
yabancı çıkış sayısı 2015 yılı sonunda 34.285.711, 2016 yılı sonunda ise 24.718.273 olarak
kaydedilmiştir.
UYRUK

TOPLAM

GENEL TOPLAM

30.427.751

RUSYA FEDERASYONU

4.632.838

ALMANYA

3.422.296

İRAN

2.301.976

GÜRCİSTAN

2.234.976

BULGARİSTAN

1.692.550

İNGİLTERE

1.572.629

UKRAYNA

1.232.279

IRAK

812.100

HOLLANDA

770.665

AZERBAYCAN

686.816

DİĞER

11.068.626

Tablo 2: 2017 Yılı Aylara Göre Türkiye’den Çıkış Yapan Yabancıların Dağılımı
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3. İKAMET İZİNLERİ
Türkiye’de ikamet izinleri “kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun
dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni” olmak üzere altı
farklı şekilde verilmektedir.
YIL

TOPLAM

GENEL TOPLAM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.258.207
178.964
200.058
225.208
174.926
163.326
182.301
234.268
321.548
313.692
379.804
422.895
461.217

Tablo 3: Yıllara göre İkamet İzni ile Türkiye’de bulunan yabancıların dağılımı

3.1. Kısa Dönem İkamet İzni
Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için bir yabancıda aranan şartlar şu şekildedir;
- Yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi,
- Kanunun 7. maddesinde sayılan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar
arasında bulunmaması,
- Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması,
- Vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından
düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması,
- Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesidir.
Kısa dönem ikamet izni alınabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır:
a. Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar.
b. Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar.
c. Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar.
d. Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar.
e. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları
çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar.
f. Turizm amaçlı kalacak yabancılar (turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancıların
öncelikle geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarıyla nerede ikamet edecekleri hususlarının
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir).
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g. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla
tedavi görecek olan yabancılar.
h. Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması
gereken yabancılar.
i. Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek
olan yabancılar.
j. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (Bu yabancılara en fazla iki defa
ikamet izni verilebilir).
k. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan
yabancılar.
l. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay
içinde müracaat eden yabancılar (bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en
fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir).
UYRUK

TOPLAM

GENEL TOPLAM

375.903
57.849
49.326
25.137
23.731
23.697
23.513
14.513
13.489
12.321
11.412
120.915

IRAK
SURİYE
TÜRKMENİSTAN
ÖZBEKİSTAN
AZERBAYCAN
AFGANİSTAN
İRAN
LİBYA
RUSYA FEDERASYONU
MISIR
DİĞER

Tablo 4: 2017 yılında aktif olarak Türkiye’de Kısa Dönem ikamet izni ile ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımı

3.2. Aile İkamet İzni
Aile ikamet izni, ülkemizde bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının 5901 sayılı kanunun
28. Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin, mültecilerin ve ikincil koruma
statüsü sahiplerinin) yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak
bakıma muhtaç çocuğuna verilir.
Bu durumda söz konusu destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası
olması, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması,
son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, en
az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
Destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda eşlerden birine, çocuklarının ise hepsine bu
izin verilebilmektedir.
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Aile ikamet izni süresi her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilmekte ve destekleyicinin
ikamet izni süresini aşmamaktadır.
Aile ikamet izni altında Türkiye’de bulunan 18 yaş altı çocuklar ilk ve orta öğretim kurumlarında
eğitim hakkına sahip olmaktadırlar.
Bu izinle Türkiye’de ikamet edenlerden kanunun 35. Maddesinde aranan şartların ortadan
kalkması, son bir yıl içerisinde toplamda yüz seksen gün yurt dışında bulunanların ve evliliğin
sırf ikamet izni almak amacıyla yapıldığının valiliklerce tespit edilmesi halinde ikamet izinleri
iptal edilmektedir.
UYRUK
GENEL TOPLAM
AZERBAYCAN
RUSYA FEDERASYONU
UKRAYNA
SURİYE
TÜRKMENİSTAN
ÖZBEKİSTAN
GÜRCİSTAN
KAZAKİSTAN
BULGARİSTAN
ALMANYA
DİĞER

TOPLAM
68.646
8.588
6.925
4.972
4.402
3.339
2.838
2.566
2.333
2.286
2.267
28.130

Tablo 5: 2017 yılında aktif olarak Türkiye’de Aile ikamet izni ile ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımı

3.3. Öğrenci İkamet İzni
Öğrenci ikamet izinleri ülkemizde her seviyede eğitim görecek yabancı öğrencilere
verilmektedir.
İlk ve Ortaöğretim seviyesinde verilecek İkamet İzinleri Kanunun 39 uncu maddesindeki
şartların yerine getirilmesi koşuluyla öğrenime başlanacak tarihten bir sonraki eğitim-öğretim
yılının başlangıcına kadar birer yıllık süreyle verilmektedir (aile ikamet İzni bulunan ilk ve
ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek
kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ayrıca 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim
seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir).
Lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık eğitimi (TUS), diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
(DUS) seviyelerinde eğitim görecek öğrencilere mevzuat yönünden bir engel bulunmaması ve
öğrenci tarafından aksi talep edilmedikçe eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde bahse
konu izin verilebilmektedir.
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AB Eğitim ve Gençlik Programları (Erasmus, vs.) kapsamında öğrenim ya da staj amacıyla
ülkemize gelen yabancı öğrencilere “Öğrenci İkamet İzni”; diğerlerine ise “Kısa Dönem İkamet
İzni” düzenlenmektedir.
Öğrenci ikamet izni başvuruları yurtiçinden yapılabilen başvurular içerisine dâhil edilmiştir.
İlerleyen dönemlerde öğrenci ikamet izni başvurularının doğrudan yurtdışından yapılması,
öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması, ikamet izninin veriliş
amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi ya da bu iznin sırf Türkiye’de kalabilmek amacıyla
kullanıldığının anlaşılması halinde “Öğrenci İkamet İzni” valiliklerce resen iptal edilmektedir.
UYRUK
GENEL TOPLAM
AZERBEYCAN
TÜRKMENİSTAN
AFGANİSTAN
SURİYE
İRAN
IRAK
PAKİSTAN
SOMALİ
KAZAKİSTAN
YEMEN
DİĞER

TOPLAM
58.150
10.535
7.538
3.877
3.420
3.314
3.112
1.344
1.228
1.180
1.119
21.483

Tablo 6: 2017 yılında aktif olarak Türkiye’de Öğrenci ikamet izni ile ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımı

3.4. Uzun Dönem İkamet İzni
Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl yaşamış, son üç yıl sosyal yardım
almamış, yeterli ve düzenli geçim kaynağına ve geçerli sağlık sigortasına sahip, kamu düzeni ve
güvenliği açısından tehdit oluşturmayan ve Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü
yabancılar haricinde kalan yabancılara verilebilir.
Şartlarda belirtilen kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında kanunun 38. Maddesinde yer alan
öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır. Uzun dönem
ikamet iznine sahip yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu
görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal
güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan
yararlanabilirler.
Kanunun 45. Maddesi gereğince, uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık,
eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye
dışında bulunursa ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit
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oluşturması durumunda iptal edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun
dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır.
İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt
içinde ise valiliklere yapılmaktadır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle
Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmayacak ve başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte
ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.
3.5. İnsani İkamet İzni
İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla
valilikler tarafından verilmekte ve uzatılabilmektedir.
İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamakta olup,
aşağıda sıralanan şartların ortaya çıkması durumunda valilikçe insani ikamet işlemleri
başlatılmaktadır;
a. Çocuğun yüksek yararının söz konusu olduğu durumlar,
b. Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancının
Türkiye’den çıkışının yaptırılamadığı ya da Türkiye’den ayrılmasının makul veya
mümkün görülmediği durumlar,
c. Yabancının sınır dışı edilmesinin mümkün olmadığı durumlar (Kanunun 55. Maddesinde
düzenlenmektedir.)
d. Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi
işlemlerinin devamı süreci,
e. Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu
güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken
yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet
izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığı durumlar,
f. Olağanüstü durumlar.
İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde
adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. Ayrıca insani ikamet iznine sahip olan kişiler,
bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer
ikamet izinlerinden birisi için başvurabilmektedir.
İnsani ikamet İzni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar
ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilmektedir.
3.6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni
İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara
valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilmektedir. Bu iznin verilmesinde diğer ikamet
izinlerinde aranan şartlar aranmamaktadır.
Verilen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilmekte
ancak bu süreler toplam üç yılı geçmemektedir.
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Bu ikamet iznine sahip yabancıların kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ
kurduklarının belirlenmesi halinde ikamet izinleri iptal edilmektedir.
UYRUK

TOPLAM

GENEL TOPLAM

30.277
11.063
3.270
3.144
2.319
2.192
1.785
1.408
1.203
713
529
2.651

IRAK
AZERBAYCAN
KAZAKİSTAN
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
RUSYA FEDERASYONU
KIRGIZİSTAN
ÖZBEKİSTAN
YUNANİSTAN
ALMANYA
UKRAYNA
DİĞER

Tablo 7: 2017 yılında aktif olarak Türkiye’de İnsani İkamet İzni, Uzun Dönem İkamet İzni ve İnsan Ticaret Mağduru İkamet
İzni ile bulunan yabancıların uyruklarına göre dağılımı

3.7. E-İkamet Sistemi
Yabancıların başvurularını internet üzerinden yapabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen online başvuru sistemidir. https://eikamet.goc.gov.tr/ adresinden bahse konu sayfaya ulaşılabilmektedir.
Irak; 74.971
Suriye; 65.034

Diğer; 220.260

Azerbaycan;
48.104

Ukrayna; 17.227

Gürcistan; 21.779
İran; 21.6232

Rusya
Federasyonu;
23.498

Türkmenistan;
39.667
Özbekistan;
30.438
Afganistan; 29.428

Tablo 8: 2017 yılında aktif olarak Türkiye’de ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımı
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4. DÜZENSİZ GÖÇ
Bir ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde konaklamak ya da bir
ülkeye yasal olarak giriş yapıp, yasal süre içerisinde ülkeyi terk etmemek durumları düzensiz
göç unsurlarını oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesine göre “doğrudan,
doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan
bir yabancının ülkeye sokulmasına veya ülkede kalmasına imkân sağlanması ile birlikte Türk
vatandaşlarının ya da yabancıların yurt dışına çıkmasına imkân sağlanması” şekillerinde
gerçekleşen bir suçtur.
Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip
yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişileri kapsamaktadır. Ayrıca kaynak ülke için ülkesini
terk ederken gerekli prosedürlere uymayarak ülke sınırlarını geçen kişiler düzensiz göç
kapsamında yer almaktadır.
Transit ülkeler için; kaynak ülkelerden hedef ülkeye ulaşmak için yasal ya da yasal olmayan
yollarla ülkeye girip bu ülkeyi bir geçiş ülkesi olarak kullanıp ülke sınırını terk eden kişiler de
düzensiz göç kavramı ile ifade edilmektedir.
4.1. Düzensiz Göçmenler
Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı yıllara göre kademeli olarak artış göstermektedir.
Bilhassa son dönemlerde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla
kayık, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler göç rotası üzerinde Sahil Güvenlik
Komutanlığı ekiplerince yakalanmakta/kurtarılmaktadır.
200000
174.466

180000
160000

146.485

140000
120000
100000
80000
60000

57.428

64.290 65.737
51.983
34.345 32.667

40000
20000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

44.415 47.510

2011

2012

58.647
39.890

2013

2014

2015

2016

0
Tablo 9: Yıllara göre düzensiz göçmenlerin dağılımı

2005-2014 yılları arasında ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 496.912’dir.
Ülkemizde son iki yılda yapmış olduğu operasyonlar sonucunda yaklaşık 206.000 yasa dışı
göçmen kurtarılmış ve 5.000’den fazla göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.
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Deniz yoluyla düzensiz göçün hızlanması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2015
yılı başında Akdeniz’de “Operation Safe Med” ve 2015 Mayıs ayında Ege Denizi’nde “Aegean
Hope” başlatılmıştır.
UYRUK
GENEL TOPLAM
SURİYE
AFGANİSTAN
PAKİSTAN
IRAK
ÖZBEKİSTAN
GÜRCİSTAN
İRAN
BANGLADEŞ
KONGO
AZERBAYCAN
DİĞER

TOPLAM
159.534
46.153
41.772
27.670
15.999
2.949
2.661
2.451
2.206
1.534
1.495
14.644

Tablo 10: 2017 yılında yakalanan Düzensiz Göçmenlerin uyruklarına göre dağılımı

Tablo 11: 2015 Yılında Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin Isı Haritası

4.2. Göçmen Kaçakçılığı
İnsanların iyi koşullar altında hayat sürme, iş bulma veya yaşadıkları ülkedeki siyasi, ekonomik
ve sosyal istikrarsızlıklar gibi nedenlerden dolayı göç etme arzu ve/veya zorunlulukları
sonucunda bulundukları ülkeden yasa dışı yollarla başka ülkelere gitme veya götürülmeleridir.
Başka bir tanımlamayla, ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerden dolayı, iş bulma veya iltica gibi
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istekleri olan kişilerin, illegal geçişleri organize eden insan kaçakçılığı şebekeleri tarafından
menfaat karşılığında farklı ülkelere götürülmeleridir.
TCK'ya göre göçmen kaçakçılığı suçu, doğrudan maddi menfaat sağlamak üzere, yabancı
uyrukluları veya yurtsuzları Türkiye’ye sokmak veya Türkiye'de sürekli oturmalarına izin
verilmemiş kişilerin yasal olmayan yollardan yurda sokulması veya yurttan çıkarılmasıdır.
Yasaya göre, kaçaklar suç çetelerinin eline düşmüş mağdurlar olarak kabul edilir ve mağdurlar
suçlu sayılmamaktadır. Suçun failleri; kaçakçılığı planlayan, uygulayan, sahte kimlik ve
pasaport düzenleyen ve örgütleyenler olarak tanımlanmakta ve faillere 8-12 yıl hapis ve en az
1 milyar lira para cezası verilmektedir. Eylem sırasında mağdurlar ölmüşse bu cezalar
artmaktadır.
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Tablo 12: Yıllara Göre İnsan Ticareti Mağdurlarının Dağılımı
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Tablo 13: Yunanistan’a Yasa Dışı Yollarla Ulaşan Göçmenlerin 2015 ve 2016 Rakamları

5. SINIR DIŞI ETME
5.1. Geri Gönderme Merkezleri (GGM)
Geri Gönderme Merkezleri (eski adıyla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Misafirhaneleri),
ülke sınırlarında yakalanan yasadışı göçmenlerin veya yasal olarak ülkede kalmaları sorunlu
hale gelen yabancıların sınır dışı edilene kadar tutuldukları yerlerdir.
Ülkeye düzensiz giriş, ülkede kalma ya da düzensiz çıkma girişimleri sırasında kolluk
kuvvetlerince yakalanan kişiler, gözaltına alınmalarından Türkiye'den ayrılmalarına ya da sınır
dışı edilmelerine kadar İçişleri Bakanlığı’nın idari kararı gereğince geri gönderme
merkezlerinde tutulmaktadır. Ülkemizde hâlihazırda 20 geri gönderme merkezi bulunmakta
ve bunlar İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir.
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KONU

GGM DURUMU

S.N

İL
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8.136

1
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3
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564

5
6
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MEVCUT VE PLANLANAN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ

GİGM TARAFINDAN İŞLETİLEN

Açılması Planlanan AB Projesi Merkezler

TOPLAM

Açılması Planlanan YATIRIM PROGRAMINDAKİ
MERKEZLER

4.200
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Tablo 14: Mevcut ve Planlanan Geri Gönderme Merkezlerinin Dağılımı

5.2. GGM’lerde Türk Kızılayı’nın Rolü
28.04.2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında
imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Türk Kızılayı’na ülkemizde bulunan 1 Kabul ve
Barınma Merkezi ile 23 Geri Gönderme Merkezinde asgari insani standart ile ihtiyaçların
izleme ve raporlanması sorumluluğu verilmiştir.
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Bu kapsamda yapılan istişareler neticesinde, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
Ulusal Afet Yönetimi Müdürlüğü ve bağlılarından bahse konu merkezlerde haftanın en az bir
günü çalışmak üzere personel isimleri belirlenmiştir.
Protokolün içeriği, Kurumumuzdan beklentiler ve Türk Kızılayı personelince gerçekleştirilecek
faaliyetlerin netleştirilmesi amacıyla merkezlere görevlendirilen personel ve Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile 18-19 Ağustos 2016 tarihlerinde Göç ve Mülteci Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından bir çalıştay organize edilmiştir.
Çalıştayın ardından yine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile istişare edilerek hazırlanan
değerlendirme formları nihai haline getirilerek merkezlerde görev yapacak personellere
ulaştırılmış ve Eylül 2016 itibariyle merkezlerdeki faaliyetlere başlanmıştır. Merkezler ayrıca
Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Teknik Destek Hizmetler Birimi personeli tarafından da
düzenli olarak ziyaret edilmektedir.
Ziyaretler neticesinde elde edilen çıktılar hem Türk Kızılayı hem de Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü arşivlerinde saklanmaktadır. Bununla birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Destek
Hizmetleri Dairesi ile belirli aralıklarla yapılan değerlendirme toplantılarında da doldurulan
formlar üzerinden geçilerek, bahse konu merkezlerde imkânlar dâhilinde en iyi hizmetin
verilmesi adına fikir alışverişinde bulunulmaktadır.
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Tablo 15: Türk Kızılayı Personeli Tarafından Doldurulan Değerlendirme Formunun İlk Sayfası
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6. GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER
6.1. Gönüllü Geri Dönüş Nedir?
Mücbir sebeplerle ülkesini terk etmek zorunda kalmış kişilerin, ülkelerini terk etmesine sebep
olan durumun düzelmesi ya da mevcut durum sürdüğü halde kişinin kendi rızası ile vatandaşı
olduğu ülkeye geri dönmek istemesi üzerine başlatılan sürece gönüllü geri dönüş denmektedir.
Bu çerçevede yetişkin kişiler kendi iradeleri ile 18 yaşından küçük kişiler ise ebeveyn ya da
birinci derece yakınları, yoksa kayyum atanması ile gönüllü geri dönüş talebinde
bulunabilmektedir.
Ülkemizde bilhassa Suriyeli yabancılardan ülkelerine gönüllü geri dönüş yapmak isteyenler için
Türkçe ve Arapça dillerinde gönüllü geri dönüş formu düzenlenmektedir. Gönüllü geri dönüş
formunda ilgili yabancının gönüllü olduğuna dair imzası ile birlikte işlemleri yürüten kamu
görevlisinin, tercüman ve BMMYK yetkilisinin imzası yer almaktadır. BMMYK yetkilisinin
bulunmaması halinde gönüllü geri dönüş formu Türk Kızılayı yetkilileri, bunun mümkün
olmadığı durumlarda ise sivil toplum kuruluşu temsilcisi veya valilik insan hakları ve eşitlik
birimindeki
görevliler
tarafından
imzalanmaktadır.
Gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin ülkelerine dönüş yapmalarıyla birlikte geçici korumaları
sona erdirilmekte ve kayıt sistemindeki bilgileri güncellenmektedir.
6.2. Gönüllü Geri Dönüşlerde Türk Kızılayı’nın Rolü
İçişleri Bakanlığı’nın 30.03.2012 tarihli “Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap
Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin
Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge” ile Kurumumuza atfen gönüllü geri dönüş
işlemleri ile ilgili olarak; “düzenlenecek olan gönüllü geri dönüş formunun öncelikle BMMYK
temsilcisince, BMMYK temsilcisinin bulunmaması halinde Kızılay yetkililerince, ancak BMMYK
veya Kızılay yetkililerince imzalanmasının mümkün olmadığı durumlarda, Valiliklerce uygun
görülen Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi veya Valilik İnsan Hakları ve Eşitlik Birimindeki
görevlilerce imzalayanın isimleri yazılarak imzalanması, bunun da mümkün olmaması halinde
gönüllü geri dönüş formuna yukarıda belirtilen kurum, kuruluş ve STK’ların veya yetkililerinin
bulunmadığına dair şerh düşülerek gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması” ibaresi
bulunmaktadır.
Bu çerçevede 27.02.2015 tarih ve 5150 sayılı tamime istinaden; Türk Kızılayı Göç ve Mülteci
Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile söz konusu gönüllü geri dönüş istek formunu
imzalamak ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Türk Kızılayı Şube Başkanlıklarında görevli Genel
Hizmet Yöneticileri (GHY) görevlendirilmiştir.
GHY’ler tarafından imzalanan formlar düzenli aralıklarla Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri
Müdürlüğü ile paylaşılmakta olup, bu formların nüshaları Müdürlük arşivlerinde
saklanmaktadır.
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Tablo 16: Türk Kızılayı Personeli (GHY) Tarafından İmzalanan Gönüllü Geri Dönüş Formu Örneği
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