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Göçmen kaçakçılığı
(Uluslararası hukuk)

“Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer
bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin
vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgâh
sahibi olmadığı bir Taraf Devlete yasadışı girişinin
temini”

(Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne 
Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı 
Protokol, 2000, Madde 3a)



TCK’da Göçmen Kaçakçılığı

• Göçmen kaçakçılığı TCK’da “suç işlemek için
örgüt kurma suçu” kapsamında iken 2002’de 
TCK’da ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

• 5237 TCK “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” 
başlığı altında.



TCK m.79

“Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî 
menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan
yollardan; 
a) Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede

kalmasına imkân sağlamak, 
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına 

çıkmasına imkan sağlamak göçmen 
kaçakçılığıdır.



Göçmen kaçakçılığı cezası

• 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 11 gün adli para cezası

Suçun mağdurlarının:
• Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması
• Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak

işlenmesi halinde
Verilecek cezalar yarısından üçte ikisine kadar arttırılır.  
Örgüt faaliyeti ise cezalar yarı oranında arttırılır.
2010’daki düzenleme: Suçun tamamlanmış olması
durumu



• 29.4.2017 690 sayılı KHK  maddi menfaatlerin
müsadere edilmesi



İnsan Ticare`

‘’Kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile
veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma,
nüfuzu kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden
yararlanma veya başkası üzerinde dene`m yetkisi olan
kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına
kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin is`smar
amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması,
devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması’’
(Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ne
Ek “İnsan TicarePnin, Özellikle Kadın ve Çocuk TicarePni 
Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin 
Palermo Protokolü”)



İstismar neleri içerir?

• Başkalarının fuhşunun is`smar edilmesi veya 
cinsel is`smarın başka biçimleri, 

• Zorla çalışdrma veya hizmet eerme, 
• Esaret veya esaret benzeri uygulamalar, kulluk
• Organların alınması



• Mağdurun rızası?
• Çocuğun is`smarı?



TCK m.80

• Zorla çalışdrmak, hizmet eermek, fuhuş yapdrmak
veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının
verilmesini sağlamak maksadıyla, tehdit, baskı, cebir
veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak,
kandırmak veya kişiler üzerindeki dene`m
olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak
rızalarını elde etmek sure`yle kişileri ülkeye sokan,
ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden
başka bir yere götüren veya sevk eden ya da
barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis
ve onbin güne kadar adli para cezası verilir.



• Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticare`

– Sınır aşan eylem
– Suç unsuru
– Mağdurun rızası



Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç 
ilişkilendirilmesi

Literatür
Artan sınır kontrolleri ve yasal yolların açılmaması ile 
göçmenlerin kaçakçılara daha çok yönelmesi 

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele söylemi: 
«Devle`n egemenliğine tehdit mi?» yoksa «devle`n hareketliliği 
kısıtlamasına bir tepki mi?» (Liempt and Sersli, 2013; Kyle and 
Siracusa, 2005; Sanchez, 2017).

Suç boyutu? 



Yönteme ilişkin kısıtlar

Bilginin nasıl elde ediliyor?
Polis raporları, mahkeme kararları, göçmen 
ifadeleri?



Göçmenlerin «kaçakçı» algısı

• Göçmen kaçakçılığı ve suç unsuru?
«Kolaylaştırıcı», «yardımcı» «para karşılığı 
hizmet sağlama, iş» algısı
Göçmen ve kaçakçı arasındaki güven ilişkisi



Kaçakçı algısı

Sınıflandırma: İyi Kaçakçı X Kötü Kaçakçı
“yardımsever”, “güvenilir”, “merhametli”, 
“o da `caret yapıyor” –Kaçakçılığı iş olarak
algılama
“hepsi yalancı”
“ISID kelle alıp öldürüyor bu da denizde
öldürüyor”
“İyiliği gidilecek yere sağ salim vardırmak, suçun 
ise yolda ölüm olması”



Aktörler

– Göçmenler
– Yerleşik göçmenler
– Esnaf (lokantalar, otel yöne`mleri vb.)
– Organizatör, kaçakçı
– Aracı, komisyoncu, simsarlar
– Emanetçi
– Ulaşımı sağlayanlar, tekne kaptanı, taksi şöforu vs.
– Gözcü
– “Güvenli ev” liderleri



İşleyiş
– Kademeli ödeme veya tek peşin ödeme
– Rota kaçkçılar arasında bölünüyor
– Yemek, kalacak yer sağlayan kaçakçı
– Oteller-Kaçakçı ilişkisi
– Kasa sistemi-Emanetçi
– Değişen yöntemler (sahte pasaport)
– Değişen rota (Antalya? Mersin?-Gürcü, Ukrayna uyruklu, 

özel yatlarla geçiş, Suriye yerine Irak)
– İle`şim, akıllı telefonların rolü



Göçmen Kaçakçılığı: 
Ege Bölgesi Alan Çalışması



https://turkey.iom.int/tr/reports/göçmen-kaçakcılığı-algısı-
ve-göçmenlerin-karar-süreçleri



• Araş7rmanın amacı: İzmir özelinde bir alan
çalışması yaparak bölgesel düzeyde göçmen
kaçakçılığı algısı ve göçmenlerin karar
süreçlerine ilişkin bir kesit sunabilmek.

Göçmen kaçakçılığı işleyişi nasıl değişiyor?

Göçmen odaklı yaklaşım



• 46 yarı-yapılandırılmış, derinlemesine mülakat
(28 Suriye, 6 Pakistan, 5 Afganistan, 3 Eritre, 3 
Irak, 1 Mısır) 

• Otel yöne`cileri, esnaf

Kurumlarla Görüşme:
• Izmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü
• Izmir Emniyet Müdürlüğü
• Sahil Güvenlik Komutanlığı

Görüşme tarihleri: Aralık 2016-Nisan 2017



v Göçmen
kaçakçılığı için
bir geçiş
merkezi



• İzmir’in bir geçiş şehri olması
Göçmen ve sığınmacılar için
Göçmen kaçakçılığının yoğun olması-Uluslararası
boyuua

• “İzmir’i Irak’ta herkes biliyor”
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Eğitim durumu: İlköğretim ve altı (% 63) 
Lise, üniversite veya üstü: % 37



• En az bir kez kaçakçı ile ile`şim kurmuş (91%); 
• Kaçakçılarla ile`şim kurmamış ve tüm 

yolculuğunu kendi planlayan (9%); 
• İzmir’e yerleşmeye karar vermiş ve İzmir’de 

göçmen kaçakçılığı işleyişi hakkında bilgi sahibi 
olan



Neden ülkenizden ayrıldınız?
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Neden İzmir?

• Arkadaş veya akrabalarının olması (30%)
• Kaçakçı tarafından yönlendirme
• Kaçakçıya erişimin kolay olduğunu duyma
• Aile birleşimi başvurusu
• Bir süre para biriktirmek
• Arkadaş ve akraba tavsiyesi

•



Kaçakçıya erişim

• “Basmane’de- kibrit çöpleri gibi diziliydiler, 
gitmek isPyorum deyip seçiyordun. Şimdi 
yollar kapalı kimse gidemiyor”.

Friends
36%

Rela`ves
19%

Coffee houses
16%

Hotels
13%

Neighbours
13%

Facebook
3%

Kaçakçı bizi buluyor!
Referans yöntemi
Nokta sahipleri
Uyruklar?



Güzergahı kim belirliyor?

• “Biz kaçakçı seç`k, güzergah değil” 
• Pakistan: Kaçakçı tara}ndan belirleniyor.
• Suriye: Sınıra erişim

• Eritrea, Pakistan, Afganistan: 
Daha karmaşık ve uzun bir güzergah. 



• Neden kaçakçı?
– Yasal yollar kapalı
– Suriye’de güvenli rota

Araşdrma Bulguları



“Avrupa’ ya gitmek için yasal yollardan
başvurumu yap_m. Kendime bir tarih verdim.
Nisan 2017’ye kadar hala bana bir cevap
verilmemiş olursa sınırlar kapalı bile olsa ailemle
birlikte kaçakçıyla gitmeyi deneyeceğim”.



“En başından beri kaçakçıyla Almanya’ya gitmeyi
düşünüyordum ama şimdi sınırlar kapandı. 
Ailem yasal yolları denememi önerdi. 
Deneyeceğim ama işe yaramazsa kaçakçıyla
gideceğim”. 



%28’i kaçakçısını suçlu veya yasadışı bir iş yapmış
olarak görmüyor.  

“İyi kaçakçı size yemek verir, insan gibi davranır, size şiddet
uygulamaz. Verdiği sözü tutar, bota zorla fazla insan bindirmez. 
Varmak istediğiniz yere ulaş_ramadan paranızı almaz. Ulaşana
kadar size yine deneme şansı verir”.



AB-Türkiye Mutabakad

• Anlaşmayı çok azı biliyor, bilinen: “yollar
kapalı….” (%63 hiç duymamış) Sadece Irak ve
Suriyeliler biliyor-2017

• “Bizi kimse geri gönderemez”, ‘”geri
gönderilen olmadı”

• Suriyeliler ve Iraklılar…………AİLE BİRLEŞİMİ!



AB-Türkiye Mutabakad

1) Fiyatlar değiş`
2) Kullanılan seyahat araçları ve güzergah, 

rotalar değiş`
3) Türkiye’de sıkışıp kalan göçmen ve mülteci

sayısında ardş…insan `care` vakaaları



“Eritre’den Sudan’a oradan İran ve sonrasında Türkiye’ye erişmek
bana 5.000 dolara mal oluyor. Şu ana kadar kaçakçıya 2.000 
dolar ödedim. Şimdi buradan İtlaya’ya gemi ile gideceğim. Eğer
Yunanistan üzerinden gidecek olsaydım sadece Yunanistan’dan
çıkmanın kaçakçı fiya_ 5.000 ile 7.000 dollar arasında. 
Yunanistan’da sınır kapalı olduğu için ülkeden çıkmanın tek yolu, 
kaçakçının fotoğrae size benzeyen bir AB vatandaşının orjinal
kimliğini size sağlaması. Sahte evrak için daha fazla para 
ödeyecek durumum yok”. 



“Ar_k Yunan adalarına geçmek için kaçakçı
aramıyorum. Kuzenim 1 ay önce Yunan adasına
geçP ve hala orada kampta. Yunanistan’da çok
uzun süre kampta kapalı bekleyeceğime,
Türkiye’de beklerim”.



• Ege’den botla geçiş fiyatının düşmesi
• Jet, hızlı bot ve yatlarla geçiş fiyatları arttı (risk 

faktörüne bağlı) Gürcü, Rus ve Ukraynalı tekne
kaptanları

• Kara yolu rotası fiyatı arttı, daha güvenli
• Neden Yunanistana geçeyim, daha maliyetli?
• Yeni dalga aile birleşimi
• İtalya’nın tercih edilmesi? Kaçakçının

yönlendirmesi

Seyahat araçları ve fiyatlardaki
değişiklik



• Geçici kalınan yerler: Oteller yerine ev, 
mesken, akraba yanı, kiralık mekanlar

• Otellerin rolü

Geçici konaklama yerlerinde
değişiklik



İstanbul’da küçük bir evde yaklaşık 200 kişi
tutuluyorduk. Evde ne kadar uzun süre kalırsanız,
kaçakçılar Pakistan’daki ailelerimizden yemek ve
kalacak yer için daha fazla para isPyordu. Bizi
serbest bırakmak içinse ailelerden fidye
isPyorlardı. Kaçakçı eve gelip her oyun başlıyor
dediğinde, 60-70 kişilik gruplar evden alınıp çıkış
noktasına götürülüyordu.





Kamu kurumları, uzmanlar, 
uygulayıcılar

• Emniyet, Jandarma, Göç İdaresi: 
Kara kontrolleri, denize çıkmadan
– Karşılaşılan zorluklar, Ege’nin yükü, ekip sayısı, 

insani boyut ve güvenlik boyutu, idari göze`m
şartları, kimlik beyanları, organizasyona yönelik
operasyonlar

• Sahil Güvenlik: İnsani yaklaşım, kurtarma
misyonu

• En güncel bilgi kaçakçıda! 
– Yönlendirme
– Hızlı hareket



Öneriler

1) Kaçakçıya talebi düşürebilmek
2) Uygulayıcıların alan tecrübelerinin politika

yapım süreçlerine dahil edilebilmesi
3) Geçiş ülkeleri ile işbirliği
4) Teknik ve mali destek programlarının

sürdürülebilirliği
5) Kaçakçıların gelirini düşürebilmek, müsadere



• Güvenli yollar açamadığımız sürece bu boşluğu 
kaçakçılar doldurmaya devam edecek.  

• Kaçakçılar:
– Suçlu mu?
– Kurtarıcı mı?
– Korumaya erişimi sağlayan yardımcılar mı?

• Düzensiz göç ile mücadele, sınır poli`kaları, 
sığınma hakkına erişim, üçüncü ülkelere 
yerleş`rme, uyum poli`kaları, göçmen 
kaçakçılığı ile mücadele



Teşekkürler
ayselin.yildiz@yasar.edu.tr


