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• Dış Göç: Çeşitli sebeplerle bireysel veya toplu olarak bir ülkeden başka bir ülkeye 

yapılan göç

• İç Göç: Aynı ülke içinde farklı yerleşim yerleri arasında yer değiştirme 

• Göçmen: Bu şekilde yer değiştiren kişiye denir.

Göç



İkiye ayrılır

• Düzenli göç (regular migration): Yasal Göç (legal migration)

• Düzensiz göç (irregular migration): Yasadışı Göç (illegal migration)

Göç



• Ülkeye girişleri, ikametleri, seyahatleri ve istihdamları yasal düzenlemelere aykırı olan 

yabancılara denir.

• Hatta düzensiz göçmenlerin durumunun yasaya aykırılığını vurgulamak için “yasadışı 

göçmen” (illegal migrant) kavramı da kullanılmaktadır. 

Düzensiz Göçmenler 



Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi ya da vizesi olmaksızın 

• Türkiye’ye giren

• Sınır ihlalleri yapan

• İkamet veya çalışma izni olmaksızın 

• ya da söz konusu izinlerin süresi bittiği halde sürelerini uzatmaksızın 

Türkiye’de ikamet eden veya çalışan yabancılar

Düzensiz Göçmenler 



• Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla

• yasal olmayan yollardan

• bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak

• Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamaktır.

(Türk Ceza Kanunu md. 79).

Göçmen Kaçakçılığı Suçu 



• Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut

organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet

uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim

olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle

• kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir

yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimse insan ticareti suçu işlemiş

sayılır. (Türk Ceza Kanunu md. 80)

İnsan Ticareti Suçu



• Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle

• ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden

dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için

• vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından

yararlanamayan yabancıya

• MÜLTECİ statüsü verilir.

Mülteci



• Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle

• ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden

dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için

• vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından

yararlanamayan yabancıya ŞARTLI MÜLTECİ statüsü verilir.

• Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

Mülteci



İkincil Koruma 
• Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya

ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,

b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım

gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle

karşılaşacak, olması nedeniyle

• Menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz

konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü

belirleme işlemleri sonrasında İKİNCİL KORUMA STATÜSÜ verilir.



• Uluslararası hukuk açısından göçmen, geliş sebebine bakılmaksızın bir ülkede

bulunan bütün yabancıları ifade eder.

• Ancak, Türk hukuku açısından göçmen kavramının bir başka anlamı daha

vardır.

• Türk kültüründen ve Türk soyundan olan ancak yabancı bir devlet

vatandaşlığına sahip bulunan kişileri ifade eder.

Göçmen/Muhacir



• Uluslararası hukuk açısından sığınmacı, iltica işlemleri devam eden ve henüz iltica

talebi hakkında karar verilmeyen kişiyi ifade eder.

• Bununla birlikte, Türk Hukuku’nda 2013 yılından önce Avrupa dışındaki ülkelerden

gelip de iltica talep edenler için sığınmacı kavramı kullanılıyordu.

• 2013 yılından beri bu kavram terkedilmiştir ve bu kavramın yerini şartlı mülteci kavramı

almıştır.

Sığınmacı



• Doğal afetler ve iklim değişiklikleri sebebiyle ülkesini terk ederek başka ülkelere

giden ve bu ülkelerde iklime bağlı sebeplerle iltica talep eden kişilerdir.

• Tuvalu ve Kiribati adaları

• Uluslararası hukuka ve mevzuatımıza göre söz konusu kişiler aslında mülteci

kavramı kapsamına girmemektedirler.

İklim Mültecisi



Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişi

• Birleşmiş Milletler Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeleri (1998)

tanımlandığı üzere

• “silahlı bir çatışma, genel şiddet, insan hakları ihlalleri, doğal ya da insan yapımı

felaketler nedeniyle yaşadıkları yerlerden kaçmak ya da buraları terk etmek

zorunda kalmış, ancak, uluslararası olarak tanınmış hiçbir devlet sınırını

geçmemiş kişiler”dir.

• Kavram esasen mülteci tanımındaki siyasi kriterleri taşımakla birlikte vatandaşı olduğu

ülkenin dışına çıkmamış veya çıkamamış kişileri ifade etmektedir.



Geçici Koruma

• Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Geçici Koruma” başlığını taşıyan 91.

maddesinde ve 2014 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği’nde

tanımlanmıştır.

• Geçici Koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil

ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı

geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.



TEŞEKKÜRLER…


