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CEZA HUKUKU BOYUTUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 
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Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

 

İnsanlık tarihinin hemen her döneminde şu veya bu şekilde ortaya çıkmış olan göç             

olgusu, iletişim ve ulaşım olanaklarının artmasıyla günümüzde giderek yoğunlaşan ve          

çeşitlenen karakteriyle neredeyse bütün dünyayı etkileyen bir olgu halini almıştır.          

Haritadaki yeri ne olursa olsun hemen her ülkeyi etkileyen bu sorun; Asya, Avrupa ve              

Afrika’nın kesiştiği bir noktada yer alan istisnaî coğrafi konumu itibariyle Türkiye için daha             

da hayatî bir önemi haizdir. Zira Türkiye; söz konusu pozisyonu nedeniyle az gelişmiş             

ve/veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş batı ülkelerine gitmek isteyen düzensiz          

göçmenler için fiili bir köprü işlevine sahiptir. Diğer taraftan nispeten gelişen ekonomisi ve             

siyasi istikrarı nedeniyle transit ülke niteliği giderek hedef ülke haline de gelmektedir.            

Ülkemiz, ortaya çıkan bu kompozisyondan kaynaklanan sorunları çözmek için bir taraftan           

mevzuatını sürekli bir şekilde güncellerken diğer taraftan teknik ve idari kapasitesini           

yenileyerek geliştirmeye çalışmaktadır1. 

Genellikle içinde bulunduğu olumsuz koşullardan kurtulma ve/veya daha iyi bir          

yaşam özlemiyle ülkesini terk ederek başka bir yere göç etmeye çalışan kişilerin talepleri, bu              

alanda maddi menfaat elde etmeyi amaçlayan kaçakçılar için son derece uygun bir iklim             

oluşturmaktadır. Zira anılan kişilerin göç macerasına girmesine neden olan itici ve çekici            

nedenler, onları maddi ve/veya manevi sömürüye açık ve çaresiz bir duruma sokmakta, bu             

da kaçakçılara -deyim yerindeyse- bulunmaz bir fırsat sunmaktadır. Gerçekten bu koşullarda           

kaçakçılar, kişilerin çaresizliğinden yararlanmak suretiyle onları bir taraftan ekonomik         

açıdan acımasızca sömürürken, diğer taraftan yaşam haklarını, vücut bütünlüklerini ihlal          

etmekte ve onurlarını zedelemektedir. Bunun yanında uluslararası toplumun sınır güvenliği          

1 Bu bağlamda son dönemde temel kanun niteliğinde olan 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma               

Kanunu”nu (RG, 11.04.2013/28615) vazedilmiş ve ayrıca sorunun oldukça önemli bir yönünü oluşturan            

düzensiz göçmenlerin menşe ülkelere iadesini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Birliği ile “geri kabul             

anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşma 6547 sayılı ve 25.06.2014 tarihli Kanunla uygun bulunarak yürürlüğe             

sokulmuştur (RG, 28.06.2014/29044). 
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ile toplumsal düzenine de şu veya bu şekilde zarar vermektedirler. İşte Türk Kanun             

koyucusu korunmaya değer birçok önemli hukuki değeri ihlal eden bu fiillerin önlenmesi ve             

faillerinin cezalandırılması için, 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu (TCK)”nun (RG,          

12.10.2004/2561) “Göçmen Kaçakçılığı” başlıklı 79. maddesinde bağımsız bir suç tipi          

vazetmiştir. Aşağıda bu suç ile ilgili olarak -çalışmanın amacı ve sınırı gözetilerek- kısaca             

açıklamalarda bulunulacaktır.  

“GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI”NIN BAĞIMSIZ BİR SUÇ TİPİ OLARAK KABULÜ 

Bilindiği gibi Türkiye, “göçmen kaçakçılığı” ve “insan ticareti”nin de dâhil olduğu           

sınıraşan suçların önlenmesi ve cezalandırılması için “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı          

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ile bu Sözleşmeye Ek “Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen             

Kaçakçılığına Karşı Protokol”ü imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ‘nin anılan           

sözleşmeleri sırasıyla 4800 ve 4803 sayılı Kanun ile uygun bulmasıyla ise sözleşmeler iç             

hukuk mevzuatımızın bir parçası haline gelmiştir (RG, 4.2.2003/ 25014). Ancak Türkiye           

anılan sözleşmelerin yürürlüğe girmesini beklemeden Avrupa Birliği Müktesebatının        

Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının uygulanması bağlamında 4771 sayılı         

“Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” (RG, 9.8.2002/24841) ile “Göçmen          

Kaçakçılığı Suçu”nu bağımsız bir suç tipi olarak 765 sayılı (mülga) “Türk Ceza Kanunu (765              

sayılı TCK)”nun 201/a maddesinde düzenlemiştir2. Bu suç TCK’nin 79. maddesine önemli           

ölçüde revize edilerek TCK’ye alınmış ve 22.07.2010 tarih ve 6008 sayılı Kanun’un 6.             

maddesiyle yapılan değişiklik ile birlikte de bugünkü şeklini almıştır. 

SUÇUN UNSURLARI 

“Göçmen kaçakçılığı suçu” koruduğu hukuki menfaate uygun ve isabetli olarak, TCK’nin           

“Özel Hükümler” başlıklı 2. Kitabının 1. Kısmında “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar” alt             

başlıklı “İkinci Bölüm”ünden sonra “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” alt başlığını taşıyan            

“İkinci Bölüm”ünde yer alan 79. maddede düzenlenmiştir3. Buna göre suçun oluşumu için            

2 4771 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak 4. Bölümde görev              

yapmaktaydım. O tarihte bu suçun çalışma alanıma girdiği düşüncesi ve esasen akademik merak nedeniyle              

detaylı bir şekilde analiz etmiştim: Arslan, Çetin, “Göçmen Kaçakçılığı Suçları (TCK md.201/a),Yargıtay            

Dergisi, Temmuz 2003, Cilt 29, Sa.3, s.278-310. 

3 Aşağıdaki açıklamalar şu çalışmamızdan güncellenerek özetlenmiştir: Arslan, Çetin/ Azizağaoğlu, Bahattin,           

“Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi”,  Asil Yayınevi, Ankara 2004, s.285-304. 
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failin; “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan             

yollardan”; 

● Bir yabancıyı ülkeye sokması veya ülkede kalmasına imkân sağlaması veya (f. 1-a) 

● Bir Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlaması (f. 1-b), 

Gerekmektedir. 

Maddedeki suç, zikredilen fiillerin birinin yapılmasıyla oluşacağından seçimlik        

hareketli ve fiillerin işlenme şekli önemli olmadığından serbest hareketli bir suç tipidir.            

Tipiklikteki hareketler göz önüne alındığında suçun ani suç veya mütemadi suç olarak            

karşımıza çıkması olasıdır. Zira fail göçmenin ülkede kalmasına imkân sağlıyorsa, örneğin           

göçmeni bu amaçla Türkiye içinde çeşitli yerlere kaçırarak saklıyor veya barındırıyorsa,           

ortada mütemadi bir suç vardır. Bu durumda suç temadinin kesildiği yer ve zamanda             

tamamlanmış olur. Diğer taraftan maddede zikredilen “ülkeye sokma” ve “yurt dışına           

çıkmasına imkân sağlama” fiilleri Türkiye sınırlarından girildiği veya çıkıldığı anda          

gerçekleşmiş olacağından bu durumlarda ani bir suç söz konusu olur ve suç Türkiye’ye             

girilen veya çıkılan yer ve zamanda oluşur. 

Hükümde söz konusu olan “ülke” “Türkiye” olup; Türk topraklarından, iç sularından           

(nehirler, göller, koylar, limanlar, kapalı denizler), karasularından ve bunların üzerindeki          

hava tabakasından oluşur. 

Suç fail açısından bir özellik göstermemektedir. Ancak maddenin 1. fıkrasının “a”           

bendindeki seçimlik hareket bakımından mağdurun yabancı olması zorunludur. Dolayısıyla         

suç bu mağdur acısından “özgü suç” niteliğindedir. Vatandaşın ülkeye girmesi anayasal bir            

hak olduğundan Türk vatandaşının hukuka aykırı bir şekilde ülkeye sokulması veya ülkede            

kalmasına imkân sağlanması -başka suçları oluşturabilirse de- bu suçu oluşturmamaktadır (AY           

md. 23/son; İnsan Hakları Evrensel Bildirisi md. 13; Temel Haklar ve Siyasi Haklar             

Sözleşmesi, md.12/4; AİHS 4. Nolu Ek Protokol md.3). Ancak kişi Türk vatandaşı olsa da              

maddi menfaat sağlamak amacıyla yurt dışına çıkmasına imkân sağlanmışsa suç          
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oluşacaktır4. 

Kişinin “ülkeye girmesine” veya “ülkeden çıkmasına” “imkân sağlama” ile kastedilen,          

ülkeye girmek veya ülkeden çıkmak için uygun olanaklar sunmak/vermek değil,          

mağdurun/göçmenin bizatihi ülkeye girmesini veya ülkeden çıkmasını sağlamaktır.  

Göçmen kaçakçılığı suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Ancak failde “doğrudan doğruya           

veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadı”nın bulunması zorunlu olduğundan suçun            

olası kastla işlenmesi mümkün değildir. 

Bu suçta mağdurunun rızasının varlığı, yani faille anlaşmış olması fiili hukuka uygun            

hale getirmediğinden suçun oluşumuna bir etkisi yoktur. Ancak söz konusu rızanın           

olmaması bu suçun oluşumunu engelleyecek, yerine göre insan ticareti, yaralama,          

özgürlükten yoksun bırakma gibi suçlara vücut verebilecektir. 

SUÇUN DAHA FAZLA CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLERİ 

Yazılı ve görsel medyada sık sık rastlanıldığı üzere, göçmen kaçakçılığı suçunun           

mağdurları genellikle kapalı kamyon kasaları ile çürük ve niteliksiz teknelerde, son derece            

sağlıksız ortamlarda tıka basa bir şekilde, onur kırıcı ve tehlikeli yöntemlerle           

taşınmaktadırlar. 765 sayılı TCK’nin 201/a maddesinde suçun daha ağır cezayı gerektiren           

nitelikli hali olarak öngörülen bu durum (f.3), TCK’nin ilk şekline alınmamış, ancak            

maddede 22.07.2010 tarih ve 6008 sayılı kanunun 6. maddesi ile yapılan değişiklikle; “suçun             

mağdurların yaşamı bakımından bir tehlike oluşturması” veya “onur kırıcı bir muameleye maruz            

bırakılarak işlenmesi” halinde verilecek cezalar yarısından üçte ikisine kadar artırılacağı          

hüküm altına alınmıştır (f. 2)5.  

4 “…Sanık Mustafa'nın, maddi menfaat karşılığı Türk vatandaşı olan temyiz dışı sanık O.S’yi sanık A.P.T’ye ait                

yeşil pasaport ve nüfus cüzdanına Oğuz Susam'ın fotoğrafı olacak şekilde sahte olarak düzenlettirip uçağa              

bindirmek üzere araba ile yola çıktıkları sırada Cihanbeyli ilçesinde ihbar üzerine yakalanmaları şeklinde             

gerçekleşen olayda, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve suç tarihinde 6008 sayılı Kanunun 6. maddesi ile               

TCK'nın 79/1. maddesine eklenen cümlenin de yürürlükte olmadığı gözetilmeden tamamlanmış suç kabul            

edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle sanıklar hakkında fazla ceza tayini…” (18. CD, 02.04.2015,              

2015/50, 2015/88). 

5 “…Suçta kullanılan aracın niteliği, göçmen sayısı ile göçmenlerin taşınması istenilen mesafe göz önünde              

bulundurulup, sanıkların eylemlerinin göçmenlerin hayatı bakımından bir tehlike oluşturup oluşturmadığı,          

onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenip işlenmediği değerlendirilerek, sanıklar hakkında TCK'nın            
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SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 

TCK’nin 79. maddesine 22.07.2010 tarih ve 6008 sayılı kanunun 6. maddesi ile yapılan             

ilave ile (f. 1) teşebbüs halinde kalan fiillerinin de tamamlanmış suç gibi cezalandırılacağı             

öngörüldüğünden, bu suça teşebbüs mümkün değildir. Belirtelim ki, 765 sayılı TCK’de de            

yer alan bu düzenleme doktrindeki yoğun ve haklı eleştiriler de gözetilerek TCK’nin ilk             

şekline alınmamış, ancak özellikle kolluğun talepleri nedeniyle bugünkü şekli verilmiştir6. 

İçtima konusunda genel hükümler geçerli ise de özellikle Yargıtay uygulamasından          

kaynaklanan bazı sorunlar vardır. Gerçekten Yargıtay göçmenleri bu suçun konusu olarak           

görmekle birlikte mağduru olarak kabul etmediğinden, birden çok mağdurun aynı anda           

kaçırılmasını tek suç kabul etmekte, gerçek içtima ve zincirleme suç hükümlerinin (TCK md.             

43) uygulanmasını benimsememektedir7.  

Maddenin üçüncü fıkrasında suçun bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde          

cezanın arttırılması benimsendiğinden, failin ayrıca TCK md 220 gereğince cezalandırılması          

mümkün değildir.  

Suç iştirak açısından bir özellik göstermemektedir. 

SUÇUN YAPTIRIMI VE CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Bu suç için öngörülen yaptırım üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş günden (TCK               

md. 52/1) on bin güne kadar adlî para cezasıdır. Bunun yanında suçun bir tüzel kişinin               

79/2. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun karar yerinde tartışılması gerektiğinin         

düşünülmemesi…” (18. CD, 02.04.2015,  2015/127, 2015/93). 

6 “…Suç tarihi itibariyle, 6008 sayılı Kanunun 6. maddesi ile TCK'nın 79/1. maddesine eklenen cümle yürürlükte 

bulunmadığından sanıkların, yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yapan ve buradan başka ülkelere gitmek 

isteyen göçmenleri kendi yönetimindeki araçlarla naklederken yakalanmaları şeklinde gerçekleşen olayda, 

suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve tayin olunan temel cezadan TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca indirim 

yapılması gerektiği gözetilmeden, tamamlanmış suçtan hüküm kurulmak suretiyle fazla ceza tayini…” (18. 

CD, 02.04.2015,  2015/127, 2015/93). 

7 “…Göçmen kaçakçılığı suçunda korunan hukuki yarar uluslararası toplum düzeni olup, menfaat karşılığı             

ülkeye sokulan, ülkede kalmasına veya yurt dışına çıkmasına imkân sağlanan kişilerin suçun yasal mağduru              

durumunda bulunmayıp suçun konusunu oluşturdukları gözetilmeden, sanık hakkında birden fazla göçmenin           

yurt dışına çıkışı hususunda anlaşma sağladığı gerekçesiyle, TCK'nın 43/2. maddesi delaletiyle aynı Kanun             

maddesinin 1. fıkrası uygulanarak fazla ceza tayini…” (18. CD, 31/03/2015, 2015/54, 2015/28). 
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faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında da bunlara özgü güvenlik           

tedbirlerine hükmolunacaktır (TCK md. 79/4, 60). 

Fail Türkiye’de işlemiş olduğu göçmen kaçakçılığı fiili nedeniyle aynı zamanda yabancı           

ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte bir süre geçirmişse, bu           

süre, Türkiye’de verilen cezadan mahsup edilecektir (TCK md. 16) (18. CD, 31.03.2015,            

2015/41, 2015/46).  

Kanun koyucu birçok önemli suçla beraber göçmen kaçakçılığı suçu için de, koşulların            

varlığı hâlinde, “taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma (CMK md. 128)”, “şirket için kayyum             

tayini (CMK md. 133)”, “iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması (CMK md. 135)”, “teknik              

araçlarla izleme (CMK md. 140)” ve “kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla            

Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına elkoyma (CMK md. 248)” olanağı tanımıştır. 

Göçmen kaçakçılığı suçu, 5235 sayılı kanunun 12. maddesinde sayılan suçlar arasında           

yer almadığından ve temel hali on yıldan fazla hapis cezası gerektirmediğinden madde            

bakımından görevli mahkeme “asliye ceza mahkemesi”dir.  

 


