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AB  : Avrupa Birliği

A.g.e.  : Adı geçen eser

AİHM		 :	Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHS	 	 : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Bkz  : Bakınız

BM	 	 : Birleşmiş Milletler

BMMYK	 : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

IOM	 	 :	Uluslararası Göç Örgütü

YUKK		 : Yabancılar ve Uluslararası Koruma KanunuK 
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2 Çiçekli, B. Açıklamalı Göç ve İltica Hukuku Terimleri Sözlüğü, (Basım yeri belirtilmemiştir), Nisan 2013, s. 39-40.

1 Bu kişilerin yaklaşık dörtte üçü (%74) 20-64 yaş arası bireylerden ve yaklaşık yarısı (%48) kadınlardan oluşmaktadır. Bkz 
BM Küresel Göç İstatistikleri, http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm

Dünya genelinde hemen 
hemen her ülke göçten 
etkilenmiştir. Özellikle 
20 yüzyılın ikinci yarısı 
toplu nüfus hareketlerine 
şahitlik etmiştir. Nitekim son elli yıllık dö-
nemde 175 milyondan fazla insanın kitlesel 
olarak göç ettiği bilinmektedir. 2013 Bir-
leşmiş Milletler (BM) küresel göç verilerine 
göre dünya üzerinde 232 milyon kişi – yani 
dünya nüfusunun % 3.2’si – uluslararası 
göçmenlerden oluşmaktadır.1

Göç, “bir kişinin veya bir grup insanın ulus-
lararası bir sınırı geçerek veya bir devlet 
içinde bir yerden başka bir yere gitmesi” 
olarak tanımlanmakta ve süresi, yapısı ve 
nedenine bakılmaksızın insanların yer de-
ğiştirmesi sonucunu doğuran nüfus hare-
ketleri bu kapsama dâhil edilmektedir.2 Söz 
konusu yer değiştirme hareketleri gönüllü 
ya da zorunlu sebeplerle gerçekleşebil-
mektedir. Silahlı çatışmalar, doğal afetler, 
siyasal veya ekonomik sebeplerle milyon-
larca insan doğup büyüdüğü toprakları 
terk etmektedir. Dolayısıyla, göç kavramı-
nın içine mülteciler, sığınmacılar, ekonomik 
göçmenler, düzensiz göçmenler ve çeşitli 
sebeplerle yerinden edilmiş insan grupları 
dâhil edilmektedir. 

Göç, siyaset, ekonomi, sosyal 
ve kültürel yaşamla yakından 
ilgilidir. Özellikle uluslararası 
göç, birden fazla devleti aynı 
anda etkilemektedir. Bu göç 

türü, çoğu zaman bir yandan yerleşilen ül-
keye işgücü katkısı sağlamakta, farklı bece-
riler ve yeni fikirler getirmekte diğer yandan 
kaynak ülkelerde nitelikli işgücü kaybına 
sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, göçmen-
lerin yerleştikleri ülkeler kadar arkalarında 
bıraktıkları ülkeleri de ilgilendirmekte ve bu 
ülkeler arasındaki etkileşimi şekillendirip 
kalıcı izler bırakmaktadır. 

Göçün, birçok nedene bağlı olarak 
devam etmesi beklenmektedir. Göç 
hareketleri, iyi yönetilebildiği takdirde 
olumlu, aksi halde başta kamu düze-
ni ve güvenliğine tehdit olmak üzere 
insan hakları ihlallerinin ortaya çık-
masına kadar bir dizi olumsuz sonucu 
beraberinde getirebilmektedir. Bu ne-
denle ekonomik kalkınmayı destekle-
yen, kamu güvenliğini muhafaza eden 
ve göçmenlerin insan haklarının ko-
runmasını amaçlayan etkili bir göç yö-
netimi geliştirebilmek hayati derecede 
önem kazanmıştır. 

GÖÇ
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Dünya genelinde hemen hemen her ülke göçten etkilenmiştir.
Özellikle 20 yüzyılın ikinci yarısı toplu nüfus  
hareketlerine şahitlik etmiştir.“ “

Ülkemiz coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle 
tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de 
dâhil olmak üzere geniş anlamda göç hare-
ketlerinin nihai durağı olmuş ve milyonlarca 
göçmene ev sahipliği yapmıştır.  

Türkiye, doğusunda ve güneyinde çatışma ve is-
tikrarsızlıkların yaşandığı bazı Orta Doğu ve Asya 
ülkeleriyle, batısında refah düzeyi ve insan hakları 
standartları yüksek Avrupa ülkeleri arasında köprü 
konumundadır. 

Özellikle son yıllarda artan ekonomik ve siyasi 
gücü ve istikrarlı yapısı, Türkiye’yi düzenli ve dü-
zensiz göç hareketleri için çekim merkezi haline 
gelmiştir. Bu durum, göçün Türkiye’nin ekonomik, 
sosyo-kültürel ve demografik yapısı ile kamu dü-
zeni ve güvenliği üzerindeki etkilerini gündeme 
getirmektedir. 

Cumhuriyet	Öncesi	Dönem

Osmanlı İmparatorluğu döneminde din ve ırk ayrı-
mı yapılmaksızın gelenlere hoşgörüyle yaklaşıldığı 
herkesin malumlarıdır. Bu dönemde öne çıkan kit-
lesel ve bireysel sığınma hareketlerinin başlıcaları 
şunlardır:

•	 1492 yılında on binlerce Yahudinin İspan-
ya’dan gemilerle kurtarılarak Osmanlı İmpa-
ratorluğu topraklarına getirilmesi,3

•	 1672 Thököly Ayaklanması’nın ardından 
matbaacılığın öncüsü İbrahim Müteferrika ile 
itfaiyeciliğin öncüsü Kont Ödön Seçenyi(Se-
çenyi Paşa)’nin4 ve 1699 yılında Macar Kralı 
Thököly Imre ve eşinin Osmanlı İmparatorlu-
ğuna iltica etmeleri,5

•	 1709 yılında İsveç Kralı Şarl’ın beraberindeki 
yaklaşık 2 bin kişilik grupla birlikte Osmanlı 
İmparatorluğuna sığınması,6

•	 1718 Pasarofça Antlaşması’nın ardından Ma-
car Kralı II. Rakoczy Ferenc’in Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na sığınması,7

•	 1830 Polonya İhtilali’nin liderlerinden bu-
günkü Polonezköy’ün kurucusu Prens Adam 
Czartorski’nin 1841 senesinde Osmanlı İm-
paratorluğu’na iltica etmesi8”

3 Shaw, S. J. (1991). The Jews of the Otoman Emprire and The Turkish Republic. New York: MacMillan Yayınları.

4 Bayram Nazır, Osmanlı’ya Sığınanlar / Macar ve Polonyalı Mülteciler, Yeditepe Yayınevi, 2006; ve  http://www.tccb.gov.tr/konus-
malar/371/81248/macaristan-cumhurbaskani-sayin-pal-schmitt-onuruna-verdikleri-resmi-aksam-yemeginde-yaptiklari-konus.html

5 Bayram Nazır, Osmanlı’ya Sığınanlar / Macar ve Polonyalı Mülteciler, Yeditepe Yayınevi, 2006.

6 Kaynak, M. ;Yinanç, R. ve diğerleri (1992). Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye. Ankara: Tanımak Yayınları.

7 Bayram Nazır, Osmanlı’ya Sığınanlar / Macar ve Polonyalı Mülteciler, Yeditepe Yayınevi, 2006.

Türkiye ve 
GÖÇ

8 Kaynak, M. İnanç, R.(1992). Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye. Ankara: Tanımak Yayınları.
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10 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Yayınevi, 1998, Ankara.
11 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Yayınevi, 1998, Ankara.
12 Kaynak, M. İnanç, R.(1992). Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye. Ankara: 
Tanımak Yayınları.
13 İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı, 2005, paragraf 4.13. Bkz. http://
www.goc.gov.tr/default_B0.aspx?content=1017; Mehmet Terzioğlu, 
Göçmen Ülkesi Olarak Türkiye: Hukuksal Yapı ve Uygulamalar, 8-11 
Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler, Zeytinburnu Be-
lediye Başkanlığı, Yayın no:6, Haziran 2006, s.169. 

14 4 Eylül 2013 tarihinde BMMYK Tarafından Düzenlenen Suriye’ye Komşu Ülkeler Bakanlar Toplantısı Sonunda Kabul Edilen Ortak 
Açıklama’ya göre Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteci sayısı 464.000’dir. Bkz. http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-multeciler-yuk-
sek-komiserligi-tarafindan-duzenlenen-suriye_ye-komsu-ulkeler-bakanlar-toplantisi-sonunda-kabu.tr.mfa

15 Kirişçi, 1923-1997 yılları arasında çoğunlukla Balkan ülkelerinden olmak üzere 1.6 milyondan fazla kişinin Türkiye’ye göç ettiğini ifade 
etmektedir (Bkz. Kemal Kirişçi, Reconciling Refugee Protection with Efforts to Combat Irregular Migration: the Case of Turkey and the Europe-
an Union, Global Migration Perspectives, No.11, October 2004, s. 2). Belirtilen bu rakama 1997 sonrası kitlesel akınlar ve özellikle halen 
devam eden Suriye kaynaklı kitlesel akına ilişkin rakamlar eklendiğinde Türkiye’ye gelen kişi sayısının 2.5 milyonu aştığı kaydedilmektedir. 
16 Sunulan rakamlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgili devlet kurumlarından topladığı istatistiklere dayanmaktadır.

•	 1988 yılında Halepçe katliamından sonra 
Irak’tan 51.542 kişi,

•	 1989 yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişi,

•	 1991 yılında Birinci Körfez Savaşından sonra 
Irak’tan 467.489 kişi,

•	 1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin 
kişi,

•	 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olay-
lar sonrasında 17.746 kişi,

•	 2001 yılında Makedonya’dan 10.500 kişi,

•	 Nisan 2011- Haziran 2013 arasında Suri-
ye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle yakla-
şık 1 milyon kişi.14

Özetle,	Türkiye	1922’den	günümüze	ka-
dar	 2,5	 milyondan	 fazla	 kişiye	 kucak	
açmıştır.15	 Bu	 sayıya	 yasal	 yollarla	 Tür-
kiye’ye	gelen	 ve	 çalışma,	 öğrenim,	 yer-
leşme,	 evlilik	 gibi	 nedenlere	 bağlı	 ola-
rak	Türkiye’de	bulunanlar	dâhil	değildir.	
Buna	ilişkin	2000-2013	yılları	arasındaki	
veriler	aşağıdaki	gibidir:16

9 Kaynak, M. , Yinanç, R. ve diğerleri (1992). Iraklı Sığınmacılar ve 
Türkiye. Ankara: Tanımak Yayınları.

•	 1848 Macar Özgürlük savaşını kaybeden Prens 
Lajos Kossuth ve yaklaşık 3 bin Macarın 1849’da 
Osmanlı İmparatorluğu’na gelmeleri,9

•	 1858 - 1864 yılları arasında Rus kaynaklarına 
göre yaklaşık 493.000 Müslüman Kafkas nüfusun 
Osmanlı’ya sığınması,10

•	 Farklı istatistiki veriler bulunmakla birlikte 1864 
senesinde ise Rus ordusundan kaçan yaklaşık 1 
milyon Kafkas nüfusun Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına kabul edilerek, Balkanlar’a ve Ana-
dolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirilmesi (Çerkez 
Sürgünü).11

•	 1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından Vrangel’in yak-
laşık 135 bin kişiyle birlikte Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan koruma talep etmesi.12 

Cumhuriyet	Dönemi
Ülkemize yönelik kitlesel göç hareketleri, Cumhuri-
yet’in kuruluş süreci ve sonrasında da devam etmiştir. 
Bu hareketlerin en somut örnekleri ise şu şekilde özet-
lenebilir:13

•	 1922-1938 yılları arasında Yunanistan’dan 384 
bin kişi,

•	 1923-1945 yılları arasında Balkanlardan 800 bin 
kişi,

•	 1933-1945 yılları arasında Almanya’dan 800 kişi,

Kişi

ÇALIŞMAAİLE BİRLEŞİMİ

TÜRKİYE

Toplam 182.301 234.268 321.548 313.692
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Yabancılar	Ve	Uluslararası	
Koruma	Kanunu	Öncesinde	

Hukuki	Çerçeve

Göçmenler,	 mülteciler	 ve	 sığınmacılar-
la	 ilgili	 ilk	 genel	 düzenleyici	 belge,	 14	
Haziran	1934	tarih	ve	2510	sayılı	 İskân	
Kanunudur.	 Kanun,	 Türkiye’ye	 yönelik	
sığınma	ve	göç	hareketleri	 ile	ülkemize	
gelenlerin	ülke	içinde	iskânlarını	düzen-
lemektedir.	2006	yılında	2510	sayılı	Ka-
nunun	yerini	5543	sayılı	aynı	kanun	al-
mıştır.17 

5543 sayılı İskân Kanunu göçmen, serbest göç-
men, iskânlı göçmen, münferit göçmen ve toplu 
göçmen gibi çeşitli göçmen türlerini tanımlamış 
ise de soydaş odaklı düzenlemelerle sınırlı bir 
yapı öngörmektedir. Dolayısıyla bahsi geçen göç-
men tanımındaki sınırlayıcı yaklaşım, günümüz  

koşullarında düzenli, düzen-
siz göç ve uluslararası koruma 
alanlarını içeren göç kavramın-
dan uzak kalmıştır. 

İskân Kanunu kapsamı dışında 
kalan yabancılara ilişkin iş ve 
işlemler ise 1950 yılında çıka-
rılmış olan 5682 sayılı Pasaport 

Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de 
İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlarla yürü-
tülmüştür. 

Uluslararası koruma (iltica) alanına baktığımızda 
iç hukukumuzdaki ilk düzenleyici belgenin 1994 
Yönetmeliği olarak bilinen “Türkiye’ye İltica Eden 
veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türki-
ye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar 
İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen 
Yabancılar ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
olduğunu görmekteyiz.18 Söz konusu Yönetmelik, 
bireysel ve kitlesel olarak sığınma amacıyla 
Türkiye’ye gelen yabancılara uygulanacak usul ve 
esasların tespit edilmesine ve görevli kuruluşların 
belirlenmesine ilişkin hükümlere yer vermektedir.

Bu düzenlemelerin yanı sıra farklı kanunlarda kıs-
men ve dağınık olarak düzenlenmiş göç alanına 
ilişkin hükümlere yer verildiği görülmekte ise de bu 
alanda hissedilen kanun düzeyindeki mevzuat ek-
sikliği çoğunlukla idari düzenlemelerle giderilmeye 
çalışılmıştır.

GÖÇ  HUKUKUMUZDAKİ 

GELİŞMELER

17 5543 Sayılı İskân Kanunu, Resmî Gazete, 26 Eylül 2006, Sayı: 26301.
18 94/6169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak 30 Kasım 1994 tarih ve 22127 sayılı ResmîGazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir.

“ “İskân Kanunu kapsamı dışında kalan yabancılara  
ilişkin iş ve işlemler ise 1950 yılında çıkarılmış olan 5682 sayılı  

Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve 
Seyahatleri Hakkında Kanunlarla yürütülmüştür.
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Yabancılar	ve	Uluslararası	
Koruma	Kanunu

Çağımızın göç hareketleri içinde, ülkemizin 
ev sahibi ülke konumu da dikkate alınarak, 
göç alanını daha iyi yönetmek amacıyla köklü 
değişiklikler öngören, şeffaf ve katılımcı hukuki 
reform çalışmaları yürütülmüştür. Göçün 
kaçınılmazlığını göz önünde bulunduran çalış-
malarda, hassas gruplar başta olmak üzere, tüm 
göçmenlerin haklarına saygılı insan odaklı bir yak-
laşım benimsenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaların 
sonucunda, Türkiye’de bütüncül bakış açısına sa-
hip bir göç yönetimi yapısı kurulmasının temelini 
oluşturan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu (Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanunu) kabul edilmiştir.

Kanuna	Neden	İhtiyaç	
Duyuldu?

Göç ve uluslararası koruma alanını düzenleyen 
hukuki, fiziki ve kurumsal altyapının Türkiye’nin 
bugünkü ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinin ar-
tırılması ve Avrupa birliği müktesebatıyla uyum 
süreçlerinin hızlandırılması başta olmak üzere 
Kanunun hazırlanmasına gerekçe teşkil eden belli 
başlı hususlar şunlardır:

a. Hukuki Etkenler

Yabancıların hukuki durumunu düzenleyen ve bu 
alanda temel iki kanun olan 5682 sayılı Pasaport 
Kanunu ile 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de 
İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlar 1950 
tarihinde yürürlüğe girmiş kanunlardır. Bununla 
birlikte, ülkemizin de taraf olduğu belli başlı ulus-
lararası ve bölgesel düzenlemeler ise, bahse konu 
bu iki kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
kabul edilmiş metinlerdir. Örneğin; Mültecilerin  
Hukukî Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi 

1951, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Ko-
runmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi) 1953 tarihlidir.

Bir diğer husus, Anayasamızın 16 ncı maddesi 
uyarınca yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin 
milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınır-
landırılması gerektiği ilkesidir. Yabancılar ve ulus-
lararası koruma alanını her yönüyle düzenleyen 
kapsamlı bir kanunun olmayışı, gerek anayasal 
gerek uluslararası yükümlülüklerimizin tam olarak 
yerine getirilmesini güçleştirmiştir. Bu durum, ihti-
yaç duyulan alanlardaki boşlukların idari düzenle-
meler yoluyla giderilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Ayrıca Kanun düzeyinde kapsamlı bir düzenleme-
mizin olmayışı,  özellikle sınır dışı ve idari gözetim 
işlemleriyle uluslararası koruma (iltica) konuların-
da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tara-
fından ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarındaki 
artış, kapsamlı mevzuat çalışmalarını zorunlu hale 
getirmiştir.

b. Avrupa Birliği uyum süreci

Göç ve uluslararası koruma (iltica) konuları, Av-
rupa Birliği’yle müzakerelerde “Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlik” başlıklı “24 üncü Fasıl” kapsamında 
önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda, “2003 ta-
rihli Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programı” doğrultusunda 
hazırlanan “İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Bir-
liği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Eylem Planı” (İltica ve Göç Eylem Planı) 
Başbakanlık tarafından 25 Mart 2005 tarihinde 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plan uyarınca, 
göç alanına ilişkin AB müktesebatına uygun yasal 
düzenleme çalışmaları yapılması yasanın hazırlan-
masında başlıca müessirdir.

uygunluğu bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
içtihatlarından  ve Avrupa Konseyi’nin ilgili diğer birimlerinin 
yorumlarından aktif şekilde yararlanılmıştır.
Kanun tasarı taslağı, 5 Kasım 2011 tarihinde Başbakanlığa 
gönderilmiş ve sonrasında aşağıdaki kronolojik süreç takip 
edilmiştir:
•	 Kanun tasarı taslağı 16 Ocak 2012 tarihinde Bakanlar 

Kurulunda imzaya açılmıştır.
•	 3 Mayıs 2012 tarihinde kanun tasarısı olarak TBMM’ye 

gönderilmiştir.
•	 25 Mayıs 2012 tarihinde İnsan Hakları Komisyonunda 

kabul edilmiştir.
•	 31 Mayıs 2012 tarihinde İçişleri Komisyonunda bir Alt 

Komisyon kurulmasına karar verilmiştir.
•	 5, 6, 7, 12 ve 14 Haziran 2012 tarihlerinde İçişleri Alt 

Komisyonu, taslak üzerinde çalışmıştır.
•	 6 Haziran 2012 tarihinde AB Uyum Komisyonunda ka-

bul edilmiştir.
•	 27 Haziran 2012 tarihinde İçişleri Komisyonunda oy bir-

liğiyle kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna sevk edil-
miştir.

•	 4 Nisan 2013 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

•	 10 Nisan 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ta-
rafından onaylanmış ve 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

•	 11 Nisan 2013 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü›nün Ku-
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Merkez, Taşra ve Yurt Dışı 
Teşkilatını Düzenleyen Beşinci Kısımı yürürlüğe girmiştir.

•	 11.04.2014 tarihinde Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanunun;
a. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı
b. Yabancılar
c.  Uluslararası Koruma
d. Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin Ortak 
Hükümler olmak üzere diğer 4 kısmı yürürlüğe girmiştir.

Yabancılar	ve	Uluslararası	
Koruma	Kanunu	 

Yapım	Süreci
Ulusal Programda yer alan, göç ve uluslararası koru-
ma (iltica) alanında gerekli hukuki ve kurumsal yapının 
oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek üzere 15 
Ekim 2008 tarihinde İçişleri Bakanlığına bağlı “İltica ve 
Göç Mevzuatı ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Uygu-
lama Bürosu (İltica ve Göç Bürosu)” kurulmuştur. 

Bu bağlamda öncelikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde çekirdek 
“Mevzuat Çalışma Grupları” oluşturularak yasa hazırlama 
çalışmalarına başlanmıştır. Hazırlık çalışmaları sırasında, gö-
rüşlerine başvurulmak üzere göç ve uluslararası koruma ala-
nında çalışan akademisyenlerin katılımıyla “Danışma Kurulu” 
teşkil edilmiştir. Bir yandan ilgili Bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmış, diğer 
yandan göç ve uluslararası koruma alanında uzmanlaşmış 
kuruluşlar olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği ve Uluslararası Göç Örgütü’nün teknik desteği sağlan-
mıştır. Hazırlık sürecinin ilerleyen aşamalarında, taslak met-
nin Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi sözleşmelerine 
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Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den 
çıkışları; Türkiye’den uluslararası koruma talep eden yabancılara sağlanacak 
korumanın kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile  
İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün  
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. “ “

Yabancılar	ve	Uluslararası	
Koruma	Kanunu	ve	Yeni	

Göç	Sistemi
Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’ye gi-
rişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den 
çıkışları; Türkiye’den uluslararası koruma 
talep eden yabancılara sağlanacak koruma-
nın kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar ile İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İda-
resi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yet-
ki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Kanun, üç ana kısımdan oluşmaktadır:

•	 Yabancılar,

•	 Uluslararası koruma, 

•	 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu 
ve görevleri

Kanunla düzenlenen başlıca konu başlıkları şun-
lardır: 

•	 Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış hükümleri

•	 Vizelere ilişkin hükümler

•	 İkamet izni ve çeşitleri

•	 Vatansız kişi ve hakları

•	 Sınır dışı etme

•	 Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gön-
derme Merkezleri

•	 Uluslararası koruma ve çeşitleri

•	 Geri göndermeme ilkesi

•	 Geçici koruma

•	 Uyum 

•	 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu 
ve görevleri  

•	 Göç Politikaları Kurulu

•	 Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, hizmet bi-
rimleri

•	 Sürekli kurul ve komisyonlar
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Vize	ve	ikamet	izinleri	
Vize ve ikamet izinleri işlemleri için etkin ve sistematik 
bir yapı oluşturulmuş bürokratik işlemlerin ve kayıt dı-
şılığın azaltılması amacıyla düzenlemeler getirilmiştir.  

İkamet izinleri sınıflandırılmış; her bir izin için özel şart 
ve yükümlülükler getirilmiştir. 

Türkiye’de vize süresinden fazla kalacak yabancıların 
Türkiye’ye gelmeden önce geliş amaçlarına uygun 
ikamet izni için konsolosluklara başvurarak, ilk ikamet 
izinlerinin yurt dışından verilmesi sağlanmıştır. Bunun 
sonucu olarak; yabancıların Türkiye’de kalış amaçla-
rının önceden belirlenmesi ve gerekli belgelerin ülke-
ye girmeden alınması mümkün olmuş; düzensiz göçle 
mücadelenin yurt dışından başlatılması amaçlanmıştır. 

Aile içi şiddet gören ve Türk vatandaşı eşi ölen yaban-
cılar ve çocuklarının ülkemizde kalmaları amacıyla ika-
met izni haklarıyla ilgili pozitif ayrıcalıklar getirilmiştir. 

İstisnai bir izin türü olan insani ikamet izni ile çocukların 
yüksek yararı, yaş, sağlık gibi insani gerekçeler sebe-
biyle ikamet izni verilme olanağı sağlanmış ve bu kişi-
lerin ülkemizde yasal olarak kalmaları mümkün hale 
getirilmiştir.

Hudut kapılarında verilmekte olan bandrol vize 
uygulaması istisnai hale getirilmiş, ayrıca düzen-
siz göçle mücadeleye katkıda bulunması amacıyla 
gerekli durumlarda havalimanı transit vizesi uy-
gulaması öngörülmüştür.

11 Nisan 2014 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan 
yeni göç sistemi uyarınca, illerden yapılan ikamet baş-
vurularına ilişkin değerlendirme sonuçları Ankara’ya 
online olarak bildirilmekte, Genel Müdürlükte GÖÇ-
NET kapsamında basılan ikamet izin kartları ise PTT 
aracılığıyla adreslere teslim edilmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’na göre ikamet izni çeşitleri şunlardır (Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Md.30):

a) Kısa dönem ikamet izni

b) Aile ikamet izni

c) Öğrenci ikamet izni

d) Uzun dönem ikamet izni

e) İnsani ikamet izni

f)  İnsan ticareti mağduru ikamet izni

1. Kısa	dönem	ikamet	izni

Kısa dönem ikamet izni; gerekli şartları taşıyan ya-
bancılara, her defasında en fazla birer yıllık süre-
lerle verilir.

Kısa dönem ikamet izni verilebilecek yabancılar ve 
şartları aşağıdadır;

a. Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

b. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

c. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

d. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

e. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaş-
malar ya da öğrenci değişim programları  

 

çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla 
gelecekler

f. Turizm amaçlı kalacaklar

g. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen 
hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla te-
davi görecekler

h. Adli veya idari makamların talep veya kararı-
na bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

i. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine 
geçenler

j. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar (en 
fazla iki defa verilebilir.)

k. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, 
araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

l. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan-
lardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay 
içinde müracaat edenler (bir defaya mahsus 
olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir)

2. Aile	ikamet	izni

Aile ikamet izni, herhangi bir ikamet iznine sahip 
olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma 
statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,

b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı 
çocuğuna,

c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocu-
ğuna, her defasında iki yılı aşmayacak şekilde 
verilebilir. 

Vize ve ikamet izinleri işlemleri için etkin ve  
sistematik bir yapı oluşturulmuş bürokratik işlemlerin ve  
kayıt dışılığın azaltılması amacıyla düzenlemeler getirilmiştir.  “ “ 18
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3. Öğrenci	ikamet	izni

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim göreceklere 
öğrenimleri süresince birer yıl, yükseköğretim 
kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ya 
da doktora öğrenimi göreceklere ise öğrenim 
programının tamamını kapsayacak şekilde öğrenci 
ikamet izni verilir.

4. Uzun	dönem	ikamet	izni

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle 
kalmış olan yabancılara, süresiz ikamet izni verilir.

5. İnsani	ikamet	izni

Gerekli hallerde diğer ikamet izinlerinin veril-
mesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı 
alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak 
kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir.

6. İnsan	ticareti	mağduru	ikamet	izni

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği 
yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, 
yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve 
yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar 
verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli 
ikamet izni verilir.

Çalışma	İzinleri
Yabancıların Türkiye’de çalışmak üzere al-
dıkları çalışma izinlerinin ikamet izni yerine 
de geçerli sayılması konusunda düzenleme 
yapılmış ve gerek yabancıların gerekse iş ve-
renlerin bürokratik işlemleri önemli ölçüde 
azaltılmıştır.

Yabancı öğrencilerin ikamet izinleri ve çalışma 
hakları ilk kez kanunla ayrıntılı olarak düzenlen-
miştir. Türkiye’deki yabancı öğrencilere öğrenim-

leri sırasında çalışma hakkı tanınmış, ön lisans ve 
lisans öğrencileri haftada 24 saat, yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri ise öğrenimlerini başarılı 
bir şekilde sürdürmek kaydıyla sınırsız çalışma im-
kânına sahip olabileceklerdir.  Ayrıca Türkiye’de 
öğrenimlerini tamamlamalara 1 yıllık daha ika-
met izni alabilme hakkı getirilmektedir. Böylelikle 
nitelikli işgücü yaratacak yabancıların Türkiye’de 
kalabilmelerinin önü açılmaktadır.

Vatansız	Kişiler
Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunma-
yan vatansız kişilerin hakları ilk defa bir kanunda 
belirlenmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tara-
fından vatansız olarak tespit edilen kişilere hiçbir 
harca tabi olmayan ve ikamet izni yerine geçen 
“Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” sağlanmakta ve bu 
kişiler ikamet izninden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, 
bu belgeye sahip kişiler kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları 
sürece sınır dışı edilmeyeceklerdir.

İnsan	Ticareti	Mağdurları
Uluslararası standartlara uygun olarak ve insan 
ticareti mağduru tespit sürecinin zorluğu da göz 
önünde bulundurularak, insan ticareti mağduru 
olan ve olabileceği yönünde kuvvetli şüphe du-
yulan yabancılara, yaşadıkları travmadan kurtu-
labilmeleri için ikamet izni düzenlenecektir. Otuz 
gün süreli bu ikamet izni, mağdurlara iyileşmeleri 
ve yetkili makamlarla işbirliği yapıp yapmayacak-
larına karar verebilmeleri için düşünme süresi ta-
nımayı amaçlamakta olup, mağdurun güvenliği, 
sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altı 
aylık sürelerle, toplam üç yılı geçmeyecek şekilde 
uzatılabilecektir. İnsan ticareti mağdurlarının ko-
runması bakımından önemli olan bu düzenleme, 
Türk hukukuna ilk defa girmektedir.

“ “Yabancıların Türkiye’de çalışmak üzere aldıkları çalışma 
izinlerinin ikamet izni yerine de geçerli sayılması konusunda 

düzenleme yapılmış ve gerek yabancıların gerekse iş verenlerin 
bürokratik işlemleri önemli ölçüde azaltılmıştır.
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“Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar Türkiye’de  
bulundukları süre içinde ikamet izninden muaf tutulmaktadırlar.

“
İdari	Gözetim	ve	Sınır	Dışı

Kanunda idari gözetime ilişkin detaylı düzenlemeler 
getirilmekte ve etkin itiraz mekanizmaları oluşturulmak-
tadır. Bu çerçevede iç hukukumuzda mevcut olmayan 
idari gözetimin yasal dayanağı oluşturulmakta, sınır 
dışı etme kararını alacak makam, kararın kişiye bildirim 
usulü ve süresi, bu karara karşı takip edilebilecek itiraz 
ve yargı yoluna ilişkin hükümler net olarak ortaya 
konulmaktadır.  

Geri	Gönderme	Yasağı	 
(Non-refoulement)

Kanun, yabancıların zulüm göreceği bir ülkeye geri 
gönderilemeyeceğini açıkça belirlemiştir. Böylece ulus-
lararası hukukun ve mülteci hukukunun temel prensip-
lerinden olan geri göndermeme ilkesi (non-refoule-
ment) ilk defa kanunla düzenlenmiştir. 

Uluslararası	Korumada	
İkameti	İzninden	Muafiyet

Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar Tür-
kiye’de bulundukları süre içinde ikamet izninden muaf 
tutulmaktadırlar. Bu muafiyet, ikamet izni harcından 
mütevellit yıllardır devam eden ikamet izni harcı ve def-
ter bedeli sorunları köklü bir çözüme kavuşturmuştur.

Uluslararası	Koruma	
İşlemlerinde	Statü	Belirleme	

Süresi
Uluslararası koruma başvurularının en geç altı ay için-
de sonuçlandırılması kuralı getirilerek, başvuru sahip-
lerinin olası mağduriyetlerinin önlenmesi ve bu kişilerin 
ülkemize getirecekleri külfetin azaltılması amaçlanmış-
tır.

Uluslararası	Koruma	Çeşitleri
Uluslararası koruma türleri 1951 Cenevre Sözleşmesine 
uyumlu şekilde tanımlanmıştır. Bu kapsamda; (a) 1951 Ce-
nevre Konvansiyonu’nun 1A (2) maddesinde yer alan “mül-
teci” tanımı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’a ak-
tarılmış, (b) Ülkemizin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne koymuş 
olduğu coğrafi kısıtlama nedeniyle Avrupa dışından gelen ve 
sığınma talep eden kişiler için kullanılan “sığınmacı” tanımı-
nın yarattığı kavram kargaşasına son verilerek bu kişiler “şartlı 
mülteci” olarak adlandırılmıştır.

Öte yandan, mülteci ya da şartlı mülteci olma koşullarını sağ-
lamayan fakat gönderileceği ülkede ölüm, işkenceye maruz 
kalma ya da çatışmalarda şahsına yönelik tehdide maruz kal-
ma riski nedeniyle başta AİHS olmak üzere tarafı olduğumuz 
insan hakları sözleşmelerin bir gereği olarak geri gönderme 
yasağı kapsamında olan yabancılara “ikincil koruma” sağlan-
maktadır. 

Refakatsiz	Çocuklar	ve	 
Özel	İhtiyaç	Sahipleri

Refakatsiz çocuklar başta olmak üzere, engelliler, yaşlılar, hamileler, 
beraberinde çocuğu olan yalnız anneler ve babalar ile işkence, cin-
sel saldırı veya diğer ciddi psikolojik, bedensel, cinsel şiddet mağdu-
ru özel ihtiyaç sahipleri için özel koruma mekanizmaları uluslararası 
standartlara uygun olarak oluşturulmaktadır. 

Kabul,	Barınma	ve	Geri	Gönderme	
Merkezleri

Uluslararası koruma başvurusunda bulunan veya uluslararası ko-
ruma statüsü kazanmış kişilerin ve bunlar arasından öncelikle özel 
ihtiyaç sahiplerinin, barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanma-
sı amacıyla kabul, barınma merkezlerinin kurulması; aynı şekilde 
düzensiz göçmen kapsamında olup hakkında idari gözetim kararı 
alınanların da sınır dışı edilinceye kadar barındırılacakları geri gön-
derme merkezlerinin kurulması kanunla güvenceye alınmış ve idari 
düzenlemelerle yürütülmekte olan bu alan yasal dayanak kazanmıştır.
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Kanunda ve Genel Müdürlüğümüz çalışma-
larında öngörülen uyum; ne asimilasyon ne 
de entegrasyondur. Göçmenle toplumun gö-
nüllülük temelinde birbirlerini anlamalarıyla 
ortaya çıkan harmonizasyondur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
yabancıların ve uluslararası koruma başvuru-
su ve statüsü sahibi kişilerin toplumla karşı-
lıklı uyumu için yapılacak çalışmalara imkân 
tanımıştır.

Uyum stratejileri oluşturulurken çok taraflı ve iki 
yönlü aktif bir etkileşim ile göçmen odaklı bir yak-
laşım benimsenmiştir. 

Uyum çalışmalarımız aşağıdaki içerikleri 
kapsamaktadır.

Yabancı ile başvuru sahibinin veya uluslararası 
koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla 
olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştıracak etkinlikler 
yapmak,

Ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya 
geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm 

alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan ba-
ğımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi 
ve beceriler kazandırmak,

Yabancılar için; ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki 
sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yükümlülükleri-
nin temel düzeyde anlatıldığı kurslar düzenlemek,

Kamusal ve özel mal ve hizmetlerden yararlanma, 
eğitime ve ekonomik faaliyetlere erişim, sosyal 
ve kültürel iletişim, temel sağlık hizmeti alma gibi  
konularda kurslar, uzaktan eğitim ve benzeri sis-
temlerle tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri yap-
mak,

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası ku-
ruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak 
uyum faaliyetleri planlamak

Kendi kültürel kimliklerinden vazgeçmek zorunda 
kalmadan ev sahibi topluma uyum sağlamalarını 
desteklemek,

Toplumda uyum sürecine karşı farkındalık ve anla-
yış ortamı oluşturmak.

Kanunda ve Genel Müdürlüğümüz çalışmalarında öngörülen uyum;  
ne asimilasyon ne de entegrasyondur.  

Göçmenle toplumun gönüllülük temelinde birbirlerini  
anlamalarıyla ortaya çıkan harmonizasyondur.“ “

Uyum
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Kitlesel akın durumlarında sağlanacak “Geçici 
Koruma” sistemi, Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu ile kanuni dayanak kazanmıştır. 
Geçici koruma, kitlesel akın olaylarında acil çö-
zümler bulmak üzere geliştirilen bir koruma biçimi-
dir. Geçici koruma, devletlerin geri göndermeme 
yükümlülükleri çerçevesinde kitleler halinde ülke 
sınırlarına ulaşan kişilere, bireysel statü belirle-
me işlemleri ile vakit kaybetmeden, belirli haklar  

sağlamayı hedefleyen pratik ve tamamlayıcı bir 
çözüm yoludur.19  

daha önce yer almayan, kitlesel akın durumların-
da sağlanacak “geçici koruma” sistemi Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kanuni daya-
nak kazanmıştır. Kanun, bu sistemin detaylarının 
Bakanlar Kurulu yönetmeliğiyle belirlenmesini ön-
görmek suretiyle, bu alanda Türk göç hukukunun 
oluşmasına imkân sağlanmıştır. 

Geçici	Koruma

Suriye’de yaşanan insani krizin büyümesi so-
nucunda 300-400 kadar Suriye vatandaşının, 
29.04.2011 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesin-
deki Cilvegözü sınır kapısına doğru hareketlenme-
si, Suriye’den Türkiye’ye yönelik bir toplu nüfus ha-
reketinin ilk adımını oluşturmuştur. Türkiye,  2011 
yılının Nisan ayından itibaren, Suriye’den ayrılma-
ya zorlanmış kişilerin ani gelişen kitlesel akınlarıyla 
karşı karşıya kalmıştır. Suriye’deki durumun ciddi-
yetini koruması ve sığınmacıların ülkelerine güvenli 
dönüşlerine imkân verecek koşulların henüz sağ-

lanamamış olması nedeniyle söz konusu sığınma-
cılara hiçbir ön koşul aranmadan geçici koruma 
sağlanmaktadır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gere-
ği geçici korumaya ilişkin iş ve işlemler Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle dü-
zenlenecektir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu ile oluşturulan Göç Politikaları Kurulunun 
görevleri arasında “kitlesel akın durumunda 
uygulanacak yöntem ve tedbirleri belirle-
mek” yer almaktadır.

19 Bkz. Kate Jastram, ,Mültecilerin Korunması: Uluslararası Mülteci Hukuku Rehberi, 2001, s.127; Bülent Çiçekli, Açıklamalı Göç ve 
İltica Hukuku Terimleri Sözlüğü, (Basım yeri belirtilmemiştir), Nisan 2013, s. 36.

Geçici	Koruma	Suriye	Örneği
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•	 Strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin iş ve işlemler-
den sorumlu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

•	 Hukuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler-
den sorumlu Hukuk Müşavirliği,

•	 Genel Müdürlüğün görev alanındaki konulara ilişkin 
bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, işlettirilmesi ve 
Kanun kapsamındaki ilgili iş ve işlemlerden sorumlu Bilgi 
Teknolojileri Başkanlığı,

•	 Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması 
ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine ilişkin iş ve 
işlemlerden sorumlu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

•	 Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmazları, genel evrak 
ve arşiv faaliyetleri, bilgi edinme başvurularına ilişkin iş 
ve işlemlerden sorumlu Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı,

•	 Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetle-
rine ilişkin iş ve işlemlerden sorumlu Eğitim Dairesi Baş-
kanlığı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ilgili hükümleri 
gereğince Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatlan-
ması, 81 İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve 148 İlçe Göç İdaresi 
Müdürlüğü içermekte olup, taşra teşkilatı geri gönderme 
merkezleri, kabul ve barınma merkezleri ve insan ticareti sı-
ğınma evlerini de kapsamaktadır.

Genel Müdürlük, 13 Aralık 1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teş-
kilatı kurmaya da yetkilidir. Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu ilgili hükümleri gereğince Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilatı, 15 Göç Müşavirliği ve 85 
Göç Ataşeliğinden oluşmaktadır.

Son olarak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesi altında 
Sürekli Komisyon ve Kurullar bulunmaktadır. Bu komisyon 
ve kurullar: Göç Danışma Kurulu, Uluslararası Koruma De-
ğerlendirme Komisyonu ve Düzensiz Göçle Mücadele Koor-
dinasyon Kuruludur.

Göç	İdaresi	Genel	
Müdürlüğü

Kanunla, göç alanına ilişkin politika ve stratejile-
rin uygulanması, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonun sağlanması, yabancıla-
rın Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türki-
ye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası 
koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdur-
larının korunmasıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütül-
mesi amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Dünyadaki örneklerine uygun olarak, göç ve ilti-
ca alanında stratejilerin belirlendiği, insan hakları 
temelli sivil bir kurumsal yapılanma olan Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile bütünsel 
bir yaklaşıma dayanan ve kurumlar arası etkin iş-
birliğine imkân sağlayan etkili bir göç yönetiminin 
de temeli atılmış olmaktadır.

Göç	Politikaları	Kurulu
Kanunla, Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini 
belirlemek ve bu stratejilerin uygulanmasını takip 
etmek; göç alanında strateji belgeleri ile program 
ve uygulama belgelerini hazırlamak; toplu hâlde 
Türkiye’ye kabul edilecek yabancılarla ilgili usul 
ve esasları, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yabancı iş 
gücü ile mevsimlik işler için gelecek yabancılara 
ilişkin esasları, yabancılara verilecek uzun dönem 
ikamet iznine ilişkin şartları, göç alanında yabancı 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkin iş birliği 
ve bu alandaki çalışmaların çerçevesini belirlemek 
ve göç alanında görev yapan kamu kurum ve ku-
ruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına 
yönelik kararlar almak amacıyla Göç Politikaları 
Kurulu oluşturulmaktadır.

İçişleri Bakanının başkanlığında toplanacak Kurul, 
Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve 
Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları 
ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 
ve Göç İdaresi Genel Müdüründen oluşmaktadır. 
Gündem konularına bağlı olarak, ilgili bakanlık, 
ulusal veya uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar 
ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de toplan-
tıya davet edilebilecektir.

Göç	İdaresi	Genel	 
Müdürlüğü	Teşkilatı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra 
ve Yurtdışı Teşkilatlarından oluşmaktadır. Ge-
nel Müdürlük Merkez Teşkilatında aşağıdaki 
hizmet birimleri yer almaktadır:

•	 Düzenli ve düzensiz göçle ilgili iş ve işlemler-
den sorumlu Yabancılar Dairesi Başkanlığı, 

•	 Uluslararası koruma ve geçici korumaya ilişkin 
iş ve işlemlerden sorumlu Uluslararası Koruma 
Dairesi Başkanlığı,

•	 İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların 
korunmasına ilişkin iş ve işlemlerden sorumlu 
İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi 
Başkanlığı,

•	 Göç alanında politika ve stratejiler belirlenme-
sine yönelik çalışmalar, ilgili iş ve işlemlerden 
sorumlu Göç Politika ve Projeleri Dairesi Baş-
kanlığı,

•	 Yabancıların toplumla olan uyumlarına ilişkin 
iş ve işlemlerden sorumlu Uyum ve İletişim Da-
iresi Başkanlığı,

•	 Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili devlet-
ler ve uluslararası kuruluşlarla iletişim, işbirliği, 
koordinasyon gibi konulardaki iş ve işlemler-
den sorumlu Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
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Türkiye’ye yöne-
lik artan ve çeşit-
lenen göç hare-
ketleri, ülkemizin ekonomik, sosyal ve demografik 
yapısını, kamu düzenini ve güvenliğini derinden et-
kilemekte ve yeni bir göç yönetimi anlayışına olan 
ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu anlayış-
ta, güvenlik endişeleri ile bireysel hak ve özgürlük-
lerin güvence altına alınma ihtiyacının dengelen-
mesi hedeflenmektedir. Söz konusu bu dengenin 
güçlü bir göç yönetimiyle sağlanması ve dünya-
daki örneklerine uygun olarak, göç ve uluslararası 
koruma (iltica) alanında stratejilerin belirlendiği, 
insan hakları temelli, yönetilebilir ve kurumsal bir 
yapılanma için, önemli mevzuat ve altyapı çalış-
maları olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Türkiye’nin göç ve uluslararası koruma (iltica) 
alanında örnek bir ülke olma yolundaki kararlılı-
ğı, hak bazlı ve Türkiye’deki koruma alanını ge-
liştirecek niteliğe sahip Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu ile taçlandırılmıştır. Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu ile yabancıların her 
aşamada bireysel hak ve özgürlüklerinin gözetile-
rek, yeterli personel ve uzmanlığa sahip, göç sü-
recine ilişkin gerekli tüm işlemlerin en kısa sürede 

sonuçlandı-
rılacağı ve 
göç politika-

larının öngörülebilir hedefler doğrultusunda siyasi 
irade tarafından belirleneceği, göç olgusunun bü-
tün aşamalarını kapsayan bütünsel bir yaklaşıma 
dayanan ve kurumlar arası etkin işbirliğini imkan 
sağlayan güçlü bir göç yönetiminin temeli atılmış 
ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göç 
ve uluslararası koruma (iltica) alanındaki ulusal 
politikalarımızın zeminini oluşturulmuş, göçmen 
ve mülteci haklarının yasal çerçevesi uluslararası 
standartlar ve yükümlülüklerimize uygun hale gel-
miştir.

Ülkemiz, tarih boyunca kitlesel sığınma hare-
ketleri de dâhil olmak üzere çeşitli göç hare-
ketleri ile karşılaşmış ve milyonlarca göçmene 
ev sahipliği yapmıştır. Yabancılar ve Ulusla-
rarası Koruma Kanunu ile bu geleneğini uz-
manlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası 
işbirliğine açık, güncel bilgileri ve gelişmeleri 
yakından takip eden dinamik yapıyla devam 
ettirecektir.

YENİ	
BİR GÖÇSİSTEMİ
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TÜRKİYE’YE GİRİŞ VE VİZE

YU
RTD

IŞI

SIN
IR

TRA
N

SİT BÖ
LG

E

TÜ
RK

İYE

Havalimanı Transiz 
Vizeleri

(Madde 14)

Vize
(Madde 11)1

İkamet İzni
(Madde 19)1

İkamet İzninden 
Muafiyet

(Madde 20)

Sınır Kapılarında 
Verilen Vizeler
(Madde 13)

Çalışma İzni
(Madde 27)1

Vize Muafiyeti
(Madde 12)

SINIR
(Belge Kontrolü-Madde 6)

Kapsamlı Kontrole 
Tabi Tutulması 

Gerekli Görülenler
(Madde 6/5)

Türkiye’ye Girişlerine 
İzin Verilmeyerek 
Geri Çevrilenler

(Madde 7)

Üçüncü Bir Ülkeye
Transit Geçiş

Türkiye’ye Giriş

1 Vize ve İkamet İzni Müracaatları Yurtdışında Yapılır (Madde 11/4, Madde 21/1).

Vize verilmeyecek yabancılar kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde 
yarar görülenlere Bakanın onayıyla vize verilebilir (Madde 15/2)

Ek1:	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’na	göre	
Türkiye’ye	Giriş	ve	Vize	Süreçleri
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İKAMET İZİNLERİ

İlk Başvuru

Uzatma
Başvuruları

Türkiye İçinden
Yapılabilecek İkamet

İzni Başvuruları
(Madde 22)

Kısa Dönem İkamet 
İzni

(Madde 31)

GEÇİŞ
(Madde 34/5, 34/6, 34/7)

GEÇİŞ
(Madde 31/1)

Aile İkamet İzni
(Madde 34)

Öğrenci İkamet İzni
(Madde 38)

Yurtdışından 
İkamet İzni
Başvurusu

(Madde 21)

Çalışma İzni
(Madde 27)

VALİLİK 
(İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü)

UYUM (Madde 96)
Yabancıların Toplumla 
Karşılıklı Uyum Süreçleri
(Gönüllülük Esasına Göre)

UZUN DÖNEM
İKAMET İZNİ
(Madde 42)

1

2

4

6
8 Yıllık
Kesintisiz
İkamet
(Madde 28/1)

5

8 Yıllık
Kesintisiz
İkamet
(Madde 28/1)

5

Ek	2:	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’na	göre	 
İkamet	İzni	Alma	Süreci

İKAMET İZİNLERİ

İlk Başvuru

Uzatma
Başvuruları

Türkiye İçinden
Yapılabilecek İkamet

İzni Başvuruları
(Madde 22)

Kısa Dönem İkamet 
İzni

(Madde 31)

GEÇİŞ
(Madde 34/5, 34/6, 34/7)

GEÇİŞ
(Madde 31/1)

Aile İkamet İzni
(Madde 34)

Öğrenci İkamet İzni
(Madde 38)

Yurtdışından 
İkamet İzni
Başvurusu

(Madde 21)

Çalışma İzni
(Madde 27)

VALİLİK 
(İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü)

UYUM (Madde 96)
Yabancıların Toplumla 
Karşılıklı Uyum Süreçleri
(Gönüllülük Esasına Göre)

UZUN DÖNEM
İKAMET İZNİ
(Madde 42)

1

2

4

6
8 Yıllık
Kesintisiz
İkamet
(Madde 28/1)

5

8 Yıllık
Kesintisiz
İkamet
(Madde 28/1)

5

Tablo	İçin	Notlar:

1.	En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış 
olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar izinleri-
ni kısa dönem ikamet iznine dönüştürebileceklerdir. 
(Madde 34/5). Boşanma halinde kişinin 3 yıl aile 
ikamet izniyle kalmış olması şartı aranacaktır. (Mad-
de 34/6). yabancı eşin aile içi şiddet gerekçesiyle 
mağdur olduğu mahkeme kararıylasa bitise üç yıılık 
şart aranmayacaktır (madde 34/6). Destekleyicinin 
ölümü halinde bu kişiye bağlı aile ikamet izni alabile-
ceklerdir (Madde 34/7).

2.	 Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan 
mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat 
edenlere bir defaya mahsus en fazla bir yıl süreyle 
kısa dönem ikamet izni verilebilecektir (Madde 31/1-
i).

3. Öğrenci ikamet izniyle kalan yabancılara çalışma 
hakkı verilmektedir. Ancak önlisans ve lisans öğrenci-
leri için çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlar ve haf-
tada yirmi dört saatten fazla çalışma hakkı tanımaz 
(Madde 41).

4.	Yabancılara Çalışma izni 4817 Sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecektir. 
Çalışma izinleri ikamet izni yerine geçecektir (Madde 
27).

5.	İkamette kesinti bir yılda toplam altı ayı geçen veya 
son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında 
kalışları kapsar. İkamet süresinde kesintisi olanların 
ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet izni-
ne geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz. 
İkamet izin sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ika-
met izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tama-
mı sayılır (Madde 28/1).

6.	Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle 
kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulu’nun belir-
lediği şartlara uyan yabancılara Bakanlığın onayıyla 
valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni verilir 
ve Türk vatandaşlarına yakın haklar tanınır (Madde 
42/1).
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Türkiye’de İnsani İkamet
İzni ile Kalış

(Madde 46/1-c)

Türkiye’de İnsani İkamet
İzni ile Kalış

(Madde 46/1-c)

Türkiye’de Sınır Dışı Etme
Kararı Alınmadan
Önceki İkametiyle
Türkiye’de Kalış

Sınır Dışı Etme Kararı
Alınacaklar
(Madde 54)

Türkiye’ye
Giriş

Yasağı
(Madde9)

İdari
Gözetime
Adli İtiraz

(Madde 57/6)

VALİLİK 
(İl Göç İdaresi Müdürlüğü)

Sınır Dışı Etme Kararı
(MAdde 53)

Haklarında sınır dışı
etme veya Türkiye’ye 

giriş yasağı kararı 
alındığı halde

Türkiye’den ayrılmaları
makul veya mümkün 

görülmeyenler
(Madde 46/1-b)

Sınır Dışı Etme Kararı
Alınmayacaklar

(Madde 55)

Terke Davet
(Madde 56)

Sınır Dışı Etmek
Üzeri İdari

Gözetim Kararı
(Madde 57)

Haklarında
Sınır Dışı ETme
Kararı Alınanlar
Tarafından İdari

Yargıya İtiraz
(Madde 53)

Olumsuz
Karar

Olumlu
Karar

Olumsuz
Karar

Olumlu
Karar

SINIR DIŞI

Geri Gönderme
Merkezi

(Madde 58)

SINIR DIŞI ETME SÜRECİ

Ek	3:	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’na	göre	Sınır	
Dışı	Etme	Süreci
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ULUSLARARASI KORUMA SÜRECİ

Kabul edilemez başvurularsan güvenli üçüncü ülke veya ilk iltica 
ülkesinden gelenlerin bu ülkelere gönderilmesi için işlemler başlatılır. 
Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülkede kalışına izin 
verilir. İlginin, güvenli üçüncü ülke veya ilk iltica ülkesi olarak nitelenen 
ülke tarafınfan kabul edilmemesi halinde, başvuruya ilişkin işlemler 
devam ettirilir. (Madde 73v e 74)

Başvuru (Normal Değerlendirme)
(Madde 65)

Hızlandırılmış Değerlendirme 
(Madde 79)

Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınması istisnai bir işlemdir. Başvuru sahibi sadece 
aşağıdaki hallerde idari gözetim altına alınabilir:
a) Kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, bu bilgilerinin 
tespiti amacıyla.
b) Sınır kapılarında usulüne aykırı ülkeye girmekten alıkonulması amacıyla.
c) İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan unsurların 
belirlenemeyecek olması halinde.
ç) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması halinde. (Madde 
68/2)

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı sulh 
ceza hakimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi 
halinde, dilekçe yetkili sulh ceza hakimine en seri şekilde ulaştırılır. Sulh ceza hakimi 
incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırılır. Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. (Madde 68/7)

Yargı yolu tarafından başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verilenler, Başvuru 
Sahibi olarak normal değerlendirmesi süreçlerine tabi tutulurlar.

30 gün geçerli kayıt belgesi verilir ve 
30 günlük sürelerde uzatılabilir.

Mülakatı tamamlananlara 6 ay süreli Uluslararası 
Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir 
ve 6 aylık sürelerde uzatılır. (Madde 76)

Kabul Edilemez Başvuru (Madde 72) ve 
Hızlandırılmış Değerlendirme (Madde 79) 
Kapsamında olanlar ile bunların aile üyelerine 
kimlik belgesi verilmez (Madde 76)

Kayıt tarihinden itibaren 30 gün 
içinde bireysel mülakat yapılır. 
(Madde 75) Başvuru, kayıt 

tarihinden itibaren 
en geç 6 ay içinde 
Genel Müdürlükçe 

sonuçlandırılır.

Başvuru, 
mülakattan sonra 

en geç 5 gün 
içinde 

sonuçlandırılır.

Mülteci Statüsü 
verilenlere yabancı 
kimlik numarasını 

içeren 3’er yıl süreli 
Uluslararası Koruma 
Statü Sahibi Kimlik 
Belgesi düzenlenir.

(Madde 83)

Şartlı mülteci ve ikincil koruma 
statüsü verilenlere, yabancı kimlik 

numasını içeren 1’er yıl süreli 
Uluslararası Koruma Statü Sahibi 

Kimlik Belgesi düzenlenir.
(Madde 83)

Kararın tebliğinden itibaren 10 
gün içinde Uluslararası Koruma 
Değerlendirme Komisyonuna 
itiraz edilir. (Madde 80/1-(a))

İdari gözetim kararları (Madde 68) 
ve kabul edilemez başvurularla 

(Madde 72) ilgili kararlar ile 
hızlandırılmış değerlendirme 
(Madde 79) sonucu verilen 

kararlara karşı, sadece yargı yoluna 
başvurulabilir. (Madde 80/1-(a))

Uluslararası koruma 
başvurusu reddedilen, 

uluslararası korumadan 
hariç tutulan, başvurusu 
kabul edilemez olarak 

değerlendirilen, 
başvurusunu geri çeken, 
başvurusu geri çekilmiş 

sayılan, uluslararası 
koruma statüleri sonra 

eren veya iptal 
edilenlerden haklarında 

verilen son karardan 
sonra Türkiye’de kalma 
hakkı bulunmayanlar 

için sınır dışı etme kararı 
alınır. (Madde 54/1-(i))

68 inci madde düzenlenen yargı yolu hariç olmak üzere, 72 inci ve 79 uncu maddeler çevçevesinde 
alınan kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün alınan diğer idari karar ve işlemlere karşı 
kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde, ilgili kişi veya yasal temsilci yada avukatı tarafından yetkili 
idare mahkemesine başvurabilirler. (Madde 80/1-(ç))

72 inci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde mahkemeye yapılan başvurular 15 gün içerisinde 
sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. (Madde 80/1-(d))

Mülteci Statüsü 
Verilir (Madde 61)

Şartlı Mülteci 
Statüsü Verilir 
(Madde 62) 

İkincil Koruma 
Statüsü Verilir
(Madde 63)

Başvuru tarihinden itibaren en 
geç 3 gün içinde mülakat yapılır.

Kayıt
(Madde 69)

Mülakat (Madde 75)
(Süre Bakımından)

Normal 
Değerlendirme

(Madde 75)

Hızlandırılmış 
Değerlendirme

(Madde 79)

Karar (Madde 78)
(Süre Bakımından)

Normal 
Değerlendirme

(Madde 78)

Hızlandırılmış 
Değerlendirme

(Madde 79)

Uluslararası 
Koruma

Statüsünün
Sona Ermesi
(Madde 85)

Yargı Yolu
(Madde 80)

Uluslararası Koruma 
Değerlendirme Komisyonuna 

İtiraz.
(Madde 80)

İtiraz ve Yargılama süreci 
sonuçlanıncaya kadar ilgili 
kişinin ülkede kalışına izin 

veriler.

Uluslararası 
Koruma

Statüsünün
İptali

(Madde 86)

RED

UYUM MADDE : Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma 
statüsü sahiplerinin toplumla karşılıklı uyum süreçleri. (Gönüllülük 
esasına göre)

Başvuru
(Madde 65)

Kabul Edilemez Başvuru
(Madde 72)

Uluslar 
Koruma
Statüsü

KABUL

Kabul edilemez olarak nitelendirilen başvurulara karşı, yargı yoluna giden kişilere, 
diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayıyla, 
Valiliklerce insani ikamet izni verilebilir. (Madde 46/1-ç))

RED

Sınır Dışı
(Madde 54)

KABUL

Ek	4:	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’na	göre	
Uluslararası	Koruma	Süreci
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Ek	5:	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanun	ile	 
Kurulan	Teşkilat	Yapısı

Genel Müdür Yardımcısı

Yabancılar Dairesi 
Başkanlığı

Göç Politika ve Projeleri
Dairesi Başkanlığı

İnsan Ticareti Mağdurlarını
Koruma Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı

Genel Müdür Yardımcısı

Uluslararası Koruma 
Dairesi Başkanlığı

Uyum ve İletişim Dairesi 
Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanlığı

Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı

Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Göç Danışma Kurulu

Uluslararası Koruma 
Değerlendirme Komisyonu

Düzensiz Göçle Mücadele
Koordinasyon Kurulu

SÜREKLİ KURUL VE 
KOMİSYONLAR

Geri
Gönderme
Merkezleri

Kabul ve 
Barınma 
Merkezleri

İnsan Ticareti
Madurları

Sığınma Evi

148 İlçe 
Göç İdaresi
Müdürlüğü

TAŞRA TEŞKİLATI

81 İl Göç İdaresi Müdürlüğü

YURTDIŞI TEŞKİLATI

Göç Müşavirlikleri Göç Ataşelikleri

GENEL MÜDÜR

GÖÇ İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI

Göç Politikaları Kurulu
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•	 Coğrafi Kısıtlama: Mülteci ko-
rumasının sadece Avrupa’da (Av-
rupa Konseyi üyesi olan ülkeler 
ile Bakanlar Kurulunca belirlene-
bilecek diğer ülkelerde) meyda-
na gelen olaylar nedeniyle iltica 
talep kişiler açısından sağlanma 
yükümlülüğü altında olunmasına 
işaret eder. Ülkemizin 1951 Cenevre Sözleş-
mesi’ne uygulamakta olduğu coğrafi kısıtlama, 
söz konusu sözleşmenin 1(B) Maddesi uyarınca 
sözleşmeye taraf devletlere tanınmış bir haktır. 
Coğrafi kısıtlama, uluslararası koruma arayan 
kişilere kalıcı çözümler sağlanmasının önünde 
bir engel teşkil etmez. Yabancılar ve Uluslara-
rası Koruma Kanunu uyarınca Avrupa ülkele-
rinden gelen mülteciler veya Avrupa dışındaki 
ülkelerden gelen uluslararası koruma başvuru 
ve statüsü sahipleri Türkiye’de bulundukları 
süre boyunca aynı hak ve hizmetlerden yarar-
lanabilmektedirler.

•	 Düzenli Göç: Yabancıların, yasal yollarla 
Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türki-
ye’den çıkışını ifade eder. (Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu, Md. 3 (ı))

•	 Düzensiz Göç: Yabancıların yasa dışı yollarla 
Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türki-
ye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını 
ifade eder. (Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu, Md. 3 (ı))

•	 Düzensiz Göçmen: Yasadışı giriş, giriş ko-
şullarının ihlali veya vizenin geçerlilik tari-
hinin sona ermesi yüzünden transit veya ev 
sahibi ülkede hukuki statüden yoksun kişidir.  

•	 Ekonomik Göçmen: Yaşam kalitesini iyileş-
tirmek amacıyla kendi menşe ülkesinin dışına 
yerleşmek üzere mutad ikamet yerini terk eden 
kişidir. Bu terim, genel hatlarıyla göçmenlerle 
zulümden kaçan mültecileri birbirinden ayırt 
etmek için kullanılır. 

•	 Geçici Koruma: Kitlesel akın olaylarında acil 
çözümler bulmak üzere geliştirilen bir koruma 
biçimidir. Geçici koruma, devletlerin geri gön-
dermeme yükümlülükleri çerçevesinde kitleler 
halinde ülke sınırlarına ulaşan kişilere belirli 
haklar sağlamayı hedefleyen pratik ve tamam-
layıcı bir çözüm yoludur. Geçici korumanın üç 
temel unsuru, güvenli topraklara erişime izin 
verilmesi, geri gönderme yasağının uygulan-
ması, temel ve acil insani ihtiyaçların karşılan-
masıdır. 

•	 Geçiş Ülkesi: Hedef ülkeye giderken veya bu 
ülkeden menşe/mutad ikamet ülkesine döner-
ken herhangi bir yolculukta kişinin içinden geç-
tiği ve bir süre boyunca kaldığı ülkedir. 

•	 Geri Gönderme Merkezleri: Haklarında sı-
nır dışı etme kararı alınıp idari gözetim altında 
bulunan yabancıların tutulduğu merkezlerdir. 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
Md. 58)

20 Bu bölümdeki tanımlar için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Açıklamalı Göç ve İltica Hukuku Terimleri Sözlüğü’nden 
faydalanılmıştır. Bkz. Çiçekli, B. Açıklamalı Göç ve İltica Hukuku Terimleri Sözlüğü, (Basım yeri belirtilmemiştir), Nisan 2013.

KAVRAMLAR
DİZİNİ20

•	 Geri Gönderme Yasağı: Yabancılar ve Uluslara-
rası Koruma Kanunu kapsamındaki hiç kimsenin, 
işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya 
muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, 
belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri 
dolayısıyla hayatının ya da hürriyetinin tehdit altında 
bulunacağı bir yere gönderilemeyeceğini ifade eder. 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Md. 4)

•	 Göç: Bkz. Uluslararası Göç.

•	 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Göç alanına ilişkin 
politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgi-
li kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağ-
lamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de 
kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, 
uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti 
mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yü-
rütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Müdür-
lüğü ifade eder. (Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu, Md. 103)

•	 Göç Yönetimi: Hem devlet sınırları içerisinde ya-
bancıların girişi ve mevcudiyetini hem mültecilere ve 
korunma ihtiyacı bulunan diğer kişilere sağlanan ko-
rumayı yönetmek üzere, sınır ötesi göçleri düzenli ve 
insani bir şekilde yönetmek için ulusal sistem içindeki 
çeşitli devlet kurumlarından oluşan yönetimi tanımla-
yan terimdir.

•	 Göçmen Kaçakçılığı: “Doğrudan veya dolaylı ola-
rak, mali ya da diğer bir maddi çıkar elde etmek 
amacıyla, bir kişinin, vatandaşı olmadığı ya da daimi 
olarak ikamet etmediği bir devlete yasadışı girişinin 
sağlanmasıdır” (2000 tarihli Sınır Aşan Örgütlü Suç-
lara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, 
Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı 
Birleşmiş Milletler Protokolü, m. 3(a)). İnsan ticare-
tinden farklı olarak göçmen kaçakçılığında sömürü, 
zorlama ya da insan hakları ihlali yoktur.
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•	 Göçmen: Uluslararası ölçekte, evrensel olarak ka-
bul edilmiş bir  “göçmen” tanımı bulunmamaktadır.  
Göçmen terimi genellikle, bireyin göç etme  
kararını, kendi özgür iradesiyle ve “kişisel rahatlık” 
sebepleriyle aldığı tüm durumları kapsar şekilde 
anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu terim, maddi ve sosyal 
koşullarını iyileştirmek ve kendileri ve ailelerine iliş-
kin beklentilerini geliştirmek amacıyla başka bir ül-
keye veya bölgeye hareket eden kişiler ve aile fert-
leri için geçerli kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler 
göçmeni, sebepleri, gönüllü olup olmaması, göç 
yolları, düzenli veya düzensiz olması fark etmeksizin 
yabancı bir ülkede bir yıldan fazla ikamet eden bir 
birey olarak tanımlamaktadır. 

•	 Gönüllü Dönüş: Kişinin hür iradesine bağlı olarak 
menşe ülke, transit ülke veya üçüncü bir ülkeye des-
tekli veya bağımsız dönüşüdür.

•	 Gönüllü Geri Dönüş: Bu terim çoğu zaman mül-
teciler, savaş esirleri ve tutuklu bulunan siviller 
bağlamında kullanılır. Bu kişilerin menşe ülkelerine 
tamamen kendi isteklerine dayalı olarak dönmele-
rine işaret eder. Mültecilerin içinde bulunduğu kötü 
duruma çözüm olarak önerilen üç kalıcı çözüm yo-
lundan birisi olan gönüllü geri dönüş, kalıcı çözüm 
yolları arasında en iyi ve en tercih edilen çözüm 
yolu olarak görülmektedir. 

•	 Hedef Ülke: Düzenli ya da düzensiz göç hareketle-
rinde, varılacak hedef konumundaki ülkedir.

•	 İdari Gözetim: Bir devletin yetkili idari makamı 
tarafından bir kişiyi özgürlüğünden mahrum bı-
rakmak üzere alınan tedbirdir.  Birçok ülke mev-
zuatında, düzensiz durumdaki göçmenlerin ülkeye 
varışlarında veya ülkeden ihraç edilmeleri amacıyla 
idari gözetim kararı alınmaları öngörülür.
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•	 İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı mülteci 
olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülke-
sine veya ikamet ülkesine geri döndüğü takdir-
de ölüm cezasına mahkum olacak veya ölüm 
cezası infaz edilecek; işkenceye, insanlık dışı ya 
da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz ka-
lacak; uluslararası veya ülke genelindeki silahlı 
çatışma durumlarında ayrım gözetmeyen şid-
det hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi 
tehditle karşılaşacak olması nedeniyle menşe 
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından 
yararlanamayan veya söz konusu tehdit ne-
deniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da 
vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri son-
rasında verilen uluslararası koruma biçimidir. 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
Md. 63)

•	 İnsan Ticareti Mağduru: İnsan ticareti suçuna 
maruz kalan her türlü gerçek kişiyi ifade eder.

•	 İnsan Ticareti: “Kuvvet kullanarak veya kuv-
vet kullanma tehdidiyle ya da diğer bir biçim-
de zorlama, kaçırma, hile, aldatma, gücünü 
kötüye kullanma ya da kişinin hassasiyetinden 
yararlanma veya başkası üzerinde denetim yet-
kisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye 
veya başkasına kazanç ya da çıkar sağlama 
yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yer-
den bir yere taşınması, devredilmesi, barındı-
rılması ya da teslim alınmasıdır.” (2000 tarihli 
Organize Suçlarla Mücadeleye İlişkin Birleş-
miş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretini, 
Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretini Önleme, 
Durdurma ve Cezalandırmaya İlişkin Birleşmiş 
Milletler Protokolü, m. 3(a)). 

•	 Kabul ve Barınma Merkezleri: Uluslararası 
koruma başvuru sahibi ve uluslararası koruma 

statüsü sahibi kişilerden barınma ihtiyacını ken-
disi karşılayamayanların barınma, iaşe, sağlık, 
sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı 
merkezlerdir. Merkezlerde özel ihtiyaç sahiple-
rinin barındırılmasına öncelik verilir. (Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Md. 95)

•	 Mülteci: 1951 Cenevre Sözleşmesine uygun 
olarak, Avrupa ülkelerinde meydana gelen 
olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir 
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasî dü-
şüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından 
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı ol-
duğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan ya da söz ko-
nusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önce-
den yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulu-
nan, oraya dönemeyen veya söz konusu kor-
ku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişi. 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,  
Md. 61)

•	 Özel İhtiyaç Sahibi: Uluslararası koruma 
başvuru ve statü sahibi kişilerden; refakatsiz 
çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde ço-
cuğu olan yalnız anne ya da baba veya işken-
ce, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, 
bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişi 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
Md. 3 (l))

•	 Refakatsiz Çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin 
bakımına alamadığı sürece, kanunen ya da örf 
ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetiş-
kinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen 
veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz 
kalan çocuktur. Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu, Md. 3(m))



•	 Şartlı Mülteci: Avrupa ülkeleri dışında mey-
dana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tâbi-
iyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
veya siyasî düşüncelerinden dolayı zulme uğ-
rayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 
bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya 
da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 
istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonu-
cu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız 
kişidir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, 
şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin veri-
lir. (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nu, Md. 61)

•	 Transit Göç: Bir ülkeden çıkıp başka bir ül-
keye gitme maksadıyla transit olarak diğer 
bir ülkede (transit ülkede) bulunmaya “transit 
göç” ve transit geçecek göçmenlere de “transit 
göçmen” adı verilmektedir.

•	 Uluslararası Göç: Kişilerin daimi olarak yer-
leşmek ya da belirli bir süre yaşamak üzere 
menşe ülkelerinden veya mutad olarak ikamet 
ettikleri ülkeden ayrılarak bir başka ülkeye ge-
çici ya da kalıcı olarak gitmeleri şeklinde ta-
nımlanabilir. Göç kavramı, süresi, yapısı ve 
nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştir-
meleri sonucunu doğuran nüfus hareketlerini 
ifade etmektedir. Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu’nda göç “yabancıların, yasal 
yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını 
ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç 
ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye 

girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını 
ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade düzensiz 
göçü ve uluslararası korumayı” içermektedir. 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
Md. 3 (ı))

•	 Uluslararası Koruma: Mülteci, şartlı mülteci 
ve ikincil koruma statülerini içermektedir. (Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Md. 
3(r))

•	 Uyum: Göçmenlerin hem birey hem de grup 
olarak toplumun bir parçası kabul edildiği 
süreci ifade etmektedir. Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu çerçevesinde uyum, 
toplumun ve göçmenin karşılıklı ve aynı ölçü-
de çaba göstereceği iki yönlü dinamik bir ilişki 
olarak ve göçmenlerin kendileriyle ilgili konu-
larda edilgen olmadığı aktif katılımcı bir süreç 
olarak planlanmakta, uyum programları ise is-
teğe bağlı faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 
Md. 96)

•	 Vatansız Kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık ba-
ğıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan 
kişidir. (Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu, Md. 3(ş))

•	 Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar 
kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağla-
yan izni ifade eder. (Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu, Md. 3 (t))

•	 Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile va-
tandaşlık bağı bulunmayan kişidir. (Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu, Md. 3 (v))


