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Uluslararası Göç Örgütünün tanımı ile GÖÇ 

• Düzenli göç  
– Yabancıların yasal yollarla Türkiye’ye girişini, 
– Türkiye’de kalışını ve  
– Türkiye’den çıkışını ifade eder.  

• Düzensiz göç  
– Yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini,  
– Türkiye’de kalışını,  
– Türkiye’den çıkışını ve  
– Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eder.  

• Uluslararası korumayı kapsar.  

• Vatandaşı olduğu ülkeden siyasi, sosyal, ekonomik 

nedenlerle ayrılan kişiler göçmen olarak tanımlanmaktadır.  



Uluslararası Koruma Çeşitleri 

Mülteci statüsü:  

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 
ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancılar veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 
vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statü. 



Şartlı 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 iзin vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 
ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 
vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen 
statüyü ifade eder. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı 
mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir. 

Uluslararası Koruma Çeşitleri 



İkincil Koruma: 
Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine 
veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; 

•a) Ölüm cezasına mahküm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, 

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

•c) Uluslararası veyaülke 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 
verilen statüyü ifade eder. 

Uluslararası Koruma Çeşitleri 



Geçici Koruma: 

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye 
geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 
sınırlarımızı geçen ve haklarında bireysel olarak 
uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi 
yapılamayan yabancılara sağlanan korumayı 
ifade etmektedir. 

Uluslararası Koruma Çeşitleri 



Uluslararası Göç Örgütünün tanımı ile GÖÇ 

• Düzensiz göçmen: Kendi ülkesinde çeşitli nedenlerle yaşama 
özgürlüğü kalmamış kişiler ya da ülkeye yasal olmayan 
yollardan girip güvenlik güçleri tarafından yakalanan kişiler, 
ülkede kalma süresi dolmuş kişiler ya da sığınma hakkı isteyip 
de yetkililer tarafından işlemler tamamlanıncaya dek geri 
gönderme merkezinde kalması uygun görülmüş kişiler olarak 
tanımlanmıştır. 

• Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı 
bulunmayan kişilerdir. 

• Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı 
bulunmayan ve yabancı sayılan kişi. 

 



Uluslararası Göç Örgütünün tanımı ile GÖÇ 

• Sığınmacı: Mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu bulunan 
fakat bu başvurusu henüz karara bağlanmamış kişiler için 
kullanılmıştır. Sığınmacı geçici bir kavramdır. Sığınmacı 
başvurusu kabul edilince mülteci konumuna geçer. 

• Geçici koruma: İç savaş gibi büyük çaplı şiddet olayları 
sonucunda yerinden olan kişilere kalıcı çözümler sağlanana 
dek uluslararası koruma sağlanması durumudur. 

• Geri gönderme merkezi: İdari gözetim altına alınan 
yabancıların barındırılmaları ve kontrol altında tutulmaları 
amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına 
çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla 
protokol yapılarak işlettirilen merkezlerdir. 



Uluslararası Göç Örgütünün tanımı ile GÖÇ 

• Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası 
koruma statüsü sahibi kişilerin beslenme, barınma, sağlık, 
sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Genel 
Müdürlük tarafından kurulan, valiliklerce (il müdürlüğü)  
doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye 
Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç 
alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen 
merkezleri ifade eder. 

• Özel ihtiyaç sahibi: başvuru sahibi ile uluslararası koruma 
statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, özürlü, yaşlı, 
hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya 
işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya 
da cinsel şiddete maruz kalmış kişi. 



Resmi Gazetede 11.04.2013 tarih ve 28615 sayı ile  
yayımlanarak yürürlüğe giren   

6458 Sayılı  
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

Bu kanunla İçişleri Bakanlığına bağlı  
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş,  

81 ilde, 148 ilçede ve yurtdışında teşkilatlanmakta.  



Sivil bir yapılanması olan bu Genel Müdürlüğün 

kurulmasındaki amaç; 

 “Bu alandaki çalışmaların uzmanlık sahibi, yenilenmeye 

ve uluslararası işbirliğine açık, güncel bilgileri ve 

gelişmeleri yakından takip eden; kısacası süreçlerin 

dinamik yapısına ayak uydurabilen mekanizmalar 

tarafından yönetilebilmesini sağlamak”  

olarak ifade edilmektedir  



Ülkemizde, 

 Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kırklareli, Kayseri, 

Van ve Yozgat illerinde Kabul ve Barınma Merkezleri  

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, 

 Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, 

Kırklareli, Tekirdağ ve Van illerinde Geri Gönderme 

Merkezleri bulunmaktadır .  



Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK) 

54 üncü maddesinde yer alan durumlardan birinin 

veya bir kaçının oluşması durumunda, YUKK’nun 55 

inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, valiliğin 

sınır dışı etme kararı alması zorunludur.  

Genellikle sınır dışı edilme gerekçesi şu ile madde 
gerçekleşebilmektedir.  

• Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru 
olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç). 



54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki 
yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı 
alınmayacağı belirtilmekte: 

* Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı 
ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda 
ciddi emare bulunanlar (m.55/1-a), 
* Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat 
etmesi riskli görülenler (m.55/1-b), 
* Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte 
iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar 
(m.55/1-c). 



UNAIDS - Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Birleşik 

Programı  (Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS) 2014 raporunda yaklaşık 231.5 milyon 

uluslararası göçmen varlığından bahsetmektedir. Bu 

sayıya 740 milyon iç göç varlığının eklenmesiyle 

herhangi bir zamanda yaklaşık bir milyar kişinin 

hareketliliği söz konusu olmaktadır.  



Göç, başlı başına, özellikle bazı bölgelerde HIV bulaşı 

için bağımsız bir risk faktörü olarak saptanmıştır.  

 

Çoğu ülkede kayıtsız göçmenler sağlık hizmetlerine 

erişim ve sosyal korunma konusunda sorun 

yaşamaktadır.  



Göçmenlerin HIV infeksiyonu riski hem terkedilen 

hem de göç edilen ülkelerdeki sosyal, ekonomik ve 

politik faktörlerden etkilenmektedir  

Göç için nedenleri ne olursa olsun, göçmenler sıklıkla 

eşlerinden, ailelerinden, alışkın oldukları sosyal ve 

kültürel düzeylerinden ayrılmak durumunda kalırlar. 



Dil sorunu, yaşam koşullarının zorluğu ve sosyal 

korunma eksikliği gibi nedenlerle dışlanma ve stres 

sonucu riskli davranış sergilemeleri kolaylaşır.  

Korunmasız seks, madde kullanımı, cinsel şiddet, 

insan hakkı ihlalleri gibi nedenlerle HIV bulaşı riski 

artar.  



HIV'den korunma, tedavi ve bakım hizmetlerine 

erişim sorunları, damgalanma endişesiyle HIV ilişkili 

bilgi ve destek konularında yardım isteyememeleri 

sonucunda da HIV bulaş riskleri ve incinebilirlikleri 

artar.  



Göçmenlere sağlık hizmeti verilmesini güçleştiren 

diğer hususlar damgalama, ayrımcılık ve sosyal 

dışlanma olarak öne çıkmaktadır.  

HIV pozitif göçmenler çift nedenli damgalamaya 

maruz kalırlar.  



Bir kısım ülkelerin HIV pozitiflik durumu bilinen 

göçmenlere yönelik kısıtlamaları söz konusudur.  

Ancak bu kısıtlamaların halk sağlığı üzerine olumlu bir 

etkisi gösterilememiştir. 



İlk sıralarda Irak, İran, Afganistan ve Somali yer almakta  

Suriyeliler, Türk Hükümetinin tanıdığı geçici koruma hakkıyla Türkiye'de ikamet 
ettikleri için sayıları bu genel istatistiklere yansıtılmamıştır.  

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verileri 
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Kuzey Amerika , Doğu ve Orta Avrupa 
2.4 Milyon 

Karayipler 
280.000 

Doğu Avrupa ve  
Orta Asya 
1.5 Milyon 

Asya ve Pasifik  
5 Milyon 

Orta, Doğu ve 
Kuzey Afrika 

240.000 

Sahra altı 
Afrika 

25,8 Milyon 

Latin Amerika 
1.7 Milyon 

UNAIDS 2014 Global Statıstıcs 

DÜNYA’DA HIV 



DÜNYA’DA HIV 

• HIV/ AIDS’ten en çok etkilenen bölgeler; 

  Sahra altı Afrika, 

  Asya ve Pasifik, 

  Kuzey Amerika, Doğu ve Orta Avrupa’dadır. 

 

• Ülkemize komşu bölgelerde de  

   Doğu  Avrupa-Orta Asya,  

  Orta Doğu-Kuzey Afrika ve  

   Batı Avrupa-Orta Avrupa bölgelerinde   

HIV enfeksiyonu yaygınlığını korumaktadır. 

 
*UNAIDS 2014 Global Statistics 



HIV-AIDS Vakalarının Uyruğa 
Göre Dağılımı 





Yabancı Uyruklu HIV pozitif kişiler 

• Kümülatif  

– Ukrayna (201) 

– Türkmenistan (129) 

– Özbekistan (118) 

– Moldova 

– Rusya 

– Azerbeycan 

– Gürcistan 

 



www.hivtravel.org 
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Göçmen seks işçileri, diğer seks işçisi gruplarından 
kendilerine yönelik mevzuat ve bu mevzuat üzerinden 
geliştirilen baskıcı uygulamalar ve mağduriyet seviyeleri 
sebebiyle ayrılmaktadır.  
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan göçmen seks 
işçileri, vatandaşlara sunulan hizmetlerin çoğundan 
faydalanamamakta, dil ve kültür farkı gibi toplumsal ve 
kültürel engeller üzerinden hizmetlere erişimleri 
zorlaşmaktadır. 



Farklı nedenlerle Türkiye’ye gelen ve seks işçiliği yapmaya 
başlayan göçmen kadın seks işçilerinin sayısına erişmek son 
derece zordur.  
 
Bu alandaki göçmen kadınlar, kolluk kuvvetleri tarafından 
sürekli olarak hedef alındıkları ve kendi ülkelerine geri 
gönderilme riski bulunduğu için, görünmezliğe itilmektedir. 
 
Bu görünmezliğin sebeplerinden bir tanesi de, birçok göçmen 
seks işçisi kadının, aracılarla çalışıyor olması ve aracılarının 
kriminal birtakım faaliyetlerde bulunması üzerinden bu 
kadınları “sessizleştirmesidir”.  
 
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, seks işçiliği yaptıkları 
gerekçesiyle hakkında işlem yapılan yabancı sayısı 6,264’tür. 
 
  



IOM Türkiye'nin web sayfasından elde edilen verilere göre 
Türkiye'de 2004 – 2011 yılları arasında insan ticareti mağduru 
olduğu belirtilen toplamda 1,247'dir. 
Ancak göçmen kadınların seks işçiliği yapmak maksadıyla 
Türkiye'ye gelip çalışması veya başka sebeplerle gelip sonradan 
seks işçiliği yapmaya başlaması ile insan ticareti arasında 
farklılık bulunmaktadır. 
Bir başka husus da, bazı durumlarda insan ticaretinin 
sınırlarının muğlaklaştığıdır.  
Bu durumda, kadınların rızaları ile ilgili bir görüş ifade etmek 
zorlaşmaktadır.  
Yasadışı bazı ağların faaliyetleri arasında mağdur olan birçok 
göçmen kadın bulunmaktadır.  



2008 



2011 



Zarina’ın göç aracısı civar köyden gelen Saadet adlı bir kadındır. 
Saadet gelip gidip zaten boşanmış ve iki çocuğuna kendisi 
bakmak zorunda olan Zarina’a Türkiye’de bir hizmetçilik işinden 
bahseder. Zarina işverenle defalarca telefonlaşır. 700 dolar 
maaştan bahsedilmektedir. Zarina iki çocuğunu da beraberinde 
getirip getiremeyeceğini sorar ve olumlu yanıt alınca yaklaşık iki 
aylık değerlendirme süresinden sonra gelmeye karar verir. Son 
anda, küçük olan kızını köyde anne-babasına bırakmaya, oğlunu 
ise yanına alıp Türkiye’de çalışacağı villaya getirmeye karar verir. 
400 dolar borç alarak oğlu ile birlikte uçak biletini alır ve 
İstanbul’a gelir. Çalışacağı villaya ulaşır ve hem kendi oğluna, hem 
çalıştığı villanın iki çocuğuna bakmaya başlar. Ev temizliği ve 
mutfakta yardımcılık da onun görevidir. Bir ay çalışır ve gerçekten 
700 dolarlık ilk maaşını kazanır. Memleketine gönderir. Zarina 
gerçekten hizmetçilik işinde ve 700 dolar maaşla anlaşıp birinci 
ay maaşını kazanabilmiştir. Yanında oğlu da vardır.  



Türkiye’deyken kendisi gibi pek çok Özbekle tanışır. Tanıştığı 
Özbeklerden biri, Zarina’ın kazandığı paranın “çok az” olduğunu, 
kendisinin “haftada 1000 dolar” kazandığını söyler. Bu kadın 
fuhuştan bahsetmektedir. Zarina fuhuşu duyunca korktuğunu, 
ama bu parayı düşününce “aklım gitti” diye aktardı hissettiklerini. 
Hesap yaptığını, eğer bu kadın doğru söylüyorsa 6 ay içinde ev 
alabilecek para kazanabileceğini, köyüne dönüp kızını da alıp 
şehire taşınıp “normal bir iş” bulabileceğini düşünür. Mesele ev 
alabilmektedir. Bir evi olsa, kimseye muhtaç olmayacağını, 
boşanmış olduğu için zaten evlenemeyeceğini, bir evin hayatını 
kurtaracağını düşünmektedir.  



Birlikte Osman adlı pezevengin evine giderler. Osman her 
müşteriden 60 lira alacağını, bunun 25 lirasını Zarina’a 
vereceğini, günde 6-7 müşteriden fazla göndermeyeceğini söyler. 
Ancak daha sonraki süreçte Zarina’ın önce pasaportu elinden 
alınacak, daha sonra haberleşme olanağı engellenecek ve istediği 
parayı kazanabilmesi için önce kendisi için (markette tanıştığı 
Özbek kadına) ödenen 2000 doları kapatması gerektiği, en iyisi 
bunu “bir an önce en fazla müşteri alarak” yapması gerektiği 
söylenir. Kaldığı evde kendisiyle birlikte memleketlileri Gulcehra 
ve Nilufar, çok daha uzun sürelerdir hiç para kazanmadan 
kalmaktadırlar.  



Teşekkür ederim. 


