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Amacı 

IOM düzenli ve insani göç yönetiminin sağlanmasına yardımcı olmak, göç 

konularında uluslararası işbirliğini teşvik etmek, göç problemlerine pratik 

çözümlerin arayışını desteklemek ve mülteciler ile ülke içinde yerinden 

edilmiş insanlar dâhil ihtiyaç sahibi göçmenlere insani yardım sağlamak 

için çalışır. 

Üyeler 169 üye ve 8 gözlemci devlet  

Resmi Dili Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca 

Genel Direktörü Büyükelçi William Lacy Swing 

Türkiye ile İlişkileri 

IOM Türkiye’de ilk ofisini 1. Körfez Savaşı sonrasında 1991 yılında 

açmıştır. Örgüt faaliyetlerine Iraklı mültecilerin yerleştirilmesiyle 

başlamış ve sonrasında göç yönetimi programlarına genişlemiştir. IOM’in 

Türkiye Cumhuriyetiyle ortaklığı Türkiye’nin IOM’e üye devlet olduğu 

2004 yılında resmileşmiştir. O tarihten bu yana IOM ve Türkiye 

arasındaki ortaklık, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun taslağının 

oluşturulması ve 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’nün kurulmasını içeren faaliyetlerle devam etmektedir. 
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1. Genel Bilgi 

1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) göç alanındaki en önemli 

hükümetler arası örgüttür ve hükümetlerle, hükümetler arası ve hükümet dışı ortaklarla yakın 

şekilde çalışır. 

Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan IOM, 8 Temmuz 2016 tarihinde 

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü arasında imzalanan bir anlaşma ile Birleşmiş 

Milletler’ in Bağlı Kuruluşu olmuştur. 

169 üye ve 8 gözlemci devlet ile ülkelerde 100’ün üzerinde ofisi bulunan IOM 

herkesin yararına insani ve düzenli göçü desteklemeye adanmıştır. Bunu da hükümetlere ve 

göçmenlere hizmet ve tavsiye vererek yapmaktadır. 

1.1. IOM’in Amaçları  

IOM düzenli ve insani göç yönetiminin sağlanmasına yardımcı olmak, göç 

konularında uluslararası işbirliğini teşvik etmek, göç problemlerine pratik çözümlerin 

arayışını desteklemek ve mülteciler ile ülke içinde yerinden edilmiş insanlar dâhil 

ihtiyaç sahibi göçmenlere insani yardım sağlamak için çalışır. 

1.2. IOM’in Görevleri  

IOM Kuruluşu göç ve ekonomi arasındaki bağa, sosyal ve kültürel kalkınma ile 

hareket özgürlüğü hakkına önem verir.  

1.3. IOM’in Çalışma Alanları 

IOM göç yönetimi konusunda dört ana alanda çalışır: 

 Göç ve kalkınma 

 Göç kolaylaştırma 

 Göç düzenleme 

 Zorunlu göç 

Bu alanlarla kesişen IOM faaliyetleri uluslararası göç yasasının teşviki, kanun tartışma 

ve rehberlik, göçmen haklarının korunması, göçmen sağlığı ve göçün cinsiyet 

boyutudur. 

1.4. IOM Üyeleri 

IOM’a 169 üye ülke bulunmaktadır. 

2. Türkiye’de IOM 

IOM Türkiye’de ilk ofisini 1. Körfez Savaşı sonrasında 1991 yılında açmıştır. Örgüt 

faaliyetlerine Iraklı mültecilerin yerleştirilmesiyle başlamış ve sonrasında göç yönetimi 

programlarına genişlemiştir. IOM’in Türkiye Cumhuriyetiyle ortaklığı Türkiye’nin IOM’e 

üye devlet olduğu 2004 yılında resmileşmiştir. O tarihten bu yana IOM ve Türkiye arasındaki 

ortaklık, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun taslağının oluşturulması ve 2013 yılında 

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasını içeren faaliyetlerle devam 

etmektedir. 

2011 yılındaki yıkıcı Van depreminden sonra, IOM Türkiye acil durum müdahale 

programlarına başlamış ve özellikle 2012’deki Suriye Krizi ile 2015’deki Akdeniz Kriziyle 

faaliyetlerini süregelen bölgesel çatışmalar ve krizlere müdahale konusuna genişletmiştir.  

Türkiye’deki 25 yıllık operasyonel deneyimiyle Örgüt şimdilerde dünyanın en büyük 

örgütlerinden biridir. Ankara’da merkez ofis, İstanbul ve Gaziantep’te alt ofisleri bulunan 

Örgüt ülke çapında 15 farklı bölgede yaklaşık 350 çalışana sahiptir. 

http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3ZpJUMzJUE3cmU
http://www.wikizero.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2VuZXZyZQ

