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SUNUù
Bu çalÕúma, 15 KasÕm 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Avrupa
TopluluklarÕ AraútÕrma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Konrad
Adenauer Stiftung Türkiye Temsilcili÷i ve Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi UluslararasÕ Siyasi ve Ekonomik øliúkiler AraútÕrma
Merkezi tarafÕndan ortaklaúa düzenlenen “Türkiye’nin Avrupa Birli÷i
KatÕlÕm Süreci Ba÷lamÕnda Düzensiz Göçle Mücadele” konulu
uluslararasÕ konferans kapsamÕnda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan iletilen
tebli÷lerin bir araya getirilmesinden oluúmaktadÕr.
Türkiye ile Avrupa Birli÷i arasÕnda iliúkilerin temelini oluúturan ve
1963 yÕlÕnda imzalanan Ankara AnlaúmasÕnÕn baúlattÕ÷Õ sürecin bugün
ulaútÕ÷Õ noktada Türkiye, Cumhuriyetin “ça÷daúlaúma” idealine karúÕlÕk
gelen normlarÕ ve standartlarÕ simgeleyen Avrupa Birli÷iyle üyelik
müzakerelerini yürüten aday ülke konumundadÕr.
Türkiye-AB iliúkilerinin 50 yÕllÕk tarihi pek çok açÕdan iniúli-çÕkÕúlÕ bir
seyir izlemiú olsa da, bazÕ dönemsel olumsuzluklara ra÷men kaydedilen
ilerleme, bu iliúkinin her iki taraf için de önemini ve ortak çÕkarlara
dayalÕ niteli÷ini göstermektedir.
øúte, bu kitabÕn temelini oluúturan konferans kapsamÕnda ele alÕnan
konu da bu bakÕmdan önemi giderek artan bir ortak çÕkar, bir di÷er ifade
ile karúÕlÕklÕ yarar alanÕ oluúturmaktadÕr.
Gerçekten de, düzensiz göçle mücadele hem Avrupa Birli÷i ülkeleri,
hem de Türkiye açÕsÕndan giderek önem kazanan ve iúbirli÷i içinde hareket
edilmesinin her iki taraf için de fayda sa÷layaca÷Õ bir alan
görünümündedir.
Bu bakÕmdan iki taraf için de güvenlik kaygÕlarÕ ya da siyasi,
ekonomik ve toplumsal maliyet endiúeleri ortaklaúa hareketi gerekli ve
hatta zorunlu kÕlmaktadÕr.
Ancak unutulmamalÕ ki, küreselleúme ba÷lamÕnda hareketlilik ve
daha iyi yaúam arayÕúÕ önlenemez ve sÕnÕrlar bu anlamda giderek önemini
kaybetmektedir.

Bu nedenle bu konuda insan onuruna, insan haklarÕna ve hukukun
üstünlü÷üne saygÕ, dayanÕúma gibi esaslarÕ temel alan yaklaúÕmlarla göç
olgusunun düzenlenmesine ihtiyaç bulundu÷u gibi bu ihtiyacÕn büyüklü÷ü
giderek artmaktadÕr.
Üstelik bu konu Türkiye-AB iliúkilerinin bütünü içinde ve karúÕlÕklÕ
denge, yarar ve dayanÕúma anlayÕúÕ içinde de÷erlendirilmesi gereken bir
alan oluúturmaktadÕr.
Bu çerçevede konu ile ilgili olarak Türkiye ve AB arasÕndaki
iúbirli÷inin farklÕ boyutlarÕ ve Türkiye’nin katÕlÕm müzakereleri kapsamÕnda
Birli÷in konu ile ilgili düzenlemelerini de dikkate alarak oluúturdu÷u
mevzuat, düzenlenen konferansÕn ve konferans çerçevesinde sunulan
tebli÷lerin temel tartÕúma konusunu oluúturmaktadÕr. Bu kapsamda hem
yurtdÕúÕndan ve ülkemizden de÷erli ve konunun uzmanÕ akademisyenler,
hem de konu ile ilgili temel bürokratik yapÕlar konuyu kendi bakÕú açÕlarÕ ve
ilgi alanlarÕ çerçevesinde de÷erlendirerek de÷erli katkÕlar sunmuúlardÕr.
Konferansa ve kitaba katkÕ sa÷layan, hazÕrlanmasÕnda eme÷i geçen
herkese, özellikle de tüm de÷erli akademisyen ve bürokrat konuúmacÕlara
teúekkür ediyor, ilgilenenler için yararlÕ bir baúvuru kayna÷Õ olmasÕnÕ umut
ediyoruz.

Prof. Dr. Sanem Baykal
Ankara Üniversitesi
ATAUM Müdürü
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EU-RESPONSES TO IRREGULAR MIGRATION
Kay HAILBRONNER
Introduction – Irregular Migration into the EU Definition – Facts
and Figures
States pursue legitimate public interests in preventing irregular
immigration. Irregular immigration without sanctions undermines the
credibility of the immigration system, constitutes a potential danger for the
public order and internal security of states. This is basically the perspective
of the European Union Member States trying to control immigration.
Human rights organisations have a different perspective. Measures
against irregular migration affect human rights of persons who for a variety
of reasons try to escape persecution or simply make a better living. Measures
against irregular immigration thus raise primarily questions of fair treatment,
protection and unequal distribution of chances of human beings. The
European Union’s policy towards irregular migration tries to accommodate
both perspectives. As a consequence the Union is faced with a humanitarian
dilemma which I will tackle with later with my brief review of the EU
asylum policy. Humanitarian concerns and the difficulties to draw a
convincing borderline between those admitted and those refused entry are
one, although not the only reason why irregular migration remains an almost
unsolvable issue of the EUs migration policy.
Even a superficial view at recent figures shows the relatively limited
success of a plenitude of EU legal and administrative measures. Frontex
reports in November 2011 an increase in the first three quarters of 2011 of
more than 50 percent of registered illegal entries at EU external borders with
more than 112,844. Most recently, the illegal entry by the Mediterranean Sea
to Italy has received high public attention although the overall numbers of
registered asylum seekers in Italy shows that other EU Member States like
Germany with 64.539 in the first 9 months of 2013 registered first asylum
Prof. Dr., Konstanz Üniversitesi, Göç ve øltica AraútÕrma Merkezi ö÷retim üyesi.

applications carry no minor burden in terms of persons admitted for an
asylum procedure. Looking at the EU Dublin rules of exclusive competence,
this number is quite astonishing since one would expect a substantially lower
number of those EU Member States which are surrounded by other EU
Member States with external borders responsible under the Dublin
Regulation for the processing of asylum claims.
Therefore, expert opinions on the effectiveness of EU measures against
irregular migration are somewhat reserved, although on different reasons.
Some commentators argue that there is no real interest in fighting irregular
immigration as long as there is a need for cheap labour in a black market
economy. Some argue that the lobby of human rights organisations has
gained too much influence into the difficult process of balancing public
interests with human rights considerations. Be that as it may be, it can hardly
be expected that the problem of migration flows into the EU will ever be
solved satisfactorily as long as in large parts of the world millions of people
have no real prospect of living as a result of violence, poverty and economic
and social instability.
The Competence of the EU in the Field of Irregular Immigration
With the transfer of large legislative competences the field of
immigration and asylum law to the European Union by Art. 63 (3) b
Amsterdam Treaty and Art. 79 TFEU (Treaty on the Function of the
European Union) the EU has taken over legislative competences to fight
irregular immigration. After the abolition of internal border controls it was a
logical consequence that the EU would have to regulate the control of
external borders of the EU and enact rules on visa requirements and
measures against unlawful entry and residence. Art. 79 TFEU speaks of a
common immigration policy which encompasses illegal immigration and
unauthorized residence and the combat against trafficking in persons. The
term irregular immigration has replaced a previous term “illegal residence”
although there are still some uncertainties on who is to be counted as an
irregular immigrant. The EU defines irregular immigration as entry and/or
residence which does not comply with national or EU rules. Thus it covers
third-country-nationals who have entered without a valid visa or residence
permit into the EU as well as persons whose residence has been terminated
or expired, such as visa overstayers or persons expelled.
A survey of EU activities in the field of irregular migration shows an
almost endless series of legislative and administrative actions starting with a
multitude of recommendations and decisions at first within the framework of
2

an intergovernmental cooperation, followed by binding treaty law under the
Schengen Treaty which was later integrated into the EU legislation.
Nowadays the EU has a large, although not unlimited legislative and
somewhat restricted administrative competences in the field of measures
against illegal immigration and unauthorized residence, including removal
and return and the conclusion of readmission agreements. Member States
have kept administrative competences and the power to decide on the
admission of third-country-nationals to their territory for work purposes, in
the administration of police powers and the application and enactment of
criminal legislation, with some exceptions on criminal offences relating to
smuggling and trafficking of persons. Restricted administrative competences
have been given to the EU primarily by way of cooperative arrangements,
like Frontex operations and EU wide policing bodies to address irregular
immigration.
Survey of EU Measures in the Field of Irregular Immigration
Reduction and/or Prevention of Irregular Immigration
a. Schengen Border Code
The Schengen Border Code of 2006 (Regulation 562/2006) replaces the
Schengen Implementation Treaties provisions on control of external borders
which became necessary after the abolition of internal border controls. The
Schengen Border Code establishes a set of obligatory rules for the entry of
third country nationals at the external borders of the European Union, such
as control of travel documents and the proof of sufficient means of
subsistence as well as the absence of indications that the person concerned
presents a danger to the public order or internal security of one of the EU
Member States. The Schengen Border Code is closely connected with the
Schengen information system providing for black listing of third-countrynationals who are considered a danger to the public order or who have been
barred from entry due to a previous deportation or expulsion measure of one
of the EU Member States.
The Schengen rules on transfer of border control to the external borders
in access to the Schengen Information System are not automatically
connected with full membership of the EU, as can be shown by the
reluctance of some EU Member States to include Romania into the Schengen
System. It requires the decision by the Council that all the technical and
administrative guarantees are provided for an effective operation of the
Schengen rules by the respective country.
3

b. Uniform Visa Requirements, Visa Information System and Visa Code
An essential part of the EU control of illegal immigration is the
establishment of a Uniform Visa System which prescribes for every EU
member state a binding list of states whose nationals have to be in
possession of a visitor’s visa, for a short time stay within the European
Union (Schengen Visa providing in principle for free access to all EU
member state for a period of up to three months). The issuance of national
visa remains – subject to EU directives on family reunion and other
directives providing for a residence status of specific third-country-nationals
like highly qualified persons, researchers and students – a matter of national
law which is still primarily regulated by the immigration legislation of EU
Member States.
The Visa Code of 2009 (Regulation no. 810/2009) provides for the first
time a comprehensive set of rules on the requirements for the issuance of a
Schengen Visa. In principle, Schengen Visa are to be issued by foreign
representations of the EU states abroad only if the conditions of the Visa
Code are fulfilled, such as the absence of a substantial risk of no return. The
Code as well regulates the conditions for withdrawing a Schengen Visa and
the formal requirements in order to receive a Schengen Visa. The Visa Code
provides for possibilities to issue multiple visa and to make exceptions from
the formal requirements, for instance if the person applying is known to the
authorities as a trust worthy person.
Finally the Visa Information System has established a data collection
system providing information about potential abuse of visa and organisations
and natural persons using visa for irregular immigration purposes.
c. Sanctions
The Directive 2001/51 provides for obligations of carriers to return
persons who are refused entry due to a lack of valid travel documents. The
directive also contains an obligation of carriers to control documents and
provide for penalties in case of transport of undocumented aliens. Using an
obvious forgery is considered as equivalent to the absence of travel
documents. The carrier sanctions directive has been criticised by human
rights organisations due to the vagueness of an exception in the directive
which states that the obligations under the directive are “without prejudice to
obligations arising from the Geneva Convention”. While a general
exemption in case of asylum applications has not been accepted by the EU
Member States in the negotiations, the clause basically refers to Art. 31 of
the Geneva Convention which prohibits punishment for illegal entry of
4

asylum seekers if they come directly from a country of persecution.
However, this clause does not apply to carriers; therefore an air carrier
cannot rely upon the intention of a transported person to file an asylum claim
in order to escape sanctions.
Sanctions have also been made obligatory with regard to employers of
irregular migrants under the Directive 2009/52. There is an obligation to
prohibit the employment of such immigrants and to examine and verify
whether a third-country-national holds a valid residence permit. In principle
the directive as well applies to employments by natural persons for private
purpose although the obligations to control the validity of a residence title in
the latter case are considerably less stringent as in the case of employment
for commercial purposes.
The directive is complemented by a limited residence permit for victims
of trafficking or smuggling in persons under the Directive 2004/81 –a
provision which apparently has been seldom applied since the persons
concerned are unwilling to testify against organised trafficking criminals.
Relatively little difficulties have arisen with respect of EU obligations
to introduce criminal law sanctions against illegal smuggling or trafficking
in persons and to raise the fines for trafficking in persons for purposes of
prostitution or labour exploitation yet, although all Member States have
introduced new crimes in their legislation have made provisions for severe
punishment and established jurisdiction or a duty to extradite such persons to
a competent state, organised trafficking has increased. The relatively low
number of criminal persecutions and convictions is explained by difficulties
to provide sufficient evidence against persons in charge of trafficking
organisations. The victims in spite of the possibility of a limited residence
permit are frequently unable or unwilling to give witness of criminal
activities.
d. External Relations
Beyond the explicit EU competence to conclude readmission
agreements which are considered an essential element of fighting irregular
immigration, there is in theory largely agreement on the need for a coherent
approach to include irregular immigration problems into external relations.
Numerous commission papers, programs and council decisions deal with
external relations. A cooperation with countries of origin of irregular
migration has always been considered indispensible in order to make
progress in the fight against irregular immigration. Clauses were introduced
5

in many cooperation and association agreements combined with a dialogue
on migration and financial assistance in removing the root causes of illegal
immigration. Recently, in political circles the necessity of poverty reduction,
liberalisation of trade and market access and a more liberal attitude towards
temporary movement of people has become popular in EU political circles.
The main term used in this context are circular migration, mobility
partnership and informal agreements between the EU and certain thirdcountries, including better management of brain-drain risks for countries of
origin.
All these terms have their justification. It is unlikely however that, in a
midterm perspective they are likely to reduce substantially irregular
migration flows to the European Union. The legal avenues to qualified
migrations to receive a residence permit for taking up employment have
already been substantially enlarged. The Blue Card Directive provides
access to the labour market to every third country national holding an
academic degree or an equivalent professional qualification. The EU labour
market has also been opened for researchers, students and family relatives of
third country nationals lawfully resident in one of the EU Member States. It
seems rather unlikely that new possibilities for return (circular migration) or
temporary migration will substantially influence irregular migration
movements. As to improvement of the economic conditions in countries of
origin, there are clearly substantial deficits in the traditional development
policy of the European Union and access to the agricultural markets of the
EU – although one should keep in mind, that there are legal limits imposed
by the Wold Trade Organisation’s rules on trade preferences for only
selected developing countries as well as limits imposed by the EU budget.
As to the success of readmission agreements which are considered an
indispensable part of EU migration policy, one can observe different
pictures. In countries which are basically unwilling to cooperate,
readmission agreements have not improved substantially the situation while
in other countries readmission agreements have – although in limited
numbers – worked on the whole satisfactorily.
It is easily understandable that readmission agreements are connected
with concessions by the European Union in the question of liberalisation of a
visa regime facilitation of qualified immigration. On the other hand, from the
perspective of the EU, visa requirements remain to be an essential element in
the control of irregular immigration in particular originating from those
countries with a substantial number of persons applying for asylum.
6

Implications of EU Measures on Turkey
Border Control and Visa Regime
It is evident, that the shifting of external border controls from Greece to
Turkey will pose substantial legal and political issues to Turkey. Turkey for
historical and political reasons has substantially different visa requirements
than the EU. Accession to the EU thus would necessarily imply EU uniform
visa requirements which would affect the external relations with a number of
neighbouring countries of Turkey with all political consequences such
changes would imply.
Even more important would be the general shift of external borders
from Greece to Turkey. Not only would Turkey become responsible for the
external border control according to the Schengen Border Code and to that
effect would have to change its existing immigration and asylum policy.
Turkey would also be obliged to abolish its existing restrictions concerning
the application of the Geneva Convention on Refugees. It would generally
become responsible for those asylum seekers entering the EU via Turkey. It
is clear that the situation which arose from the breakdown of the Greek
asylum system which led to a partial collapse of the Dublin Regulation with
regard to the exclusive competence of the Greek authorities to process
asylum applications who have entered via Greece to the EU could not be
acceptable in case of Turkey accession to the European Union. That does not
necessarily mean that the flight routes remain unchanged. We know from
previous experience that organised trafficking in persons reacts rather
quickly to legal and factual changes.
The application of EU procedural law and border control law would
terminate the existing role of Turkey as the most important transit country to
Greece and the EU for irregular migration. The flight route via Turkey is
considered by Frontex as the “hotspot of irregular immigration”. 8 out of 10
registered asylum entries are at the Greek/Turkish border. The majority of
illegal migrants arrive from Asia and Africa and Syria with the aim to cross
Turkey and Greece and arrive at the UK, Germany or Sweden. It is clear that
Turkey’s accession to the EU will require not only the adaptation to the EU
standards of border control but a substantially higher amount of border
cooperation and fight against illegal immigration while Turkey at the same
time would be obliged to abandon its rather liberal visa policy in exchange
for a highly problematic and at least partly inefficient EU asylum policy,
determined by the EU standards on recognition as refugee or a person
enjoying subsidiary protection, the Asylum Procedures Directive and the
Dublin III Regulation on exclusive competence to process asylum seekers.
This brings me to my last remarks on the humanitarian dilemma of the EU.
7

Refugee Protection and Irregular Immigration – the Humanitarian
Dilemma of the EU
As noted previously we observe presently a rather dramatic increase in
the number of asylum seekers. A claim for international protection is still
one of the major back doors to irregular immigration motivated by the bad
economic and social living conditions. Although there is no lack of legal
ways for migration in the EU Member States for qualified immigrants,
migrants with no professional qualification have difficulties to get a
residence title since there is already a large supply of unqualified persons in
the European labour market. Thus all EU Member States try to prevent
immigration into their social systems and to distinguish between migrants
deserving some kind of international protection and migrants who in spite of
quite understandable reasons to leave their home countries are not entitled to
entry and residence.
Typical migration flows may contain true asylum seekers but in their
large majority they are composed of third country nationals preferring even a
precarious existence in an EU black market sector of the economy to their
miserable living conditions in the country of origin. EU Member States try to
distinguish in highly complex and time consuming administrative and
judicial procedure on the justification of such protection claims. Yet, the
efficiency of such procedures remains to be poor due to the length of the
asylum procedure and – what is even more important – due to the relatively
low rate of enforced removals.
Thus, control of external borders (Schengen Border Code, Visa Code,
Frontex) visa restrictions and uniform standards for issuing visitors’ visa and
common return procedures (EU Return Directive) rank high on the EU
agenda. Therefore it is not really a surprise that in spite of the public outcry
about the Lampedusa disaster the principles of EU immigration policies have
not changed. It would in fact be hardly acceptable and probably extremely
counterproductive if Frontex - as suggested by human rights organisations would be transformed into an organisation of assisting irregular immigrants
to cross the sea and to enter safely at EU external borders in order to place a
protection claim.
The reasons for the low rate of removals are manifold. First there is a
correlation between the length of stay resulting from a complex asylum
procedure and lengthy judicial examination and the declining legal and
factual possibilities of removal or return. People establish family relations.
Home countries are increasingly unwilling to take nationals back.
Documents loose validity and migrants are generally advised by smuggling
organisations to destroy their documents in order to make return impossible.
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Here comes the organisational pattern by smuggling organisations into
the picture. It is not only the logistics but also the precise instruction of how
to behave to make a thorough examination of claims difficult if not
impossible. Many asylum seekers are fairly well instructed how to prevent
return and to establish an existence within the EU. Therefore it is very
difficult to draw a proper balance between the public interest to remove
asylum seekers whose claim for protection has been finally rejected and
safeguard properly humanitarian interests of persons who did in most cases
leave their countries of origin for quite understandable reasons.
In most EU Member States the outcome of the asylum procedure is not
really relevant in a majority of cases for the question of whether an
organized smuggling into the EU pays off eventually. Organized smuggling
or trafficking can only be terminated effectively if a cost benefit analysis of
organized smuggling would not be worth the risk to be returned with a high
degree of likelihood to a country of origin. Granting fair treatment to asylum
seekers with a well founded claim of persecution and at the same time
preventing irregular immigration could only be achieved if claims for
protection could be examined in a much shorter and less complex procedure.
This requires among other matters to exclude “follow up asylum claims” and
proceedings for subsequent humanitarian residence permits.
The EU is thus facing a dilemma. On the one hand there is a firm
commitment to provide fair and efficient asylum procedures and to grant
temporary protection to everybody presenting a claim to protection as a
refugee facing persecution or a person entitled to protection due to
indiscriminate violence or a situation of inhuman living conditions. One does
not need to be a legal specialist to understand the complexity of the EU
procedures if one reads the almost incomprehensible and much detailed rules
of the Asylum Procedures Directive or the Directive on Reception of
Asylum Seekers.
The dilemma becomes particularly evident if one analyses recent
jurisprudence of the European Court of Human Rights in the HirsiJudgment. The court determined that the return of migrants on the high seas
by the Italian coast guard under a cooperation agreement with the Libyan
authorities is violating Art. 4 of the European Convention of Human Rights
(Prohibition of inhuman treatment). Although admittedly the agreement with
the Libyan dictator Gadaffi was far from providing a satisfying solution to
the migration problem, the court declared in highly unrealistic reasoning that
the duty to grant temporary protection in a “mixed migration flow situation
to be applicable even on the high seas and since there were no facilities
9

available to examine properly a protection claim on board of the Italian coast
guard boats, the irregular migrants had to be brought to the mainland in
order to be examined for the legitimacy of their protection claim. This in my
view shows a lack of the EU to think about alternative ways of trying to find
a balance between procedural fairness and legitimate state interests in the
control of irregular immigration. Efficient border control is indispensable as
is the access to a procedure once a third country national has reached the
territory of the EU. Asylum procedures should be based on a much more
simplified procedure and should be terminated in a much shorter timeframe.
The recently amended Asylum Procedure Directive and the Dublin IIIRegulation unfortunately point in a different direction by providing a highly
complex and time consuming procedure.
Conclusion
It is hardly to be expected that the problem of irregular immigration will
lose its importance in the foreseeable future. Turkey has a substantial role to
play in the fight against irregular immigration, irrespective of a potential
accession to the European Union. Even as an EU associated state Turkey as
a major transit state to the EU has a substantial responsibility in cooperating
with the EU on controlling irregular immigration. Thus, the humanitarian
dilemma which the EU is facing and which Turkey is also confronted with
under the European Convention of Human Rights will have to be solved in
the balance between public interest to control irregular immigration and
human rights considerations. Perhaps, Turkey may find it as an advantage,
not to be bound by an ever increasing complex set of rules relating to asylum
procedures, reception of asylum applicants and criteria on granting
subsidiary protection, but in the long run there is little prospect to escape the
EU legislative scheme. In the meantime there are chances to experiment and
to show that there may be other ways to cope with irregular immigration
without sacrificing the claim to fairness and humanity in dealing with
irregular migrants.
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AB’YE KATILIM SÜRECøNDE
TÜRKøYE’NøN DÜZENSøZ GÖÇ DENEYøMø
Bülent ÇøÇEKLø
O÷uzhan Ömer DEMøR 1
Giriú
Düzensiz göç (ya da yasadÕúÕ göç) olarak ifade edilen sÕnÕr aúan nüfus
hareketleri son yÕllarda artan bir úekilde güvenlik, insan haklarÕ, sosyal
politikalar gibi boyutlarÕ olan önemli uluslararasÕ sorunlarÕn baúÕnda
gelmektedir.2 Ülkeler ve bölgeler arasÕndaki sosyo-ekonomik farklÕlÕklar ile
birlikte bir taraftan açÕk ve/veya korumasÕz di÷er taraftan ise kapalÕ ve/veya
korumalÕ sÕnÕrlar, milyonlarca düzensiz göçmenin uluslararasÕ göç
koridorlarÕnda kendilerine yeni ve daha iyi bir yaúam arayÕúÕ içinde
kalmalarÕna neden olmaktadÕr.
Prof. Dr., Hakimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu eski üyesi.
Doç. Dr., Polis Akademisi ö÷retim üyesi.
1
Burada yer verdi÷imiz verilerin önemli bir kÕsmÕ daha önceden bir TUBøTAK Projesi
kapsamÕnda Polis Akademisi UluslararasÕ Terörizm ve SÕnÕraúan Suçlar AraútÕrma Merkezi
(UTSAM) çatÕsÕ altÕnda yürütmüú oldu÷umuz ortak bir çalÕúmaya dayanmaktadÕr: bkz. Bülent
Çiçekli ve O÷uzhan Ömer Demir (2013) Türkiye Koridorunda YasadÕúÕ Göçmenler, Ankara:
KarÕnca. Mevcut çalÕúma ise ilk olarak Bülent Çiçekli tarafÕndan Türkiye’nin Avrupa Birli÷ine
KatÕlÕm Süreci Ba÷lamÕnda Düzensiz Göçle Mücadele Konulu Konferansta (15 KasÕm 2013,
Ankara) sunulan bildirinin yazarlar tarafÕndan birlikte gözden geçirilmiú versiyonudur.
2
“Düzensiz Göç” (‘Irregular Migration’): Gönderen, transit ve kabul eden ülkelerin
düzenleyici normlarÕnÕn dÕúÕnda gerçekleúen insan hareketlilikleri olarak tanÕmlanabilir. Hedef
ülkeler açÕsÕndan, göç düzenlemeleri uyarÕnca gerekli olan izin veya belgelere sahip olmadan
bir ülkeye giriú yapmak veya bir ülkede kalmak veya çalÕúmak anlamÕna gelmektedir.
Gönderen ülke açÕsÕndan ise bir kiúinin geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi olmadan
uluslararasÕ bir sÕnÕrÕ geçmesi veya ülkeden ayrÕlmak için idari koúullarÕ yerine getirmemesi
gibi durumlarda düzensizlik söz konusudur. Suçla iliúkili bir anlam taúÕmasÕ ve göçmenlerin
insanlÕ÷ÕnÕ göz ardÕ etmesi bakÕmÕndan ‘yasadÕúÕ’ ifadesinden ziyade ‘düzensiz’ ifadesi tercih
edilmektedir: bkz. Bülent Çiçekli (2013) AçÕklamalÕ Göç ve øltica Hukuku Terimleri Sözlü÷ü,
IOM: Ankara, s. 31.

Do÷u-batÕ güzergâhÕnda önemli geçiú yollarÕnÕn kavúa÷Õnda bulunan
Türkiye, düzensiz göç açÕsÕndan önemli bir araútÕrma sahasÕ oluúturmaktadÕr.
Baúta az geliúmiú ülke vatandaúlarÕ olmak üzere dünyanÕn çeúitli
bölgelerinden göçmenler çalÕúma, e÷itim, ticaret, kongre, tatil ve di÷er
amaçlarla Türkiye’ye gelmekte, kÕsa veya uzun sürelerle kalmaktadÕrlar.
Türkiye’nin jeopolitik yapÕsÕ; üç tarafÕnÕn denizlerle kaplÕ olmasÕ; kara
sÕnÕrlarÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕn yüksek, da÷lÕk ve kontrolü güç bölgeler
üzerinden geçmesi; çevre ülkelerin genellikle politik ve ekonomik olarak
istikrarsÕz olmasÕ; bu komúularÕn neredeyse tamamÕnÕn göçe kaynaklÕk eden
ülkeler olmasÕ; Türkiye’nin kaynak ve hedef ülkeler arasÕnda kalmasÕ, uzun
yÕllardÕr yaúadÕ÷Õ terör sorunu, ülkenin göç politikasÕnÕn bazÕ sÕkÕ kurallara
tabi olmasÕna neden olmuútur.
Orta Do÷u, Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden gelerek geliúmiú
Avrupa ülkelerine geçmek isteyen pek çok düzensiz göçmen, bu ülkelerin
sunmuú oldu÷u modern yaúam standartlarÕna ve daha avantajlÕ ekonomik
koúullara sahip olmak için yÕllardÕr Türkiye üzerinden yasadÕúÕ yollarla
Avrupa ülkelerine geçiú yapmaya çalÕúmaktadÕrlar. Türkiye’nin düzensiz göç
açÕsÕndan geçiú konumu ve AB adaylÕk süreci Türkiye’nin AB’ye katÕlÕm
sürecinde yaúamÕú oldu÷u düzensiz göç deneyiminin bilinmesini ve analiz
edilmesini gerekli kÕlmaktadÕr.
Mevcut çalÕúma bu amaca hizmet etmek üzere Türkiye’nin düzensiz göç
deneyimine iliúkin bazÕ önemli verileri paylaúmakta ve analiz etmektedir.
ÇalÕúmada esas itibariyle Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketleri ve
bunlarÕn ardÕnda yatan dinamikler ile Türkiye koridorundaki düzensiz
göçmenlerin durumlarÕ alan çalÕúmasÕ üzerinden irdelenmektedir.
Düzensiz Göç Verileri (2001-2012)
Türkiye’de güvenlik birimlerince yakalanan yasadÕúÕ göçmenlerin sayÕsÕ
2000 yÕlÕnda 94.514 iken, bu sayÕ 2003 yÕlÕna kadar azalma e÷ilimi
göstererek neredeyse yarÕya (56.219) inmiú, daha sonraki yÕllarda iniúliçÕkÕúlÕ bir seyir izlemiú ve 2009 yÕlÕna gelindi÷inde ise son on yÕlÕn en düúük
sayÕsÕ olan 34.345 kiúiye gerilemiútir. Bu düúüú, bir sonraki yÕl olan 2010’da
devam etmiú, ancak 2011 yÕlÕnda 44.415 yasadÕúÕ göçmen yakalanmÕú ve bu
sayÕ tekrar yükselme trendine girerek 2012 yÕlÕ sonunda 47.510’a
yükselmiútir (Grafik-1).3
3

Bu rakamlarÕn hesaplanmasÕnda ‘ülkeye yasadÕúÕ yollardan girenler’ ile ‘ülkeye yasal olarak
girip sonradan yasa dÕúÕ konuma düúenler’ ve ‘ülkeden yasa dÕúÕ yollarla çÕkmaya çalÕúÕrken
yakalananlar’ dâhil edilmiútir.
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Grafik-1 1995-2012 YÕllarÕ ArasÕnda Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin SayÕlarÕ
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Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü÷ü (EGM), YabancÕlar Hudut øltica Dairesi BaúkanlÕ÷Õ

Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriú yapan yabancÕ uyruklular çok
farklÕ ülkelerden gelmektedirler. 2011 yÕlÕ rakamlarÕna göz atÕldÕ÷Õnda;
Burma, Filistin, Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu düzensiz göçmenler
sayÕsal yo÷unluk olarak dikkati çekmektedir. 2012 yÕlÕ rakamlarÕna
bakÕldÕ÷Õnda ise; Suriye (7712), Filistin (6745), Burma (6120), Gürcistan
(4364) ve Afganistan (2747) uyruklu düzensiz göçmenler sayÕsal olarak öne
çÕkmaktadÕr. Türkiye üzerinden düzensiz göçe konu bu ülkelerdeki siyasi
çalkantÕlar, iç ve dÕú savaúlar ile di÷er olaylarÕn yÕllara göre seyri düzensiz
göç rakamlarÕnda da de÷iúikli÷e neden olmaktadÕr. Türkiye’nin sÕnÕr
komúusu olan Gürcistan, øran, Irak, Suriye ve Bulgaristan gibi ülkelerden de
hatÕrÕ sayÕlÕr oranda düzensiz göçmen giriúi oldu÷u görülmektedir. BunlarÕn
yanÕ sÕra, az sayÕda da olsa Türk vatandaúlarÕnÕn sahte belgelerle ya da
sÕnÕrlardan yasadÕúÕ yollarla yurtdÕúÕna çÕkmak istedikleri de gözlenmektedir
(Tablo-1).
2001-2012 yÕllarÕ arasÕndaki Türkiye’ye yönelik toplam düzensiz göç
rakamlarÕna baktÕ÷ÕmÕzda ise daha net bir tablo görmemiz mümkün
olacaktÕr. Buna göre; Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketlerinde úu beú
ülke uyruklu yabancÕlar sayÕsal olarak öne çÕkmaktadÕr: Irak (78516),
Pakistan (63418), Afganistan (56280), Filistin (43386) ve Moldova (42807)
(bkz. Tablo 1).
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Tablo-1 2001-2011 YÕllarÕ ArasÕnda Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin
SayÕlarÕ (2011 YÕlÕ RakamlarÕna Göre SÕralanmÕútÕr)*
Ülke

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Toplam

Burma

-

-

73

37

33

5

1502

4831

4087

4531

9800

24899

Filistin

13

934

648

264

1295

1525

8313

6941

5393

5958

5357

36641

Afganistan

9701

4246

2178

3442

2363

3665

6614

10839

3917

2725

3843

53533

Pakistan

4829

4813

6258

9396

11001

3508

6970

9186

2774

1842

2226

62803

Somali

136

591

1806

2756

3118

3468

3921

3348

2284

2383

1966

25777

Gürcistan

2693

3115

1826

2294

2348

1989

2439

2702

1769

835

1649

23659

Suriye

782

462

623

1097

983

1238

1383

907

713

912

1648

10748

Türkiye**

5304

6951

5660

3341

2164

2052

2476

2520

2145

1838

1594

36045

Bulgaristan

1923

3132

989

550

363

376

1224

885

500

739

1293

11974

3893

Rusya F.

2139

2130

1266

1152

730

817

1232

799

1231

1270

16659

18846 20926

3757

6393

3591

6412

9384

4818

1128

1327

1142

77724

Azerbaycan

2426

2349

1608

1591

1410

937

1227

1681

1234

987

1068

16518

Irak

øran

3514

2508

1620

1265

1141

972

1107

1288

817

1075

958

16265

Ukrayna

3451

2874

1947

1341

1335

1004

798

737

803

670

631

15591

Romanya

4883

2674

2785

1785

1274

1013

803

495

338

264

504

16818

Moldova

11454

9611

7728

5728

3462

1575

1095

600

318

405

491

42467

Bangladeú

1497

1810

1722

3271

1524

2313

981

802

108

153

106

14287

Moritanya

11

27

277

1462

4805

3984

3830

1169

109

20

15

15709

17009 13663 12584 13949 14066 15217

9406

10756

5109

4772

8854

125385

92365 82825 56219 61228 57428 51983 64290 65737 34345 32667 44415

643502

Di÷er
Toplam

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü÷ü, YabancÕlar Hudut øltica Dairesi BaúkanlÕ÷Õ
*Bu rakamlarda yer alan düzensiz göçmen tanÕmÕ içine kaçakçÕlar yardÕmÕyla ya da kendi baúlarÕna sÕnÕrÕ
yasadÕúÕ yollarla geçerek ülkeye giren yabancÕlar, yasal yollarla geldikten sonra yasal sürelerinin
bitiminde ülkeden ayrÕlmayarak yasadÕúÕ statüye düúen (vize veya ikamet ihlali) yabancÕlar ve ülkeden
yasadÕúÕ yollarla çÕkmaya çalÕúÕrken yakalanan yabancÕ ve Türk vatandaúlarÕ birlikte verilmiútir.
** Türkiye’den yasadÕúÕ yollarla çÕkÕú teúebbüsünde bulunurken yakalanan Türk vatandaúlarÕnÕn sayÕsÕ

ÇalÕúmanÕn Yöntemi
Bu çalÕúmaya dayanak oluúturan projenin verileri düzensiz göçmenler
ve uzmanlar olmak üzere iki farklÕ kaynaktan toplanmÕútÕr. 4 Verilerin
toplanmasÕ ve derlenmesinde hem nicel hem de nitel yöntem kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmaya esas olan veriler baúta østanbul ve Ankara olmak üzere do÷u ve
4

Bkz. Çiçekli ve Demir, 2013, ss. 19-29.
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güney do÷u sÕnÕrlarÕnda bulunan Van, Bitlis, ùÕrnak, Hakkâri ve Hatay;
güney, batÕ ve kuzeybatÕ sÕnÕrlarÕnda bulunan Mersin, Mu÷la, AydÕn, øzmir,
Manisa, BalÕkesir, Çanakkale ve Edirne illerinde yapÕlan alan çalÕúmalarÕna
dayanmaktadÕr.
Veriler üç ayrÕ kaynaktan toplanmÕútÕr: 1) düzensiz göçmenlerle yüz
yüze derinlemesine mülakatlar (86 göçmen), 2) düzensiz göçmenlerden
toplanan nicel veriler (1334 düzensiz göçmenle anket), 3) uzmanlar (75
uzmanla görüúülmüútür). Yüz yüze derinlemesine mülakatlar gönderme
merkezlerinde gönüllü olanlarla yapÕldÕ÷Õ gibi sosyal a÷lar kanalÕyla
düzensiz göçmenlerin kendi yaúam alanlarÕnda da gerçekleútirilmiútir. 70
soruluk anket formuna dayanan nicel veriler ise geri gönderme
merkezlerinde sÕnÕr dÕúÕ edilmeyi bekleyen düzensiz göçmenlerden temin
edilmiútir.
Bu çalÕúmaya dayanak projede úu sorulara cevap aranmÕútÕr:
1) Yasa dÕúÕ göçmenlerin sosyo-ekonomik karakteristikleri nelerdir?
2) ønsanlar neden yasa dÕúÕ yollardan göç etmeye karar vermektedirler?
3) Yasa dÕúÕ göç e÷ilimlerinde neler belirleyici olmaktadÕr?
4) Yasa dÕúÕ göçmenler neden Türkiye’ye gelmekte veya Türkiye’yi
tercih etmektedirler?
5) Türkiye’de bulunduklarÕ süre içinde yerleúme,
sosyalleúme süreçleri ne úekilde gerçekleúmektedir?

çalÕúma

ve

6) KaçakçÕlar ile yasadÕúÕ göçmenler arasÕndaki iliúki nasÕl oluúmakta
ve nasÕl devam etmektedir?
Kaynak Ülkeler
AraútÕrma konusu yapÕlan düzensiz göçmenlerin büyük kÕsmÕ baúta
Afganistan, Pakistan, Burma gibi ülkeler olmak üzere Asya’dan (% 63,9);
önemli bir bölümü baúta Suriye, Irak, øran, Filistin gibi ülkeler olmak üzere
Orta Do÷u’dan (% 27,7); di÷er kÕsmÕ ise baúta Somali, Nijerya, Eritre gibi
ülkeler olmak üzere Afrika’dan (% 8,2) gelmektedirler. AraútÕrma konusu
yapÕlan düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkeler ile oranlarÕ Grafik-2’de
gösterilmektedir.
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Grafik-2 AraútÕrma Konusu Olan YasadÕúÕ Göçmenlerin UyruklarÕnÕn Yüzdesel
Da÷ÕlÕmÕ (N=1334)
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Göç KararÕ ve ArdÕndaki Dinamikler
Ülkeden AyrÕlma Nedenleri
Düzensiz göçmenlerin ülkelerinden ayrÕlma sebepleri incelendi÷inde,
büyük ço÷unlu÷un (%74) yurtdÕúÕnda para kazanmayÕ hedefledi÷i, bunlarÕn
dÕúÕnda bir kÕsmÕnÕn savaútan kaçtÕ÷Õ (%5,4), siyasi nedenlerle (%2,7)
ülkesinden ayrÕldÕ÷Õ, ailesine kavuúmak istedi÷i (%2,7) anlaúÕlmaktadÕr. Bu
nedenler dÕúÕnda ailevi ve dini baskÕlarÕn etkisiyle, e÷itim görme iste÷i,
tedavi olmak, evlenmek, kan davasÕndan kaçmak, hatta tüp bebek sahibi
olmak gibi nedenlerle dahi ülkesinden ayrÕlan düzensiz göçmenlerle
karúÕlaúÕlmaktadÕr (Tablo-2).
Mülakatlarda ön plana çÕkan ülkeden ayrÕlma sebebinin, ‘daha iyi bir
yaúam ve daha rahat yaúam úartlarÕna sahip olmak için daha fazla kazanma
arzusu’ oldu÷unu söylemek mümkündür. Küreselleúmenin dünyaya sundu÷u
önemli avantajlarÕndan birisi olan iletiúimin hÕzlanmasÕ ve ucuzlamasÕ,
insanlarÕn dünyanÕn dört bir yanÕnda dahi olsalar kolaylÕkla haberleúmelerine
imkân sa÷lamaktadÕr. ønsanlar aynÕ zamanda, dünyanÕn herhangi bir yerinde
meydana gelen bir olayÕ en kÕsa sürede bir baúka ülkede duyabilmekte,
seyredebilmekte ve úahit olabilmektedir.
Birçok geliúmiú ülkenin geliúmemiú ya da geliúmekte olan ülkelerin
vatandaúlarÕna katÕ vize politikalarÕ uygulamasÕ nedeniyle, e÷itimsiz, mesleki
becerilerinden yoksun ve yaú bakÕmÕndan genç olan nüfus için batÕlÕ ülkelere
yasal yollarla girme ve çalÕúma imkânlarÕ kÕsÕtlanmÕú görünmektedir. Bu
nedenle, yasadÕúÕ göç bir “yaúam alternatifi” olarak öne çÕkan bir tercih
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haline gelmiútir. Bir kaçakçÕdan alÕnan anekdot oldukça anlamlÕ
görünmektedir: “Kaçak yabancÕ der ki: Ölürsem kurtuldum; ölmez de
kurtulursam zaten kurtuldum.”
Tablo-2 YasadÕúÕ Göçmenlerin Ülkelerinden AyrÕlma Sebepleri
Ülkeden AyrÕlma Sebebi

(%)

Para kazanmak

74

Savaú

5,4

Siyasi nedenler

2,7

YurtdÕúÕndaki ailesine ulaúmak

2,7

Aile baskÕsÕndan kaçmak

1,1

Güvenlik içinde yaúamak

1,1

Macera

1

Evlenmek

0,5

Dini baskÕlardan kaçmak

0,4

BM'ye iltica etmek

0,2

E÷itim

0,2

Daha iyi bir hayat

0,2

Turistik amaçlar

0,2

Tüp bebek yapmak

0,2

Akraba ziyareti

0,2

Di÷er

9,8

a. Sosyal øliúkiler ve Göç A÷larÕ
Göç teorileri açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda düzensiz göçmenlerin gerek kaynak
ülkeden ayrÕlmalarÕnda, gerekse transit ülkelerde geçici yerleúmeleri ve
hedef ülkesine varÕúlarÕ ile yerleúmelerinde baúta, aile üyeli÷i, akrabalÕk ve
arkadaúlÕk iliúkilerinin önemli bir yeri ve etkisi oldu÷u iddia edilmektedir.
Göç a÷larÕ teorisine göre kiúilerin yer de÷iútirmesi ve yeni yerler edinip
yaúamlarÕnÕ bu ortamlarda sürdürmeleri için sosyal iliúkiler hem
kolaylaútÕrÕcÕ, hem ikna edici, hem de zorlayÕcÕ roller üstlenmektedir.5
Kentleúme literatürüne de yansÕyan bir sosyal gerçeklik, aynÕ köy-kent
ya da úehirden ya da sosyal gruptan göç eden kiúilerin göç destinasyonlarÕnÕn
5

Bkz. I. Light, P. Bhachuand S. Karageorgis (1989) “Migration Networks and Immigration
Entrepreneurship”, California Immigrants in World Perspective: The Conference Papers, Los
Angeles: University of California.
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da benzer mahalleler, kentler ya da úehirler oldu÷unu ortaya koymaktadÕr.6
Düzensiz göçmenlerin gitmeyi hedefledikleri ülkelere daha önce kaçak
yollarla giden tanÕdÕklarÕ olup olmadÕ÷Õ ve varsa bunlarÕn mevcut durumlarÕ
belirleyici olmaktadÕr. Göçmenlerin üçte biri tanÕdÕklarÕnÕn kaçak yollarÕ
daha önceden denediklerini, kalan kÕsmÕ ise bu deneyime sahip tanÕdÕklarÕ
olmadÕ÷ÕnÕ beyan etmiútir.
Bu üçte birlik grup içinde yer alan yakÕnlarÕn gittikleri ülkeler aúa÷Õda
(Grafik-3) gösterilmektedir. Yo÷unluklu olarak Avrupa’nÕn en büyük
ülkeleri olan Almanya, øngiltere ve Fransa’nÕn, Avrupa Birli÷i’nin giriú
kapÕsÕ olarak algÕlanan Yunanistan’Õn, yaúam standartlarÕnÕn yüksekli÷i ile
bilinen Norveç’in, øsveç’in ve Hollanda’nÕn bu ülkeleri takip ettikleri dikkati
çekmektedir. Ço÷unlu÷unu geliúmiú BatÕ ülkelerinin oluúturdu÷u bu hedef
ülkeler arasÕnda Pakistan, øran, Türkiye, Rusya ve Polonya gibi daha çok
transit ülke özelli÷i ile bilinen ülkelerin de yer aldÕ÷Õ görülmektedir.
c. Hedef Ülkeler
Düzensiz göçmenlerin gitmeyi hedefledi÷i ülkeler arasÕnda AB’nin
do÷udaki giriú kapÕsÕ olan Yunanistan’Õn neredeyse her iki göçmenden birisi
tarafÕndan hedeflendi÷i, göçmenlerin %12’sinin øtalya’ya gitmek istedi÷i
anlaúÕlmaktadÕr. Almanya, Fransa, Kanada ve øsviçre’nin ise büyük ölçüde
bu ülkeleri takip ettikleri görülmektedir (Grafik-4).
Bu tercihlerin neden yapÕldÕ÷Õ, neden bazÕ ülkelerin di÷erlerine oranla
daha çok ön planda yer aldÕ÷Õyla ilgili farklÕ bakÕú açÕlarÕ bulunmaktadÕr.
Öncelikle, yasadÕúÕ göçmenler, yola çÕkmadan duyduklarÕ hikâyelerden,
anlatÕmlardan ve özellikle kaçakçÕlardan büyük ölçüde etkilenmekte ve
kendilerine çizilen yol güzergahÕ da bu kapsamda oluúmaktadÕr. Gerçekten
de kaçakçÕlar, göçmenlere nereye kadar götürebileceklerini, hangi ülkelere
ulaúÕrlarsa ne gibi imkânlara kavuúabileceklerini aktarmaktadÕrlar. Örne÷in
kaçakçÕlar, göçmenlere Yunanistan’a iltica baúvurusu yapabileceklerini
söyleyerek göçmenleri bu ülkeye teúvik etmektedirler. Bu e÷ilimin son
yÕllarda Yunanistan’da yaúanan ekonomik krizle birlikte ne ölçüde
etkilenece÷ini önümüzdeki günler gösterecektir.
Göçmenin maddi durumu ve kaçakçÕlara ne kadar ödeme yapÕlabilece÷i
de hedef ülkenin belirlenmesinde bir baúka göstergedir. Örne÷in,
Afganistan’dan yola çÕkan birisi Türkiye’ye gelmek için 3000 Dolar
6

Örne÷in, McKenzie, R. D. (1924). An Ecological Approach to the Study of the Human
Community. American Journal of Sociology, 30, pp. 287–301; Rex, J. and Moore, R. (1967).
Race, Community and Conflict. London: Oxford University Press.
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ödüyorsa, Yunanistan’a gitmek için 5000 Dolar ödemek durumunda
olacaktÕr. Bu durumda tercihlerin eldeki paraya göre belirlenmesi
gerekmektedir.
Grafik-4 YasadÕúÕ Göçmenlerin Gitmeyi Hedefledikleri Ülkeler (%)
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Göçmenlere gitmek istedikleri ülkeyi belirlemede kaçakçÕlar
dÕúÕnda etki eden önemli gruplar, göçmenin aile üyeleri, akrabalarÕ ya
da arkadaúlarÕdÕr. Daha önce çeúitli ülkelere ulaúmÕú akrabalar, hangi
kaçakçÕlardan hangi hizmetin alÕnaca÷Õ, hangi yol ve güzergâhlarÕn
kullanÕlaca÷Õ, hangi ülkede yaúam, yerleúme, iú bulma, iltica
baúvurusunda bulunma, oturum alma veya vatandaúlÕk elde etme gibi
koúullarÕn daha elveriúli oldu÷u gibi konularda potansiyel göçmen
adaylarÕna bilgi vermekte ve onlarÕ yönlendirmektedir.
d. Düzensiz Göç Dinamikleri Üzerine KÕsa Bir De÷erlendirme
Ülke içinde meydana gelen çatÕúmalar, askeri darbeler, açlÕk ve
kÕtlÕk gibi sorunlar kiúileri yasadÕúÕ yollarla da olsa göçe
zorlamaktadÕr. Suriye’de yaúanan çatÕúmalar nedeniyle bugün yaklaúÕk
bir milyona yakÕn Suriyeli geçici koruma altÕnda Türkiye’de
yaúamlarÕnÕ sürdürmekte olup istatistiklere düzensiz göçmen olarak
geçmemektedirler. 1999-2003 yÕllarÕ arasÕnda Irak ve øran’dan gelen
düzensiz göçmenler Türkiye’de yakalananlar arasÕnda ilk iki sÕrada
yer alÕrken, 2006-2009 yÕllarÕnda Afganistan ve Pakistan uyruklu
göçmenler bunlarÕn yerini almÕúlardÕr. Son yÕllara baktÕ÷ÕmÕzda ise
Suriye, Filistin, Burma ve Gürcistan uyruklu düzensiz göçmenlerin
sayÕlarÕnda artÕú oldu÷u görülmektedir.
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Meydana gelen bu tür olaylar, göçün hÕzÕnÕ ve büyüklü÷ünü
etkilemekle birlikte, baúka bazÕ etkenler de bu göç ivmesini tersine
çevirebilmektedir. Geliúmiú ülkelerde yaúanan ekonomik kriz, bu
ülkelerdeki istihdam alanlarÕnÕn daralmasÕ, göçü tersine çevirebilecek
sonuçlar do÷urabilecektir. Nitekim gerek Avrupa’da, gerekse ABD’de
2009-2011 yÕllarÕnda yasadÕúÕ giriúlerin sayÕsÕnÕn azaldÕ÷Õ tespitleri
yapÕlmakta olup, di÷er bazÕ nedenler dÕúÕnda ekonomik krizin de
bunda etkili oldu÷u varsayÕlmaktadÕr.
Bu çerçevede yine 2009-2010 yÕllarÕnda Türkiye’de yakalanan
düzensiz göçmenlerin sayÕsÕ önceki yÕllara göre bakÕldÕ÷Õnda,
neredeyse yarÕya yakÕn azalma göstermiútir. Alan çalÕúmalarÕnda
yapÕlan gözlemler de yabancÕ yo÷unluklu yerlerde seyrelme oldu÷unu
göstermekte olup, kaçakçÕlarla yapÕlan mülakatlarda da geçiúlerin
eskisi kadar canlÕ olmadÕ÷Õ bilgisi alÕnmaktadÕr. YapÕlan mülakatlarda
düzensiz göçmenlerin daha fazla Türkiye’de kalma e÷ilimi içinde
olduklarÕ görülmektedir.
Göç etme kararÕ, ekonomik ve sosyal zorluklar ile siyasal
istikrarsÕzlÕklarÕn dayattÕ÷Õ hayat úartlarÕndan sÕyrÕlmak isteyen ve
bunun için çeúitli arayÕúlar içinde olan kiúiler için bir çÕkar yol haline
gelmektedir. Bu kiúilerin bir kÕsmÕ, televizyon, arkadaú sohbeti, akraba
tavsiyesi veya tamamen macera endeksli olarak güzergâhlarÕnÕ
çizmekte, fakat yolda ciddi zorluklar, yakalanma ve sÕnÕr dÕúÕ gibi
baúarÕsÕzlÕklara da katlanmak durumunda kalmaktadÕrlar. Kendi
tecrübesi veya tanÕdÕklarÕnÕn yaúadÕklarÕndan örnek alarak benzer göç
yollarÕnÕ, yöntemlerini ve hatta kaçakçÕlarÕ kullanan göçmenler de
görülmektedir. Hedefine ulaúan düzensiz göçmenlere (yasal statü ve
koruma altÕnda olmasalar da) yerleúik tanÕdÕklarÕ sahip çÕkmakta,
yerleúme ve çalÕúma gibi sorunlarÕnÕ çözmeye çalÕúmaktadÕrlar. Sonuç
olarak, düzensiz göç etme kararÕ, ekonomik beklentilerin tetikledi÷i
(zorladÕ÷Õ), benzer tecrübelerin kolaylaútÕrdÕ÷Õ, sosyal a÷larÕn
rahatlattÕ÷Õ bir süreç olarak açÕklanabilmektedir.
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ùekil-1 YasadÕúÕ Göçmenlerin Göç KararÕ Verme Süreçleri

• Kaynak ülkede yaƔanan;
• Ekonomik güçlükler
• Sosyal endiƔeler
• Siyasal istikrarsŦzlŦklar

KolaylaƔtŦrŦcŦlar
• Daha önce denenmiƔ ve
kullanŦlmŦƔ;
• Benzer göç yollarŦ
• Benzer göç yöntemleri
• Bilinen kaçakçŦlar

Tetikleyiciler

• Hedef ülkede yaƔayan;
• Aile üyeleri
• Akrabalar
• ArkadaƔlar

RahatlatŦcŦlar

Türkiye Koridorunda Düzensiz Göçmenler
Türkiye’ye Giriú
Düzensiz göçmenlerin büyük ço÷unlu÷u Türkiye’ye yasadÕúÕ yollarla
(%93) girmiúlerdir. Yasal yollarla gelenler ise genellikle vize muafiyeti olan
sÕnÕr ülkelerinin vatandaúlarÕ olup kÕsa süreli vize ile giriú yaptÕktan sonra
ülkede kalmaya devam eden veya ülkeden çÕkmaya teúebbüs eden kiúilerden
oluúmaktadÕr (Grafik-5). Yasal giriúi olan düzensiz göçmenler, ço÷unlukla
çÕkÕú esnasÕnda yakalanmÕúlardÕr.
Türkiye’ye yasadÕúÕ giriúler genellikle kara sÕnÕrlarÕndan (%89),
sÕrasÕyla Van, Hatay, A÷rÕ, Hakkâri ve ùÕrnak illerinden gerçekleúmektedir.
SÕnÕr geçiúleri genellikle yürüyerek (%65) yapÕlmakta, araç kullanmaya
elveriúli bölgelerde binek otolar (%8,6), kamyon/kamyonet (%7,5), ya da
sÕnÕr kapÕsÕndan araçlara saklanarak yapÕlan giriúlerde de minibüs (%2,4),
otobüs (%1,5) ve TIR’lar (% 1,1) kullanÕlmaktadÕr.

21

Grafik-5 Yo÷un Düzensiz Göçmen Gönderen Ülkeler BazÕnda Türkiye’ye Giriú
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Deniz sÕnÕrlarÕndan giriúler azÕnlÕktadÕr (%7). Bu tür giriúler daha çok
østanbul veya øzmir illerine gelen yük ve ticaret gemilerinde saklanan
yasadÕúÕ göçmenlerce yapÕlmaktadÕr. SÕrf kaynak ülkelerden çÕkarak, yasadÕúÕ
göçmen nakli için kullanÕlan teknelerle Türk sahillerine gelenlere
rastlanmamÕútÕr. Hava sÕnÕrlarÕndan yasadÕúÕ giriúler de az da olsa
görülmektedir (%4). Bu tür giriúler, ancak sahte pasaport veya vize ile
mümkün olabilmektedir. Bu tür giriú denemeleri büyük ço÷unlukla pasaport
polisince tespit edilmekte ve yakalanmaktadÕrlar.
YasadÕúÕ sÕnÕr geçiúlerinin büyük ço÷unlu÷unun kaçakçÕ yardÕmÕ
olmaksÕzÕn gerçekleúmesi mümkün de÷ildir. Nitekim kaçakçÕlardan sÕnÕr
geçiúi esnasÕnda yardÕm aldÕklarÕnÕ belirten yasadÕúÕ göçmenlerin oranÕ %
85’tir (Grafik-6). Kalan göçmenlerin de yolculuk öncesinde sahte belge
imali gibi konularda yardÕm almÕú olmalarÕ ihtimal dâhilindedir. Türkiye’ye
giriúe yardÕm eden kaçakçÕlarÕn sadece beúte birinin, yasadÕúÕ göçmenin
ülkesinden çÕkÕúÕna da yardÕm eden kaçakçÕlar oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Bu
durum, her ne kadar yasadÕúÕ göçmen bir kaçakçÕlÕk a÷Õ/organizasyonu
dâhilinde seyahatini sürdürüyor olsa da úebekelerin, sürekli de÷iúen
co÷rafyada farklÕ yerel kaçakçÕlar vasÕtasÕyla faaliyetlerini sürdürdü÷ü
úeklinde de okunabilir.
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Grafik-6 Türkiye’ye Giriúte KaçakçÕlardan YardÕm Alan Göçmenlerin OranÕ
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Türkiye’ye Geliú Nedenleri
Türkiye’ye gelen yasadÕúÕ göçmenlerin geliú amaçlarÕ birbirinden farklÕ
olmakla birlikte, büyük ço÷unlu÷unun (% 67,2) do÷rudan Avrupa’ya gitmek
amacÕyla geldi÷i, bunun yanÕ sÕra çalÕúÕp para kazanarak Türkiye’de kalmak
(% 18,2) isteyenler ile bir süre Türkiye’de çalÕúÕp para kazandÕktan sonra
Avrupa’ya gitmek (% 8,3) isteyenlerin de a÷ÕrlÕklÕ oldu÷u göze çarpmaktadÕr
(Grafik-7).

Grafik-7 Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’ye Geliú Nedenleri
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Türkiye, a÷ÕrlÕklÕ olarak transit geçiú güzergâhÕ olmakla birlikte, bu
geçiúin iki temel karakteristi÷i vardÕr. Birincisi, Türkiye sadece co÷rafi bir
alan olarak üzerinden geçilmesi gereken bir ülke olarak görülmektedir.
BurmalÕ, PakistanlÕ, Bangladeúli birçok yasadÕúÕ göçmen, dili ve toplumu
bilmemelerinin de etkisiyle sosyal hayata girmeden, insanlarla mümkünse
hiç iliúkiye girmeden, sadece kaçakçÕ nezaretinde belirli mekânlarda
beklemeyi tercih etmekte, bu nedenle günlerce, a÷Õr úartlarda dahi olsa
kalmaya razÕ olmaktadÕr.
Türkiye’ye göçün ikinci temel karakteristi÷i ise Türkiye’nin geçici veya
kalÕcÕ bir yaúam alanÕ olarak görülmesidir. YaklaúÕk olarak her beú
göçmenden birinin (%18,2), Avrupa hayali olmadÕ÷Õ, Türkiye’yi bir yurt
olarak görüp hayatÕnÕ burada sürdürmeyi amaçladÕklarÕ anlaúÕlmaktadÕr.
østanbul’da görüúülen birçok Afgan, Suriye, Irak ve øran uyruklu
düzensiz göçmen Avrupa’ya gidecek parayÕ kazanmak için çalÕúmaya
ihtiyaçlarÕ oldu÷unu belirtmiútir. Çeúitli uyruklardan gelen göçmenlerin
Türkiye’ye geliú amaçlarÕ farklÕlaúmaktadÕr (Grafik-8).
Grafik-8 Yo÷un Düzensiz Göçmen Gönderen Ülkeler BazÕnda Türkiye’ye Geliú
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Türkiye’den ÇÕkÕúlar
Daha önce belirtildi÷i üzere Avrupa’ya gitme, Türkiye’ye gelen
yasadÕúÕ göçmenler için öncelikli hedeftir. Bu nedenle, gerek do÷rudan,
gerekse bir müddet çalÕútÕktan sonra Avrupa’ya do÷ru rota çizenlerin çeúitli
úekillerde ülkeden çÕkmaya çalÕútÕklarÕ görülmektedir.
Türkiye’de yakalanan yasadÕúÕ göçmenlerin büyük kÕsmÕ (%69) Avrupa
ülkelerine gitmek için Türkiye’den çÕkÕú yapmaya (henüz) teúebbüs
etmediklerini belirtirken, %31’i ise çÕkÕú teúebbüsünde iken
yakalanmÕúlardÕr. ÇÕkÕú teúebbüsü yapanlarÕn en çok kullandÕklarÕ iller
yo÷unluk sÕrasÕyla, Edirne, øzmir, AydÕn, Mersin, BalÕkesir, østanbul, Hatay,
Çanakkale, KÕrklareli’dir (Grafik-9).
Ülkeden çÕkÕúta göçmenlerin %99’u kaçakçÕlardan yardÕm almaktadÕr.
Türkiye’den çÕkÕúlarda, kaçakçÕlarÕn %46’sÕ göçmenle birlikte sÕnÕrÕ
geçmektedir. SÕnÕrÕn karúÕ tarafÕnda yakalanma riski ve a÷Õr cezalar
nedeniyle, kaçakçÕlarÕn gerek kara sÕnÕrlarÕnda, gerekse deniz sÕnÕrlarÕnda
belli bir noktaya kadar göçmenleri taúÕyÕp yol verdikleri, ya da deniz
araçlarÕnÕ (bot, sandal vs.) kullanmayÕ ö÷reterek göçmenleri kendi baúlarÕna
bÕraktÕklarÕ anlaúÕlmaktadÕr. Ancak, anlaúmanÕn farklÕ úartlar içermesi
durumunda, kaçakçÕ bizzat göçmenin yanÕnda karúÕ tarafa geçmektedir.
Grafik-9 Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’den ÇÕkÕú Yapmaya ÇalÕútÕklarÕ øller (%)
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KaçakçÕlarÕn düzensiz göçmenleri Türkiye’nin hangi noktasÕndan
ve hangi araçlarla çÕkÕúlarÕnÕ yaptÕracaklarÕ konusu, sÕnÕr kontrollerinin
sÕklÕ÷Õna, gözetimin yo÷unlu÷una, hedef ülkenin hangisi oldu÷una,
daha önceki geçiú teúebbüslerinin baúarÕsÕ veya baúarÕsÕzlÕ÷Õna göre
de÷iúmektedir. Son dönemlerde Türkiye-Yunanistan kara sÕnÕrÕnÕ
oluúturan 12 km.lik bir hatta inúa edilen tel örgüler, bu bölgeden
geçiúlerin ciddi úekilde azalmasÕna neden olmuútur. ølginçtir ki daha
önce nadiren kullanÕlan Türkiye-Bulgaristan kara sÕnÕrÕ ise çok daha
yo÷un biçimde kullanÕlmaya baúlamÕútÕr. Görüldü÷ü üzere,
kaçakçÕlarÕn ülkeye giriú, kalÕú ya da çÕkÕúla ilgili stratejik kararlarÕ
konjonktüreldir ve tamamen faydacÕ bir bakÕú açÕsÕyla
planlanmaktadÕr.
Sonuç
Mevcut çalÕúma çok net bir úekilde bir kez daha teyit etmektedir
ki, Türkiye Do÷u-BatÕ güzergâhÕnda düzensiz göç akÕnlarÕ açÕsÕndan
ideal bir geçiú (transit) olma konumunu devam ettirmektedir. Kaynak
ve hedef ülkelerdeki koúullar Türkiye üzerinden cereyan eden
düzensiz göç akÕnÕn seyrinde belirleyici etkiye sahip bulunmaktadÕr.
Esas itibariyle kaynak ülkelerdeki savaú, kargaúa, yoksulluk gibi
tetikleyici koúullar daha baúta olmak üzere, hedef ülkelerdeki cazibeyi
azaltÕcÕ mali, ekonomik kriz gibi etkenlerde göç akÕnlarÕnÕ stabilize
edici bir rol oynamaktadÕrlar.
AB’ye yönelik düzensiz göç akÕnlarÕ açÕsÕndan Türkiye’nin geçiú
(transit) konumu devam etmekle birlikte, düzensiz göçmenlerle
yapÕlan mülakatlarda Türkiye’nin de belirli ölçekte ya do÷rudan hedef
ülke ya da göreceli refah ve iú imkânlarÕ nedeniyle sonradan kalÕúÕn
uzatÕldÕ÷Õ bir yaúam ortamÕ haline geldi÷i ortaya konmaktadÕr.
Her ne kadar düzensiz göç Türkiye açÕsÕndan geçiú (transit)
konumu nedeniyle geçici bir konu gibi algÕlansa bile, aslÕnda kendisini
sürekli tekrarlayan yani süreklili÷i olan bir politika konusu oldu÷u göz
ardÕ edilmemelidir. Di÷er taraftan, düzensiz göçün AB katÕlÕm süreci
ba÷lamÕnda sürekli gündemde tutulacak bir konu olmasÕ nedeniyle,
buna iliúkin tartÕúmalarÕn sa÷lÕklÕ bir zeminde yapÕlabilmesine olanak
sa÷layacak alan çalÕúmalarÕnÕn desteklenmesinde yarar oldu÷u
vurgulanmalÕdÕr.
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øLTøCA TALEPLERø REDDEDøLEREK
TÜRKøYE’DEN SINIRDIùI EDøLMELERøNE KARAR
VERøLEN YABANCILARA øLøùKøN AøHM
KARARLARININ YABANCILAR VE
ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NA ETKøSø
Nuray EKùø
Giriú
6458 sayÕlÕ YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu’nun1 3(1).
maddesinin (Õ) bendinde, göç úu úekilde tanÕmlanmÕútÕr: “Göç, yabancÕlarÕn,
yasal yollarla Türkiye’ye giriúini, Türkiye’de kalÕúÕnÕ ve Türkiye’den çÕkÕúÕnÕ
ifade eden düzenli göç ile yabancÕlarÕn yasa dÕúÕ yollarla Türkiye’ye giriúini,
Türkiye’de kalÕúÕnÕ, Türkiye’den çÕkÕúÕnÕ ve Türkiye’de izinsiz çalÕúmasÕnÕ
ifade eden düzensiz göçü ve uluslararasÕ korumayÕ ifade eder”. Bu tanÕm
çerçevesinde, YUKK, düzenli göçü, düzensiz göçü ve uluslararasÕ korumayÕ
kapsamaktadÕr.
Göç, “düzenli göç” (regular migration) ve “düzensiz göç” (irregular
migration) olmak üzere ikiye ayrÕlmaktadÕr. Düzenli göç kavramÕ yerine
“yasal göç” (legal migration) ve düzensiz göç kavramÕ yerine “yasadÕúÕ göç”
(illegal migration) kavramlarÕ da kullanÕlmaktadÕr. Pasaportu, pasaport
yerine geçen belgesi ya da vizesi olmaksÕzÕn Türkiye’ye giren, sÕnÕr ihlalleri
yapan, ikamet veya çalÕúma izni olmaksÕzÕn ya da söz konusu izinlerin süresi
bitti÷i halde sürelerini uzatmaksÕzÕn Türkiye’de ikamet eden veya çalÕúan
yabancÕlar, düzensiz göçmenleri oluúturmaktadÕr. Düzensiz göçmenlerin
durumunun yasaya aykÕrÕlÕ÷ÕnÕ vurgulamak için “yasadÕúÕ göçmen” (illegal
migrant) kavramÕ da kullanÕlmakla beraber ceza hukuku anlamÕnda suç teúkil
eden eylemleri ça÷rÕútÕrmasÕ sebebiyle bu kavramÕn kullanÕlmasÕ tercih
edilmemelidir.
Uzun yÕllar Avrupa ülkelerine göçmen gönderen bir ülke olarak bilinen
Türkiye’nin 1970’lerden itibaren özellikle düzensiz göç alan bir ülke haline

1

Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi ö÷retim üyesi.
Kanun No. 6458, Kabul Tarihi: 4.4.2013, RG 11.4.2013/28615.

gelmesinin baúlÕca sebepleri olarak Afganistan’Õn Sovyet Rusya tarafÕndan
iúgal edilmesi; 1970’lerde øran’daki rejim de÷iúikli÷i; 1980’lerin sonu ve
1990’larÕn baúÕnda Irak’taki Saddam Hüseyin rejiminin Orta Do÷u’da yol
açtÕ÷Õ kargaúa ve savaúlar; Do÷u Avrupa ve Sovyetler Birli÷i’ndeki komünist
rejimin çöküúü2, eski Yugoslavya iç savaúÕ, Kosova’da cereyan eden olaylar
ve 2012 yÕlÕndan beri Libya, Yemen, MÕsÕr ve Suriye’de gerçekleúen Arap
BaharÕ gösterilebilir. Söz konusu olaylar sonucunda Türkiye, düzensiz göçün
hedefi haline gelmiútir. Düzensiz göçmenler, baúta Avrupa olmak üzere
baúka ülkelere gitmek amacÕyla Türkiye’yi transit olarak kullanmakta veya
geçerli belgeleri olmadan Türkiye’de yaúamak ve çalÕúmak için Türkiye’ye
gelmektedirler. AyrÕca yasadÕúÕ yollarla ve belgeleri olmaksÕzÕn Türkiye’ye
gelen ve iltica prosedürüne henüz alÕnmamÕú ya da iltica ve sÕ÷Õnma talepleri
reddedilmiú yabancÕlar da düzensiz göçmenler arasÕnda yer almaktadÕrlar3.
øltica ve sÕ÷Õnma baúvurusunda henüz bulunmamÕú olan ya da baúvurularÕ
reddedilmiú olanlar da dâhil olmak üzere, düzensiz göçmenler, genellikle
insan tacirlerinin ya da kaçakçÕlarÕn yardÕmÕyla sÕnÕrlardan geçerek
Türkiye’ye gelmektedirler.
ÇalÕúmamÕzda, iltica ve sÕ÷Õnma talepleri reddedilen ve böylece
düzensiz göçe dâhil olan yabancÕlarÕn Türkiye’ye karúÕ AøHM’de açtÕklarÕ
davalarda verilen kararlarÕn, 6458 sayÕlÕ YUKK’un hazÕrlÕk çalÕúmalarÕna
etkisi üzerinde durulacaktÕr.
YabancÕlar ve UluslararasÕ
ÇalÕúmalarÕ ve Genel Çerçevesi

Koruma

Kanunu’nun

HazÕrlÕk

Muhtelif sebeplerle Türkiye’de yaúayan ve Türkiye’ye sÕ÷Õnan
yabancÕlarÕn sayÕsÕndaki artÕú, yasal düzenlemeleri de etkilemekte ve
úekillendirmektedir. Türkiye’de yaúayan yabancÕlarÕn hem sayÕsÕndaki artÕú
hem de birbirinden oldukça farklÕ statülerde bulunmalarÕ, mevcut yasal
düzenlemelerde de÷iúikliklerin yapÕlmasÕnÕn yanÕ sÕra yenilerinin
hazÕrlanmasÕna da neden olmuútur. 6458 sayÕlÕ YUKK’un çalÕúmalarÕna,
2009 yÕlÕnda kÕsaca “Göç ve øltica Bürosu” olarak anÕlan øçiúleri BakanlÕ÷Õ
øltica ve Göç MevzuatÕ ve ødari Kapasitesini Geliútirme ve Uygulama
Bürosu tarafÕndan baúlanÕlmÕútÕr. Göç ve øltica Bürosu, 15 Ekim 2008 tarihli
øçiúleri BakanÕ onayÕ ile kurulmuútur. 6458 sayÕlÕ YUKK’un, göç ve iltica
alanÕnda idari teúkilata iliúkin hükümlerinin 11.4.2013 tarihinde yürürlü÷e
girmesiyle beraber “Göç ve øltica Bürosu”nun yerini, “Göç ødaresi Genel
Müdürlü÷ü” almÕútÕr.
2

Ahmet øÇDUYGU/Damla B. AKSEL, Türkiye’de Düzensiz Göç, IOM YayÕnÕ, Ankara
2012, s. 19-20.
3
øÇDUYGU/AKSEL, 21.
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YUKK ile ilgili çalÕúmalar ilk aúamada dört sütun üzerinde yürütülmüú
ve dört ayrÕ yasa tasla÷Õ hazÕrlanmÕútÕr. Bu taslaklar úunlardÕr: (1) YabancÕlar
Kanunu Tasla÷Õ; (2) øltica Kanunu Tasla÷Õ; (3) 5683 SayÕlÕ YabancÕlarÕn
Türkiye’de økamet ve Seyahatleri HakkÕnda Kanun’da De÷iúiklik
YapÕlmasÕna Dair Kanun Tasla÷Õ; (4) øltica ve Göç ødaresi Genel
Müdürlü÷ü’nün Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun Tasla÷Õ.
TaslaklarÕn hazÕrlanmasÕna iliúkin toplantÕlar sÕrasÕnda, taslaklarÕn
uygulamaya geçirilmesi ve AøHM tarafÕndan altÕ çizilen sorunlarÕn
çözümlenmesi için etkin bir úekilde faaliyet gösterecek bir idari birimin
kurulmasÕ ihtiyacÕ ortaya çÕkmÕútÕ. Bu nedenle sadece idari yapÕyÕ
düzenleyen bir taslak hazÕrlanmÕútÕ. Ancak dört ayrÕ taslak üzerinden
yürütülen çalÕúmalar sÕrasÕnda taslaklar arasÕnda ba÷lantÕnÕn nasÕl kurulaca÷Õ
ve ortak hükümlerin hangi taslakta yer alaca÷Õ sorunlarÕnÕn yanÕ sÕra
taslaklarÕn mevzuat da÷ÕnÕklÕ÷Õna yol açaca÷Õ endiúesi dile getirilmiútir.
Üstelik göç ve iltica alanÕnÕn dört ayrÕ yasayla düzenlenmesinden
uygulamada sorun çÕkaca÷Õ dikkate alÕnmÕútÕr. Bu sebeple øçiúleri BakanlÕ÷Õ
Göç ve øltica Bürosu, dört ayrÕ tasla÷Õ, tek bir çatÕ altÕnda toplamaya ve
çalÕúmalarÕnÕ tek metin üzerinde sürdürmeye karar vermiútir4. YUKK’un
hazÕrlÕklarÕ, MayÕs 2012 tarihinde sona ermiú ve YUKK, Nisan 2013
tarihinde TBMM’de kabul edilmiútir.
YUKK’un 124. maddesi uyarÕnca, idari yapÕya iliúkin hükümler,
11.4.2013 tarihinde; di÷er hükümler ise 11.4.2014 tarihinde yürürlü÷e
girmiútir. AltÕ kÕsÕmdan oluúan YUKK’da, (1) yabancÕlarÕn Türkiye’ye giriúi
ve vize iúlemleri (md. 5-18); (2) yabancÕlarÕn Türkiye’de ikamet ve seyahati
(md. 19-49); (3) vatansÕzlar (md. 50-51); (4) yabancÕlarÕn Türkiye’den
sÕnÕrdÕúÕ edilmesi (md. 52-60); (5) uluslararasÕ koruma (md. 61-95) ve (6)
idari teúkilat (md. 103-123) konularÕ düzenlenmiútir.
øltica Talepleri Reddedilen ve SÕnÕrdÕúÕ Edilmesine Karar Verilen
YabancÕlar TarafÕndan Türkiye’ye KarúÕ AøHM’de AçÕlan Davalarda
DayanÕlan AøHS Hükümleri5
ønsan haklarÕ, kural olarak, evrensel ve úartsÕz herkese tanÕnmÕútÕr.
Ancak bu kuralÕn bazÕ haklardan faydalanmaktan mahrumiyet veya belirli
grupta bulunan kiúilere daha fazla haklarÕn verilmesi gibi istisnalarÕ
bulunmaktadÕr. Örne÷in, sÕnÕrdÕúÕ ve suçlularÕn iadesinin sadece yabancÕlara
4

Nuray EKùø, YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu (TasarÕsÕ), østanbul 2013, s. 8.
Bu baúlÕk altÕnda verilen bilgiler Nuray EKùø, YabancÕlar Hukukuna øliúkin Temel Konular,
østanbul 2012, s. 48-50; Nuray EKùø, YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Hukuku, østanbul
2014, s. 137-140’den alÕnmÕútÕr.
5
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uygulanan yaptÕrÕmlar olmasÕ; ülkeye giriú, kamu hizmetlerine katÕlma,
seçme ve seçilme hakkÕ gibi bazÕ haklarÕn sadece vatandaúlara tanÕnmasÕ,
insan haklarÕnÕn evrensel niteli÷ine getirilen istisnalarÕ teúkil etmektedir6.
Avrupa ønsan HaklarÕ Sözleúmesi’nde7 temel haklarla ilgili genel ve
soyut hükümler öngörülmüú; koruma altÕna alÕnan haklarÕn somut olayda
ihlal edilip edilmedi÷inin de÷erlendirilmesinde AøHM’e geniú takdir yetkisi
verilmiútir8. AøHS’de yabancÕlarÕn sÕnÕrdÕúÕ edilmesine iliúkin açÕk bir hüküm
bulunmamaktadÕr. Bununla beraber, sÕnÕrdÕúÕ iúleminin de AøHS’e aykÕrÕ
olabilece÷i ve bunun AøHS’den kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali
anlamÕna gelebilece÷i kabul edilmektedir9. AçÕk bir hüküm olmamasÕna
ra÷men, sÕnÕrdÕúÕ iúlemlerinin AøHS’in bazÕ maddeleri ile ba÷lantÕsÕ
kurulmaktadÕr10. YabancÕnÕn ülkeden sÕnÕrdÕúÕ edilmesi, AøHS’in 2, 3, 5, 8 ve
13. maddelerine aykÕrÕ ise bu durum sÕnÕrdÕúÕ iúlemini gerçekleútiren devletin
sorumlulu÷una yol açacaktÕr.
AøHS’in 2. maddesinde yaúama hakkÕ güvence altÕna alÕnmÕútÕr. Bu
maddeye göre, herkesin yaúam hakkÕ, yasanÕn korumasÕ altÕndadÕr. YasanÕn
ölüm cezasÕ ile cezalandÕrdÕ÷Õ bir suçtan dolayÕ hakkÕnda mahkemece
hükmedilen bir cezanÕn yerine getirilmesi dÕúÕnda hiç kimse kasten
öldürülemez. O halde AøHS’in 2. maddesi uyarÕnca sÕnÕrdÕúÕ edilecek
yabancÕnÕn gönderilece÷i ülkede yaúama hakkÕ tehlike altÕnda ise sÕnÕrdÕúÕ
iúlemi gerçekleútirilmemelidir. Aksi halde sÕnÕrdÕúÕ iúlemini yapan devlet,
AøHS’in 2. maddesini ihlal etmiú olur.
AøHS’nin 3. maddesine göre, hiç kimse iúkenceye, gayriinsani yahut
haysiyet kÕrÕcÕ ceza veya muameleye tabi tutulamaz. Bu maddede, do÷rudan
sÕnÕrdÕúÕ iúlemine yönelik bir hüküm bulunmamakla birlikte AøHM;
yabancÕnÕn, gönderilece÷i devlette iúkenceye, gayriinsani yahut haysiyet
kÕrÕcÕ ceza veya muameleye tabi tutulma riski olmasÕ halinde sÕnÕrdÕúÕ
iúleminin 3. maddenin ruhuna aykÕrÕ oldu÷u sonucuna varmÕútÕr11. AøHM’in
ilke haline gelen kararlarÕna göre, bir devletin yabancÕyÕ, bu muamelelerden
herhangi birine tabi tutulma riski olan ülkeye göndermesi, 3. maddeden
6

René PROVOST, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge 2002, s.
25-26.
7
RG 19.3.1954/8662.
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9
PELLONPÄÄ, 124-125.
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Avrupa ønsan HaklarÕ Konvansiyonu kapsamÕnda yabancÕlarÕn sÕnÕrdÕúÕ edilmesine iliúkin
yorumlar için bkz. Rona AYBAY, Bir ønsan HakkÕ Sorunu Olarak SÕnÕrdÕúÕ Edilme, (2003)2
MaltepeÜHFD, s. 164-167.
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do÷an yükümlülü÷ün ihlali sayÕlÕr. AøHM verdi÷i kararlarÕyla, AøHS’in 3.
maddesinin taraf devletlere, yabancÕyÕ, iúkenceyle veya hayati tehlikeyle
karúÕlaúaca÷Õ ülkelere göndermeme yükümlülü÷ünü yükledi÷ini ifade
etmiútir12.
AøHS’in özgürlük ve güvenlik hakkÕnÕ güvence altÕna alan 5. maddesi
de yabancÕlarÕn sÕnÕrdÕúÕ sebebiyle açÕlan davalarda AøHM tarafÕndan dikkate
alÕnan di÷er bir maddedir. Özellikle sÕnÕrdÕúÕ edilecek yabancÕlarÕn idari
gözetim altÕna alÕnmasÕ halinde, idari gözetimin yasayla düzenlenmemiú
olmasÕ, idari gözetim süresinin uzun olmasÕ, idari gözetim kararÕna karúÕ
baúvurulabilecek yasal yollarÕn olmamasÕ halinde AøHS’in 5. maddesinin
ihlal edildi÷i gerekçesiyle AøHM’de davalar açÕlabilmektedir.
AøHM içtihatlarÕnda ve doktrinde, sÕnÕrdÕúÕ kararÕ verilirken AøHS’nin
8. maddesinde yer alan ilgilinin özel ve aile hayatÕna saygÕ gösterme
yükümlülü÷ünün de dikkate alÕnmasÕ gerekti÷i ifade edilmektedir. Çünkü
sÕnÕr dÕúÕ edilme, ilgilinin aile ba÷larÕnÕ zedeleyebilir13. Bu maddeye göre,
her úahÕs özel ve ailevi hayatÕna, meskenine ve haberleúmesine hürmet
edilmesi hakkÕna sahiptir. Bu haklarÕn kullanÕlmasÕna resmî bir makamÕn
müdahalesi demokratik bir cemiyette ancak millî güvenlik, amme emniyeti,
memleketin iktisadi refahÕ, nizamÕn muhafazasÕ, suçlarÕn önlenmesi, sa÷lÕ÷Õn
veya ahlakÕn ve baúkasÕnÕn hak ve hürriyetlerinin korunmasÕ için zaruri
bulundu÷u derecede ve kanunla derpiú edilmesi úartÕyla vuku bulabilir.
AøHS’in 8. maddesinin uygulanabilmesi için üç úartÕn bir araya gelmesi
gerekir. Bu úartlar úunlardÕr: SÕnÕrdÕúÕ edilecek kiúinin aile yaúantÕsÕnÕn
olmasÕ; sÕnÕrdÕúÕ iúleminin aile yaúantÕsÕnÕ bozmasÕ ve sÕnÕrdÕúÕ iúleminin
zaruri olmasÕ gerekir14. Aile yaúantÕsÕnÕn mutlaka karÕ koca iliúkisi úeklinde
olmasÕ gerekmez. Anne, baba ve çocuklar ve hatta uzak akrabalar bile somut
olayda aile olarak kabul edilebilir15. SÕnÕrdÕúÕ iúleminin aile yaúantÕsÕnÕ
bozmasÕ úartÕ, aile üyelerinin de sÕnÕrdÕúÕ edilen kiúi ile birlikte baúka bir
ülkeye giderek ortak aile yaúantÕlarÕna devam edece÷i hallerde gerçekleúmiú
sayÕlmaz16.
12
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SÕnÕrdÕúÕ iúlemlerinde dikkate alÕnmasÕ gereken di÷er bir madde 13.
maddededir. AøHS’nin 13. maddesinde, etkin baúvuru hakkÕ düzenlenmiútir.
DolayÕsÕyla bu madde çerçevesinde hakkÕnda sÕnÕrdÕúÕ kararÕ verilen kiúiye,
AøHS kapsamÕndaki haklarÕyla ilgili olarak, tarafsÕz ve ba÷ÕmsÕz ulusal
mercilere baúvurma olana÷ÕnÕn tanÕnmasÕ ve baúvurunun uygun biçimde
incelenip de÷erlendirilmesinin sa÷lanmasÕ gerekir17.
øltica ve sÕ÷Õnma talepleri reddedildi÷inden sÕnÕrdÕúÕ edilmelerine karar
verilen yabancÕlar, AøHS’in 2, 3, 5, 8, 13 ve 14. maddelerine istinaden
AøHM’de Türkiye aleyhine davalar açmÕúlardÕr18. AøHM ve Komisyon19,
2009 yÕlÕna kadar iltica veya sÕ÷Õnma talepleri reddedilip sÕnÕrdÕúÕ
edilmelerine karar verilen yabancÕlar tarafÕndan açÕlan ilk onbeú davadan [A.
ve K. v. Türkiye20; F. ve Di÷erleri. v. Türkiye21; A.G. ve Di÷erleri v.
Türkiye22; Jabari v. Türkiye23; G.H.H. ve Di÷erleri v. Türkiye24; Mohammed
17

AYBAY, 236.
KararlarÕn Türkçe tercümesi için bkz. Nuray EKùø, Avrupa ønsan HaklarÕ Mahkemesi
Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye DavasÕ, Mülteci ve SÕ÷ÕnmacÕ Hukuku AçÕsÕndan
De÷erlendirme, østanbul 2010; Nuray EKùø, Avrupa ønsan HaklarÕ Mahkemesi Z.N.S. v.
Türkiye DavasÕ (Baúvuru no: 21896/08) Karar Strazburg 19 Ocak 2010 Türkçe Tercümesi ve
øngilizce Metni, østanbul 2010; Nuray EKùø, ønsan HaklarÕ Avrupa Mahkemesi’nin Charahili
v. Türkiye, Kesmiri v. Türkiye, Ranjbar ve Di÷erleri v. Türkiye, Tehrani ve Di÷erleri v.
Türkiye DavalarÕnda 13 Nisan 2010 Tarihinde Verdi÷i KararlarÕn Türkçe Tercümeleri ve
øngilizce Metinleri, østanbul 2010; Nuray EKùø, ønsan HaklarÕ Avrupa Mahkemesi’nin, M.B.
v. Türkiye, D.B. v. Türkiye, Dbouba v. Türkiye, AlÕpour ve HosseÕnzadgan v. Türkiye
DavalarÕnda 15 Haziran 2010 ve 13 Temmuz 2010 Tarihlerinde Verdi÷i KararlarÕn Türkçe
Tercümeleri ve øngilizce Metinleri, østanbul 2010; Nuray EKùø, ønsan HaklarÕ Avrupa
Mahkemesinin Abdolkhani ve KarimiÕa v. Türkiye DavasÕnda (no. 2 Baúvuru no. 50213/08)
Verdi÷i 27 Temmuz 2010 Tarihli KararÕn Türkçe Tercümesi, (2009)1-2 MHB, s. 237-248;
Nuray EKùø, ønsan HaklarÕ Avrupa Mahkemesinin Cox v. Türkiye DavasÕnda (Baúvuru No.
2933/03) Verdi÷i 20 MayÕs 2010 Tarihli KararÕn Türkçe Tercümesi, IX(2010)2 øKÜHFD, s.
71-80; Nuray EKùø, ønsan HaklarÕ Avrupa Mahkemesinin Moghaddas v. Türkiye DavasÕnda
(Baúvuru No. 46134/08) Verdi÷i KararÕn Türkçe Tercümesi, LXVI(2008)2 øHFD, s. 401-414;
Nuray EKùø, AøHM’in SÕ÷Õnma Talebi Reddedilen øran VatandaúÕnÕn SÕnÕrdÕúÕ øúlemleri
TamamlanÕncaya Kadar ødari Gözetim AltÕnda TutulmasÕnÕ AøHS’in 5. Maddesinin øhlali
Sayan 11.12.2012 Tarihli KararÕnÕn Türkçe Tercümesi, 32(2012)1 MHB, s. 155-166; Nuray
EKùø, AøHM’in Ghorbanov ve Di÷erleri v. Türkiye DavasÕnda SÕnÕrdÕúÕ ve ødarî Gözetim
øúlemleriyle Türkiye’nin AøHS’in 3. ve 5. Maddelerini øhlal Etti÷ine Dair 3.12.2013 Tarihli
KararÕnÕn Tercümesi, 13(2013)131 LHD, s. 93-107; Nuray EKùø, Engelli Filistinlinin
SÕnÕrdÕúÕ ve ødari Gözetim AltÕnda TutulmasÕ øúlemleriyle Türkiye’nin AøHS’in 3, 5, 8 ve 13.
Maddelerini øhlal Etti÷ine øliúkin Olarak Asalya v. Türkiye DavasÕnda Verilen 15 Nisan 2014
Tarihli AøHM KararÕnÕn Tercümesi, 12(2014)137 LHD, s. 157-187.
19
Avrupa ønsan HaklarÕ Komisyonu, 1998 yÕlÕnda yürürlü÷e giren AøHS’e ek 11 Nolu
Protokol ile yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr.
20
European Commission of Human Rights A. and K. v. Turkey (Application No. 14401/88)
Strasbourg 12 January 1991.
21
European Commission of Human Rights F.et al. v. Turkey (Application No. 13624/88)
Strasbourg 11 July 1991.
22
European Court of Human Rights First Section A.G. and Others v. Turkey (Application No.
40229/98) Strasbourg 15 June 1999.
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Khadjawi v. Türkiye25; M.T. ve Di÷erleri v. Türkiye26; A.E. ve Di÷erleri v.
Türkiye27; Affaire Müslim v. Türkiye28; Mamatkulov ve Askarov v. Türkiye29;
D. ve Di÷erleri v. Türkiye30; Roza Taleghani ve Di÷erleri v. Türkiye31;
Fraydun Ahmet Kordian v. Türkiye32; N.M. v. Türkiye33], sadece Jabari v.
Türkiye davasÕnda, Türkiye’nin, AøHS’in 13. maddesi ile güvence altÕna
alÕnan etkin baúvuru hakkÕnÕ ihlal etti÷i sonucuna varmÕú; Türkiye’nin,
AøHS’in yaúama hakkÕnÕ düzenleyen 2. maddesini; iúkence ve kötü muamele
yasa÷Õna iliúkin 3. maddesini; özel ve aile hayatÕna saygÕyÕ düzenleyen 8.
maddesini; etkin baúvuru hakkÕnÕ düzenleyen 13. maddesini; ayrÕmcÕlÕk
yasa÷ÕnÕ düzenleyen 14. maddesini ihlal etmedi÷ine karar vermiútir34. Bu
23
1994 Yönetmeli÷i, yürürlü÷e girdi÷i zaman yasal olmayan yollardan Türkiye’ye gelenlerin
yetkili makamlara iltica baúvuru yapmalarÕ için beú günlük süre öngörmüútü. Ancak bu süre
oldukça kÕsa oldu÷undan uygulamada sÕkÕntÕlara yol açÕyordu. Bu sebeple 1998 yÕlÕnda
Yönetmelikte yapÕlan de÷iúiklik ile bu süre on güne çÕkarÕlmÕútÕr. Yasa dÕúÕ yollardan
Türkiye’ye girip de on günlük süre içinde bildirimde bulunarak mülteci veya sÕ÷ÕnmacÕ
statüsü talep etmeyen yabancÕlarÕn sÕnÕrdÕúÕ edilmelerine karar vermekteydi. øltica ve sÕ÷Õnma
baúvurusunun 10 gün içinde yapÕlmasÕna iliúkin Yönetmelik hükmünün uygulanmasÕnda
ortaya çÕkan sorunlar sebebiyle 27.1.2006 tarihinde 1994 Yönetmeli÷inde tekrar bir de÷iúiklik
yapÕlmÕútÕr (RG 27.1.2006/26062) ve baúvuru açÕsÕndan öngörülen süre sÕnÕrlamasÕ
kaldÕrÕlmÕútÕr. 1994 Yönetmeli÷inin 27.1.2006 tarihinde yeniden düzenlenen 4. maddesine
göre Türkiye’ye iltica eden veya baúka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni
talep eden yabancÕlardan, Türkiye’ye yasal yollardan gelenler bulunduklarÕ yer valiliklerine,
yasal olmayan yollardan gelenler ise giriú yaptÕklarÕ yer valiliklerine gecikmeden müracaat
ederler. Makul olan en kÕsa süre içerisinde müracaat etmeyenler gecikme nedenlerini
açÕklamak ve bu konuda yetkili makamlarla iúbirli÷i yapmak zorundadÕr. 1994 Yönetmeli÷i,
hazÕrlÕk çalÕúmalarÕ devam eden YUKK’un uygulanmasÕna iliúkin yönetmelik ile yürürlükten
kaldÕrÕlacaktÕr.
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No. 46765/99) Strasbourg 30 May 2002.
27
European Court of Human Rights Third Section A.E. and Others v. Turkey (Application
No. 45279/99) Strasbourg 30 May 2002.
28
Cour Européenne des Droits De L’Homme, QuatrÕème Section, Affaire Müslim c. Turquie
(Requête No 53566/99), Arrêt Strasbourg 26 Avril 2005 Définitif 26.7.2005.
29
European Court of Human Rights Grand Chamber Case of Mamatkulov and Askarov v.
Turkey (Applications Nos. 46827/99 and 46951/99) Strasbourg 4 February 2005.
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DavalarÕn özetleri için bkz. Nuray EKùø, ønsan HaklarÕ Avrupa Mahkemesi’nin
‘Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye’ DavasÕnda Verdi÷i 22 Eylül 2009 Tarihli KararÕn
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davalarda, Türkiye’nin AøHS hükümlerini ihlal etmedi÷i sonucuna
varÕlmasÕnda, baúvuranlarÕn, Türkiye’den fiilen sÕnÕrdÕúÕ edilmemiú olmasÕ ve
baúvuranlarÕn, BMMYK tarafÕndan güvenli üçüncü ülkelere yerleútirme
iúlemleri süresince Türk makamlarÕndan geçici oturma izni almÕú olmalarÕ
etkili rol oynamÕútÕr. Ancak daha sonra iltica ve sÕ÷Õnma talebi reddedilerek
Türkiye’den sÕnÕrdÕúÕ edilmesine karar verilen yabancÕlar tarafÕndan açÕlan
davalarda AøHM, sÕnÕrdÕúÕ kararÕyla Türkiye’nin AøHS’in 3, 5, 8 ve 13.
maddelerini ihlal etti÷ine karar vermiútir35.
øltica veya sÕ÷Õnma talebi reddedilen ve sÕnÕrdÕúÕ edilmelerine karar
verilen yabancÕlar tarafÕndan yapÕlan baúvurularda, özgürlük ve güvenlik
hakkÕnÕ güvence altÕna alan 5. maddenin Türkiye tarafÕndan ihlal edildi÷ine
iliúkin ilk AøHM kararÕ, 22.9.2009 tarihinde Abdolkhani ve Karimnia v.
Türkiye36 davasÕnda verilmiútir. AøHM, Jabari kararÕndan sonra Abdolkhani
ve Karimnia v. Türkiye davasÕnda da, AøHS’in etkin baúvuru hakkÕnÕ
düzenleyen 13. maddesinin ihlal edildi÷i sonucuna varmÕútÕr. AøHM,
Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye davasÕnda, baúvuranlarÕn, øran veya
Irak’a fiilen sÕnÕrdÕúÕ edilmeleri halinde, Türkiye’nin, AøHS’in 3. maddesini
ihlal edece÷ine; ancak fiilen yapÕlan bir sÕnÕrdÕúÕ iúlemi olmadÕ÷Õndan 3.
madde anlamÕnda bir ihlalden söz edilemeyece÷ine; AøHS’nin 13.
maddesinin ihlal edildi÷ine; AøHS’in 5. maddesinin 1, 2 ve 4. paragraflarÕnÕn
ihlal edildi÷ine; baúvuranlarÕn her birine 20.000 Euro manevi tazminat
ödenmesine karar vermiútir. Abdolkhani ve Karimnia davasÕnÕn önemli bir
özelli÷i de iç hukuk yollarÕ tüketilmeden davanÕn AøHM tarafÕndan
görülmesidir. YUKK’dan önce, iltica ve sÕ÷Õnma talepleri reddedilen ve
sÕnÕrdÕúÕ edilmelerine karar verilen yabancÕlar, mevzuatÕmÕzda açÕk yasal
hükümler olmamasÕna ra÷men idari gözetim altÕna alÕnÕyordu. Abdolkhani ve
Karimnia kararÕndan sonra verilen muhtelif AøHM kararlarÕnda, idari
gözetime iliúkin açÕk yasal hükümler olmamasÕna ra÷men idari gözetim
uygulamasÕyla Türkiye’nin AøHS’in 5. maddesini ihlal etti÷ine karar
vermiútir. Bu kararlar üzerinde daha sonra durulacaktÕr.

De÷erlendirilmesi, øltica, UluslararasÕ Göç ve VatansÕzlÕk: Kuram, Gözlem ve Politika,
Editörler: Özlen Çelebi/Saime Özçürümez/ùirin Türkay, BMMYK YayÕnÕ, Ankara 2011, s.
104-107.
35
SÕ÷Õnma ve iltica talepleri reddedilen ve Türkiye’den sÕnÕrdÕúÕ edilmesine karar verilen
yabancÕlar tarafÕndan AøHM’de açÕlan davalar ve bu davalarda dayanÕlan AøHS hükümlerinin
listesi için bkz. EKùø, YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Hukuku, 141. ølk yirmi dokuz
davada verilen kararlarÕn özetleri için bkz. EKùø, YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu
(TasarÕsÕ), 40-70.
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Daha önce ifade edildi÷i üzere, iltica talebi reddedilen ve Türkiye’den
sÕnÕrdÕúÕ edilmelerine karar verilen yabancÕlar tarafÕndan AøHS’in 2, 3, 5, 8,
13 ve 14. maddelerine istinaden Türkiye’ye karúÕ AøHM’de davalar
açÕlmÕútÕr. Bu davalarda verilen AøHM kararlarÕnÕn YUKK’a etkisini altÕ
baúlÕk altÕnda toplayabiliriz:
Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu Co÷rafi KÕsÕtlamayla
UygulamasÕnÕn AøHS’in 14. Maddesi KapsamÕnda De÷erlendirilmesi
a. Türkiye’nin
1951
Cenevre
Konvansiyonu’nu
Co÷rafi
KÕsÕtlamayla UygulamasÕ Nedeniyle Avrupa’dan Gelenlere “Mülteci” ve
Avrupa DÕúÕndan Gelenlere “ùartlÕ Mülteci” Muamelesi YapmasÕ
Türkiye’nin de taraf oldu÷u37 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951
Cenevre Konvansiyonu’nun I. maddesinin 2. paragrafÕnda mültecinin tanÕmÕ
yapÕlmÕútÕr. 1951 Cenevre Konvansiyonu’na göre, Konvansiyon hükümleri,
1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve (1) ÕrkÕ, (2) dinî,
(3) tabiiyeti, (4) belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya (5) siyasi
37

Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde ømzalanmÕú Olan Mültecilerin Hukukî Durumuna
Dair Sözleúmenin OnaylanmasÕ HakkÕnda Kanun, Kanun No: 359, Kabul Tarihi: 29.8.1961,
RG 5.10.1961/10898.
Madde 1- Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmÕú olan Mültecilerin Hukukî
Durumuna Dair Sözleúme iliúkin deklarasyonla birlikte onaylanmÕútÕr.
Madde 2- Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleúmenin 42 nci maddesinin bahúetti÷i
imkâna uygun olarak, onaylama anÕnda aúa÷Õdaki itirazÕ kayÕt kabul edilmiútir.
“Bu Sözleúmenin hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye’de Türk uyruklu kimselerin haklarÕndan
fazlasÕnÕ sa÷ladÕ÷Õ úeklinde yorumlanamaz”.
Madde 3- Bu kanun yayÕmÕ tarihinde yürürlü÷e girer.
Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Deklarasyon
A) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, mezkûr Sözleúmenin 1 inci maddesinin (a) fÕkrasÕnda
mevzubahis 12 MayÕs 1926 ve 30 Haziran 1928 AnlaúmalarÕna taraf de÷ildir. AyrÕca, 30
Haziran 1928 AnlaúmanÕn úümulüne girmekle, mezkûr AnlaúmanÕn memleketimiz
bakÕmÕndan derpiú etti÷i husus ortadan kalkmÕútÕr. Bu durum muvacehesinde, Cumhuriyet
Hükümeti 28 Temmuz 1951 tarihli Sözleúmeyi yukarÕdaki Antlaúmalardan müstakil olarak
kabul etmektedir.
B) øúbu Sözleúmenin tahmil etti÷i vecibeler bakÕmÕndan Cumhuriyet Hükümeti, 1 inci
maddenin (b) fÕkrasÕndaki “1 Ocak 1951 den evvel cereyan eden hadiseler” ibaresini, “1 Ocak
1951’den önce Avrupa’da cereyan eden hadiseler” úeklinde anlamaktadÕr.
C) Keza Sözleúmenin 1 inci maddesinin mülteci vasfÕnÕn kaydÕna mütedair (C) fÕkrasÕndaki
“vatandaúÕ bulundu÷u memleketin himayesinden kendi iste÷i ile tekrar istifade ederse veya
vatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisap ederse” ibarelerini Türkiye
Cumhuriyet Hükümeti bu istifade ve iktisap keyfiyetinin sadece alâkadarÕn talebine de÷il aynÕ
zamanda bahis konusu devletin muvafakatine ba÷lÕ bulundu÷u úeklinde anlamaktadÕr.
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düúünceleri yüzünden, zulme u÷rayaca÷Õndan haklÕ sebeplerle korktu÷u için
vatandaúÕ oldu÷u ülkenin dÕúÕnda bulunan ve bu ülkenin korumasÕndan
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen;
yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaúadÕ÷Õ ikamet
ülkesinin dÕúÕnda bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku
nedeniyle dönmek istemeyen her úahsa uygulanacaktÕr. Bir yabancÕya
mülteci statüsünün verilmesi için beú kriterden birinin gerçekleúmesi, zulme
u÷rayaca÷Õndan korkmasÕ, zülüm korkusunun haklÕ olmasÕ ve ülkesi dÕúÕnda
bulunmasÕ gerekir38.
1967 yÕlÕna kadar olan süreçte 1951 Cenevre Konvansiyonu, “zaman
sÕnÕrlamasÕ” ile uygulanmÕútÕr. Çünkü baúlangÕçta mülteci tanÕmÕnda, “1
Ocak 1951 tarihinden önce cereyan eden olaylar” ifadesi yer alÕyordu. 1
Ocak 1951 tarihinden sonra gerçekleúen olaylar sebebiyle mülteci statüsü
talep edilmesi mümkün de÷ildi. Türkiye tarafÕndan 1968 yÕlÕnda onaylanan39
ve New York’ta imzalanan, 1951 Cenevre Konvansiyonu’na ek 1967
Protokolü ile “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar” ve “söz
konusu olaylar sonucunda” ifadeleri Konvansiyonun metninden çÕkarÕlmÕútÕr.
“New York Protokolü” olarak da adlandÕrÕlan 1967 Protokolü ile tarih
sÕnÕrlamasÕ olmaksÕzÕn 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun hükümleri, I.
maddenin 2. paragrafÕnÕn kapsamÕna giren bütün kiúilere uygulanacaktÕr. O
halde Protokol’ün yürürlü÷e girdi÷i andan itibaren 1951 Cenevre
Konvansiyonu’nda yer alan 1 Ocak 1951’den önce cereyan eden olaylar
ifadesi,
Konvansiyon
metninden
çÕkarÕlmÕútÕr.
1951
Cenevre
Konvansiyonu’na taraf olan devletler, 1967 New York Protokolü’ne de taraf
olmuútur40. DolayÕsÕyla hem 1951 Cenevre Konvansiyonu’na hem de 1967
New York Protokolü’ne taraf olan devletler, Konvansiyon hükümlerini
uygularken kiúiyi, mülteci statüsüne sokan olay açÕsÕndan zaman sÕnÕrlamasÕ
getiremezler. 1967 New York Protokolü’nün âkit devletler için ba÷layÕcÕlÕk
kazandÕ÷Õ andan itibaren artÕk tarih kÕsÕtlamasÕ uygulanamaz hale gelmiútir41.
1951 Cenevre Konvansiyonu’nun 42. maddesinde, taraf devletlerin,
imza, onay veya katÕlma sÕrasÕnda 1, 3, 4, 16(1), 33, 36-46. maddeleri hariç
di÷er maddelerine çekince koyabilecekleri ifade edilmiútir. Bu maddeye
uygun olarak Türkiye, 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun uygulama alanÕnÕ
co÷rafi açÕdan sÕnÕrlamÕútÕr. “Co÷rafi alan”/“mekân” kÕsÕtlamasÕna göre,
38

EKùø, YabancÕlar Hukukuna øliúkin Temel Konular, 6-7.
RG 5.8.1968/12968.
40
1951 Cenevre Konvansiyonu ve 1967 New York Protokolüne taraf devletler için bkz.
Nuray EKùø, Mültecilere ve SÕ÷ÕnmacÕlara øliúkin Mevzuat, østanbul 2010, s. 22-30.
41
EKùø, YabancÕlar Hukukuna øliúkin Temel Konular, 7-8.
39
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Türkiye, sadece Avrupa ülkelerinden gelenlere mülteci statüsünü
tanÕyacaktÕr. Avrupa Birli÷i baúta olmak üzere di÷er batÕlÕ ülkeler,
Türkiye’nin, 1951 Cenevre Konvansiyonu’na koydu÷u co÷rafi sÕnÕrlamayÕ
kaldÕrmasÕnÕ ve Avrupa dÕúÕndan gelen kiúilerin de mülteci olarak muamele
görmesini istemektedirler42.
YUKK’da Avrupa ülkelerinden gelip uluslararasÕ koruma talep edenler
“mülteci” (YUKK md. 61); Avrupa ülkeleri dÕúÕndan Türkiye’ye gelip
uluslararasÕ koruma talep edenler ise “úartlÕ mülteci” olarak adlandÕrÕlmÕútÕr
(YUKK md. 62). “Avrupa ülkeleri” kavramÕnÕn anlamÕ, YUKK’un 3(1).
maddesinin (b) bendinde açÕklanmÕútÕr. Bu bende göre, Avrupa ülkeleri,
Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek
di÷er ülkeleri ifade eder. “Mülteci” “úartlÕ mülteci” ayrÕmÕ YUKK ile
baúlamÕú olmakla beraber aslÕnda isim farklÕlÕ÷Õ ile bu ayrÕm YUKK’dan
önce de mevcuttu. YUKK’dan önce Türkiye’nin koydu÷u co÷rafi kÕsÕtlama
sebebiyle “mülteci” “sÕ÷ÕnmacÕ” ayrÕmÕ yapÕlÕyordu. Bu ayrÕmÕn dayana÷ÕnÕ
Türkiye’ye øltica Eden veya Baúka Bir Ülkeye øltica Etmek Üzere
Türkiye’den økamet øzni Talep Eden Münferit YabancÕlar øle Topluca
SÕ÷Õnma AmacÕyla SÕnÕrlarÕmÕza Gelen YabancÕlara ve Olabilecek Nüfus
Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik43
oluúturuyordu. Bu Yönetmelik 1994 yÕlÕnda yürürlü÷e girmiútir. Yönetmelik,
adÕnÕn uzun olmasÕ sebebiyle kÕsaca “øltica ve Göç Yönetmeli÷i” veya “1994
Yönetmeli÷i” olarak da anÕlmaktadÕr44. 1994 Yönetmeli÷i, hazÕrlÕklarÕ halen
devam eden YUKK’un uygulanmasÕna iliúkin yönetmelik ile birlikte
yürürlükten kalkacaktÕr. 1994 Yönetmeli÷i’nde, sÕ÷ÕnmacÕ, ÕrkÕ, dinî,
milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeli÷i veya siyasi düúünceleri
nedeniyle takibata u÷rayaca÷Õndan haklÕ olarak korktu÷u için vatandaúÕ
oldu÷u ülke dÕúÕnda bulunan ve vatandaúÕ oldu÷u ülkenin himayesinden
istifade edemeyen veya korkudan dolayÕ istifade etmek istemeyen ya da
uyru÷u yoksa ve önceden ikamet etti÷i ülke dÕúÕnda bulunuyorsa oraya
dönmeyen veya korkusundan dolayÕ dönmek istemeyen yabancÕ olarak
tanÕmlanmÕútÕr (1994 Yönetmeli÷i md. 3). “SÕ÷ÕnmacÕ”, yeni ifadesiyle
“úartlÕ mülteci” ile “mülteci” tanÕmlarÕ genel olarak örtüúmekle beraber bu
iki statü arasÕnda bazÕ farklar bulunmaktadÕr. “Mülteci” ile “úartlÕ mülteci”
arasÕndaki farklar úunlardÕr: (1) Mülteci, Avrupa ülkelerinden gelmesine
ra÷men úartlÕ mülteci Avrupa dÕúÕndan gelmektedir. (2) Mülteci statüsü alan
yabancÕlar, bu statüleri sona erinceye ya da gönüllü olarak Türkiye’yi terk
edinceye kadar Türkiye’de kalabilirler. Buna karúÕn úartlÕ mülteci statüsünde
42

EKùø, YabancÕlar Hukukuna øliúkin Temel Konular, 8.
RG 30.11.1994/22127.
44
EKùø, YabancÕlar Hukukuna øliúkin Temel Konular, 10.
43

37

olan yabancÕlar Türkiye’de geçici olarak ikamet edebilirler. Güvenli üçüncü
ülke (safe third country) bulduklarÕnda Türkiye’yi terk etmek zorundadÕrlar.
YUKK’dan önce, aslÕnda Avrupa dÕúÕndan gelen yabancÕlar da iltica
baúvurusunda bulunmaktaydÕlar, ancak Türkiye’nin 1951 Cenevre
Konvansiyonu’na koydu÷u co÷rafi kÕsÕtlama sebebiyle, Avrupa dÕúÕndan
gelenlere mülteci denilmemekte ve sÕ÷ÕnmacÕ kavramÕ kullanÕlmaktaydÕ.
YUKK’da “mülteci” “sÕ÷ÕnmacÕ” ayrÕmÕ aynen korunmuútur. YUKK’da
co÷rafi kÕsÕtlama açÕsÕndan tek de÷iúiklik, YUKK’un 62. maddesinde,
Avrupa dÕúÕndan gelenler için “sÕ÷ÕnmacÕ” kavramÕ yerine “úartlÕ mülteci”
kavramÕnÕn kullanÕlmasÕdÕr.
AøHM KararlarÕnda Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu
Co÷rafi KÕsÕtlamayla UygulamasÕnÕn AøHS’in 14. Maddesinin øhlali
SayÕlmamasÕ
a. A.G. ve Di÷erleri v. Türkiye DavasÕ
AøHM, 1999 yÕlÕnda A.G. ve Di÷erleri v. Türkiye45 davasÕnda verdi÷i
kararda, Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu co÷rafi kÕsÕtlama ile
uygulamasÕnÕ, AøHS’in 14. maddesinde düzenlenen ayrÕmcÕlÕk yasa÷Õna
aykÕrÕ bulmamÕútÕr. Karara konu olan olayda, øran vatandaúÕ A.G., eúi ve üç
çocu÷u ile birlikte Kastamonu’da yaúamaktaydÕ. A.G.’nin iddiasÕna göre,
Marksist Leninist bir organizasyon olan øran HalkÕnÕn Fedai GerillalarÕ
Örgütü (Iranian People Fedaee Guerrillas–IPFG) için çalÕúmaktaydÕ. 19781979 yÕllarÕnda ùah’a karúÕ ayaklanmÕúlardÕ. øran øslam Rejiminin, IPFG’yi
yasaklamasÕ ve bazÕ üyelerini idam etmesi sebebiyle øran øslam Rejimine de
karúÕydÕlar. Rejim muhaliflerine karúÕ baúlatÕlan operasyondan kaçarken
A.G., øran güvenlik kuvvetleri tarafÕndan baca÷Õndan vurulmuútu. Onsekiz ay
süreyle mahkemeye çÕkarÕlmadan Tebriz’de bir hapishanede tutulmuútu.
A.G., hapiste kaldÕ÷Õ sürece sistematik bir úekilde iúkence gördü÷ünü ve kÕsa
sürede tamamlanan yargÕlama sonucunda yirmisekiz ay hapse mahkûm
oldu÷unu; hapisten çÕktÕktan sonra IPFG için çalÕúan bir kadÕnla evlendi÷ini
ve bu evlilikten üç çocuklarÕnÕn oldu÷unu; tutuklanma tehlikesi sebebiyle
devamlÕ adres de÷iútirdiklerini; yetkili makamlarÕn gerçek kimli÷ini ve
yaúadÕ÷Õ yeri tespit edip kendisini tekrar tutuklayÕp iúkence edeceklerinden
korktu÷u için øran’dan kaçmak zorunda kaldÕ÷ÕnÕ; ilk önce eúi ve
çocuklarÕnÕn Türkiye’ye geldi÷ini; BMMYK’ya iltica baúvurusu yaptÕklarÕnÕ
ve BMMYK tarafÕndan yapÕlan mülakat sonucunda baúvurularÕnÕn
reddedildi÷ini; bunun üzerine Türk makamlarÕ tarafÕndan eúi ve çocuklarÕnÕn
sÕnÕrdÕúÕ edilmelerine karar verildi÷ini; karara itiraz etmeleri üzerine üç aylÕk
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oturma izninin verildi÷ini; 1996 yÕlÕnda kendisinin de yasa dÕúÕ yollardan
Türkiye’ye girdi÷ini; BMMYK’ya iltica baúvurusunda bulundu÷unu; Türk
makamlarÕnÕn kendisi ile tercüman kullanmaksÕzÕn mülakat yaptÕ÷ÕnÕ ve
mülakat neticesinde kendisine geçici oturma izni verilerek Van’a
gönderildi÷ini belirtmiútir. Kendisinin, eúinin ve çocuklarÕnÕn BMMYK’ya
yaptÕ÷Õ baúvurular reddedilmiútir. UluslararasÕ Af Örgütü devreye girerek
BMMYK’dan, A.G.’nin baúvurusunun yeniden de÷erlendirilmesini istemiú;
yeniden de÷erlendirme yapÕlmÕú ancak sonuç de÷iúmemiútir. A.G. ve ailesi,
Türk makamlarÕ tarafÕndan ülkeyi terke davet edilmiú; bu karara yaptÕklarÕ
itirazÕn reddi üzerine Ankara ødare Mahkemesi’nde dava açmÕúlardÕr. Ankara
ødare Mahkemesi davayÕ reddetmiútir.
A.G., yasadÕúÕ bir örgütün üyesi olmasÕ sebebiyle sÕnÕrdÕúÕ edilerek
øran’a gönderilirse tehlike altÕnda olaca÷ÕnÕ; iúkence görece÷ini ve ailesinin
parçalanaca÷ÕnÕ öne sürmüútür. Bu sebeple, sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn AøHS’in 2, 3
ve 8. maddelerine aykÕrÕ oldu÷unu iddia etmiútir. SÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn iptali
için açtÕklarÕ davada kendilerine adli yardÕm verilmemesi ve tercüman
bulundurulmamasÕ; kendilerine temyiz yolu ve adli yardÕmdan söz
edilmemesi sebebiyle Türkiye’nin AøHS’in 6. maddesi ile 13. maddesini de
ihlal etti÷ini ileri sürmüútür. AyrÕca, A.G., Türkiye’nin, Avrupa’dan gelen
mülteciler ile di÷er ülkelerden gelen mülteciler arasÕnda ayrÕm yaparak
Avrupa dÕúÕndan gelenlere sÕ÷ÕnmacÕ muamelesi yapmasÕ ve bunlarÕn geçici
oturma izni ile kÕsa süreli Türkiye’de kalmalarÕna müsaade edip gidecekleri
güvenli üçüncü ülke bulamayanlarÕ sÕnÕrdÕúÕ etmesi, soy ve Õrk ayrÕmcÕlÕ÷Õna
yol açtÕ÷Õ için Türkiye tarafÕndan AøHS’in 14. maddesinin de ihlal edildi÷ini
iddia etmiútir.
AøHM, A.G. ve ailesinin, øran’a gönderilirlerse hayatlarÕnÕn ve fiziksel
varlÕklarÕnÕn tehlike altÕnda oldu÷unu; øranlÕ makamlar tarafÕndan
arandÕklarÕnÕ kanÕtlayamadÕklarÕ için Türkiye’nin 3. maddeyi ihlal etmedi÷i
sonucuna varmÕútÕr. AøHM, A.G.’nin Türk makamlarÕ dÕúÕnda BMMYK ve
di÷er sivil toplum örgütleri ile ba÷lantÕ kurmuú olmasÕ sebebiyle, adli yardÕm
olanaklarÕndan ve Ankara ødare Mahkemesi kararÕna karúÕ DanÕútay’a temyiz
yoluna baúvurulabilece÷inden haberdar olmadÕ÷Õ iddialarÕnÕ da ciddi
bulmamÕútÕr. AøHM, sÕnÕrdÕúÕ etmenin 6. maddenin kapsamÕna girdi÷i kabul
edilse bile somut olayda Türkiye’nin, 6. madde veya 13. madde anlamÕnda
bir ihlalinin olmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. AøHM, øran’a sÕnÕrdÕúÕ edilme
durumunda ailenin parçalanaca÷Õ ve bunun da Türkiye’nin AøHS’in 8.
maddesini ihlal etmesi sonucunu do÷uraca÷Õ iddiasÕnÕ da gerçekçi
bulmamÕútÕr.
AøHM, A.G. ve di÷erleri v Türkiye davasÕnda, Türkiye’nin, Avrupa’dan
gelenlere mülteci; Avrupa dÕúÕndan gelenlere ise BMMYK tarafÕndan
güvenli üçüncü ülkeye yerleútirilinceye kadar sÕ÷ÕnmacÕ statüsünü tanÕyarak
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geçici oturma izni vermesi yönündeki uygulamasÕnÕ, insan haklarÕna aykÕrÕ
görmemiútir. Bu ayrÕmÕn, Türkiye’nin mülteci ve sÕ÷ÕnmacÕ politikasÕnÕn bir
sonucu oldu÷unu; Türkiye’nin amacÕnÕn yabancÕlar arasÕnda AøHS’in 14.
maddesinin yasakladÕ÷Õ anlamda Õrka ve soya göre ayrÕm yapmak olmadÕ÷ÕnÕ
açÕkça belirtmiútir. DolayÕsÕyla AøHM, Türkiye’nin “mülteci” “sÕ÷ÕnmacÕ”
ayrÕmÕ yapmasÕ ve bu ayrÕma esas olarak co÷rafi kriteri kullanmasÕnÕ,
AøHS’in 14. maddesinde öngörülen ayrÕmcÕlÕk yasa÷Õ kapsamÕnda
de÷erlendirilecek bir husus olarak görmemiútir. Üstelik AøHM, Türkiye’nin
mülteci ve sÕ÷ÕnmacÕlar arasÕnda co÷rafi açÕdan ayrÕm yapma yetkisinin 1951
Cenevre Konvansiyonu ile 1967 Protokolüne dayandÕ÷ÕnÕn altÕnÕ çizmiútir.
b. M.T. ve Di÷erleri v. Türkiye DavasÕ46
M.T. ve Di÷erleri v. Türkiye davasÕnda, Kürt kökenli Suni Müslüman
øran vatandaúÕ M.T., karÕsÕ ve iki çocu÷u, AøHM sürecinde, hükümet dÕúÕ bir
kuruluú olan ve Amerika’da mukim øran Mülteci øttifakÕ (Iranian Refugees’
Alliance Inc.) tarafÕndan temsil edilmiútir. Lise yÕllarÕndan itibaren aktif
olarak politikayla ilgilenen M.T., øran Kürdistan Demokratik Partisi (Kurdish
Democratic Party of Iran–KDPI) üyesiydi. M.T.’nin iddiasÕna göre, 1987
yÕlÕnda KDPI üyesi oldu÷u úüphesi ile gözaltÕna alÕnmÕú ve iki ay süreyle
iúkenceye maruz kalmÕútÕr. Bir trafik kazasÕnda kendisi yaralanmÕú ve di÷er
arabada bulunan üç kiúi de ölmüútür. Mahkeme, ödeyemeyece÷i miktarda
kan parasÕna (blood money) hükmetmiútir. Trafik kazasÕnÕ KDPI’nÕn emriyle
yaptÕ÷Õ gerekçesiyle 1995 yÕlÕnda tutuklanmÕú, 1996 yÕlÕnda serbest
bÕrakÕlmÕútÕr. M.T., 1997 yÕlÕnda Türkiye’ye gelmiú ve BMMYK’dan mülteci
statüsü talep etmiútir. BMMYK, baúvurusunu reddetmiútir. Türk makamlarÕ,
M.T.’ye geçici ikamet izni vermiú ve bu izni 1998 yÕlÕna kadar uzatmÕútÕr.
Daha sonra Türk makamlarÕ, M.T.’nin sÕnÕrdÕúÕ edilmesine karar vermiútir.
M.T., 1999 yÕlÕnda AøHM’de kayda alÕnan baúvurusunda, sÕnÕrdÕúÕ
kararÕyla Türkiye’nin, AøHS’in 2, 3, 8, 13 ve 14. maddelerini ihlal etti÷ini
öne sürmüútür. Türk Hükümeti, AøHM süreci sonlanÕncaya kadar
baúvuranlarÕ sÕnÕrdÕúÕ etmeyece÷ini AøHM’e bildirmiútir. BaúvuranlarÕn
temsilcisi, baúvuranlarÕn iltica talebinin BMMYK tarafÕndan yeniden
de÷erlendirdi÷ini ve onlarÕn Finlandiya’ya yerleútirildi÷ini AøHM’e
bildirmiútir. AøHM, baúvuranlarÕn Finlandiya’da yaúamaya baúlamasÕ
sebebiyle øran’a sÕnÕrdÕúÕ edilme korkusu altÕnda olmadÕklarÕnÕ belirterek
baúvurunun kayÕttan düúürülmesine karar vermiútir. DolayÕsÕyla
baúvuranlarÕn, Türkiye’nin, Avrupa dÕúÕndan gelenlere sÕ÷ÕnmacÕ,
Avrupa’dan gelenlere mülteci muamelesi yapmasÕnÕn AøHS’in 14. maddesi
anlamÕnda ayrÕmcÕlÕ÷a yol açtÕ÷Õ iddiasÕnÕ da de÷erlendirmemiútir.
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c. D. ve Di÷erleri v. Türkiye DavasÕ47
D. ve Di÷erleri v. Türkiye kararÕna konu olan olayda, üç øran vatandaúÕ,
biri 1969 yÕlÕnda do÷an Kürt kökenli A.D., karÕsÕ Azeri kökenli 1976
do÷umlu P.S. ve 1997 yÕlÕnda do÷an çocuklarÕ Kastamonu’da
yaúamaktaydÕlar. P.S.’nin babasÕ ve erkek kardeúi, øran gizli servisi için
çalÕúÕyordu ve P.S.’nin, A.D. ile evlenmesine din ayrÕlÕ÷Õ sebebiyle úiddetle
karúÕ çÕkÕyorlardÕ. Dü÷ünden iki gün sonra çift tutuklanmÕútÕ. Dini
otoritelerin ricasÕ üzerine P.S. kÕzlÕk kontrolüne tabi tutulmuú ve serbest
bÕrakÕlmÕútÕr. 1996 yÕlÕnda mahkeme kararÕyla evlilik hükümsüz kÕlÕnmÕú ve
eúlerden her biri 300,000 Rial para cezasÕ ödemeye mahkûm edilmiútir.
Hâkim, P.S. ile A.D.’nin, ùii kurallarÕna göre yeniden evlenmelerine izin
verilmesini babasÕndan istemiú ve babanÕn izni ile yeniden evlenmiúlerdir.
Ancak 100 kÕrbaç cezasÕna çarptÕrÕlmÕúlardÕr. A.D.’nin kÕrbaç cezasÕ infaz
edilmiútir, ancak P.S. hamile oldu÷undan onun cezasÕ ertelenmiútir. P.S.’nin
kÕrbaç cezasÕ, fiziksel ve ruhsal rahatsÕzlÕ÷Õndan dolayÕ ikinci defa
ertelendikten sonra P.S. ve A.D. Türkiye’ye kaçmÕútÕr ve Türkiye’deki
BMMYK’dan geçici sÕ÷Õnma statüsü almÕú, fakat BMMYK, daimi mülteci
statüsü vermeyi reddetmiútir. 2002 yÕlÕnda Türk yetkili makamlarÕnca,
ikamet izinleri yenilenmemiú ve øran’a veya güvenli üçüncü bir ülkeye
gitmeleri, aksi halde sÕnÕrdÕúÕ edilecekleri bildirilmiútir. P.S. ve A.D., bu
karara karúÕ yargÕ yoluna baúvurmuútur.
P.S. ve A.D., sÕnÕrdÕúÕ etme kararÕyla Türkiye’nin AøHS’in 3, 13 ve 14.
maddelerini ihlal etti÷i iddiasÕyla AøHM’e baúvurmuúlardÕr. AøHM
sürecinde P.S. ve A.D.’ye Türkiye’de oturma izni verilmiú ve sÕnÕrdÕúÕ etme
kararÕ fiilen uygulanmamÕútÕr. AøHM, sÕnÕrdÕúÕ etme kararÕnÕn Türkiye
tarafÕndan fiilen uygulanmamasÕ sebebiyle AøHS’in 3. maddesinin ihlal
edilmedi÷ine; baúvurunun AøHS’in 13 ve 14. maddeleri kapsamÕnda
de÷erlendirilmesine gerek olmadÕ÷Õna karar vermiútir.
Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu Co÷rafi KÕsÕtlamayla
UygulamasÕnÕn AøHS’in 14. Maddesine AykÕrÕ OlmadÕ÷Õna øliúkin AøHM
KararlarÕnÕn YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu’na Etkisi
AøHM, A.G. ve di÷erleri v Türkiye kararÕnda, Türkiye’nin milletlerarasÕ
hukuktan kaynaklanan hakkÕnÕ kullanarak “mülteci” “sÕ÷ÕnmacÕ” ayrÕmÕ
yapabilece÷i; bu ayrÕmÕn AøHS’in 14. maddesinde yer alan ayrÕmcÕlÕk
yasa÷ÕnÕ ihlal etmedi÷i ifade edilmiútir. Nitekim YUKK’da da, sÕ÷Õnma talep
eden yabancÕnÕn Avrupa’dan gelip gelmemesine göre bir ayrÕm yapÕlmÕú ve
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Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle Türkiye’ye gelen
yabancÕlara “mülteci” (YUKK md. 61); Avrupa ülkeleri dÕúÕnda meydana
gelen olaylar sebebiyle gelen yabancÕlara “úartlÕ mülteci” (YUKK md. 62)
denilmiútir. Daha önce ifade edildi÷i üzere, 1994 Yönetmeli÷i’nden beri
Avrupa ülkeleri dÕúÕnda meydana gelen olaylar sebebiyle Türkiye’den
sÕ÷Õnma talep edenler için kullanÕlan “sÕ÷ÕnmacÕ” kavramÕnÕn yerini,
YUKK’da “úartlÕ mülteci” kavramÕ almÕútÕr.
YUKK’un 61. maddesinde mülteci, 1951 Cenevre Konvansiyonu’na
paralel bir úekilde tanÕmlanmÕútÕr. Bu maddeye göre, Avrupa ülkelerinde
meydana gelen olaylar nedeniyle; ÕrkÕ, dinî, tabiiyeti, belli bir toplumsal
gruba mensubiyeti veya siyasi düúüncelerinden dolayÕ zulme u÷rayaca÷Õndan
haklÕ sebeplerle korktu÷u için vatandaúÕ oldu÷u ülkenin dÕúÕnda bulunan ve
bu ülkenin korumasÕndan yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle
yararlanmak istemeyen yabancÕya veya bu tür olaylar sonucu önceden
yaúadÕ÷Õ ikamet ülkesinin dÕúÕnda bulunan, oraya dönemeyen veya söz
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansÕz kiúiye statü belirleme
iúlemleri sonrasÕnda mülteci statüsü verilir. ùartlÕ mülteci statüsü ise,
YUKK’un 62. maddesinde düzenlenmiútir. YUKK’un 62. maddesine göre,
Avrupa ülkeleri dÕúÕnda meydana gelen olaylar sebebiyle; ÕrkÕ, dinî, tabiiyeti,
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düúüncelerinden dolayÕ
zulme u÷rayaca÷Õndan haklÕ sebeplerle korktu÷u için vatandaúÕ oldu÷u
ülkenin dÕúÕnda bulunan ve bu ülkenin korumasÕndan yararlanamayan, ya da
söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancÕya veya bu tür
olaylar sonucu önceden yaúadÕ÷Õ ikamet ülkesinin dÕúÕnda bulunan, oraya
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansÕz
kiúiye statü belirleme iúlemleri sonrasÕnda úartlÕ mülteci statüsü verilir.
Üçüncü ülkeye yerleútirilinceye kadar, úartlÕ mültecinin Türkiye’de
kalmasÕna izin verilir.
øltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den SÕnÕrdÕúÕ Edilmelerine Karar
Verilen YabancÕlarÕn SÕnÕrdÕúÕ øúlemleri SonuçlanÕncaya Kadar ødari
Gözetim AltÕna AlÕnmalarÕnÕn AøHS’in 5. Maddesi KapsamÕnda
De÷erlendirilmesi
a. Genel Olarak ødari Gözetim
YUKK’dan önce, Türkiye’den sÕnÕrdÕúÕ edilmesine karar verilen
yabancÕlar, sÕnÕrdÕúÕ iúlemleri süresince, mülteci misafirhanelerinde veya
polis ya da jandarma karakollarÕnda tutulmaktaydÕlar. AyrÕca ellerinde
kimlik belgesi olmayan ve sÕ÷Õnma baúvurusunda bulunan yabancÕlar da
baúvurularÕ karara ba÷lanÕncaya kadar idari gözetim altÕna alÕnabilmekteydi.
Bu uygulamanÕn dayana÷ÕnÕ 1950 yÕlÕnda yürürlü÷e giren 5683 sayÕlÕ
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YabancÕlarÕn Türkiye’de økamet ve Seyahatleri HakkÕnda Kanun’un
(YøSHK)48 17. ve 23. maddeleri oluúturmaktaydÕ. YøSHK’nÕn 17.
maddesinde, siyasi sebeplerle Türkiye’ye sÕ÷Õnan yabancÕlarÕn øçiúleri
BakanlÕ÷Õ’nca müsaade olunacak yerlerde ikamet edebilecekleri belirtilmiúti.
YøSHK’nÕn 23. maddesinde ise, “memleket dÕúÕna çÕkartÕlmalarÕna karar
verilip de pasaport tedarik edemediklerinden veya baúka sebeplerden dolayÕ
Türkiye’yi terkedemeyenler øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn gösterece÷i yerde
oturma÷a mecburdurlar” hükmü yer alÕyordu. Mülteci misafirhanelerinde
veya polis ya da jandarma karakollarÕnda tutulmakta olan yabancÕlar, kural
olarak bu yerlerin dÕúÕna serbestçe çÕkamamaktaydÕlar. Ancak istisnai
hallerde izinle, idari gözetim altÕnda tutulduklarÕ bu yerlerden
çÕkabilmekteydiler.
SÕnÕrdÕúÕ edilecek yabancÕlara uygulanan idari gözetim, TCK anlamÕnda
tutuklama sayÕlmadÕ÷Õndan idari gözetim kararÕna karúÕ sulh ceza
hâkimliklerine49 baúvurulamamaktaydÕ. ødare hukukunda, idari gözetim
adÕyla bir müessese bulunmadÕ÷Õndan, idari gözetim kararÕna karúÕ idare
mahkemelerine yapÕlan baúvurular genellikle reddedilmekteydi. AslÕnda
idari gözetim de bir idari iúlem oldu÷undan, bu iúlemin iptali için idari
yargÕda dava açÕlabilir ve idare mahkemeleri bu davalara bakabilirdi.
Nitekim Ankara ødare Mahkemesi, idari gözetim kararÕnÕn iptali için açÕlan
davayÕ kabul etmiú ve idari gözetim kararÕnÕ iptal etmiútir. Karara konu olan
olayda, øran vatandaúÕ olan, BMMYK tarafÕndan mülteci statüsü verilen ve
aynÕ anda YabancÕlar Kabul ve økamet Merkezi’nde tutulan A.A.’nÕn
temsilcisi, 6.8.2008 tarihinde Ankara ødare Mahkemesi’nde bir dava açmÕútÕ.
Müvekkilinin, øçiúleri BakanlÕ÷Õ tarafÕndan idari gözetim altÕnda tutulmasÕna
iliúkin kararÕn iptal edilmesini ve yürütmenin durdurulmasÕnÕ talep etmiúti.
17.9.2008 tarihinde Ankara ødare Mahkemesi, øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn
kararÕnÕn yürütmesinin durdurulmasÕna karar vermiúti ve A.A.’nÕn serbest
bÕrakÕlmasÕ gerekti÷ine hükmetmiúti. 17.10.2008 tarihinde A.A. serbest
bÕrakÕlmÕútÕ50.
AøHM’de açÕlan davalarda, idari gözetim uygulamasÕyla Türkiye’nin,
AøHS’in 5. maddesini ihlal etti÷i öne sürülmüútür. Söz konusu davalarda
Türk Hükümeti’nin yaptÕ÷Õ savunmaya göre, mülteci misafirhaneleri
hapishane ve burada tutulan yabancÕlar da tutuklu de÷ildi. YabancÕlarÕn söz
konusu yerlerde tutulmasÕnÕn sebebi iúlemleri tamamlanÕncaya karar
48

15.7.1950 tarihli ve 5683 sayÕlÕ YabancÕlarÕn Türkiye’de økamet ve Seyahatleri HakkÕnda
Kanun, 6458 sayÕlÕ YUKK’un 124(1). maddesiyle, 11.4.2014 tarihi itibariyle yürürlükten
kaldÕrÕlmÕútÕr.
49
6545 sayÕlÕ Kanun ile sulh mahkemelerinin yerini “sulh ceza hâkimlikleri” almÕútÕr.
Kanunun metni için bkz. Türk Ceza Kanunu ile BazÕ Kanunlarda De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair
Kanun, Kanun No. 6545, Kabul Tarihi: 18.6.2014, RG 28.6.2014/29044.
50
EKùø, YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Hukuku, 123-124.
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kaçmalarÕnÕ engellemek ve takiplerinin yapÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrmaktÕ. Her ne
kadar mülteci misafirhanelerini düzenleyen Mülteci Misafirhaneleri
Yönetmeli÷i51 hükümlerine bakÕldÕ÷Õnda buralarda kalanlarÕn gerçekte idari
gözetim altÕnda tutulmasÕnÕn amaçlanmadÕ÷Õ anlaúÕlÕyorsa da aslÕnda bu
yerlere, bazÕ istisnai durumlar hariç, serbestçe girip çÕkma söz konusu
de÷ildi. YUKK’dan önce mevzuatÕmÕzda hüküm olmamakla beraber mülteci
misafirhaneleri idari gözetim yeri olarak iúlev görmekteydi. YabancÕlar,
aylarca hatta bazen birkaç yÕl burada kalmaktaydÕlar. Misafirhaneler,
hapishane ve buralarda kalanlar tutuklu sayÕlmadÕklarÕ için CMK
hükümlerine göre avukat tutulmasÕ ve mahkemeye çÕkarÕlmalarÕ da söz
konusu olmamaktaydÕ. AyrÕca mülteci ve sÕ÷ÕnmacÕlarÕn genellikle kimlik
belgeleri olmadÕ÷Õ için avukat tutmalarÕna izin verilse bile noterler vekâlet
düzenlememekteydi.
b. AøHM KararlarÕnda Türkiye’nin ødari Gözetim UygulamasÕnÕn
AøHS’in 5. Maddesinin øhlali SayÕlmasÕ
SÕ÷Õnma ve iltica talepleri reddedilen yabancÕlar tarafÕndan AøHM’de
Türkiye’ye karúÕ açÕlan davalarda Türk Hükümeti, YøSHK’nÕn 23. maddesi52
uyarÕnca uygulanan idari gözetimin ceza hukuku anlamÕnda bir tutuklama
olmadÕ÷ÕnÕ; sadece önlem niteli÷i taúÕdÕ÷ÕnÕ; kiúinin özgürlü÷ünden yoksun
bÕrakÕlmasÕ sonucunu do÷uran tutuklamanÕn, ancak mahkeme kararÕyla
olabilece÷ini belirtmiútir. AøHM ise, kiúinin, herhangi bir kapalÕ alana
konulmasÕnÕn onun özgürlü÷ünden yoksun kalmasÕna yol açaca÷ÕnÕ; idari
gözetimin úartlarÕ, süresi ve bu sürenin uzatÕlmasÕ, idari gözetim kararÕna
itiraz edilmesine iliúkin açÕk yasal hükümler olmadÕkça, AøHS’in 5. maddesi
uyarÕnca idari gözetim, kiúinin özgürlü÷ünden keyfi olarak yoksun
bÕrakÕlmasÕna sebebiyet verece÷inden söz konusu maddenin ihlali sonucunu
do÷uracaktÕr.
Türk hukukunda, 6458 sayÕlÕ YUKK’a kadar olan dönemde, idari
gözetimin úartlarÕ, süresi ve idari gözetim süresinin uzatÕlmasÕnÕ gerektiren
haller, idari gözetim kararÕna karúÕ yasal yollara baúvuru, idari gözetim altÕna
alÕnan kiúinin avukata eriúimi ve kendisine tercüman verilmesi hususlarÕ
düzenlenmemiúti. AøHM, Türk hukukunda idari gözetimin yasal dayana÷ÕnÕn
olmamasÕnÕn, AøHS’in 5(1). maddesinin; idari gözetim kararlarÕnÕn,
yabancÕya bildirilmemesi ve yabancÕya tercüman verilmemesinin, AøHS’in
5(2). maddesinin; Türk hukukunda, idari gözetim kararlarÕna karúÕ etkin
baúvuru yolunun öngörülmemesinin, AøHS’in 5(4). maddesinin ihlali
sayÕlaca÷Õna karar vermiútir.
51
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i. ødari Gözetim UygulamasÕnÕn AøHS’in 5. Maddesinin øhlali
SayÕlmasÕna øliúkin 22.9.2009 Tarihli ølk AøHM KararÕ: Abdolkhani ve
Karimnia v. Türkiye DavasÕ
AøHM, Türkiye’nin, idari gözetim uygulamasÕyla AøHS’in 5. maddesini
ihlal etti÷ine iliúkin ilk kararÕnÕ Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye
davasÕnda vermiútir. Karara konu olan olayda, Abdolkhani ve Karimnia,
1973 ve 1978 yÕllarÕnda øran’da do÷muúlardÕr. AøHM’de dava açÕldÕ÷Õnda ve
dava devam ederken KÕrklareli Gaziosmanpaúa YabancÕlar Kabul ve økamet
Merkezi’nde tutulmaktaydÕlar. Abdolkhani ve Karimnia, 1992 ve 2001
yÕllarÕnda, øran’da bulunan ve aynÕ zamanda “Mojahedin-e-Khalq
Organization” olarak da bilinen øran HalkÕnÕn Mücahitleri Örgütü’ne
(People’s Mojahedin Organisation of Iran–PMOI) katÕlmÕúlardÕr.
Belirlenemeyen bir günde Irak’a gitmiúlerdir ve PMOI üyelerinin ikamet
etti÷i Al-Ashraf kampÕnda yaúamÕúlardÕr. PMOI’nÕn amaçlarÕ ve
yöntemlerini benimsememeleri sebebiyle 2005 ve 2006 yÕllarÕnda Örgütten
ayrÕlmÕúlardÕr. PMOI’den ayrÕldÕktan sonra Irak’ta ABD askeri güçleri
tarafÕndan oluúturulan Geçici Mülakat ve Koruma (Temporary Interview and
Protection Facility–TIPF) kampÕna gitmiúlerdir. Bu kamp, daha sonra Ashraf
Mülteci KampÕ (Ashraf Refugee Camp–ARC) adÕnÕ almÕútÕr. Abdolkhani ve
Karimnia, Irak’taki BMMYK Ofisine baúvurarak mülteci statüsü talep
etmiúlerdir. Kendileriyle mülakat yapÕldÕktan sonra, Abdolkhani ve
Karimnia, Irak’ta bulunduklarÕ sÕrada, BMMYK’nÕn Cenevre’deki ana
merkezi tarafÕndan mülteci olarak kabul edilmiúlerdir. Abdolkhani ve
Karimnia, yasadÕúÕ yollardan Türkiye’ye giriú yapmÕútÕr. Güvenlik kuvvetleri
tarafÕndan tutuklanmÕú ve Türkiye’ye yasa dÕúÕ yoldan giriú yaptÕklarÕ
gerekçesiyle Irak’a sÕnÕrdÕúÕ edilmiúlerdir. Fakat yeniden Türkiye’ye giriú
yapmÕúlardÕr. Muú GökyazÕ Jandarma Karakolu yetkilileri tarafÕndan yapÕlan
yol kontrolü esnasÕnda, pasaportlarÕnÕn sahte olmasÕ sebebiyle gözaltÕna
alÕnmÕúlardÕr. Abdolkhani ve Karimnia, øran’a geri gönderilirlerse, øran
Hükümeti’nin politikalarÕna karúÕ olduklarÕ için idam edileceklerini ve øran
yerine Irak’a sÕnÕrdÕúÕ edilirlerse Irak’ta hayatlarÕnÕn tehlike altÕnda oldu÷unu
ifade etmiúlerdir. østanbul’a gitmek, BMMYK østanbul Ofisi ile irtibat
kurmak ve BMMYK østanbul Ofisinin yardÕmÕyla Kanada Elçili÷ine iltica
baúvurusunda bulunmak istediklerini belirtmiúlerdir. Abdolkhani ve
Karimnia, Muú’un kazasÕ olan Hasköy’deki polis merkezi yabancÕlar
úubesine götürülmüútür. Abdolkhani ve Karimnia hakkÕnda yasadÕúÕ
yollardan Türkiye’ye girmeleri sebebiyle ceza davasÕ açÕlmÕútÕr. Abdolkhani
ve Karimnia’nÕn sÕnÕrdÕúÕ edilme talebini de dikkate alarak, hâkim,
iddianameyi baúvuranlara okumuú ve haklarÕndaki iddialarla ilgili olarak
savunmalarÕnÕ almÕútÕr. Abdolkhani ve Karimnia, ölüm tehlikesi içinde
olduklarÕ için øran’Õ terk etmek zorunda kaldÕklarÕnÕ ve ailelerinin yaúadÕ÷Õ
Kanada’ya gitmek için, insan kaçakçÕlarÕnÕn yardÕmÕyla Türkiye’ye yasa dÕúÕ
yollardan geldiklerini belirtmiúlerdir. Mahkeme, Abdolkhani ve
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Karimnia’nÕn mahkûmiyetine ancak cezalarÕnÕn 5 yÕl süreyle ertelenmesine
karar vermiútir. Muú Ceza Mahkemesi’nin kararÕnÕn ardÕndan, Abdolkhani ve
Karimnia, Hasköy polis merkezine geri götürülmüútür. Abdolkhani ve
Karimnia’nÕn iddiasÕna göre, Türk yetkilileri, bir kez daha onlarÕ, bu defa
øran’a, sÕnÕr dÕúÕ etmeye teúebbüs etmiútir. Abdolkhani ve Karimnia, Arapça
konuúup Farsça anlamÕyorlarmÕú gibi davranarak sÕnÕrdÕúÕ edilmelerini
engellemeye çalÕúmÕútÕr. Sonuçta, øranlÕ yetkililer, baúvuranlarÕn, øran’a
girmesini kabul etmemiútir. Abdolkhani ve Karimnia, KÕrklareli YabancÕlar
Kabul ve økamet Merkezi’ne götürülene kadar Muú Hasköy polis
merkezinde tutulmuútur. Abdolkhani ve Karimnia, KÕrklareli Valili÷ine
dilekçe yazarak geçici sÕ÷Õnma talebinde bulunmuúlardÕr. Abdolkhani ve
Karimnia, dilekçelerine herhangi bir cevap almamÕútÕr. Karimnia, KÕrklareli
YabancÕlar Kabul ve økamet Merkezi’nde bulunan øranlÕ bir sÕ÷ÕnmacÕ ile
evlenmiútir. Merkezin yöneticisi, evlendirme cüzdanÕ almada onlara yardÕm
etmiútir. Karimnia’nÕn avukatÕ øçiúleri BakanlÕ÷Õ’na bir dilekçe yazarak
Karimnia’nÕn idari gözetim altÕnda tutulmasÕna itiraz etmiútir. Dosyada
bulunan bilgilere göre, Karimnia dilekçesine cevap alamamÕútÕr.
BMMYK’nÕn talebi üzerine, øsveç Hükümeti, Abdolkhani ve Karimnia’nÕn
øsveç’e yerleútirilmesi için dosyalarÕnÕ incelemeyi kabul etmiútir. Daha sonra
Abdolkhani ve Karimnia, øsveç tarafÕndan mülteci olarak kabul edilmiúlerdir.
AøHM, baúvuranlarÕn øran veya Irak’a sÕnÕrdÕúÕ edilmeleri halinde,
AøHS’in 3. maddesini ihlal edece÷ine; ancak fiilen sÕnÕrdÕúÕ edilmedikleri
için 3. maddenin ihlalinden söz edilemeyece÷ine; AøHS’nin 13. maddesinin
ihlal edildi÷ine; AøHS’in 5. maddesinin (1), (2) ve (4). paragraflarÕnÕn ihlal
edildi÷ine; baúvuranlarÕn her birine 20.000 Euro manevi tazminat
ödenmesine karar vermiútir.
i. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye DavasÕnda Verilen 22.9.2009
Tarihli Karardan Sonra ødari Gözetim KararÕyla Türkiye’nin AøHS’in
5. Maddesini øhlal Etti÷ine øliúkin Di÷er AøHM KararlarÕ
Z.N.S. v. Türkiye53 davasÕnda, øran vatandaúÕ baúvuran, KÕrklareli
YabancÕlar Kabul ve økamet Merkezi’nde hukuka aykÕrÕ olarak idari gözetim
altÕnda tutuldu÷unu, tutma koúullarÕnÕn kötü oldu÷unu, burada tÕbbÕ yardÕma
ulaúamadÕ÷ÕnÕ ve kötü muamele gördü÷ünü iddia ederek AøHM’e
baúvurmuútur. AøHM, øran’a olasÕ sÕnÕrdÕúÕ ve idari gözetime iliúkin maddi
úartlar bakÕmÕndan AøHS’in 3. maddesi uyarÕnca iddialarÕn kabul edilebilir
oldu÷una; baúvuranÕn, øran’a fiilen sÕnÕrdÕúÕ edilmesi halinde, AøHS’in 3.
maddesinin
ihlal
edilece÷ine,
ancak
sÕnÕrdÕúÕ
iúlemi
fiilen
gerçekleútirilmedi÷inden 3. maddenin ihlalinden söz edilemeyece÷ine;
53

European Court of Human Rights Second Section, Z.N.S. v. Turkey (Application no.
21896/08), Judgment Strasbourg 19 January 2010 Final 28.06.2010.
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AøHS’in 5. maddesinin (1) ve (4). paragraflarÕnÕn ihlal edildi÷ine; KÕrklareli
YabancÕlar Kabul ve økamet Merkezi’ndeki idari gözetime iliúkin maddi
koúullar yönünden AøHS’in 3. maddesinin ihlal edilmedi÷ine; Türkiye’nin,
baúvurana, 20.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar vermiútir.
Charahili v. Türkiye54 davasÕnda, AøHM, baúvuranÕn sÕnÕrdÕúÕ etme
usulü ve gözetim altÕnda tutulmasÕna ba÷lÕ olarak tÕbbÕ yardÕm alamadÕ÷Õ
iddiasÕyla 3. madde kapsamÕnda yaptÕ÷Õ úikâyetlerin reddine; baúvuranÕn,
Tunus’a sÕnÕrdÕúÕ edilmesi halinde Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal
edilece÷ine; Sözleúme’nin 2. maddesi kapsamÕnda ayrÕ bir de÷erlendirme
yapÕlmasÕna gerek olmadÕ÷Õna; Charahili’nin, KÕrklareli YabancÕlar Kabul
ve økamet Merkezi ile Fatih Karakolu’nda tutulmasÕ sebebiyle Sözleúme’nin
5. maddesinin (1). paragrafÕnÕn ihlal edildi÷ine; Charahili’nin, Fatih
Karakolu’nda tutulmasÕ sebebiyle Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal
edildi÷ine; Charahili’nin, 5, 6, 8 ve 13. maddeleri ile 7 NumaralÕ
Protokol’ün 1. maddesi kapsamÕnda di÷er úikâyetlerinin ayrÕca
incelenmesine gerek olmadÕ÷Õna karar vermiútir.
AøHM, Keshmiri v. Türkiye (No. 2)55, M.B. ve Di÷erleri v. Türkiye56;
D.B. v. Türkiye57; Dbouba v. Türkiye58; Ahmadpour v. Türkiye59 davalarÕnda
da idari gözetim sebebiyle AøHS’in 5. maddesinin ihlal edildi÷ine karar
vermiútir.
AøHM, Ranjbar ve Di÷erleri v. Türkiye60 davasÕnda baúvuranlara, idari
gözetim altÕnda tutma sebeplerinin bildirilmemesi, idari gözetim altÕnda
tutmaya karúÕ adli yollarÕn yeterli olmamasÕ, sÕnÕrdÕúÕndan önce di÷er
baúvuranlarÕn özgürlüklerinden yoksun bÕrakÕlmalarÕ sebebiyle AøHS’in 5.
maddesinin (1), (2) ve (4). paragraflarÕnÕn ihlal edildi÷ine karar vermiútir.
Tehrani ve Di÷erleri v. Türkiye61 davasÕnda, AøHM, baúvuranlarÕn,
Didim’de idari gözetim altÕnda tutulduklarÕ yerdeki fiziksel koúullara iliúkin
54
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olarak Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal edildi÷ine iliúkin iddialarÕnÕn
reddine; baúvuranlarÕn, øran veya Irak’a fiilen sÕnÕrdÕúÕ edilmesi halinde
Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal edilece÷ine, ancak fiilen sÕnÕrdÕúÕ
gerçekleúmedi÷inden 3. madde anlamÕnda bir ihlalin bulunmadÕ÷Õna;
AøHS’in 13. maddesinin ihlal edildi÷ine; KÕrklareli økamet Merkezi’ndeki
tutma koúullarÕ bakÕmÕndan Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal edilmedi÷ine;
Tunca økamet Merkezi’ndeki fiziksel úartlar bakÕmÕndan Sözleúme’nin 3.
maddesinin ihlal edildi÷ine; AøHS’in 5. maddesinin (1) ve (4).
paragraflarÕnÕn ihlal edildi÷ine; idari gözetim koúullarÕna iliúkin olarak
AøHS’in 13. maddesinin yanÕ sÕra 8. maddesi ile 5. maddesinin (2).
paragrafÕna istinaden yapÕlan úikâyetler için ayrÕca bir inceleme yapÕlmasÕna
gerek olmadÕ÷Õna; Türkiye’nin, halen KÕrklareli økamet Merkezi’nde tuttu÷u
iki baúvuranÕ serbest bÕrakmasÕna ve önceden serbest bÕrakÕlan di÷er iki
baúvuranÕnÕn yeniden idari gözetim altÕna alÕnmamalarÕnÕn sa÷lanmasÕna
karar vermiútir.
Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye62 davasÕna, AøHM, birinci
baúvuranla ilgili olarak Sözleúme’nin 5(1). maddesinin ihlal edildi÷ine;
KÕrklareli YabancÕlar Kabul ve økamet Merkezi’ndeki maddi koúullar
açÕsÕndan Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal edilmedi÷ine; Türkiye’nin,
birinci baúvurana, 9.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar vermiútir.
Moghaddas v. Türkiye63 davasÕnda, AøHM, baúvuranÕn, sÕnÕrdÕúÕ
edilmeden önce yasadÕúÕ olarak özgürlü÷ünden yoksun bÕrakÕlmasÕ, idari
gözetimle ilgili olarak kendisine bildirim yapÕlmamasÕ ve idari gözetim
kararÕna karúÕ etkin hukuki baúvuru yollarÕnÕn olmamasÕ sebebiyle AøHS’in
5. maddesinin 1, 2 ve 4. paragraflarÕ uyarÕnca yaptÕ÷Õ úikâyetlerin kabul
edilmesine; AøHS’in 5. maddesinin 1, 2 ve 4. paragraflarÕnÕn ihlal edildi÷ine;
Türkiye’nin 9,000 Euro manevi tazminat ödemesine karar vermiútir.
Ghorbanov ve Di÷erleri v. Türkiye davasÕnda verdi÷i kararÕna64 konu
olan olayda, ondokuz Özbek vatandaúÕ, ulusal makamlarca øran’a sÕnÕrdÕúÕ
edilmek için birkaç saatli÷ine idari gözetim altÕnda tutulmuúlardÕr. AøHM’e
göre, baúvuranlarÕn idari gözetiminin kÕsa bir süre olmasÕ gerçe÷i, idari
gözetimin “hukuka aykÕrÕ” niteli÷ini ortadan kaldÕrmaz. AøHM, Türkiye’nin,
62
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48

AøHS’in 5. maddesinin (1) ve (2). paragraflarÕnÕ ihlal etti÷ine karar
vermiútir.
AøHM tarafÕndan Asalya v. Türkiye davasÕna iliúkin olarak 15.4.2014
tarihinde verilen kararda65 da Türkiye’den sÕnÕrdÕúÕ edilmesine karar verilen
engelli Filistin vatandaúÕnÕn yedi gün süreyle østanbul KumkapÕ YabancÕlar
ùube Müdürlü÷ü Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altÕnda
tutulmasÕyla Türkiye’nin AøHS’in 5. maddesini ihlal etti÷i sonucuna
varÕlmÕútÕr.
ødari Gözetim UygulamasÕnÕn AøHS’in 5. Maddesine AykÕrÕ
Oldu÷una øliúkin AøHM KararlarÕnÕn YabancÕlar ve UluslararasÕ
Koruma Kanununa Etkisi
AøHM kararlarÕ da dikkate alÕnarak, YUKK’un 57. maddesinde, idari
gözetim sebepleri, süresi, idari gözetim kararÕna karúÕ sulh ceza
mahkemesine baúvuru, idari gözetim altÕna alÕnan yabancÕlara hukuki
yardÕmÕn yapÕlmasÕ, idari gözetim kararÕnÕn ilgiliye veya avukatÕna
bildirilmesi; 58. maddesinde, idari gözetim altÕna alÕnan yabancÕlarÕn, geri
gönderme merkezlerinde tutulmasÕ; 59. maddesinde, geri gönderme
merkezlerinde sa÷lanacak hizmetler düzenlenmiútir.
øltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den SÕnÕrdÕúÕ Edilmelerine Karar
Verilen YabancÕlarÕn SÕnÕrdÕúÕ øúlemlerine KarúÕ Etkin Baúvuru
HaklarÕnÕn OlmamasÕnÕn AøHS’in 13. Maddesi KapsamÕnda
De÷erlendirilmesi
a. Genel Olarak Avrupa ønsan HaklarÕ Sözleúmesinin 13. Maddesi
AøHS’in 13. maddesinde, etkin baúvuru hakkÕ teminat altÕna alÕnmÕútÕr.
Bu maddeye göre, AøHS’de tanÕnmÕú olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen
herkes, -ihlal fiili resmî görev yapan kimseler tarafÕndan bu sÕfatlarÕna
dayanÕlarak yapÕlmÕú dahi olsa-, ulusal bir makama etkili bir baúvuru
yapabilme hakkÕna sahiptir. AøHM, 13. maddeye istinaden yapÕlan bir
úikâyetle ilgili olarak baúka bir madde kapsamÕnda de÷erlendirme
yapÕlmÕúsa, kural olarak, aynÕ úikâyet için 13. madde kapsamÕnda ayrÕca
de÷erlendirme yapÕlmamasÕ gerekti÷i görüúündedir66. Örne÷in, iltica talebi
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reddedilerek Türkiye’den sÕnÕrdÕúÕ edilmesine karar verilen yabancÕnÕn idari
gözetim sebebiyle AøHM’e yaptÕ÷Õ baúvuru, AøHS’in 5. maddesi
kapsamÕnda incelenmiú ve bu maddeye istinaden ihlal kararÕ verilmiú ise
artÕk kural olarak 13. madde kapsamÕnda ayrÕca inceleme yapÕlmasÕna gerek
yoktur. Kural bu olmakla beraber, istisnai bazÕ hallerde hak ihlalinin di÷er
maddelerin yanÕ sÕra 13. madde kapsamÕnda da incelenmesi ve
de÷erlendirilmesi zarureti ortaya çÕkabilir.
b. AøHM KararlarÕnda SÕnÕrdÕúÕ KararÕnÕn øptali DavasÕnda
Yürütmenin Kendili÷inden DurmamasÕnÕn AøHS’in 13. Maddesinin
øhlali SayÕlmasÕ
øltica ve sÕ÷Õnma talepleri reddedilen yabancÕlarÕn AøHM’de açtÕklarÕ
davalarda, Türkiye’nin AøHS’in etkin baúvuru hakkÕnÕ düzenleyen 13.
maddesini ihlal etti÷i öne sürülmüútür. AøHM, iltica ve sÕ÷Õnma talebi
reddedilen yabancÕlar tarafÕndan açÕlan davalarda, Türkiye’nin etkin baúvuru
hakkÕnÕ ihlal etti÷ine iliúkin ilk kararÕnÕ 2000 yÕlÕnda Jabari v. Türkiye67
davasÕnda vermiútir.
Jabari v. Türkiye kararÕna konu olan olayda, Hoda Jabari, øran
yasalarÕna göre zina suçu iúledi÷inden ceza davasÕ baúlamadan önce øran’Õ
terk etmiútir. Hoda Jabari, øran’da kalsaydÕ hakkÕnda ceza davasÕ açÕlacaktÕ
ve muhtemelen insanlÕk dÕúÕ bir ceza olan taúlanma cezasÕna çarptÕrÕlacaktÕ.
Hoda Jabari yasa dÕúÕ yollardan Türkiye’ye girmiú; sahte pasaportla Fransa
üzerinden Kanada’ya gitmek için østanbul’a gelmiútir. Hoda Jabari, Paris
HavaalanÕ’na geldi÷inde, FransÕz polisi tarafÕndan sahte pasaport kullandÕ÷Õ
tespit edilmiú; uçakla østanbul’a geri gönderilmiútir. østanbul’da havaalanÕna
inmesinin ardÕndan sahte pasaport kullandÕ÷Õ ve yasa dÕúÕ yollardan
Türkiye’ye giriú yaptÕ÷Õ gerekçesiyle polis tarafÕndan gözaltÕna alÕnmÕútÕr.
Pasaportu incelemeye gönderilmiú ve Pasaport Kanunu’na muhalefetten
dolayÕ hakkÕnda BakÕrköy Cumhuriyet SavcÕlÕ÷Õna suç duyurusunda
bulunulmuútur. BakÕrköy Cumhuriyet SavcÕlÕ÷Õ, Hoda Jabari’nin canÕnÕ
kurtarmak amacÕyla Türkiye’ye yasa dÕúÕ yollardan giriú yapmak zorunda
kaldÕ÷ÕnÕ ve suç iúleme kastÕnÕn olmadÕ÷ÕnÕ belirterek serbest bÕrakÕlmasÕna
karar vermiútir. østanbul Emniyet Müdürlü÷ü Hudut øltica ve YabancÕlar
ùubesi, Hoda Jabari’nin Irak’a sÕnÕrdÕúÕ edilmesine karar vermiútir. Bunun
üzerine Hoda Jabari, Hudut øltica ve YabancÕlar ùubesine, øran vatandaúÕ
olmadÕ÷Õ sorunu hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgi için bkz. M. Sezgin TANRIKULU, ønsan HaklarÕ
Avrupa Sözleúmesi ve Etkili Baúvuru HakkÕ, Ankara 2012, s. 113 vd..
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oldu÷unu söyleyerek iltica talebinde bulunmuútur. Hudut øltica ve
YabancÕlar ùubesi, Hoda Jabari’nin iltica baúvurusunu, 1994
Yönetmeli÷i’nde öngörülen beú günlük süre içinde yapmamÕú oldu÷u
gerekçesiyle reddetmiútir68. Daha sonra devreye BMMYK girmiútir.
BMMYK, Hoda Jabari’nin østanbul’da bir otele yerleúmesini sa÷lamÕútÕr.
øran’a gönderildi÷i takdirde gerçek anlamda iúkence ve ölüm tehlikesiyle
karúÕlaúaca÷Õndan BMMYK tarafÕndan Hoda Jabri’ye mülteci statüsü
verilmiútir. Hoda Jabari, sÕnÕrdÕúÕ edilme kararÕna karúÕ Ankara ødare
Mahkemesi’ne baúvurmuú ve yürütmenin durdurulmasÕnÕ istemiútir. Hoda
Jabari’ye, Hudut øltica ve YabancÕlar ùubesi tarafÕndan ikamet izni
verilmiútir. Ankara ødare Mahkemesi, sÕnÕrdÕúÕ etme kararÕnda kanuna aykÕrÕ
bir durum olmadÕ÷Õ için Hoda Jabari’nin talebini reddetmiú ve kararÕn
uygulanmasÕ halinde onarÕlmasÕ mümkün olmayan zararlarÕn meydana
gelmeyece÷i gerekçesiyle de yürütmenin durdurulmasÕna gerek olmadÕ÷Õ
sonucuna varmÕútÕr. Hoda Jabari, AøHM’e baúvurmuútur. AøHM’e yaptÕ÷Õ
baúvuru sonuçlanÕncaya kadar Türkiye’de ikametine izin verilmiútir. AøHM,
Türkiye’nin, etkin baúvuru hakkÕnÕ düzenleyen 13. maddeyi ihlal etti÷ine;
Türkiye’nin, 3. maddeyi ihlal etti÷inden söz edilebilmesi için sÕnÕrdÕúÕ
kararÕnÕn fiilen uygulanmÕú olmasÕ gerekti÷ine, fakat Hoda Jabari’nin øran’a
sÕnÕrdÕúÕ edilmesine iliúkin kararÕn henüz uygulanmamÕú olmasÕ sebebiyle
ihlalden söz edilemeyece÷ine karar vermiútir.
AøHM, AøHS’in 13. maddesi uyarÕnca, øran’a sÕnÕrdÕúÕ edilirse
Jabari’nin zulüm ve iúkence görece÷ine iliúkin iddialarÕnÕn titiz bir úekilde
incelenmesi ve ayrÕca sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn uygulanmasÕnÕn askÕya alÕnmasÕ
gerekti÷ini ifade etmiútir. Ancak idare mahkemesinde, sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn
iptali için dava açÕldÕ÷Õnda, sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn icrasÕnÕn kendili÷inden
durmamasÕ ve Ankara ødare Mahkemesi’nin, Jabari’nin, yürütmenin
durdurulmasÕna iliúkin talebini titiz bir úekilde incelememesi sebebiyle 13.
maddenin ihlal edildi÷i sonucuna varmÕútÕr.
AøHM, Keshmiri v. Türkiye69; Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye; M.B.
ve Di÷erleri v. Türkiye; Dbouba v. Türkiye davalarÕnda, 13. maddenin ihlal
edildi÷i sonucuna varmÕútÕr. AøHM verdi÷i kararÕnda, AøHS’in 13. maddesi
uyarÕnca hukuki yola baúvurma imkânÕnÕn etkin olmasÕ (effective)
gerekti÷ini; somut olayda, baúvuranlarÕn, sÕ÷Õnma ve geçici oturma izni
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taleplerinin dikkate alÕnmamasÕ; taleplerinin kabul edilmedi÷inin
bildirilmemesi; Hasköy polis merkezindeyken hukuki yardÕm verilmemesi;
geçici sÕ÷Õnma iddialarÕnÕ ileri sürme imkânÕndan mahrum bÕrakÕlmalarÕ;
Irak’a veya øran’a sÕnÕrdÕúÕ edilme kararÕ kendilerine tebli÷ edilmedi÷inden
sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn iptal için idare mahkemesinde dava açamamalarÕ; idare
mahkemesinde dava açmÕú olsalardÕ bile yürütmeyi durdurma kararÕnÕn
verilmemesi halinde sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn icra edilebilir olmasÕ sebebiyle
AøHS’in 13. maddesinin ihlal edildi÷i sonucuna varmÕútÕr.
c. SÕnÕrdÕúÕ KararlarÕna KarúÕ Etkin Baúvuru Yolunun
OlmamasÕnÕn AøHS’in 13. Maddesinin øhlali SayÕlmasÕna øliúkin AøHM
KararlarÕnÕn YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanununa Etkisi
AøHM, sÕnÕrdÕúÕ kararÕ alÕnmaksÕzÕn fiilen yapÕlan sÕnÕrdÕúÕ iúlemlerini
ve sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn tebli÷ edilmemesini, AøHS’in 13. maddesinde yer alan
etkin baúvuru hakkÕnÕn ihlali olarak kabul etmiútir. YUKK’un 53(1).
maddesinde sÕnÕrdÕúÕ kararÕ ve bu kararÕn kimlere tebli÷ edilece÷i ayrÕntÕlÕ
olarak düzenlenmiútir. AyrÕca AøHM kararlarÕnda, sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn iptali
davasÕnda yürütmenin kendili÷inden durmamasÕ da etkin baúvuru ilkesine
aykÕrÕ sayÕlmÕútÕr.
AøHM kararlarÕ dikkate alÕnarak YUKK’un 53(3). maddesinde,
øYUK’un 27. maddesi ile Anayasa’nÕn 125(5). maddesinden farklÕ bir
düzenleme öngörülmüútür. YUKK’un 53(3). maddesine göre, yabancÕnÕn
rÕzasÕ saklÕ kalmak kaydÕyla, dava açma süresi içinde veya yargÕ yoluna
baúvurulmasÕ halinde yargÕlama sonuçlanÕncaya kadar yabancÕ sÕnÕrdÕúÕ
edilemez. YUKK’un 53(3). maddesinde öngörülen esaslar úunlardÕr:
(1) HakkÕnda sÕnÕrdÕúÕ kararÕ verilen yabancÕ dava açma süresi içinde
yani YUKK’un 53(3). maddesinde belirtilen 15 günlük süre içinde sÕnÕrdÕúÕ
edilemez.
(2) 15 günlük dava açma süresi içinde yabancÕ idari yargÕ yoluna
baúvursa da sÕnÕrdÕúÕ kararÕ icra edilemez. Çünkü hakkÕnda sÕnÕrdÕúÕ kararÕ
verilen yabancÕnÕn idare mahkemesinde dava açmasÕ halinde sÕnÕrdÕúÕ
kararÕnÕn icrasÕ kendili÷inden durmaktadÕr. Yürütmenin durmasÕ için
sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn iptali davasÕnÕ açan yabancÕnÕn talepte bulunmasÕ
gerekmedi÷i gibi idare mahkemesinin de bu yönde bir karar vermesi gerekli
de÷ildir.
(3) YabancÕ, dava açma süresi içinde veya davayÕ açtÕktan sonra kendi
rÕzasÕyla Türkiye’den ayrÕlabilir. Ama hiçbir úekilde dava açma süresi içinde
veya idare mahkemesinde açtÕ÷Õ dava sonuçlanÕncaya kadar Türkiye’den
zorla sÕnÕrdÕúÕ edilemez.
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øltica Talebi Reddedilen YabancÕlarÕn SÕnÕrdÕúÕ Edilme Usulünün
AøHS’in 3. Maddesi KapsamÕnda De÷erlendirilmesi
a. YabancÕlarÕn SÕnÕrdÕúÕ Edilme Usulünü AøHS’in 3. Maddesinin
øhlali Sayan AøHM KararlarÕ
Türkiye’den sÕnÕrdÕúÕ edilme usulü bazÕ hallerde, AøHS’in 3. maddesi ile
teminat altÕna alÕnan iúkence ve kötü muamele yapma yasa÷Õna aykÕrÕ
olabilir. Nitekim AøHM, Ghorbanov ve Di÷erleri v. Türkiye davasÕnda
verdi÷i kararÕnda70 Türkiye’nin, ondokuz Özbek vatandaúÕnÕ Türkiye’ye giriú
yapÕklarÕ ülke olan øran’a sÕnÕrdÕúÕ etme usulünü, AøHS’in 3. maddesine
aykÕrÕ bulmuútur. Ondokuz Özbek vatandaúÕ tarafÕndan AøHM’e yapÕlan
baúvuruda øslami inançlar do÷rultusunda yaúayan kiúiler üzerinde devletin
baskÕsÕnÕn artmasÕ üzerine Özbekistan’Õ terk etmeye karar verdiklerini; aile
üyelerinden bazÕlarÕnÕn, arkadaúlarÕnÕn ve akrabalarÕnÕn, Özbek
makamlarÕnca sorgulandÕ÷ÕnÕ, hapse atÕldÕ÷ÕnÕ ve kendi dinî inançlarÕnÕ icra
ettikleri için öldürüldüklerini öne sürmüúlerdir. AøHM’deki baúvuruya
iliúkin dosyada yer alan belgelere göre, sekiz baúvuran aleyhine anayasal
düzeni de÷iútirmeye teúebbüsten dolayÕ Özbekistan’da açÕlan ceza davalarÕ
derdesttir. Belirlenemeyen günlerde dört aile birbirlerinden ayrÕ olarak
Özbekistan’Õ terk etmiú ve 1997 yÕlÕnda Tacikistan’da bir araya gelmiútir.
Daha sonra Afganistan, Pakistan ve øran’a kaçmÕúlardÕr. øran’da, ilk önce
Zahedan’da yerleúmiú ve 2001 yÕlÕndan itibaren üç yÕl burada yaúamÕúlardÕr.
Bu esnada, BMMYK’dan mülteci statüsü talep etmiúlerdir. Baúvuranlar,
A÷ustos 2005’de Tahran’a gitmiú ve yabancÕlar polisine baúvurmuúlardÕr.
Baúvuranlar bir mülteci kampÕna yerleútirilmiútir ve yaklaúÕk altÕ ay sonra
baúvuranlara, BMMYK tarafÕndan mülteci statüsü verilmiútir. Baúvuranlar,
mülteci kampÕnda bulunduklarÕ sÕrada kendi çocuklarÕ da dâhil yaklaúÕk otuz
mülteci çocuk için kamp içinde bir okul açÕlmasÕnÕ istemiúlerdir.
Baúvuranlar, taleplerinin øranlÕ makamlarca geri çevrildi÷ini ve Özbekistan’a
sÕnÕrdÕúÕ edilmekle tehdit edildiklerini iddia etmiúlerdir. Bu nedenle,
baúvuranlar, 21 Eylül 2007 tarihinde Türkiye’ye kaçmÕúlardÕr. Türkiye’den
iki defa sÕnÕrdÕúÕ edilmelerine ra÷men yasa dÕúÕ yollardan tekrar Türkiye’ye
giriú
yapmÕúlardÕr.
AøHM’e
baúvurduklarÕ
esnada
Türkiye’de
saklanmaktaydÕlar.
Ghorbanov ve Di÷erleri v. Türkiye davasÕnda verilen kararÕn bir özelli÷i
de, iç hukuk yollarÕ tüketilmeden AøHM’e baúvurulmuú olmasÕdÕr. Türk
Hükümeti iç hukuk yollarÕnÕn tüketilmemesi sebebiyle AøHM’e
70
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baúvurulamayaca÷ÕnÕ öne sürmüúse de AøHM, iç hukukta etkin baúvuru
yolunun olmamasÕ sebebiyle do÷rudan AøHM’e baúvurulabilece÷ini ifade
etmiútir. AøHM, aúa÷Õda yer alan gerekçelerle on dokuz Özbek vatandaúÕnÕn
sÕnÕrdÕúÕ usulünü, 3. madde kapsamÕnda iúkence ve kötü muamele olarak
kabul etmiútir. AøHM kararÕnÕn ilgili paragraflarÕ úöyledir:
“21. Hükümet, baúvuranlarÕn, Anayasa’nÕn 125. maddesine istinaden idare
mahkemelerine baúvurabileceklerini ve baúvurmalarÕnÕn da gerekti÷ini
ifade etmiútir. Hükümet, Türk hukukuna göre, sÕnÕrdÕúÕ edilecek
yabancÕlarÕn, sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn yürürlü÷ünün durdurulmasÕnÕn yanÕ sÕra
idari kararÕn iptal edilmesi için idare mahkemelerinde dava
açabileceklerini belirtmiútir. E÷er mahkeme yürütmeyi durdurma talebini
kabul ederse, idari makamlar, sÕnÕrdÕúÕ iúlemini askÕya alacaklardÕr.
Hükümet, Sözleúme’nin 35 § 1. maddesi uyarÕnca, baúvuranlarÕn,
kendileri için mevcut olan iç hukuk yollarÕnÕ tüketmedi÷ini belirtmiútir.
22.

Baúvuranlar cevap olarak, sÕnÕrdÕúÕ edilmeden önce, sÕnÕrdÕúÕ
edileceklerine iliúkin kararlarÕn kendilerine tebli÷ edilmedi÷ini
belirtmiúlerdir. AyrÕca sÕnÕrdÕúÕ kararlarÕ kendilerine tebli÷ edilse bile
sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn iptal edilmesi için idare mahkemesinde dava
açÕlmasÕnÕn yürütmeyi kendili÷inden durdurmadÕ÷ÕnÕ ve bu nedenle etkin
bir yol olmadÕ÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir.
…
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26.

Hükümet, baúvuranlarÕn, Amerika Birleúik Devletleri ve Avrupa Birli÷i
tarafÕndan terörist örgütler listesine alÕnan Özbekistan øslami Hareketi
olarak adlandÕrÕlan örgütün eski üyeleri oldu÷unu söylemiútir.
BaúvuranlarÕn sÕnÕrdÕúÕ kararÕ, kamu güvenli÷ini ve kamu sa÷lÕ÷ÕnÕ
koruma düúüncesiyle verilmiútir. Hükümet, ayrÕca, 12 Eylül 2008
tarihinde, ulusal mevzuat uyarÕnca baúvuranlarÕn, Türkiye’ye gelmeden
önce yedi yÕl yaúadÕklarÕ güvenli üçüncü ülkeye sÕnÕrdÕúÕ edildiklerini
belirtmiútir. Ancak, baúvuranlar, yasadÕúÕ yollardan tekrar Türkiye’ye
giriú yapmÕútÕr ve 11 KasÕm 2008 tarihinde yeniden sÕnÕrdÕúÕ
edilmiúlerdir.

27.

Baúvuranlar, sÕnÕrdÕúÕ kararÕ olmaksÕzÕn iki defa sÕnÕrdÕúÕ edildiklerini ve
sÕnÕrdÕúÕ edilmelerinin ulusal mevzuata göre hukuka aykÕrÕ oldu÷unu öne
sürmüúlerdir. Baúvuranlar, ayrÕca, Türk yetkililerinin, øranlÕ
makamlardan, øran’a kabul edileceklerine dair herhangi bir güvence
almadÕklarÕnÕ iddia etmiúlerdir. øranlÕ yetkililere teslim edilmeleri yerine
Türk polis memurlarÕ tarafÕndan øran topraklarÕna sokulmuúlardÕr.
Üstelik, øran’Õn bu bölgesinde iklim so÷uk ve karlÕydÕ, ayrÕca kalacak
yerleri de yoktu. Baúvuranlar, her iki sÕnÕrdÕúÕ iúleminde de hayatlarÕndan
endiúe duymuú ve iúkence, gayri insani ve küçültücü muamele derecesine
varacak ölçüde umutsuzlu÷a kapÕlmÕúlardÕr.

…
33.

AyrÕca, Mahkeme, on dokuz baúvuru sahibinden on ikisinin olay
sÕrasÕnda küçük oldu÷unu belirlemiútir. 2008 yÕlÕnda çocuklarÕn en
büyü÷ü 15 yaúÕndadÕr ve iki baúvuran øran’a ilk sÕnÕrdÕúÕ iúleminden
birkaç ay önce do÷muúlardÕr. Baúvuranlar, Türkiye’den zorla
çÕkarÕlmÕútÕr, yetkili makamlar, tasarlayarak ve baúvuranlarÕn mülteci
statülerine veya ço÷u çocuk olan ve Türkiye’de düzenli bir hayatÕ
bulunan baúvuranlarÕn kiúisel durumlarÕna saygÕ duymaksÕzÕn sÕnÕrdÕúÕ
iúlemini gerçekleútirmiúlerdir. Mahkeme, baúvuranlarÕn ülkeden
çÕkarÕlmasÕna kadar olan olaylarÕn, baúvuranlarÕn usuli güvencelerin
olmamasÕ sebebiyle ülkeden çÕkarÕlmalarÕnÕ önlemek için hiçbir adÕm
atamamalarÕnÕn ve bebek ve çocuklarla birlikte bilinmeyene
gönderilmelerinin yetiúkinlerde korkuya ve ümitsizli÷e yol açtÕ÷Õ
kanaatindedir.

34.

Üstelik, baúvuru sahipleri, øran’da kÕú úartlarÕnda ve kalacak bir yerleri
olmaksÕzÕn yaklaúÕk on iki gün kaldÕklarÕnÕ öne sürmüúlerdir ve
Hükümet, bu iddiaya karúÕ çÕkmamÕútÕr.

35.

BaúvuranlarÕn sÕnÕrdÕúÕ edilme usulü dikkate alÕnarak ve ço÷unun yaúÕnÕn
küçük oldu÷u göz önünde bulundurularak, Mahkeme, baúvuranlarÕn
ÕstÕrabÕnÕn, 3. madde kapsamÕnda gayriinsanî muamele olarak
nitelendirilmesi için yeterli oldu÷u sonucuna varmaktadÕr.
Bu nedenle, Sözleúme’nin 3. maddesi ihlal edilmiútir”71.

YabancÕlarÕn SÕnÕrdÕúÕ Edilme Usulünü AøHS’in 3. Maddesinin øhlali
Sayan AøHM KararlarÕnÕn YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma
Kanunu’na Etkisi
YUKK’un 53. maddesinde sÕnÕrdÕúÕ kararÕ, sÕnÕrdÕúÕ kararÕnda
bulunmasÕ gereken bilgiler ve bu kararÕn sÕnÕrdÕúÕ edilecek yabancÕya,
avukatÕna veya yasal temsilcisine tebli÷i; 56. maddesinde, sÕnÕrdÕúÕ edilen
yabancÕlara tanÕnan süre; 57. maddesinde, sÕnÕrdÕúÕ edilecek yabancÕlarÕn
hangi hallerde idari gözetim altÕna alÕnaca÷Õ, idari gözetim süresi ve idari
gözetim kararÕna karúÕ baúvuru yollarÕ; 58. maddesinde, sÕnÕrdÕúÕ edilmek
üzere idari gözetim altÕna alÕnan yabancÕlarÕn geri gönderme merkezlerine
konulmasÕ; 59. maddesinde, geri gönderme merkezlerinde sa÷lanacak
hizmetler ve 60. maddesinde sÕnÕrdÕúÕ kararÕnÕn yerine getirilmesi
düzenlenmiútir. YUKK’un 53-60. maddelerinde, sÕnÕrdÕúÕ usulüne iliúkin
úartlar belirlenerek idarenin keyfi muamele yapmasÕ engellenmeye
çalÕúÕlmÕútÕr.
71
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øltica Talebi Kabul Edilmemekle Beraber Non-Refoulement ølkesi
UyarÕnca Türkiye’den SÕnÕrdÕúÕ Edilmemesi Gereken YabancÕlarÕn
SÕnÕrdÕúÕ
øúlemlerinin
AøHS’in
3.
Maddesi
KapsamÕnda
De÷erlendirilmesi
a. Non-Refoulement ølkesi UyarÕnca Türkiye’den SÕnÕrdÕúÕ
Edilmemesi Gereken YabancÕlarÕn SÕnÕrdÕúÕ Edilmesini AøHS’in 3.
Maddesinin øhlali Sayan AøHM KararlarÕ
Türkiye’nin taraf oldu÷u bazÕ milletlerarasÕ antlaúmalarda, mülteci veya
sÕ÷ÕnmacÕ olarak nitelendirilemeyen, ancak sÕnÕrdÕúÕ edilerek menúe ülkesine
veya ikamet ülkesine geri gönderildi÷i takdirde zulüm, iúkence ve kötü
ülkelerine
geri
muameleyle
karúÕlaúacak
olan
yabancÕlarÕn
gönderilmemelerine, sÕnÕrdÕúÕ veya iade edilmemelerine iliúkin hükümler yer
almaktadÕr72. MilletlerarasÕ antlaúmalarla non-refoulement yasa÷Õ
getirilmesine ra÷men, sÕ÷Õnma ve mülteci statüsü alamayan ve nonrefoulement yasa÷Õ kapsamÕna giren yabancÕlarÕn da sÕnÕrdÕúÕ edilmesine
iliúkin kararlar verilmiútir. AøHM, mülteci veya úartlÕ mülteci olarak
nitelendirilemeyen, ancak menúe ülkesine veya ikamet ülkesine geri
gönderildi÷i takdirde zulüm, iúkence ve kötü muameleyle karúÕlaúacak olan
yabancÕlarÕn sÕnÕrdÕúÕ edilmesini, AøHS’in 3. maddesinin ihlali olarak kabul
etmiútir.
b. Non-Refoulement ølkesi UyarÕnca Türkiye’den SÕnÕrdÕúÕ
Edilmemesi Gereken YabancÕlarÕn SÕnÕrdÕúÕ Edilmesini AøHS’in 3.
Maddesinin øhlali Sayan AøHM KararlarÕnÕn YabancÕlar ve
UluslararasÕ Koruma Kanunu’na Etkisi
AøHM kararlarÕnda varÕlan bu sonuç, YUKK üzerinde etkili olmuú ve
YUKK’un 63. maddesinde “ikincil koruma” baúlÕ÷Õ altÕnda úu düzenleme
getirilmiútir: “(1) Mülteci veya úartlÕ mülteci olarak nitelendirilemeyen,
ancak menúe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildi÷i takdirde; a)
ölüm cezasÕna mahkûm olacak veya ölüm cezasÕ infaz edilecek, b) øúkenceye,
insanlÕk dÕúÕ ya da onur kÕrÕcÕ ceza veya muameleye maruz kalacak, c)
uluslararasÕ veya ülke genelindeki silahlÕ çatÕúma durumlarÕnda, ayrÕm
gözetmeyen úiddet hareketleri nedeniyle úahsÕna yönelik ciddi tehditle
karúÕlaúacak olmasÕ nedeniyle menúe ülkesinin veya ikamet ülkesinin
korumasÕndan yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle
yararlanmak istemeyen yabancÕ ya da vatansÕz kiúiye, statü belirleme
iúlemleri sonrasÕnda ikincil koruma statüsü verilir”.
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Üstelik non-refoulement, “geri gönderme yasa÷Õ” baúlÕ÷Õ altÕnda
YUKK’un 4. maddesinde genel bir prensip olarak yerini almÕútÕr. YUKK’un
4. maddesine göre, bu Kanun kapsamÕndaki hiç kimse, iúkenceye, insanlÕk
dÕúÕ ya da onur kÕrÕcÕ ceza veya muameleye tabi tutulaca÷Õ veya ÕrkÕ, dini,
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri
dolayÕsÕyla hayatÕnÕn veya hürriyetinin tehdit altÕnda bulunaca÷Õ bir yere
gönderilemez.
øltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den SÕnÕrdÕúÕ Edilmelerine
Karar Verilen YabancÕlarÕn Tutma KoúullarÕnÕn AøHS’in 3. Maddesi
KapsamÕnda De÷erlendirilmesi
øltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den SÕnÕrdÕúÕ Edilmelerine Karar
Verilen YabancÕlarÕn Tutma KoúullarÕnÕn AøHS’in 3. Maddesinin øhlali
Sayan AøHM KararlarÕ
a. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye no. 2 DavasÕ
YUKK’dan önce iltica ve sÕ÷Õnma talepleri reddedilen ve sÕnÕrdÕúÕ
edilmesine karar verilen yabancÕlar, sÕnÕrdÕúÕ iúlemleri süresince, Mülteci
Misafirhaneleri Yönetmeli÷i ile düzenlenen ve uygulamada “geri gönderme
merkezi” (return centers) olarak anÕlan yerlerde ya da polis veya jandarma
karakollarÕnda tutulmaktaydÕlar. AøHM’de açÕlan davalarda, söz konusu
yerlerdeki tutma koúullarÕnÕn insan haklarÕna aykÕrÕ oldu÷u öne sürülmüútü.
Abdolkhani ve Karimnia, øsveç tarafÕndan mülteci olarak kabul
edilmiúlerdi. øsveç’te yaúarken Hasköy Polis Merkezi ile KÕrklareli
YabancÕlar Kabul ve økamet Merkezindeki tutma koúullarÕnÕn insan
haklarÕna aykÕrÕ oldu÷unu belirterek AøHM’de ikinci bir dava açmÕúlardÕ.
Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye (no. 2)73 davasÕnda, AøHM, Hasköy polis
merkezindeki tutma úartlarÕyla ilgili olarak baúvuranlarÕn yaptÕklarÕ
úikâyetlerin kabul edilmesine; Hasköy polis merkezindeki tutma koúullarÕyla
ilgili olarak Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal edildi÷ine; Türkiye’nin 9000
Euro manevi tazminat ödemesine karar vermiútir.
b. Tehrani ve Di÷erleri v. Türkiye DavasÕ
AøHM, Tehrani ve Di÷erleri v. Türkiye kararÕnda, Tunca økamet
Merkezi’ndeki fiziksel úartlar bakÕmÕndan Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal
edildi÷i sonucuna varmÕútÕr. AøHM’e göre, AøHS’in 3. maddesi uyarÕnca,
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devlet, idari gözetim altÕnda olan kiúinin insan onuruna yakÕúÕr koúullarda
tutulmasÕnÕ; uygulanan tedbirin usul ve yönteminin, gözetim altÕnda olan
kiúiyi, tutmanÕn do÷asÕndan kaynaklananlardan daha fazla oranda strese veya
zorlu÷a sokmamasÕnÕ ve idari gözetim dolayÕsÕyla kiúinin sa÷lÕ÷Õna ve vücut
bütünlü÷üne zarar gelmemesini yeterli ölçüde temin etmekle yükümlüdür.
AøHM, aúÕrÕ kalabalÕ÷Õn, tek baúÕna Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlalinin
tespiti için yeterli oldu÷una hükmetmiútir. AøHM kararÕnÕn ilgili paragraflarÕ
úöyledir:

74

92.

Mahkeme, Hükümet’in, Tunca økamet Merkezi’ndeki bir odanÕn içini
gösteren sadece tek foto÷raf ibraz etti÷ini belirlemiútir; bu foto÷rafta,
üzerlerinde, naylonlarÕ hala çÕkarÕlmamÕú ve henüz kullanÕlmamÕú
yataklar olan, çarúaf ve battaniyesi bulunmayan, birbirine yakÕn úekilde
sÕralanmÕú ranzalar yer almaktadÕr. Buna karúÕn, baúvuranlar tarafÕndan
ibraz edilen foto÷raflar, battaniyelerin üzerinde oturan veya birbirine
dokunma mesafesinde yerde uzanan sayÕsÕz insanÕ göstermektedir. AynÕ
úekilde, yemek sÕrasÕnda çekilen foto÷raflar, di÷erleri yemeklerini almak
için kuyrukta beklerken, aynÕ kÕsÕmda kalan ve dirsek dirse÷e yerde
oturarak yemek yiyen insanlarÕ göstermektedir. økamet merkezine iliúkin
foto÷raflardan edinilen genel izlenim, hijyen yoklu÷unu ve düzensizli÷i
de beraberinde getiren aúÕrÕ kalabalÕktÕr.

93.

Mahkeme, Hükümet’in, baúvuranlar tarafÕndan ibraz edilen foto÷raflarÕn,
yeni gelenlerin, odalarÕna yerleútirilmelerinden önce, ön mülakat için
toplandÕ÷Õ, mülakatlarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ ve sa÷lÕk taramasÕndan geçirildi÷i iki
saatlik süre içinde çekildi÷ine iliúkin iddiasÕnÕ göz önünde
bulundurmaktadÕr. Bu iddianÕn do÷ru oldu÷u kabul edilse bile,
Mahkeme, foto÷raflarda yansÕtÕlan koúullarÕn, özellikle aúÕrÕ kalabalÕ÷Õn,
düzensizli÷in ve hijyen yoklu÷unun, iki saat gibi kÕsa bir süre için bile
olsa, insan yaúamÕna uygun olmadÕ÷Õ hususunda, ønsan HaklarÕ øzleme
tarafÕndan hazÕrlanan raporda belirtilen görüúe katÕlmaktadÕr ve bu durum
Sözleúme’nin 3. maddesinin uygulama alanÕna girmektedir.

94.

Tunca økamet Merkezi’nin ebatlarÕ ve kapasitesi ile ilgili olarak
baúvuranlar tarafÕndan farklÕ rakamlar verilmesine ra÷men, úikâyetlere
iliúkin olarak daha detaylÕ inceleme yapmadan yukarÕda belirtilen maddî
gerçekler, Tunca økamet Merkezi’ndeki fiziksel úartlar sebebiyle
Sözleúme’nin 3. maddesinin ihlal edildi÷inin Mahkemece kabulü için
yeterli bulunmuútur”74.

KararÕn Türkçe tercümesi için bkz. EKùø, ønsan HaklarÕ Avrupa Mahkemesi’nin Charahili
v. Türkiye, Kesmiri v. Türkiye, Ranjbar ve Di÷erleri v. Türkiye, Tehrani ve Di÷erleri v.
Türkiye DavalarÕnda 13 Nisan 2010 Tarihinde Verdi÷i KararlarÕn Türkçe Tercümeleri ve
øngilizce Metinleri, 45-79.
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Tutma KoúullarÕnÕn AøHS’in 3. Maddesine AykÕrÕ Oldu÷una øliúkin
AøHM KararlarÕnÕn YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu’na
Etkisi
YUKK’un 58-59. maddelerinde, hakkÕnda sÕnÕrdÕúÕ kararÕ verilen ve
idari gözetim altÕna alÕnan yabancÕlarÕn, sÕnÕrdÕúÕ iúlemleri tamamlanÕncaya
kadar kalacaklarÕ geri gönderme merkezlerine (Return Centers) iliúkin
esaslar yer almaktadÕr. Geri gönderme merkezlerinin kurulmasÕ ve iúletilmesi
58. maddede; geri gönderme merkezlerinde sa÷lanacak hizmetler 59.
maddede düzenlenmiútir. YUKK’un 59. maddesine göre, geri gönderme
merkezlerinde kalan yabancÕlarÕn acil ve temel sa÷lÕk ihtiyaçlarÕ ücretsiz
karúÕlanacak; yakÕnlarÕna, notere, yasal temsilciye ve avukata eriúme ve
bunlarla görüúme yapabilme, ayrÕca telefon hizmetlerine eriúme imkânÕ,
sa÷lanacak; ziyaretçileri, vatandaúÕ oldu÷u ülke konsolosluk yetkilisi,
BMMYK görevlisiyle görüúebilme olana÷Õ verilecek; geri gönderme
merkezlerinde kalan çocuklarÕn yüksek yararlarÕ gözetilecek; aileler ve
refakatsiz çocuklar ayrÕ yerlerde barÕndÕrÕlacak; çocuklarÕn zorunlu e÷itim ve
ö÷retimden yararlandÕrÕlmalarÕ sa÷lanacaktÕr.
YUKK’un 58. maddesinin (3). fÕkrasÕna göre, geri gönderme
merkezlerinin kurulmasÕ, yönetimi, iúletilmesi, devri, denetimi ve sÕnÕrdÕúÕ
edilmek amacÕyla idari gözetimde bulunan yabancÕlarÕn geri gönderme
merkezlerine nakil iúlemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
AyrÕca YUKK’un 95. maddesinin (9). fÕkrasÕnda kabul ve barÕnma
merkezlerinin kurulmasÕ, yönetimi ve iúletilmesiyle ilgili usul ve esaslarÕn
yönetmelikle düzenlenece÷i ifade edilmiútir. YUKK’un 58(3) ve 95(9).
maddelerine istinaden øçiúleri BakanlÕ÷Õ tarafÕndan Kabul ve BarÕnma
Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin KurulmasÕ, Yönetimi,
øúletilmesi, øúlettirilmesi ve Denetimi HakkÕnda Yönetmelik hazÕrlanmÕú ve
22.4.2014 tarihinde yürürlü÷e girmiútir75.
Yönetmelik, Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ kabul ve barÕnma
merkezleri ile geri gönderme merkezlerinin kurulmasÕ, yönetimi, iúletilmesi,
iúlettirilmesi, iúlettirilmeye iliúkin protokol esaslarÕnÕn belirlenmesi, bu
merkezlerde verilecek hizmetlerin çeúit ve niteli÷i, denetimi, kurumlararasÕ
iúbirli÷i ile çalÕúanlarÕn görev ve sorumluluklarÕyla, mali konulara iliúkin
usul ve esaslarÕ belirlemektedir (md. 1). Yönetmeli÷in, tanÕmlara iliúkin 3.
maddesinde, merkezler:
75

øçiúleri BakanlÕ÷Õndan: Kabul ve BarÕnma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin
KurulmasÕ, Yönetimi, øúletilmesi, øúlettirilmesi ve Denetimi HakkÕnda Yönetmelik, RG
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(1) geçici merkez,
(2) kabul ve barÕnma merkezi,
(3) geri gönderme merkezi
olmak üzere üç gruba ayrÕlmÕú ve her birinin tanÕmÕ yapÕlmÕútÕr.
Yönetmeli÷in 3. maddesinin (b) bendine göre geçici merkez, ola÷anüstü
veya acil durumlarÕn ortaya çÕkmasÕ halinde kabul ve barÕnma veya geri
gönderme merkezi olarak kurulan merkezleri ifade etmektedir.
Yönetmeli÷in 3. maddesinin (÷) bendinde tanÕmlanan kabul ve barÕnma
merkezi, uluslararasÕ koruma baúvuru sahibi veya uluslararasÕ koruma
statüsü sahibi kiúilerin beslenme, barÕnma, sa÷lÕk, sosyal ve di÷er
ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ amacÕyla Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü
tarafÕndan kurulan, il göç idaresi müdürlü÷ü tarafÕndan do÷rudan iúletilen
veya kamu kurum ve kuruluúlarÕ, Türkiye KÕzÕlay Derne÷i veya kamu
yararÕna çalÕúan derneklerden göç alanÕnda uzmanlÕ÷Õ bulunanlarla protokol
yapÕlarak iúlettirilen merkezleri ifade eder. Kabul ve barÕnma merkezlerinde,
sadece uluslararasÕ koruma talep edenler ya da uluslararasÕ koruma talepleri
kabul edilenler kalabilir.
Geri gönderme merkezi ise Yönetmeli÷in 3. maddesinin (c) bendinde
tanÕmlanmÕútÕr. Bu tanÕma göre, idari gözetim altÕna alÕnan yabancÕlarÕn
barÕndÕrÕlmalarÕ ve kontrol altÕnda tutulmalarÕ amacÕyla kurulan ve do÷rudan
iúletilen veya kamu kurum ve kuruluúlarÕyla, Türkiye KÕzÕlay Derne÷i veya
kamu yararÕna çalÕúan derneklerden göç alanÕnda uzmanlÕ÷Õ bulunanlarla
protokol yapÕlarak iúlettirilen merkezler, geri gönderme merkezidirler. O
halde bir merkezin geri gönderme merkezi olabilmesi için idari gözetim
altÕnda tutulan yabancÕlarÕn kaldÕ÷Õ yer olmasÕ gerekir. Yönetmelikte yer alan
bu tanÕmda yabancÕlarÕn hangi sebeple idari gözetim altÕnda tutulduklarÕndan
söz edilmemiútir. Bununla birlikte YUKK uyarÕnca sadece sÕnÕrdÕúÕ edilecek
yabancÕlar (YUKK md. 57) ve uluslararasÕ koruma talep eden yabancÕlar
(YUKK md. 68) idari gözetim altÕnda tutulabilir. YUKK’a paralel olarak
Yönetmelikte geri gönderme merkezlerine iliúkin tanÕmÕn ilk tümcesinin
“uluslararasÕ koruma baúvuru sahiplerinin veya sÕnÕrdÕúÕ edilmek amacÕyla
idari gözetim altÕnda tutulan yabancÕlarÕn...” úeklinde olmasÕ gerekirdi.
Kural olarak Türkiye’den sÕnÕrdÕúÕ edilecek yabancÕlar, iúlemleri
tamamlanÕncaya kadar geri gönderme merkezlerinde tutulabilirler. Ancak
ola÷anüstü veya acil durumlarda, sÕnÕrdÕúÕ edilecek yabancÕlar, geçici merkez
olarak adlandÕrÕlan yerlerde barÕndÕrÕlabilirler.
Yönetmeli÷in 4. maddesine göre, merkezlerinin kurulmasÕ, iúletilmesi
ve iúlettirilmesinde ve verilecek hizmetlerin yerine getirilmesinde (1) yaúam
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hakkÕnÕn korunmasÕ, (2) insan odaklÕ yaklaúÕm, (3) refakatsiz çocu÷un
yüksek yararÕnÕn gözetilmesi, (4) özel ihtiyaç sahiplerine öncelik tanÕnmasÕ,
(5) kiúisel bilgilerin gizli tutulmasÕ, (6) yapÕlacak iúlemlerde ilgililerin
bilgilendirilmesi, (7) barÕnanlarÕn sosyal ve psikolojik açÕdan
güçlendirilmesi, (8) barÕnanlarÕn inanç ve ibadet özgürlüklerine saygÕ
gösterilmesi, (9) barÕnanlara dil, Õrk, renk, cinsiyet, siyasi düúünce, felsefî
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrÕm gözetilmeksizin hizmet
verilmesi göz önünde bulundurulur. Yönetmeli÷in 14. maddesinde
merkezlerde verilecek hizmetler belirlenmiútir. Bu maddeye göre
merkezlerde verilecek hizmetler úunlardÕr: (1) barÕnma ve beslenme, (2) iç
ve dÕú güvenlik, (3) yabancÕ tarafÕndan bedeli karúÕlanamayan acil ve temel
sa÷lÕk hizmetleri, (4) psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri, (5) özel ihtiyaç
sahiplerine uygun alanlarÕn tahsis edilmesi, (6) barÕnanlarÕn kÕymetli
eúyalarÕnÕn emanete alÕnmasÕ, (7) merkezler arasÕ nakil ve sÕnÕr dÕúÕ nakil
iúlemleri, (8) Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ünce uygun görülen di÷er
hizmetler verilir.
YUKK’un 59-59. maddeleri ile Yönetmeli÷in 4 ve 14. maddeleri, idari
gözetim altÕna tutma koúullarÕnÕ AøHS’in 3. maddesinin ihlali sayan ve daha
önce incelenen AøHM kararlarÕnda belirtilen olumsuzluklarÕ giderecek
niteliktedir.
Sonuç
SÕ÷Õnma hakkÕ, bazÕ devletlerin anayasalarÕnda temel bir hak olarak yer
almasÕna ra÷men AnayasamÕzda bu yönde bir hüküm yoktur. Üstelik
AøHS’de ve ek protokollerinde sÕ÷Õnma hakkÕ, temel bir hak olarak
düzenlenmemiútir. Ancak AøHS ve ek protokollerinde sÕ÷Õnma hakkÕ temel
bir hak olarak düzenlenmese bile iltica hukukunun, insan haklarÕyla iç içe
örülmesi sebebiyle di÷er temel haklara iliúkin hükümlere istinaden iltica
alanÕna iliúkin meselelerde dahi AøHM’de davalar açÕlabilmektedir. AøHM’e
baúvurulabilmesi için, AøHS’deki veya ek protokollerdeki bir hakkÕn ihlal
edilmiú olmasÕ gerekir. SÕ÷Õnma hakkÕ AøHS’de ve ek protokollerde
düzenlenmemiú olsa bile AøHM, AøHS’de yer alan di÷er hükümlerle sÕ÷Õnma
ve iltica alanÕndaki meseleler arasÕndaki do÷al ba÷lantÕyÕ isabetli bir úekilde
kurmuútur. SÕ÷Õnma ve iltica alanÕnda AøHM’e yapÕlan úikâyetlerin
dayana÷ÕnÕ, AøHS’in 2, 3, 5, 8, 13 ve 14. maddeleri oluúturmaktadÕr. AyrÕca
gerek AnayasamÕz gerekse Türkiye’nin taraf oldu÷u milletlerarasÕ
antlaúmalar, sÕ÷Õnma ve iltica alanÕnda bazÕ temel güvenceler getirmektedir.
YUKK’un hazÕrlÕk çalÕúmalarÕ sürecine etki eden birçok faktör olmasÕna
ra÷men AøHM kararlarÕ bu faktörler içinde belki de en önemli yere sahiptir.
SÕ÷Õnma ve iltica alanÕnda gerek mevzuatÕmÕzda gerekse uygulamada insan
haklarÕna aykÕrÕ olan hususlar, AøHM tarafÕndan tespit edilmiútir. YUKK’da
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öngörülen idari yapÕ henüz bütün illeri kapsayacak úekilde teúekkül
etmedi÷inden ve uluslararasÕ korumaya iliúkin sistem 11.4.2014 tarihinde
yürürlü÷e girdi÷inden, AøHM tarafÕndan tespit edilen ve YUKK’un
hazÕrlanmasÕ sÕrasÕnda dikkate alÕnarak yasal çözüm getirilen sorunlar,
uygulamada henüz tamamen giderilebilmiú de÷ildir. Ancak en azÕndan
YUKK ile birlikte mevzuatÕmÕz AøHM tarafÕndan tespit edilen eksikliklere
yanÕt verecek duruma getirilmiú bulunmaktadÕr. Yeni bir yasal düzenlemenin
tam olarak uygulamaya yansÕtÕlmasÕ, gerek sÕ÷Õnma ve iltica alanÕnda idari
yapÕdaki de÷iúiklikler gerekse koruma türleri, baúvuru usulü ve sa÷lanan
haklar açÕsÕndan radikal sayÕlabilecek hükümlerin getirilmesi; ikincil
mevzuat hazÕrlÕklarÕnÕn yani YUKK’a iliúkin yönetmeliklerin henüz Resmî
Gazete’de yayÕnlanmamÕú olmasÕ sebebiyle zaman alacak gibi
gözükmektedir.
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YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA
KANUNU UYARINCA YABANCILARIN
TÜRKøYE’DE øKAMETø
Esra DARDAöAN KøBAR*
Giriú
11 Nisan 2014 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlü÷e giren YabancÕlar
ve UluslararasÕ Koruma Kanunu 1 (YUKK), yabancÕlarÕn statüsü alanÕnda,
giriú, ikamet ve sÕnÕr dÕúÕ etme konularÕ açÕsÕndan önemli de÷iúiklikler getirmiú ve uluslararasÕ koruma kurumunu ilk kez kanun temelinde düzenlemiútir. YUKK çÕkarÕlmadan önceki dönemde, yabancÕlarÕn Türkiye’de ikametini
düzenleyen baúlÕca yasal düzenleme olan YabancÕlarÕn Türkiye’de økamet ve
Seyahatleri HakkÕnda Kanun 2 (YøSK) YUKK’nun bütün olarak yürürlü÷e
girmesiyle yürürlükten kalkmÕútÕr (YUKK m.124). YUKK’nun yabancÕlarÕn
Türkiye’de ikametini düzenleyen hükümleri pek çok açÕdan önceki rejimden
net biçimde ayrÕlmaktadÕr. Bununla birlikte, yeni Kanunda, YUKK öncesi
yasal düzenlemelere, ødarenin bu konuya iliúkin düzenleyici iúlemlerine yakÕn hükümlere az da olsa rastlanmaktadÕr. Bu incelemenin amacÕ,
YUKK’nun yabancÕlarÕn ikametini düzenleyen baúlÕca hükümlerini, YUKK
öncesi yasal düzenlemelerle ve uygulamada kabul edilen esaslarla karúÕlaútÕrmalÕ olarak ele almak, ikamete iliúkin hükümlerin yabancÕlarÕn statüsüne
dair YUKK hükümleriyle iliúkisini ortaya koymak ve yapÕlan tespitlerden
yola çÕkarak konu hakkÕnda genel bir de÷erlendirmeye ulaúmaktÕr.
Bu ba÷lamda, inceleme, yabancÕlarÕn ikametinin ba÷lÕ oldu÷u genel biçimsel zorunluluklar, ikamet izni türleri, yabancÕlarÕn ikametine iliúkin bazÕ
ortak hükümler, ikametin düzenleniúi ile yabancÕlarÕn ülkeye giriúleri, sÕnÕr
* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi ö÷retim üyesi.
1
4.4.2013 tarihli, 6458 sayÕlÕ Kanun, RG 11.4.2013, 28615. Kanunun teúkilatlanmaya dair
hükümleri yayÕmÕ tarihinde, YabancÕlar Hukuku ve uluslararasÕ korumayÕ maddî içerik açÕsÕndan düzenleyen hükümleri yayÕmÕ tarihinden 1 yÕl sonra (11 Nisan 2014’te) yürürlü÷e
girmiútir.
2
15.7.1950 tarihli, 5683 sayÕlÕ Kanun, RG 24.7.1950, 7564.

dÕúÕ edilmeleri ve çalÕúma izinleri arasÕndaki ba÷lantÕ üzerinden gerçekleútirilecek ve konu hakkÕnda genel de÷erlendirme ile son bulacaktÕr.
økametin Ba÷lÕ Oldu÷u Genel Biçimsel Zorunluluklar
Genel BakÕú
Yürürlükten kaldÕrÕlan 5683 sayÕlÕ YøSK, Türkiye’de belli bir süreden
fazla kalacak yabancÕlarÕn, bu süre bitmeden ikamet tezkeresi almak için
gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet makamlarÕna baúvurmakla ödevli olduklarÕnÕ hükme ba÷lamÕútÕ (YøSK m.3). 2011/2306 sayÕlÕ
Bakanlar Kurulu kararÕ gere÷ince, bu sürenin, vize muafiyet süresi veya
vizede belirtilen kalÕú süresi yeterli ise yabancÕnÕn Türkiye'den çÕktÕ÷Õ gün
itibarÕyla önceki 180 gün zarfÕnda 90 gün olarak uygulanaca÷Õ kabul edilmiúti.3
YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu (YUKK) gere÷ince, Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanÕdÕ÷Õ süreden ya da doksan günden
fazla kalacak yabancÕlarÕn ikamet izni almalarÕ zorunludur. øzin, alÕndÕktan
itibaren altÕ ay içinde kullanÕlmaya baúlanmadÕ÷Õnda geçerlili÷ini kaybeder
(m.19). Bu düzenleme 2011/2306 sayÕlÕ Bakanlar Kurulu kararÕna kÕyasla,
daha açÕk ve nettir. økamet tezkeresi ifadesi, yerini, isabetli olarak, “ikamet
izni”ne bÕrakmÕútÕr. økamet izni, konunun sadece biçimsel boyutunu de÷il
maddî içeri÷ini de kapsayan, ortaya koyan bir ifadedir.
økamet izinlerinin düzenleniú tarzÕ ile ilgili bir hüküm, YUKK m.23’te
yer almÕútÕr. Buna göre, ikamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen
belgelerin geçerlilik süresinden altmÕú gün daha kÕsa süreli, kalÕú amacÕna
ba÷lÕ ve her yabancÕ için ayrÕ düzenlenir. øznin úekil ve içeri÷i øçiúleri BakanlÕ÷Õnca, ikamet izni yerine geçen çalÕúma izninin úekil ve içeri÷i ise, øçiúleri BakanlÕ÷Õ ve ilgili kurumlarca birlikte belirlenir.
Yetkili Makamlar
11 Nisan 2014 itibariyle yürürlü÷ü sona eren YøSK, yukarÕda belirtildi÷i gibi, ikamet tezkerelerinin emniyet makamlarÕndan alÕnaca÷ÕnÕ bildirmiútir
(m.3). Buna göre, ikamet tezkeresi için gerekli baúvurunun ülke içinden yapÕlmasÕ esasÕ kabul edilmiútir.
YUKK’nda, Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü ikamet izni verecek makam
olarak belirlenmiútir. YUKK’nun 21. maddesi 4. fÕkrasÕ uyarÕnca, ikamet izni
baúvurularÕ, baúvuru makamÕnÕn görüúleriyle birlikte Genel Müdürlü÷e iletilir. Genel Müdürlük, gerekli gördü÷ünde ilgili kurumlarÕn görüúlerini de
3
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alarak baúvurularÕ sonuçlandÕrdÕktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi
veya baúvurunun reddedilmesi için baúvuru makamÕ olan konsoloslu÷a bilgi
verir. Belirtilen madde içeri÷inden, ikamet izni verilmesi veya talebin reddedilmesi konusunda karar makamÕnÕn Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr.
Baúvuru makamÕ, ülke dÕúÕndan yapÕlacak baúvurularda konsolosluklar,
Türkiye’den yapÕlacak baúvurularda da valiliklerdir. Yürürlükten kaldÕrÕlan
düzenlemeden farklÕ olarak, Türkiye dÕúÕndan baúvuru yapÕlmasÕ temel ilke
haline getirilmiú görünmektedir. “økamet” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan økinci Bölüm
içinde ilk hükümlerden biri olan 21. maddede, ikamet izni baúvurusunun,
yabancÕnÕn vatandaúÕ oldu÷u veya yasal olarak bulundu÷u ülkedeki konsolosluklara yapÕlaca÷Õ bildirilmiútir. Baúvuruda bulunan yabancÕlarda, talep
ettikleri izin süresinden altmÕú gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport
yerine geçen belgeye sahip olmalarÕ úartÕ aranÕr. Valiliklere ikamet izni baúvurusunda bulunulmasÕ, baúka ifadeyle, ülke içinden baúvuru yapÕlmasÕ,
YUKK m.22’nin ifadesiyle, “istisnaî” bir durumdur. Ancak, izin baúvurularÕnÕn valiliklere yapÕlabildi÷i hallerin çoklu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda, bu baúvuru biçiminin istisnaî niteli÷i konusunda tereddüt do÷maktadÕr. 22. madde
uyarÕnca, izin baúvurusunun valiliklere de yapÕlabilece÷i haller úunlardÕr:
-Adlî-idarî makamlarÕn kararlarÕ veya talepleri,
-YabancÕnÕn ülkeden ayrÕlmasÕnÕn makul veya mümkün olmadÕ÷Õ durumlar,
-Uzun dönem-ö÷renci-insanî-insan ticareti ma÷duru ikamet izinleri,
-Aile ikamet izninden kÕsa dönem ikamet iznine geçiúler,
-Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanÕn Türkiye’de do÷an
çocuklarÕ için yapaca÷Õ baúvurular,
-Yeni kalÕú amacÕna uygun ikamet izni alÕnmasÕ için yapÕlan baúvurular,
-Kanunun 20. maddesi 2. fÕkrasÕ kapsamÕnda yapÕlacak ikamet izni baúvurularÕ. Bu hükümde göndermede bulunulan kiúiler, ikamet izninden muaf
tutulmakla birlikte, adlarÕna içeri÷i, biçimi øçiúleri BakanlÕ÷Õ ve DÕúiúleri
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan belirlenen bir belge düzenlenen yabancÕlardÕr. YUKK
m.20/2 hükmünde bu maddenin 1. fÕkrasÕ, (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine yapÕlan atÕf sonucunda, adÕna özel belge düzenlenecek bu yabancÕlar, Türkiye’de
görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarÕ, bu memurlarÕn ailelerinden
DÕúiúleri BakanlÕ÷Õna bildirilenler, uluslararasÕ kuruluúlarÕn Türkiye’deki
temsilciliklerinde çalÕúan ve statüleri anlaúmalarla belirlenmiú olanlar, taraf
olunan uluslararasÕ anlaúmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar olarak be67

lirtilmiútir. Bu kiúiler, muafiyet sa÷layan durumlarÕ sona erdikten sonra da
Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç on gün içinde ikamet izni
almak üzere valiliklere baúvurmakla yükümlüdür.
Özellikle ö÷renci ikamet izni talep edenlerin veya aile ikamet izninden
kÕsa dönem ikamet iznine geçenlerin sayÕsÕnÕn azÕmsanmayacak kadar çok
olaca÷Õ öngörülebilir. DolayÕsÕyla, valiliklere baúvuruyla ikamet izni alÕnmasÕ pek de istisnaî bir durum olmayacaktÕr.
økamet øzninden Muafiyet
YUKK öncesinde, konuya iliúkin temel yasal düzenlemeyi içeren
YøSK’nun çeúitli hükümlerinde ikamet tezkeresi alma zorunlulu÷una istisnalar getirilmiútir. Bu çerçevede, Türkiye’ye seyahat maksadÕyla müúterek
pasaportla veya kongre, úenlik, fuar, festival, spor karúÕlaúmasÕ vs. etkinlikler
nedeniyle yahut ziyaret, tedavi, hava de÷iúimi maksadÕyla müúterek pasaport/turist damgalÕ vizeyle gelenler, triptik vesikalarÕyla gelenler için 2 ilâ 4
aylÕk muafiyet öngörülmüútür (m. 4, 5, 6). AyrÕca, Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarÕ ve aile bireyleri, memurlarÕn görev süreleri
boyunca ikamet izni alma zorunlulu÷undan muaf tutulmuúlardÕr (m. 28).
Bunun yanÕnda, uluslararasÕ anlaúmalardan kaynaklanan muafiyetler de saklÕdÕr. Uygulamada, uluslararasÕ kuruluú görevlilerinin ve NATO AntlaúmasÕna taraf devletlerin askerî personelinin özel belgelerle ikamet etmesine
imkân veren genelgeler çÕkarÕlmÕútÕr.4
YUKK ikamet izninden muafiyeti 20. maddesinde düzenlemiútir. Belirtilen maddenin 1. fÕkrasÕ uyarÕnca ikamet izninden muaf tutulan yabancÕlar
úunlardÕr:
-90 güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi
veya vizeden muafiyet süresi boyunca (a bendi),
-VatansÕz kiúi kimlik belgesi sahibi olanlar (b bendi),
-Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarÕ (c bendi),
-Diplomasi ve konsolosluk memurlarÕnÕn ailelerinden DÕúiúleri BakanlÕ÷Õnca bildirilenler (ç bendi),
-UluslararasÕ kuruluúlarÕn Türkiye’deki temsilciliklerinde çalÕúan ve statüleri anlaúmalarla belirlenmiú olanlar (d bendi),
-Türkiye’nin taraf oldu÷u anlaúmalar gere÷ince ikamet izninden muaf
tutulanlar (e bendi),
4

Geniú bilgi için bkz. Bülent Çiçekli, YabancÕlar Hukuku, B.4, Ankara, Seçkin, 2013, s.104105.
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-TVK’nun 28. maddesi kapsamÕnda olanlar5 (f bendi),
-UluslararasÕ koruma baúvurusu valiliklerce kaydedilmiú olup, 30 günlük geçerlili÷e sahip kayÕt belgesi verilen yabancÕlar, altÕ ay süreli uluslararasÕ koruma baúvurusu sahibi kimlik belgesi verilen yabancÕlar, mülteci statüsü
verilmiú olup, üçer yÕl süreli kimlik belgesi düzenlenenler (m.69/7, m.76/1,
m.83/1’e yapÕlan atÕflar gere÷ince) (g bendi).
YukarÕda belirtildi÷i gibi, YUKK m.20/1, (c), (ç), (d), (e) bentlerinde
belirtilen yabancÕlara, biçim ve içeri÷i øçiúleri ve DÕúiúleri BakanlÕklarÕnca
birlikte belirlenen belge düzenlenece÷i hükme ba÷lanmÕútÕr (m.21/2).
økamet izni alma zorunlulu÷undan muafiyete iliúkin YUKK hükmü sistematik ve açÕktÕr. YUKK’nun yürürlü÷e girmesi öncesinde genelgelerle
kabul edilen esaslar da yasal düzenlemeye dâhil edilmiútir.
økamet øzni Türleri
Genel BakÕú
YUKK yürürlü÷e girmeden önce geçerli olan mevzuat hükümleri, ikamet tezkeresi alma zorunlulu÷unu, muafiyetler bir yana bÕrakÕlÕrsa tüm yabancÕlarÕ ba÷layan genel bir formalite olarak öngörmüú, ikamet izinlerinde
herhangi bir farklÕlaúmaya gitmemiútir. YøSK düzenlemesi genel niteliklidir.
YabancÕ kiúinin Türkiye ile ba÷lantÕsÕ, kiúisel durumu, ikamet amacÕ gibi
unsurlara göre de÷iúiklik gösteren ikamet türleri öngörülmemiútir. Bununla
birlikte, ikamet amacÕna göre farklÕlaúan ikamet tezkeresi türleri uygulamada
geliútirilmiútir. Buna göre, çalÕúma amaçlÕ, ö÷renim amaçlÕ ikamet, uzun süre
kalmak üzere ikamet, Türk vatandaúÕ ile evli olanlarÕn ikameti birbirinden
farklÕ biçimsel ve maddî úartlara ba÷lanmÕútÕr. Sonuçta, çalÕúma amaçlÕ, ö÷renim amaçlÕ ve di÷er ikamet tezkereleri yabancÕnÕn kalÕú amacÕ, Türkiye ile
olan ba÷lantÕlarÕ gözetilerek farklÕ esaslara tâbi tutulmuútur. Bu uygulamalarÕn dayana÷ÕnÕ idarenin düzenleyici iúlemleri, özellikle Emniyet Genel Müdürlü÷ü Genelgeleri teúkil etmiútir.
YUKK uygulamada birbirinden farklÕlaúan ikamet izinlerini sistematikleútirerek yasal çerçeveye oturtmuútur. AyrÕca, insanî ikamet izni, insan ticareti ma÷duru ikamet izni gibi yeni izin türleri de düzenlenmiútir. Özellikle
5

TVK m.28 kapsamÕna giren kiúiler, do÷umla Türk vatandaúlÕ÷ÕnÕ kazanmÕú olup, daha sonra
baúka devlet vatandaúlÕ÷ÕnÕ kazanmak üzere izin alarak Türk vatandaúlÕ÷Õndan çÕkanlar ve
onlarÕn üçüncü dereceye kadar altsoylarÕdÕr. Bu kiúiler bir tür ayrÕcalÕklÕ yabancÕ statüsündedirler. Statüsü TVK m.28 çerçevesinde düzenlenmiú olan yabancÕlara, talepte bulunmalarÕ
halinde mavi kart düzenlenerek verilir: Bkz. TVK’nun UygulanmasÕna øliúkin Yönetmelik
(RG 6.4.2010, 27544) m.53-55.
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uzun dönem ikamet izni ve insanî ikamet izninin tanÕnmasÕnda AB hukukunun etkisi belirgindir.
Yeni yasal düzenleme uyarÕnca, ikamet izni, veriliú amacÕ, yararlanan
kiúilerin nitelikleri ve ihtiyaçlarÕ kÕstas alÕnarak altÕ türe ayrÕlÕr: KÕsa dönem,
aile, ö÷renci, uzun dönem, insanî ikamet, insan ticareti ma÷duru ikamet izni
(m.30 vd.). YUKK ile farklÕ ikamet türlerinin düzenlenmesi önemli bir yeniliktir. Getirilen düzenleme oldukça ayrÕntÕlÕdÕr. Bu nedenle, her bir izin türünün temel unsurlarÕnÕn ortaya konmasÕ adÕna, bunlarÕn ayrÕ ayrÕ ele alÕnmasÕ
yararlÕ olacaktÕr.
KÕsa Dönem økamet øzni
KÕsa dönem ikamet izni YUKK’nun 31. ve 33. maddeleri arasÕnda düzenlenmiútir. Kanunun 31. maddesinde kÕsa dönem ikamet izni verilebilecek
kiúiler aúa÷Õda gösterildi÷i biçimde sayÕlmÕútÕr:
- Bilimsel araútÕrma amacÕyla gelecekler,
-Türkiye’de taúÕnmaz malÕ bulunanlar,
-Ticarî ba÷lantÕ veya iú kuracaklar,
-Hizmet içi e÷itim programÕna katÕlacaklar,
-Türkiye’nin taraf oldu÷u anlaúmalar veya ö÷renci de÷iúim programlarÕ
çerçevesinde e÷itim veya benzeri amaçlarla gelecekler,
-Turizm amaçlÕ kalacaklar,
-Türkiye’de tedavi görecek olanlar (kamu sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan tehdit teúkil
eden bir hastalÕk taúÕmamak kaydÕyla),
-Adlî veya idarî makamlarÕn talep veya kararÕna ba÷lÕ olarak Türkiye’de
kalmasÕ gerekenler,
-Aile ikamet izninden kÕsa dönem ikamet iznine geçenler,
-Türkçe ö÷renme kurslarÕna katÕlacaklar,
-Kamu kurumlarÕ aracÕlÕ÷Õyla Türkiye’de e÷itim, araútÕrma, staj ve kurslara katÕlacaklar,
-Türkiye’de yüksekö÷renimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden
itibaren altÕ ay içinde müracaat edenler.
KÕsa dönem ikamet izni, her defasÕnda en fazla birer yÕllÕk sürelerle verilir (m.31/2). Türkçe ö÷renme kursuna katÕlacak kiúilere verilen ikamet
izinleri (m.31/1 (h) kapsamÕnda verilen izinler) en fazla iki defa verilebilir
70

(m.31/3). Kamu kurumlarÕ aracÕlÕ÷Õyla e÷itim, araútÕrma, staj ve kurslara
katÕlacak olanlarla ilgili izinler (m.31/1 (i) kapsamÕndaki izinler), bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla bir yÕl süreli olarak verilebilir (m.31/4).
KÕsa dönem ikamet izni verilmesinin ba÷lÕ oldu÷u úartlar YUKK m.
32’de belirtilmiútir. Bunlar daha ziyade 31. maddede belirtilen kategorilerden birine girildi÷ini gösteren belgeleri ibraz etme, adlî sicil kaydÕnÕ içeren
belgeler sunma gibi biçimsel nitelikte úartlardÕr. AyrÕca, genel sa÷lÕk ve güvenlik standartlarÕna uygun barÕnma úartlarÕna sahip olmak da aranmÕútÕr.
Bu, yabancÕ kiúinin belli bir standardÕn üzerinde geçinme imkânlarÕna sahip
bulunmasÕna iliúkin, onun yaúadÕ÷Õ toplum için tehlike teúkil etmesini bertaraf etmeyi amaçlayan bir gereklilik olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Söz konusu
koúullar içinde, Türkiye’ye giriúine izin verilmeyecek yabancÕ kategorilerine
girmemek de yer almÕútÕr.
Önceki yasal düzenleme ve uygulama ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda kÕsa dönem ikamet izninin çok yeni esaslara ba÷landÕ÷Õ görülmektedir. YUKK’nun
bütün hükümleriyle yürürlü÷e girmesinden önceki dönemde, Türkiye’ye kÕsa
süreli vize alarak, vize muafiyetinden yararlanarak veya sÕnÕr kapÕlarÕndan
vize alarak, turizm, iú görüúmesi, ziyaret vb. amaçlarla giriú yapan yabancÕlarÕn ülkede kalÕú sürelerini uzatmak için ülke içinde baúvuruda bulunduklarÕ
ve bu kiúilere, talepleri do÷rultusunda altÕ aya kadar ikamet izni verilebildi÷i
görülmektedir. 6 Ancak, bu uygulamaya kÕyasla yeni yasal düzenleme çok
daha kapsayÕcÕ ve sistematiktir.
Aile økamet øzni
YUKK m. 34 vd.nda düzenlenmiú olan aile ikamet izni, Kanunda belirtilen niteliklere sahip kiúilerle belli bir yakÕnlÕ÷Õ bulunan kiúilerin yararlanabilece÷i izin türüdür. Aile ikamet izninde “destekleyici” kavramÕ merkezî
konuma sahiptir. Destekleyici, aile birli÷i amacÕyla Türkiye’ye gelecek yabancÕlarÕn masraflarÕnÕ üstlenen ve izin baúvurusunda bu baúvuruya dayanak
gösterilen Türk vatandaúÕ veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancÕdÕr.
Aile ikamet izni, Türk vatandaúlarÕnÕn, TVK m. 28 kapsamÕnda olanlarÕn veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancÕlar ile mültecilerin ve
ikincil koruma statüsü sahiplerinin yabancÕ eúine, kendisinin veya eúinin
ergin olmayan yabancÕ/ ba÷ÕmlÕ yabancÕ çocu÷una her defasÕnda iki yÕlÕ aúmamak üzere verilir. YabancÕ “eú” ifadesi, hukuken geçerli evlilik birli÷inin
mevcut olmasÕ gerekti÷ini düúündürmektedir (m. 34/1). Esasen, Kanunun 34.
maddesi 2. fÕkrasÕ, “vatandaúÕ oldu÷u ülkenin hukukuna göre birden fazla
eúle evlilik halinde, eúlerden yalnÕzca birine aile ikamet izni verilebilir”
6

Geniú bilgi için bkz. Çiçekli, s.116-117.
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hükmünü içermektedir. YUKK m. 34 düzenlemesinin içeri÷inden, aslî úartlar
açÕsÕndan, eúlerin millî hukukuna göre geçerli bir evlilik ba÷ÕnÕn bulunmasÕ
gerekti÷i sonucu çÕkarÕlabilir. Türk Kanunlar øhtilâfÕ kurallarÕ da, evlili÷in
maddî geçerlili÷ini eúlerden her birinin millî hukukuna tâbi tutmuútur.7
Destekleyici ve ikamet izninden yararlanacak kiúi için farklÕ úartlar öngörülmüútür (m.35). Destekleyici ve ailesinde toplam gelir ve fert baúÕna
düúen gelirin belli bir miktarÕn üzerinde olmasÕ, bu kiúilerin genel sa÷lÕk ve
güvenlik standartlarÕna uygun barÕnma koúullarÕna sahip olmalarÕ, sa÷lÕk
sigortasÕ yaptÕrmÕú olmalarÕ, aile düzenine karúÕ suçtan hüküm giymemiú
olduklarÕnÕ belgelemeleri gibi koúullar getirilmiútir (m. 35/1). Destekleyicinin yanÕnda kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunan yabancÕlarda
aranan úartlar 35. maddenin 3. fÕkrasÕnda yer almaktadÕr. Bu úartlar, aile
ikamet izni alabilecek konumda bulunuldu÷unu belgelendirmek, destekleyici
kiúi ile birlikte yaúadÕ÷ÕnÕ veya yaúama niyeti taúÕdÕ÷ÕnÕ ortaya koymak, evlili÷i aile ikamet izni alabilmek amacÕyla yapmamÕú olmak, eúlerden her biri
için on sekiz yaúÕnÕ doldurmuú olmak, YUKK m. 7 kapsamÕnda olmamak
(Türkiye’ye giriúi yasaklanmÕú kiúi kategorilerinden birine girmemek) olarak
özetlenebilir. Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, destekleyiciye iliúkin úartlar (m. 35/1’de belirtilen úartlar) aranmayabilir (m. 35/4).
Bu úartlar arasÕnda en dikkat çekici görüneni, evlili÷in sadece aile ikamet izni alabilmek amacÕyla yapÕlmamÕú olmasÕdÕr. Aile ikamet izni verilmesi veya uzatÕlmasÕ aúamasÕnda makul úüphe varsa, evlili÷in bu amaçla yapÕlÕp
yapÕlmadÕ÷Õ valiliklerce araútÕrÕlÕr. Evlili÷in ikamet izni almak amacÕyla
yapÕldÕ÷Õ tespit edilirse, aile ikamet izni verilmez, verilmiúse iptal edilir.
AyrÕca, aile ikamet izni verildikten sonra da evlili÷in anlaúmalÕ olup olmadÕ÷Õ konusunda valiliklerce denetim yapÕlabilir (m. 37). Evlili÷in ikamet izni
alÕnmasÕ amacÕyla yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷ÕnÕn araútÕrÕlmasÕ, pratikte, aile mahremiyetine girilmesi tehlikesini gündeme getirebilecektir. Bu araútÕrmanÕn özel
hayatÕn gizlili÷i gözetilerek nasÕl gerçekleútirilece÷i belirsizdir. YUKK Uygulama Yönetmeli÷i henüz çÕkarÕlmadÕ÷Õndan, evlili÷in ikamet izni almak
amacÕyla yapÕlmamasÕna iliúkin úartÕn somut plânda nasÕl etkili kÕlÕnaca÷Õ
ciddî tereddüt konusudur.8 Öte yandan, sistemin bütünlü÷ü açÕsÕndan problemli olan bir husus, muvazaalÕ evlili÷in Türk Medenî Hukuku açÕsÕndan
herhangi bir geçersizlik taúÕmamasÕdÕr.
7

Bkz. 27.11.2007 tarihli, 5718 sayÕlÕ MilletlerarasÕ Özel Hukuk ve Usul Hukuku HakkÕnda
Kanun (RG 12.12.2007) m. 13/1. Kanun evlenmenin úekil bakÕmÕndan geçerlili÷ini, evlenmenin yapÕldÕ÷Õ ülke hukukuna tâbi kabul etmiútir.
8
TVK’nun UygulanmasÕna øliúkin Yönetmeli÷in 29. maddesi uyarÕnca, vatandaúlÕk baúvuru
inceleme komisyonu tarafÕndan araútÕrÕlacak konular arasÕnda “evlili÷in gerçek bir evlilik ya
da Türk vatandaúlÕ÷ÕnÕ kazanmak amacÕyla yapÕlmÕú bir evlilik olup olmadÕ÷Õ” da yer alÕr.
Benzer tereddüt bu hüküm açÕsÕndan da geçerlidir.
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Daha önce belirtildi÷i gibi, YUKK öncesi yasal rejimde farklÕ ikamet
türlerine yer verilmemiútir. Bu nedenle, aile ikamet izninin öncülü olarak
kabul edilecek bir izne uygulamada yer verilip verilmedi÷i sorgulanabilir.
YUKK öncesi dönemde, Türk vatandaúÕ ile evli yabancÕlara, A Grubu veya
B Grubu devlet vatandaúÕ olmalarÕna göre de÷iúen sürelerle ikamet izni verildi÷i veya iznin uzatÕldÕ÷Õ bilinmektedir. AyrÕca, Türkiye’de yasal olarak
ikamet eden yabancÕ kiúilerin Türk vatandaúÕ olmayan eúlerine, önceden
ikamet izni almÕú olan eúin izin süresine paralel olarak ikamet izni verildi÷i
de ifade edilmiútir. Buna benzer úekilde, on sekiz yaúÕndan küçük çocuklarÕn
da anne ve babalarÕna ba÷lÕ olarak Türkiye’de ikamet etmeleri için gerekli
izinler verilmiútir. Bu uygulamalarÕn kayna÷Õ Emniyet Genel Müdürlü÷ü
genelgeleri ve kÕsmen Avrupa Sosyal ùartÕdÕr.9
Ö÷renci økamet øzni
Ö÷renci ikamet izni Türkiye’de bir yüksekö÷retim kurumunda ö÷renim
görecek yabancÕlara verilir. Yüksekö÷retim kurumlarÕnda ö÷renim ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktorayÕ kapsamÕna alÕr (m. 38/1). Bunun dÕúÕnda,
bakÕmÕ ve masraflarÕ gerçek veya tüzel kiúi tarafÕndan üstlenilen ilk ve orta
derecede ö÷renim görecek yabancÕlara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin
muvafakatiyle ö÷renimleri süresince birer yÕllÕk sürelerle ö÷renci ikamet izni
verilebilir ve uzatÕlabilir (m. 38/2).
Ö÷renci ikamet izninde aranan úartlar, YUKK’un 39. maddesi gere÷ince, bu ikamet izninin alÕnmasÕna esas teúkil eden bilgi ve belgeleri vermek,
m. 7 uyarÕnca Türkiye’ye giriúine izin verilmeyen kiúi olmamak ve Türkiye’de kalaca÷Õ adres bilgilerini vermektir.
Ö÷renci ikamet izni ö÷rencilik sÕfatÕ ile sÕkÕ biçimde ba÷lantÕlandÕrÕlmÕútÕr. Buna ba÷lÕ olarak, YUKK m. 38/3 hükmünde, ö÷renci ikamet izninin,
ö÷rencinin anne ve babasÕ ile di÷er yakÕnlarÕna, ikamet izni alma konusunda
hiçbir hak sa÷lamayaca÷Õ belirtilmiútir. AyrÕca, ö÷renim süresi ile ikamet
izni arasÕnda irtibat kurulmuútur. ùöyle ki, ikamet izni alacak ö÷rencinin
ö÷renim süresi bir yÕldan kÕsa ise, ö÷renci ikamet izni süresi ö÷renim süresini aúamayacaktÕr (m. 38/4).
Türkiye’de ö÷renim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
ö÷rencileri, çalÕúma izni almak kaydÕyla çalÕúabilirler. Ancak, ön lisans ve
lisans ö÷rencileri için çalÕúma hakkÕ, ilk yÕldan sonra baúlar ve haftada yirmi
dört saatten fazla olamaz (m. 41). Belli sÕnÕrlar dâhilinde de olsa, yabancÕ
ö÷rencilerin çalÕúma özgürlü÷ünün teyit edilmesi olumlu bir düzenlemedir.10
9

Bu konuda bkz. Çiçekli, s.114-116.
2011 yÕlÕna kadar yabancÕ ö÷rencilerinin çalÕúma özgürlü÷üne Yönetmelikle yasak konulmuútu. Anayasada “herkese” (Türk vatandaúÕ veya yabancÕ) tanÕnmÕú olan çalÕúma hakkÕna
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YUKK yürürlü÷e girmeden önce, Türkiye’de ö÷renim görmek isteyen
yabancÕlarÕn dÕú temsilciliklerinden ö÷renim vizesi almalarÕ, Türkiye’de
Ö÷renim Gören YabancÕ Ö÷rencilere øliúkin Yönetmelikle zorunlu kÕlÕnmÕútÕ. Bu Yönetmelik 2011’de yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr.11 YabancÕ ö÷rencilerin
ikamet izinleri Emniyet Genel Müdürlü÷ü Genelgeleriyle düzenlenmiú, iznin
verilmesi yabancÕ ö÷rencinin ö÷renim vizesi ile gelmiú olmasÕ, geçerli pasaport taúÕmasÕ, geçimini meúru yollardan sa÷lamasÕ, ö÷rencilik durumunu
belgelemesi gibi úartlara tâbi tutulmuútur.12 YUKK’un yürürlü÷e girmesiyle,
ö÷renci ikamet izni ayrÕntÕlÕ yasal düzenlemeye kavuúmuútur.
Uzun Dönem økamet øzni
YUKK’nun 42. ve 45. maddeleri arasÕnda düzenlenmiú olan uzun dönem ikamet izni, YUKK ile getirilmiú en önemli yeniliklerden biridir. KÕsa
dönem ikamet izni, aile ikamet izni ve ö÷renci ikamet izninin nüvelerinin,
YUKK yürürlü÷e girmeden önceki dönemde, genelge düzenlemeleri içinde
mevcut oldu÷u söylenebilir. YukarÕda belirtildi÷i gibi, uygulamada, genelgelere ba÷lÕ olarak, farklÕ ikamet türleri düzenlenmiútir. Türkiye’de uzun süreli
olarak kalmak üzere gelmiú olan yabancÕlarÕn ikamet izinleri de øçiúleri BakanlÕ÷Õ ve Emniyet Genel Müdürlü÷ü Genelgeleri ile belli esaslara ba÷lanmÕútÕr. Özetlemek gerekirse, uzun süreli olarak ikamet etmek üzere gelen
yabancÕlara, ilk aúamada bir yÕllÕk ikamet izni verilmesi, daha sonra bu iznin,
yabancÕ kiúilerin A veya B grubu devlet vatandaúÕ olmalarÕna göre de÷iúen
sürelerle uzatÕlmasÕ kabul edilmiútir.13 Ancak YUKK ile getirilen uzun dönem ikamet izni çok farklÕ esaslara ba÷lanmÕútÕr. Bu nedenle, YUKK’nda
öngörülen uzun dönem ikamet izni ile YUKK öncesi rejimde idarenin düzenleyici iúlemlerinde vücut bulan uzun süreli ikamet izni arasÕnda herhangi
bir irtibat kurmak mümkün görünmemektedir.
Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yÕl ikamet izniyle kalmÕú olan ya da
Göç PolitikalarÕ Kurulunun belirledi÷i úartlara uyan yabancÕlara øçiúleri BakanlÕ÷ÕnÕn onayÕyla valilikler tarafÕndan süresiz ikamet izni verilir. Bu ikamet izninin úartlarÕ, “en az sekiz yÕl ikamet izniyle Türkiye’de kalmak, kendisinin ve ailesinin geçimini sa÷layabilmek, son üç yÕl içinde sosyal yardÕm
almamÕú olmak, geçerli sa÷lÕk sigortasÕna sahip olmak, kamu düzeni veya
güvenli÷i açÕsÕndan tehdit oluúturmamak” biçiminde düzenlenmiútir (m.
yabancÕlar bakÕmÕndan yönetmelik hükmüyle sÕnÕrlama getirilmesi, AnayasanÕn 16. maddesine aykÕrÕ görülmüú, doktrinde haklÕ olarak eleútirilmiúti: Bkz. Fügen SargÕn, “Türkiye’de
Ö÷renim Gören YabancÕ Ö÷rencilerin Türkiye’ye Giriú, Türkiye’de økamet Etme ve ÇalÕúma
HaklarÕ”, MHB, YÕlmaz Altu÷’a Arma÷an, 1997-1998, YÕl 17-18, SayÕ 1-2, s.350 vd.
11
Belirtilen Yönetmeli÷i ilga eden Yönetmelik için bkz. RG 27.8.2011, 28038.
12
Geniú bilgi için bkz. Çiçekli, s.112-113.
13
Geniú bilgi için bkz. Çiçekli, s.113-114.
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43/1). Göç PolitikalarÕ Kurulunun belirledi÷i úartlara sahip olmasÕ nedeniyle
uzun dönem ikamet izni verilecek yabancÕlar açÕsÕndan sadece son úart aranÕr
(m. 43/2). Öte yandan, YUKK’nda, mülteci, úartlÕ mülteci, ikincil koruma
sahibi yabancÕlara, insanî ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sa÷lananlara uzun dönem ikamet izni verilmeyece÷i özel olarak belirtilmiútir. Bunun
sebebi, muhtemelen, uluslararasÕ koruma kurumu veya insanî ikamet izni
çerçevesinde sa÷lanan korumanÕn yabancÕlarÕn ülke içinde ikameti hususundan ayrÕ tutulmasÕ, genel yabancÕ statüsü ile uluslararasÕ koruma kurumunun
farklÕ mantÕklarla düzenlendi÷inin göz önüne alÕnmasÕdÕr.
Uzun dönem ikamet izninin YUKK tarafÕndan getirilen en önemli yeniliklerden biri olarak kabul edilmesine dayanak teúkil eden husus, bu izinden
yararlanan yabancÕlarÕn ayrÕcalÕklÕ bir statüye tâbi tutulmalarÕdÕr. Uzun dönem ikamet izni almÕú olan yabancÕlar askerlik görevi, seçme ve seçilme,
kamu hizmetlerine girme, muafen araç ithali ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenli÷e iliúkin kazanÕlmÕú haklarÕ saklÕ kalmak ve bu
haklarÕn kullanÕmÕnda ilgili mevzuat hükümlerine tâbi olmak úartÕyla, Türk
vatandaúlarÕna tanÕnan haklardan yararlanÕrlar. Bu hükümle tanÕnan haklara
kÕsmen veya tamamen kÕsÕtlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir (m.
44).
YUKK düzenlemesi ile yeni bir “ayrÕcalÕklÕ yabancÕ statüsü” tesis edildi÷ini söylemek yanlÕú olmayacaktÕr. Doktrinde de, uzun dönem ikamet izni
sahiplerinin durumunun adeta mavi kart sahiplerinin (TVK m. 28 uyarÕnca
ayrÕcalÕklÕ statüye tâbi tutulan eski Türk vatandaúlarÕ) durumuyla eúitlendi÷i
ifade edilmiútir.14 Gerçekten, YUKK m. 44 düzenlemesi, özünde, TVK m.
28 düzenlemesine büyük ölçüde paraleldir. Bununla birlikte, YUKK m. 44
hükmünde yer alan “özel kanunlardaki düzenlemeler hariç” ifadesi tereddüt
uyandÕrÕcÕ niteliktedir. Özel kanunlardaki düzenlemelerden kasÕt, yabancÕlara
kÕsÕtlama veya yasaklama getiren tüm yasal düzenlemeler ise (örne÷in yabancÕnÕn taúÕnmaz mal edinmesini kÕsÕtlayan veya belli sektörlerde çalÕúma
yasa÷Õ getiren yasal düzenlemeler), “Türk vatandaúlarÕna tanÕnan haklardan
yararlanÕrlar” ifadesinin bir önemi kalmayacaktÕr. Zira bu durumda, uzun
dönem ikamet izni almÕú olan yabancÕlarÕn hukukî durumu genel yabancÕ
statüsünden farklÕ olmayacaktÕr. Bu sonuç kabul edildi÷i takdirde, ayrÕcalÕklÕ
statü dÕúÕnda tutulan haklarÕn ve yükümlülüklerin (seçme ve seçilme hakkÕ,
askerlik görevi vb.) m. 44 hükmünde özel olarak sayÕlmasÕ yersiz bulunabilir.
Kanaatimizce, m. 44 hükmünde yer alan “özel kanunlardaki düzenlemeler” ibaresini uzun dönem ikamet izninden yararlanan kiúilerin durumunu
14

Nuray Ekúi, YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Hukuku, østanbul, Beta, 2014, s.93.
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özel olarak düzenleyen, daha do÷ru ifadeyle, düzenleyecek olan yasa kurallarÕ biçiminde yorumlamak daha do÷ru olur. Aksi halde, uzun dönem ikamet
izninden yararlanan yabancÕnÕn herhangi bir yabancÕdan farkÕ kalmaz; m.
44’te ayrÕcalÕklÕ statü dÕúÕnda bÕrakÕlan hak ve yükümlülüklerin özel olarak
sayÕlmasÕ da hiçbir anlam taúÕmaz. Uzun dönem ikamet izninin kabulünde
önemli bir ilham kayna÷Õ sayÕlabilecek olan 2003/109 sayÕlÕ AB Konsey
Direktifinin 15 BaúlangÕç kÕsmÕnÕn 2. paragrafÕnda belirtildi÷i üzere, 15-16
Ekim 1999 tarihli Tampere Ola÷anüstü ToplantÕsÕnda, Konsey tarafÕndan,
üye devletlerde uzun süreli ikamet iznine dayalÕ olarak oturan üçüncü devlet
vatandaúlarÕnÕn AB vatandaúlarÕnÕn yararlandÕ÷Õ haklara mümkün oldu÷unca
“yakÕn” haklardan yararlandÕrÕlmalarÕ gerekti÷i vurgulanmÕútÕr. AB Direktifinin bütünü de÷erlendirildi÷inde, uzun dönem ikamet izni alan üçüncü devlet vatandaúlarÕnÕn AB içinde, Birlik vatandaúÕ olmayan yabancÕlara nazaran
çok daha avantajlÕ bir statüye tâbi kÕlÕndÕklarÕ anlaúÕlmaktadÕr.16 Uzun dönem
ikamet izninin ba÷lÕ kÕlÕndÕ÷Õ úartlar arasÕnda da önemli paralellikler vardÕr.17
Sonuçta, YUKK m. 44 tereddüde mahal verecek bir ifadeyle kaleme alÕnmÕútÕr. Uzun dönem ikamet izni almÕú yabancÕlarÕn ayrÕcalÕklÕ statüyle donatÕlmÕú olduklarÕnÕ teyit edecek bir kanun hükmünün çok daha açÕk ve kesin bir
düzenleme içermesi beklenirdi.
ønsanî økamet øzni
ønsanî ikamet izni kavramÕ, içeri÷i açÕsÕndan, YUKK öncesi dönemde,
mevzuatta ve uygulamada öncülü olmayan bir kavramdÕr. Bu izin, korunmaya ihtiyaç duyan yabancÕlarÕn Türkiye’de kanuna uygun olarak oturmasÕnÕ
sa÷lamak amacÕyla, uluslararasÕ koruma kurumu da göz önünde tutularak
tanÕnmÕú olan bir ikamet izni türüdür.18 Çocu÷un yüksek yararÕ söz konusu
oldu÷unda, kiúinin sÕnÕr dÕúÕ edilmesine YUKK m. 55 gere÷ince imkân bulunmamasÕ halinde19, YUKK m. 53, 72 ve 77’ye göre yapÕlan iúlemlere karúÕ
15

Journal Officiel n° L 106, 23.1.2004, p.44-53, FransÕzca metin için bkz. http://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/ALL/;ELX_SESSIONID=pVQsTdvTjrmxTx11J3HwtMZsJpw9HTbdlGWptFnpyJQ3
Zj2D7mht!1812492189?uri=CELEX:32003L0109 (15.6.2014).
16
AB hukukunda, uzun dönem ikamet iznini aile birleúimi çerçevesinde ele alan bir çalÕúma
için bkz. Ergin Ergül, Avrupa Birli÷i MüktesabatÕnda YabancÕlarÕn Aile ve Özel Hayat HakkÕ
Çerçevesinde KorunmasÕ”, Ankara Barosu Dergisi, 2013, SayÕ 3, s.200-204.
17
Belli bir süre ülke içinde yasal ikamet, yeterli geçinme imkânlarÕna sahip olmak, sa÷lÕk
sigortasÕndan yararlanmak úartlarÕ buna örnek gösterilebilir: Bkz. 2003/109 sayÕlÕ Direktif
m.4-5.
18
Aysel Çelikel ve Günseli (Öztekin) Gelgel, YabancÕlar Hukuku, B.20, østanbul, Beta, 2014,
s.98.
19
YUKK m. 55, çeúitli nedenlerle hakkÕnda sÕnÕr dÕúÕ etme kararÕ alÕnamayacak kiúi kategorilerini kapsamaktadÕr.
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yargÕ yoluna baúvuruldu÷unda20, kiúinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü
ülkeye geri gönderilmesi iúlemlerinin devamÕ süresince, acil nedenlerden
dolayÕ veya ülke menfaatlerinin korunmasÕ, kamu düzeni ve güvenli÷i açÕsÕndan ilgili kiúinin Türkiye’ye giriúine ve Türkiye’de kalmasÕna izin verilmesi gereken yabancÕlarÕn di÷er ikamet izinlerinden birini almalarÕna kanunen imkân bulunmadÕ÷Õnda ve ola÷anüstü durumlarda verilir. ønsanî ikamet
izni, øçiúleri BakanlÕ÷ÕnÕn onayÕ alÕnmak ve en fazla birer yÕllÕk sürelerle
olmak kaydÕyla valiliklerce verilebilir ve uzatÕlabilir (m. 46/1).
ønsan Ticareti Ma÷duru økamet øzni
ønsan ticareti ma÷duru ikamet izni, insanî ikamet iznine benzer biçimde,
YUKK öncesinde Türk hukuk hayatÕnda öncülü olmayan bir izin türüdür. Bu
izin, ma÷duru oldu÷u veya olabilece÷i yönünde kuvvetli úüphe duyulan yabancÕlara, yaúadÕklarÕnÕn etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iú birli÷i
yapÕp yapmayacaklarÕna karar verebilmeleri amacÕyla, valiliklerce, otuz gün
süreli olarak verilir (m. 48). ønsan ticareti ma÷duru ikamet izni, ma÷durun
güvenli÷i, sa÷lÕ÷Õ veya özel durumlar nedeniyle en fazla altÕúar aylÕk sürelerle uzatÕlabilir. UzatÕlan süreler hiçbir úekilde toplam üç yÕlÕ geçemez (m.
49/1).
“ønsan ticareti ma÷duru” hukuk disiplini içinde teknik bir kavramdÕr.
ønsan ticareti ma÷duru sÕfatÕnÕn hangi makamlarca ve hangi prosedür sonucunda tespit edilece÷ine dair bir düzenlemeye YUKK’nda yer verilmemiútir.
ølk bakÕúta, insan ticareti ma÷duriyetinden söz edilebilmesi için, en azÕndan
insan ticaretine yönelik cezaî takibatÕn baúlatÕlmÕú olmasÕ gerekti÷i kabul
edilebilir. Ancak burada, söz konusu ikamet izninin korunmaya muhtaç özel
bir kiúi kategorisine verilmesinin öngörüldü÷ü göz önüne alÕnmalÕdÕr. Çeúitli
nedenlerle emniyet/ savcÕlÕk tarafÕndan soruúturma baúlatÕlamamÕú olsa da,
bu izinden faydalanmasÕ gereken kiúiler bulunabilir. Doktrinde de dile getirildi÷i gibi, insan ticareti eyleminin varlÕ÷Õna dair haklÕ bir kuúku mevcut
oldu÷u takdirde, bu eylemin ma÷duru olan kiúiye yetkili makam tarafÕndan
insan ticareti ikamet izni verilmesi kabul edilmeli, bu konuda cezaî takibatÕn
varlÕ÷Õ uygulamada zorunlu kÕlÕnmamalÕdÕr.21
økamet øzninin Reddi, øptali, Yenilenmesinin Reddi
økamet izninin reddinin, iptalinin ve yenilenmesinin reddine iliúkin
YUKK düzenlemesi, önceki yasal düzenleme ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda önemli
20

YUKK m. 53 sÕnÕr dÕúÕ kararlarÕnÕ, m.72 uluslararasÕ koruma baúvurusunun kabul edilemez
bulunmasÕna iliúkin kararlarÕ, m.77 uluslararasÕ koruma baúvurusunun geri çekilmiú kabul
edilmesine iliúkin kararlarÕ düzenlemiútir.
21
AyrÕntÕlÕ tahlil için bkz. Ekúi, s.94-96.
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bir yenilik olarak dikkati çeker. YUKK öncesi mevzuatta, ikamet izninin
reddedilece÷i haller geniú ölçüde takdirî, kamu düzenini koruma amacÕnÕ
yansÕtan sebepler içeren YøSK m. 7 hükmü ile belirtilmiútir. Bu çerçevede,
örne÷in, Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabatla telif edilemeyecek durumda olan veya faaliyette bulunan; Türkiye'de oturdu÷u müddetçe huzur ve asayiúi ihlal eden yabancÕlara vs. ikamet tezkeresi verilmeyece÷i düzenlenmiútir. Buna karúÕlÕk, ikamet izninin yenilenmemesine yol açan
nedenler yasal düzenlemeye konu olmamÕútÕr.
YUKK’nda ise, ikamet izni verilmesi úartlarÕ, kÕsa dönem, aile, ö÷renci
ve uzun dönem izinleri bakÕmÕndan, her bir ikamet izni türü için ayrÕ ayrÕ
belirtilmiútir (m. 32, 35, 39, 43). ønsanî ikamet izni ve insan ticareti ikamet
izninde ise, iznin verilebilece÷i kiúi kategorisine girmek yeterlidir; di÷er
ikamet izinlerinin verilmesindeki úartlar aranmaz (m. 46-48). Kanunun 7.
maddesi uyarÕnca Türkiye’ye giriúlerine izin verilmeyen yabancÕlar kategorisine girmemek, kÕsa dönem, aile ve ö÷renci ikamet izninin verilmesinin ba÷lÕ
oldu÷u ortak úarttÕr.
Bunun yanÕnda, kÕsa dönem, aile, ö÷renci ikamet izinleri bakÕmÕndan,
yine her bir ikamet izni türü için, izin talebinin reddi, iznin iptali veya uzatÕlmamasÕ sebepleri ilgili hükümlerde ayrÕ ayrÕ sayÕlmÕútÕr (m. 33, 36, 40, 45,
47, 49). øzin türünün niteli÷i gere÷i, uzun dönem ikamet izni ve insan ticareti
ma÷duru ikamet izni açÕsÕndan sadece iznin iptali öngörülmüútür (m. 45, 49).
ønsanî ikamet izni için iptal yanÕnda iznin uzatÕlmamasÕ da hükme ba÷lanmÕútÕr (m. 47).
Bu ayrÕ düzenlemelere karúÕn, ikamet izinlerinin reddi, iptali/ uzatÕlmasÕnÕn reddi için ço÷u izin türünü ilgilendiren bazÕ ortak sebepler öngörülmüútür. Örne÷in, ikamet izni için aranan úartlarÕn karúÕlanmamasÕ/ortadan kalkmasÕ, uzun dönem ikamet izni ve insan ticareti ikamet izni dÕúÕnda, ortak bir
ikamet izninin reddi/iptali/uzatÕlmasÕnÕn reddi sebebidir (m. 33/1, a, m. 36/1,
a, m. 40/1, a). KÕsa dönem, aile, ö÷renci ikamet izinleri bakÕmÕndan kiúi
hakkÕnda sÕnÕr dÕúÕ etme/ülkeye giriú yasa÷Õ kararÕ bulunmasÕ, ikamet izninin
reddine, iptaline veya uzatÕlmamasÕna yol açar (m. 33/1, ç, m. 36/1, c, m.
40/1, ç). KÕsa dönem, aile, uzun dönem ikamet izinleri bakÕmÕndan belli süre
Türkiye dÕúÕnda bulunmak da bir ortak red/iptal sebebidir (m. 33/1, c, m.
36/1, d, m. 45/1, b).
Uzun dönem ikamet izninin iptaline, yabancÕnÕn, kamu düzeni veya
kamu güvenli÷i açÕsÕndan ciddi tehdit oluúturmasÕ; sa÷lÕk, e÷itim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dÕúÕnda bir nedenle kesintisiz bir yÕldan fazla
süreyle Türkiye dÕúÕnda bulunmasÕ dayanak oluúturmaktadÕr (m. 45/1). ønsan
ticareti ma÷duru ikamet izni açÕsÕndan da, yabancÕnÕn kendi giriúimleriyle
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suçun failleriyle yeniden ba÷ kurduklarÕnÕn belirlenmesi, iznin iptali sebebi
olarak öngörülmüútür (m. 49/2).
YUKK giriú ve sÕnÕr dÕúÕ etme alanlarÕnda oldu÷u gibi, yabancÕlarÕn
ikameti ba÷lamÕnda da, etkin baúvuru yollarÕnÕn kullanÕlmasÕna dair düzenleme getirmiútir. Buna göre, ikamet izni talebinin reddi, iznin uzatÕlmamasÕ
veya iptali, yabancÕya ya da yasal temsilcisine veya avukatÕna tebli÷ edilir.
Tebligatta, yabancÕnÕn karara karúÕ itiraz haklarÕnÕ etkin úekilde nasÕl kullanabilece÷i ve bu süreçteki di÷er yasal hak ve yükümlülükleri de yer alÕr (m.
25/2).22
Önceden yürürlükte olan yasal düzenlemelerle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda,
YUKK tarafÕndan ikamet izni talebinin reddi, uzatÕlmamasÕ ve iptali ile ilgili
sistematik ve ayrÕntÕlÕ düzenleme getirilmesi, bu iúlemlerin dayandÕrÕldÕ÷Õ
sebeplerin açÕk olarak belirtilmesi olumlu bir geliúmedir. YøSK sistemi, yabancÕnÕn ikametine son verilmesinde idarî makamlarÕn takdirine geniú ölçüde
yer vermiútir. YUKK’un konuya iliúkin hükümleri açÕk-seçiktir ve takdire
daha az yer bÕrakmaktadÕr. Bu açÕdan, yeni yasal düzenlemenin getirdi÷i
hukukî koruma ve güvenlik daha yo÷undur.
YabancÕlarÕn økametine øliúkin BazÕ Ortak Hükümler
økamet izni türleri YUKK düzenlemesinde birbirinden farklÕ düzenlemelere tâbi kÕlÕnmÕú olsa da, genel olarak yabancÕlarÕn ikameti hususunda
göz önünde tutulmasÕ gereken bazÕ ortak esaslar vardÕr. Bunlara kÕsaca de÷inilmesi yerinde olacaktÕr.
økamet izinlerinin uzatÕlmasÕnda, valilikler yetkili makam olarak belirtilmiútir (m. 24). Türkiye içinden yapÕlan ikamet izin talebinin reddi, iznin
uzatÕlmamasÕ veya iptali ile bu iúlemlerin tebli÷i valiliklerce yapÕlÕr. YabancÕ
açÕsÕndan olumsuz sonuçlar do÷uran bu iúlemler yapÕlÕrken, yabancÕnÕn özel
durumu, menfaatleri (aile ba÷larÕ, ikamet süresi vb.) dikkate alÕnarak söz
konusu kararÕn ertelenmesi mümkün kÕlÕnmÕútÕr (m. 25/1).
YUKK hükümlerinin, bu kapsamda, ikamet iznini düzenleyen hükümlerin uygulanmasÕnda, zorunlu kamu hizmeti, e÷itim ve sa÷lÕk nedenleri hariç
bir yÕlda toplam altÕ ayÕ geçen veya son beú yÕl içinde toplam bir yÕlÕ aúan
Türkiye dÕúÕnda kalÕúlar ikamette kesinti sayÕlÕr. Bu durumda, ikamet izni
baúvurularÕnda veya baúka bir ikamet iznine geçiúlerde önceki izin süreleri
hesaba katÕlmaz (m. 28).
YUKK m. 26/1 uyarÕnca, tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya
da idarî gözetim altÕnda geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancÕlarÕn
22

Türkiye’ye giriú yasa÷Õ ve Türkiye’den sÕnÕr dÕúÕ edilme konusunda benzer içerikte hükümler için bkz. YUKK m. 9, 53/2.

79

burada geçirdikleri süreler ikamet izin süresinin ihlâli sayÕlmaz. Ancak Kanunun ifadesinden anlaúÕldÕ÷Õ kadarÕyla, bu kiúilerin ikamet izinlerinin iptal
edilmesi mümkündür. Bu ba÷lamda, Türkiye’de tutuklu olan yabancÕ kiúiler,
ikamet süreleri sona erse de, ikamet izin süresini ihlâl etmiú kabul edilmeyeceklerdir; ancak uygun görülürse, belirtilen kiúilerin (varsa) ikamet izinleri
iptal edilebilecektir. Zira bu durumda, yabancÕlarÕn Türkiye’de bulunmalarÕ
bir zorunlulu÷un sonucu olmaktadÕr.23
Öte yandan, konsolosluklardan ikamet ve çalÕúma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancÕlar, giriú tarihinden itibaren en geç yirmi iú günü içinde
adres kayÕt sistemine kayÕtlarÕnÕ yaptÕrmak zorundadÕrlar (m. 26/2).
økamet izinleri arasÕ geçiúleri düzenleyen YUKK m. 29 hükmü uyarÕnca, yabancÕlar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi
veya farklÕ bir gerekçenin ortaya çÕkmasÕ halinde, yeni kalÕú amacÕna uygun
ikamet izni talebinde bulunabilir (m. 29).
økamet øzninin Düzenlenmesi ile Giriú, SÕnÕr DÕúÕ ve ÇalÕúma øzni
ArasÕndaki Ba÷lantÕlar
YabancÕlarÕn Türkiye’de økametleri ile Türkiye’ye Giriúleri ArasÕndaki Ba÷lantÕ
YUKK’un yabancÕlarÕn Türkiye’ye giriúini düzenleyen veya bu konuyla
irtibat içinde bulunan hükümleri, bazÕ belgelerin giriú vizesi yerine geçece÷ini belirtmiútir.24 Bu ba÷lamda, YUKK m. 12/1, b hükmü, Türkiye’ye giriú
yapaca÷Õ tarih itibarÕyla, geçerli ikamet veya çalÕúma izni bulunanlardan
Türkiye’ye giriúte vize úartÕ aranmayaca÷ÕnÕ hükme ba÷lamÕútÕr. Yürürlükten
kaldÕrÕlan YøSK m. 13, ikamet tezkeresi sahibi yabancÕlardan, geri dönmek
üzere Türkiye dÕúÕna giden ve ikamet tezkeresinin süresi bitmeden Türkiye’ye dönen yabancÕlar için vize úartÕ aranmayaca÷ÕnÕ bildirmiúti. YUKK’un
öngördü÷ü muafiyet, daha kapsayÕcÕdÕr. YUKK’un getirdi÷i yeni sistem
çerçevesinde, ikamet izni için ülke dÕúÕndan baúvuruda bulunulmasÕ adeta
temel kural olarak düzenlendi÷inden, ikamet izni sahiplerinin vize muafiyetinden yararlanmalarÕ olumlu ve makul bir düzenleme olarak yorumlanmÕútÕr.25
Öte yandan, ikamet izninden muaf tutulmuú kiúilerin (m. 20) giriú vizesi
zorunlulu÷undan da muaf olup olmayacaklarÕ üzerinde durulmasÕ gereken
23

Çelikel ve (Öztekin) Gelgel, s.100.
AyrÕntÕlÕ tahlil için bkz. BarÕú Teksoy, “6458 SayÕlÕ YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma
Kanununa Göre YabancÕlarÕn Vize Alma Zorunlulu÷u”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt 62, SayÕ 3, s.864 vd.
25
Bkz. bu yönde, Teksoy, s.867.
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bir husustur. TVK m. 28 kapsamÕna giren yabancÕlar hem ikamet izni, hem
de vize muafiyetinden faydalanÕrlar (m. 20/1, f, m. 12/1, ç). Ancak, ikamet
izni muafiyetinden faydalananlar arasÕnda yer alan, Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk görevlilerinin, onlarÕn aile bireylerinin, uluslararasÕ
kuruluú temsilcilerinin, uluslararasÕ anlaúmalarla ikamet izninden muaf tutulanlarÕn vize muafiyetine tâbi kabul edilip edilmeyece÷i belirsizdir. Bu kiúiler adÕna, m. 20/2, c, ç, d, e bentleri gere÷ince özel belge düzenlenmektedir.
Bir görüúe göre, Kanunda açÕkça belirtilmese de, bu belgeler ikamet izni
yerine geçen belge sayÕlmalÕdÕr. AyrÕca, YUKK’nda, vatansÕz kiúi kimlik
belgesi (m. 50/2), uluslararasÕ koruma baúvurusu sahibi kimlik belgesi (m.
76/4), uluslararasÕ koruma statüsü sahibi kimlik belgesi (m. 83/3) gibi ikamet
izni yerine geçece÷i açÕkça bildirilen belgeler düzenlenmiútir. Bu belge sahipleri ve amaçsal yorumla, “ikamet izni yerine geçen belge” sayÕlabilen
belgelere sahip olanlar vize muafiyetinden de faydalanmalÕdÕrlar. Ülke içinde ikamet ülkeye giriúten çok daha fazla önem taúÕdÕ÷Õna göre, ikamet için
tanÕnan serbestlik evleviyetle ülkeye giriú için de tanÕnmalÕdÕr.26 YUKK’nun
amaçsal ve sistematik yorumla ele alÕnmasÕ, varÕlan sonucu mantÕklÕ kÕlmaktadÕr. Ancak, vize muafiyeti, Kanunun 12. maddesinde açÕk ve kesin ifadeyle
düzenlenmiútir. YUKK oldukça ayrÕntÕlÕ, yarÕ-kazüistik denilebilecek bir
düzenleme içerdi÷inden, açÕk kanun hükmü karúÕsÕnda, kanunun bütününün
göz önünde tutulmasÕ sonucunda dolaylÕ olarak eriúilecek bir de÷erlendirmenin nasÕl bir a÷ÕrlÕk taúÕyaca÷Õ tam olarak belli de÷ildir. Kanaatimizce, ikamet muafiyetinin vize muafiyeti sonucu do÷uraca÷ÕnÕn açÕkça hükme ba÷lanmasÕ daha yerinde olurdu.
YabancÕlarÕn Türkiye’de økametleri ile Türkiye’den SÕnÕr DÕúÕ Edilmeleri ArasÕndaki Ba÷lantÕ
YUKK uyarÕnca, yabancÕlarÕn ikametine dair usulsüzlükler ve ihlâller
sÕnÕr dÕúÕ etme iúlemine dayanak oluúturur. HakkÕnda sÕnÕr dÕúÕ etme kararÕ
alÕnacak kiúiler arasÕnda, ikamet izinleri için yapÕlan iúlemlerde sahte belge
kullananlara, ikamet izinleri iptal edilenlere, ikamet izin süresinin sona ermesinden itibaren meúru gerekçe olmadan bu süreyi on günden fazla ihlâl
edenlere, ikamet izni uzatma baúvurularÕ reddedilenlerden, on gün içinde
Türkiye’den çÕkÕú yapmayanlara yer verilmiútir (m. 54/ 1, c, f, g, j). Baúvurusu reddedildi÷i, kabul edilemez olarak de÷erlendirildi÷i, uluslararasÕ korumadan hariç tutuldu÷u, yararlandÕ÷Õ statü sona erdi÷i vs. için uluslar arasÕ
koruma kurumu çerçevesinde (ve kanunun di÷er hükümlerine göre) Türkiye’de kalma hakkÕ bulunmayan kiúilerin (m. 54/ i) durumu da bu kapsam
26

Bu yorum için bkz. Teksoy, s.868-869.
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içinde de÷erlendirilebilir. økametle ilgili neredeyse her tür kural ihlâlinin
sÕnÕr dÕúÕ etme gibi a÷Õr sonuçlar do÷uran bir iúlemle karúÕlÕk bulmasÕ tartÕúmaya açÕktÕr.
YabancÕlarÕn Türkiye’de økametleri ile Türkiye’de ÇalÕúma øzinleri
ArasÕndaki Ba÷lantÕ
YUKK’nun getirdi÷i yeniliklerin en önemlilerinden biri, geçerli çalÕúma
izninin ikamet izni sayÕlmasÕdÕr. Buna göre, geçerli çalÕúma izni ile 4817
sayÕlÕ YabancÕlarÕn ÇalÕúma øzinleri HakkÕnda Kanunun27 10. maddesi uyarÕnca verilen çalÕúma izni muafiyet teyit belgesi, çalÕúma izni süresi kadar
ikamet izni harcÕ tahsil edilmesi kaydÕyla, ikamet izni yerine geçer (m. 27).
YUKK m.123/5, c hükmüyle 4817 sayÕlÕ 12. maddesi 1. fÕkrasÕna getirilen
de÷iúiklik gere÷ince, yabancÕlar ilk çalÕúma izni baúvurularÕnÕ bulunduklarÕ
ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarÕna yapar. Konsolosluk, bu
baúvurularÕ do÷rudan BakanlÕ÷a iletir. BakanlÕk, ilgili mercilerin görüúlerini
alarak 5 inci maddeye göre baúvurularÕ de÷erlendirir; durumu uygun görülen
yabancÕlara çalÕúma izni verir. YabancÕlar, konsolosluklardan almÕú olduklarÕ
çalÕúma izinlerinde belirtilen süre kadar Türkiye’de kalÕp çalÕúabilir.
Sonuç
YabancÕlarÕn Türkiye’de ikametlerine iliúkin YUKK düzenlemesini genel olarak de÷erlendirdi÷imizde, aúa÷Õda özetlenen noktalarÕn altÕ çizmeyi
gerekli görüyoruz:
-økametin farklÕ türleri yasal dayana÷a kavuúmuú ve AB mevzuatÕ ile
uluslararasÕ koruma kurumu do÷rultusunda çeúitlenmiútir. økamet izni baúvurusunun ülke dÕúÕndan yapÕlmasÕ ilke haline gelmiútir. økamet izninin uzatÕlmasÕnÕn mümkün olmadÕ÷Õ haller açÕkça Kanunda düzenlenmiútir. økamet
izninin reddedilece÷i/ iptal edilece÷i haller nispeten açÕk ifadelerle belirtilmiútir.
-ÇalÕúma izni ve vize zorunlulu÷u ile ilgili hükümlerle ikamet düzenlemesi arasÕnda ba÷lantÕ kurulmuútur; bu da pratikte ortaya çÕkan ihtiyaçlara
uygundur. Ancak özellikle ikamet izni muafiyeti ile vize muafiyeti arasÕnda
net ba÷lantÕ kurulmasÕnÕ sa÷layacak genel bir düzenlemenin yoklu÷u hissedilmektedir.
-SÕnÕr dÕúÕ etme sebepleri arasÕnda, ikamet iznine dair neredeyse her türlü ihlâl eylemine, usulsüzlü÷e yer verilmesi uygulamada sÕkÕntÕ do÷urabilir.
27
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-økamet izninin reddedilece÷i haller, ikamet izninin iptali, uzatÕlmasÕnÕn
reddi sebepleri temelde açÕk-seçik ifadelerle belirtilmiútir. Bu alanlarda,
ødareye çok sÕnÕrlÕ takdir yetkisi verilmiútir.
-YabancÕ ö÷rencilerin çalÕúma hakkÕnÕn belli sÕnÕrlar içinde teyit edilmesi olumlu olmuútur.
Son tahlilde, YUKK’nun ikamete iliúkin düzenlemeleri, oldukça eskimiú mevzuat hükümleri ile genelgelerle getirilen, gündelik ihtiyaçlarÕn zorlamasÕ ile kabul edilmiú kurallardan oluúan karma bir yapÕnÕn yerini almasÕ
yönünden olumludur. Geniú, belirsiz, takdiri nitelikteki hükümlerin yerine
açÕk ve ayrÕntÕlÕ yasa kurallarÕnÕn tatbiki, her durumda, yabancÕ kiúiler açÕsÕndan daha fazla hukukî güvenlik anlamÕna gelecektir.
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AB SÜRECøNDE DÜZENSøZ GÖÇLE MÜCADELE
VE AB BAKANLIöI
Ege ERKOÇAK
Öncelikle Avrupa TopluluklarÕ AraútÕrma ve Uygulama Merkezi ve
Konrad Adenauer Stiftung’a bu konuda bu derece önemli ve geniú katÕlÕmlÕ
bir toplantÕ düzenledikleri için çok teúekkür ediyoruz. Düzensiz göçle mücadele, Avrupa Birli÷i ile iliúkilerimiz ba÷lamÕnda ön planda olan bir konu
olmakla beraber zaman zaman kamuoyuna da birtakÕm krizlerle de yansÕmaktadÕr. Ama yÕllar geçtikçe düzensiz göçle mücadelenin önemi ve görünürlü÷ü sadece akademik çevreler tarafÕndan de÷il kamuoyu tarafÕndan da
anlaúÕlmaktadÕr. Özellikle önümüzdeki dönemde Geri Kabul AnlaúmasÕ ve
vize konularÕ gündemde oldu÷u için düzensiz göç konusu da gündemde olacaktÕr. Suriye vatandaúlarÕnÕn Türkiye’ye gelmesi ile birlikte düzensiz göçle
mücadele konusu farklÕ farklÕ krizlerle Türkiye Avrupa Birli÷i iliúkilerinde
önemli bir noktayÕ oluúturacaktÕr. Ancak baktÕ÷ÕmÕz zaman, düzensiz göçle
mücadele konusu, hem Türkiye aday ülke statüsünü aldÕktan sonra özellikle
“Adalet” ve “øçiúleri” baúlÕ÷Õ altÕnda hem de Avrupa Birli÷i ile yürüttü÷ümüz katÕlÕm müzakerelerinin 24. Adalet, Özgürlük, Güvenlik FaslÕ kapsamÕnda da sÕklÕkla iúbirli÷i yaptÕ÷ÕmÕz bir konudur. DolayÕsÕyla biraz özelden
genele gelmiú olaca÷Õz ama ben konuyu biraz Avrupa Birli÷i ile iliúkileri
açÕsÕndan, incelemek istiyorum. Çünkü belki de “AvrupalÕlaúma” kelimesi
altÕnda inceledi÷imiz mevzuatÕn AB müktesebatÕ ile uyumlaúmasÕnÕn örneklerini en çok gördü÷ümüz alanlardan bir tanesi düzensiz göçle mücadele
alanÕ olmuútur. SayÕn Göç ødaresi Genel Müdür YardÕmcÕmÕzÕn da bizlere
çok kÕsa ve özet bir úekilde temel esaslarÕnÕ paylaútÕ÷Õ, aslÕnda çok kapsamlÕ
bir kanun olan YabancÕlar UluslararasÕ Koruma Kanunu’nun çÕkma sebebi
biraz da bu Avrupa Birli÷i ile olan iliúkilerin yarattÕ÷Õ ivmedir. Avrupa Birli÷i üyeli÷ine adaylÕk sürecimizde KatÕlÕm OrtaklÕ÷Õ Belgesi, Ulusal Program
ve ølerleme RaporlarÕ gibi temel belgeleri detaylÕ olarak inceledi÷imiz zaman
bunu rahatlÕkla görebiliyoruz.
Avrupa Birli÷i BakanlÕ÷Õ, Siyasi øúler BaúkanÕ.

Türkiye Avrupa Birli÷i iliúkilerinin bugün içinde bulundu÷u durumu
düúündü÷ümüzde 23. YargÕ ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik FasÕllarÕnÕ bir bütün olarak de÷erlendirdi÷imizde müzakere sürecinin omurgasÕnÕ oluúturan fasÕllar olarak nitelendirmek mümkündür. Bunu
Avrupa Komisyonu’nun 2011 yÕlÕ Geniúleme Strateji Belgesi’ndeki yeni
yaklaúÕmda belirtilen ve bundan sonra Avrupa Birli÷i’ne aday olacak ülkelerin müzakerelerde di÷er fasÕllarda ilerleyebilmek adÕna 23. ve 24. FasÕllarÕn
öncelikli olarak açÕlmasÕ zorunlulu÷undan da anlayabiliriz. Geldi÷imiz noktada ise Türkiye-AB øliúkileri açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda 24. FasÕl Avrupa Birli÷i’ne üye olmuú olan Güney KÕbrÕs Rum Yönetimi tarafÕndan tek taraflÕ olarak veto edilmiú durumdadÕr, baúka bir deyiúle bu fasÕl maalesef siyasi blokaj
altÕndadÕr. Bu sÕkÕntÕya ra÷men bugün Adalet, Özgürlük, Güvenlik faslÕ kapsamÕnda gelinen noktayÕ politikalarÕn AvrupalÕlaúmasÕ açÕsÕndan çok önemli
buluyorum.
Düzensiz göçle mücadelede 2001 yÕlÕndan bu yana Türkiye Avrupa Birli÷i arasÕndaki mali iúbirli÷i kapsamÕnda çok önemli bir biçimde kaynak
aktarÕmÕ yapÕlmaktadÕr. Biraz sonra bu kaynak aktarÕmÕndan belli örnekler
de vermek istiyorum size. Ancak son on yÕlda Türkiye’de çok büyük de÷iúimler yaúandÕ, bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. 1998 ila 2003
yÕllarÕ arasÕnda yayÕmlanan ølerleme RaporlarÕna bakÕldÕ÷Õnda; Türkiye’den
“kaynak ülke” olarak dahi bahsedilebiliyor. AynÕ dönemi kapsayan ABD
DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan Raporlarda da bu durumu benzer
úekilde görmek mümkün. Ancak bugün geldi÷imiz noktada Türkiye sadece
transit ve kaynak ülke de÷il, aynÕ zamanda hedef ülke olmuú durumdadÕr.
Bunu østanbul, øzmir, Ankara gibi büyük úehirlerimizde sokaklarda dolaútÕ÷ÕmÕzda rahatlÕkla görebiliyoruz. Tabi ki belirli düzenli göç politikalarÕnÕn
oluúmasÕ ve küreselleúmenin etkisiyle e÷itim ve iúgücünün dünyada biraz
daha serbest dolaúÕyor olmasÕ da önemli, ama düzensiz göçmenler de bu
artÕúÕn mühim bir parçasÕnÕ oluúturmaktadÕr. Tabii ki bu kavram yani düzensiz göç, yasadÕúÕ göç olarak da bugüne kadar nitelendirildi. Ancak, konuya
biraz daha insani yaklaúabilmek adÕna yasadÕúÕ göç/göçmen yerine özellikle
YabancÕlar UluslararasÕ Koruma Kanunu çalÕúmalarÕ kapsamÕnda da sÕklÕkla
tartÕúÕlan “düzensiz göç/göçmen” kavramÕ üzerinde uzlaúÕldÕ.
Bu konu gerçekten Türkiye ile Avrupa Birli÷i iliúkileri açÕsÕndan önemli
zira bir az önce DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ temsilcimizin de bahsetti÷i gibi Yunanistan ve Bulgaristan yetkilileri ülkelerindeki düzensiz göçmen sayÕlarÕnda da
bir artÕú oldu÷unda hemen DÕúiúleri BakanlÕ÷ÕmÕza gelerek çeúitli temaslarda
bulunuyorlar. øki, üç sene önce Yunanistan’Õn Meriç’te kurdu÷u 12 km’lik
tel örgü duvarÕ gündemdeyken bugün Bulgaristan’Õn kurmak üzere çalÕúmalara baúladÕ÷Õ 35 km’lik duvar konusunda kamuoyunda pek fazla bir úey
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duymuyoruz. Öte yandan uluslararasÕ hukuku da unutmamak gerekiyor.
Konuya Birleúmiú Milletler özellikle de Mülteciler Yüksek Komiserli÷i açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda da Suriyelilerin durumunun aslÕnda savaú hukuku çerçevesinde de÷erlendirilmesi gerekmektedir. DolayÕsÕyla Yunanistan ve Bulgaristan’Õn yaptÕklarÕ da farklÕ bir açÕdan BM nezdinde ele alÕnacaktÕr diye
düúünüyorum. Bu yönde açÕklamalar da zaten mevcut.
Tekrar Türkiye AB iliúkilerine dönersem; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslÕ temel olarak øçiúleri alanÕndaki AB müktesebatÕndan oluúan bir
alandÕr. Bu faslÕn içine göç, iltica, dÕú sÕnÕrlar, vize politikasÕ, organize suçlarla mücadele, insan ticareti ile mücadele, uyuúturucu ile mücadele giriyor.
Bunlara ilave olarak polis iúbirli÷i, adli iúbirli÷i, gümrük iúbirli÷i konularÕ da
yirmi dördüncü faslÕn içinde toplanÕyor. DolayÕsÕyla 24. FasÕl uluslararasÕ
iúbirli÷inin ön planda oldu÷u bir fasÕl ve gerek AB’deki politikalarÕn úekillenmesinden gerek uluslararasÕ bütün politik geliúmelerden söz konusu mevzuat sürekli olarak etkileniyor ve dinamik bir úekilde geliúiyor.
Bu çerçevede baktÕ÷ÕmÕz zaman, 24. FasÕl kapsamÕnda, SayÕn Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü temsilcisinin ifade etti÷i üzere düzensiz göçle mücadele alanÕnda Türkiye önemli mevzuat de÷iúikliklerini hayata geçirmiútir.
KÕsaca hatÕrlatmak gerekirse, göçmen kaçakçÕlÕ÷Õ suç tanÕmÕ 2006 yÕlÕnda
yürürlü÷e giren Türk Ceza Kanunu kapsamÕnda tanÕmlanmÕú ve daha sonra
yapÕlan de÷iúiklikle göçmen kaçakçÕlÕ÷Õna teúebbüs edenlerin de sanki bu
suçu iúlemiú gibi cezalandÕrÕlmasÕ öngörülmüútür. Bütün geliúmeleri aslÕnda
Türkiye’nin AB yolundaki ilerlemesinin düzenli olarak incelendi÷i ilerleme
raporlarÕna da baktÕ÷ÕmÕz zaman görmek mümkündür. Delegasyonun temsilcisi bundan genel olarak bahsetti mi bilemiyorum. DolayÕsÕyla düzensiz göçle mücadele alanÕ, ilerleme raporlarÕnda yer alan tespitlerin Türkiye tarafÕndan ciddiye alÕnarak somut politikalara dönüútürüldü÷ünün de önemli bir
göstergesi olmaktadÕr. Avrupa Birli÷i’nin do÷al olarak kendi öncelikleri var.
Bu önceliklerin arasÕnda da sÕnÕrlarÕnÕn korunmasÕ baúlarda yer alÕyor. Yine
biraz önce öyle bir soru gelmiúti; artÕk Avrupa Birli÷i’nin sÕnÕrlarÕnÕ mÕ koruyacak Türkiye diye. Tabi ki üye oldu÷u zaman koruyacak. Buna paralel
olarak bahsedecek olursak; sÕnÕr yönetimi alanÕnda da bir kanun tasarÕsÕ tasla÷Õ çalÕúmasÕ øçiúleri BakanlÕ÷ÕmÕz tarafÕndan yürütülmektedir. AslÕnda
göçle ilgili olarak iltica ve göç büromuzla beraber entegre sÕnÕr yönetiminin
koordinasyonuna yönelik büromuz da 2008 yÕlÕnda kurulmuútur. 2008 yÕlÕndan bu yana da özelikle YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu, øltica
ve Göç Büromuzun çok yo÷un dört senelik çalÕúmasÕ sonunda ortaya çÕkmÕútÕr.
Yine entegre sÕnÕr yönetimi alanÕnda da çok önemli çalÕúmalara imza
atÕlmÕú durumda. Bu konunun özellikle 24. FasÕl altÕnda ilerledi÷ini düúünür87

sek tüm bu çalÕúmalarÕn belli bir temelde yürütüldü÷ünden bahsetmek mümkündür. Peki, hangi temelde yürütülmektedir? Bildi÷iniz gibi her ne kadar
24. FaslÕ blokaj altÕnda olsa ve tarama sonu raporu resmi yollardan tarafÕmÕza iletilmemiú olsa dahi tarama sonu raporu gayri resmî yollardan elimize
geçmiúti. Bu çerçevede de veto sürecini yani faslÕn açÕk ya da kapalÕ olmasÕnÕ çok da dikkate almadan çalÕúmalarÕmÕzÕ sürdürdü÷ümüzü ifade edebiliriz.
Bu faslÕn açÕlmasÕ için çok yo÷un çalÕúmalar sürdürülüyor ve 23 ve 24. FasÕllarÕn Avrupa Birli÷i’nin yeni geniúleme yaklaúÕmÕ çerçevesinde öncelikli
fasÕllar olmasÕndan da yola çÕkarak yakÕn zamanda açÕlmasÕ için önemli görüúmeler yapÕlÕyor. 2006 yÕlÕnda yapÕlan tarama toplantÕlarÕ sonrasÕnda Komisyon tarafÕndan hazÕrlanan raporda Türkiye’ye bu faslÕn açÕlabilmesi için
çeúitli açÕlÕú kriterleri yer almÕútÕ. Daha önce bahsetti÷im veto durumundan
dolayÕ bildirilmiúti diyemiyorum. Söz konusu açÕlÕú kriterlerinden bir tanesi
øltica ve Göç Ulusal Eylem PlanÕ çerçevesinde Türkiye’nin yasadÕúÕ göçmenler, mülteciler, iltica baúvurusunda bulunanlar için gerekli olan altyapÕsÕnÕ bir
an önce kurabilmesi amacÕyla içinde takvim ve öncelikler olan bir yol haritasÕ hazÕrlamasÕ, aynÕ zamanda da Cenevre Sözleúmesi’nden co÷rafi sÕnÕrlamanÕn ne zaman kaldÕrÕlaca÷ÕnÕn bir takvim çerçevesinde gösterebilmesiydi.
ùimdi geldi÷imiz noktada YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunumuz
yürürlü÷e girmiú durumda, DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ temsilcimiz Cenevre Sözleúmesi’ndeki co÷rafi sÕnÕrlamadan da bahsetti, onun da büyük ihtimalle üyelikle birlikte kaldÕrÕlabilece÷ini bütün toplantÕlarda söyledik. Avrupa Birli÷i
tarafÕndan da bizim bu tutumumuz genel olarak kabul görülmüú durumda.
Müzakereler sürmekle birlikle tutumumuzu nispeten anlayÕúla karúÕlamÕú
durumdalar. DolayÕsÕyla bu ilk açÕlÕú kriteri aslÕnda yüzde doksan yerine
gelmiú durumda ve blokaj kalktÕ÷Õ takdirde de hemen bu açÕlÕú kriterini yerine getirdik diyebilece÷imiz bir durum mevcut.
Di÷er açÕlÕú kriteri, Geri Kabul AnlaúmasÕ müzakerelerini sonuçlandÕrmaya yönelik olacak úekilde sürekli bir biçimde devam etmesi. Bu müzakereler sekiz tur görüúme sonunda sonuçlandÕrÕldÕ ve geçti÷imiz Haziran ayÕnda parafe edildi. Bundan sonra geriye imza süreci kalÕyor. Yine DÕúiúleri
BakanlÕ÷Õ temsilcimizin bahsetti÷i gibi imzalanma süreci ister istemez sürmekte çünkü bunun karúÕlÕ÷Õnda da bir vize muafiyeti konusu var. Vize muafiyeti ile ilgili olarak da yine görüúmeler sürmekte. DolayÕsÕyla bu açÕlÕú
kriteri de yerine gelmiú durumdadÕr.
Üçüncü açÕlÕú kriterine geldi÷imiz zaman, söz konusu kriter Türkiye’nin
örgütlü suçla mücadele alanÕnda AB kavramlarÕ ile uyumlu çok yÕllÕ ve çok
disiplinli bir örgütlü suçla mücadele stratejisi yapmasÕ ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik de bir eylem planÕ hazÕrlamasÕ úeklinde. Hem strateji de hem
eylem planÕ yürürlü÷e girdi. Eylem planÕnÕn güncelleme çalÕúmalarÕ da ta88

mamlandÕ ve ikinci dönem eylem planÕ da yapÕldÕ. DolayÕsÕyla bu gayri
resmî açÕlÕú kriteri de karúÕlanmÕú durumdadÕr.
Dördüncü husus ise, yine entegre sÕnÕr yönetimi alanÕnda içinde takvim,
idari kapasite, alÕnacak tedbirler, insan kaynaklarÕ politikasÕnÕ barÕndÕran bir
yol haritasÕ hazÕrlanmasÕ. Bu da bu fasÕl açÕldÕ÷Õ takdirde hâlihazÕrda yürütülen çalÕúmalar do÷rultusunda karúÕlanabilecek durumda. DolayÕsÕyla yirmi
dördüncü fasÕl açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda müzakereler e÷er rayÕna girdi÷i takdirde biz bu faslÕ rahatlÕkla açabilecek durumdayÕz.
Bu noktada biraz ølerleme Raporuna de÷inmek istiyorum. Demin de
vurguladÕ÷Õm üzere, 2013 yÕlÕ ilerleme raporuna baktÕ÷ÕmÕzda Türkiye’nin
yaptÕklarÕnÕn çok açÕk bir úekilde yansÕtÕldÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Olumlu bir úekilde de yansÕtÕlÕyor. Ama sonuca baktÕ÷ÕmÕz zaman özellikle uyumumuz “erken aúamada” diye tanÕmlanmÕú. Bu da biraz müzakere sürecinin normal
rayÕnda yürümemesinden kaynaklanÕyor. Çünkü 2001 yÕlÕndan bu yana yayÕmlanan ilerleme raporlarÕna baktÕ÷ÕmÕzda bütün ilerlemelerimiz hep yÕllÕk
bazda kayÕt altÕna alÕnmÕú. Ancak geldi÷imiz noktada 2013 yÕlÕ için erken
aúamada deniliyor. Hâlbuki tüm panelistlerimiz de bahsetti, bu alanda çok
önemli ilerlemeler kaydedilmiú durumda, dolayÕsÕyla bunu erken aúama olarak tanÕmlanmasÕnÕ adil bulmuyoruz. SayÕn Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü
temsilcimizin verdi÷i rakamlara bakacak olursak 2004 yÕlÕndan bugüne kadar ülkemizde 500.000 düzensiz göçmen yakalanmÕú.. Özellikle Sahil Güvenlik KomutanlÕ÷ÕmÕz, bilhassa 2005 sonrasÕnda çok önemli çalÕúmalarda
bulunmuú durumda. DolayÕsÕyla Türkiye burada aslÕnda sadece Avrupa Birli÷i için de÷il ama kendi çÕkarlarÕ için de düzensiz göçle çok önemli bir mücadele içerisinde yer almakta. Bu hususa ve SayÕn Genel Müdür YardÕmcÕmÕzÕn yansÕttÕ÷Õ sayÕlara baktÕ÷ÕmÕz zaman Türkiye’de günde ortalama 136
düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafÕndan yakalanÕyor gibi tablo ortaya
çÕkÕyor. Avrupa Birli÷i’nin Varúova’da yerleúik “Frontex” ismindeki sÕnÕr
yönetimi teúkilatÕ, özellikle düzensiz göçmenlerle mücadelede, günlük yakalama sayÕlarÕ yaklaúÕk 136 seviyesindeyken Yunanistan’Õn hemen yardÕmÕna
koútu ve ortak harekâtlar baúlattÕ. Türkiye’ye baktÕ÷ÕmÕzda ise geçti÷imiz
yÕllarÕn ortalamasÕ olarak günlük 110 yakalama görüyoruz. DolayÕsÕyla Avrupa Birli÷i açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda, Türkiye’de güvenlik güçleri düzensiz
göçle mücadelede üzerine düúeni belki de fazlasÕyla yapmakta.
Size biraz da projelerden bahsetmek isterim. Türkiye’de AB’ye katÕlÕm
süreci paralelinde özellikle bu politikalarÕn oluúmasÕnda, ortaya çÕkmasÕnda
ve desteklenmesinde KatÕlÕm öncesi mali yardÕm niteli÷inde AB hibeleriyle
desteklenen ve yürütülen projeler çok önemli bir iúlev gördü. 2002 yÕlÕna
geri döndü÷ümüzde Türkiye düzensiz göç, iltica ve entegre sÕnÕr yönetimi
politikalarÕ alanlarÕnda baúta Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve di÷er kolluk
89

kuvvetlerimiz olmak üzere çok farklÕ kurumla önemli bir çaba içerisindeydi.
Ancak o günlerde polis teúkilatÕmÕza herhangi bir ziyarete gitti÷imizde polis
arkadaúlarÕmÕzÕn kendi aralarÕnda para toplayarak bir SudanlÕyÕ veya NijeryalÕyÕ ülkesine göndermeye çalÕútÕ÷Õna úahit oluyorduk. Ben bizzat úahit
oldu÷um için bunu rahatlÕkla anlatabiliyorum. DolayÕsÕyla o zamanlar ortada
bir politika eksikli÷i oldu÷unu söyleyebiliriz. Avrupa Komisyonu 2002 yÕlÕ
tüm mali paketini onaylamadan önce bir mektupla dedi ki “Türkiye’nin entegre sÕnÕr yönetimi stratejisi ve iltica göç stratejisi oluúturmasÕna yönelik bir
eylem planÕ hazÕrlanmasÕ amacÕyla iki proje geliútirin”. AyrÕca tüm mali
yardÕm paketi için de bu iki projeye dayalÕ bir koúulluluk getirildi. O dönem
ilgili birimler kendi aralarÕnda konuyu inceledikten sonra bu ihtiyacÕn farkÕna vararak bu konuda bir proje baúlattÕlar. Bu projelerin hazÕrlanmasÕ ve
onaylanmasÕndan bu yana da bu alanda birçok proje uygulandÕ.
Projelere genel olarak bakacak olursak, açÕkçasÕ 2007-2013 arasÕnda
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alanÕnda 334 milyon Avroluk bir proje paketinden bahsedebiliriz. Paketin büyük bir kÕsmÕ düzensiz göçle mücadele,
iltica sisteminin oluúturulmasÕ alanÕna yönelik projelerden oluúmaktadÕr.
2002-2011 dönemine baktÕ÷ÕmÕzda, úu ana kadar bitmiú projelerde düzensiz
göçle mücadele, göç yönetimi ve sÕnÕrlar alanÕnda toplamda 214 milyon Avroluk bir kaynak harcanmÕú durumdadÕr. Önümüzdeki döneme bakacak olursak, yine yeni bir yaklaúÕm dönemi oldu÷unu görüyoruz çünkü Komisyon
her bütçe döneminde geniúlemede yeni bir yaklaúÕmÕ benimsiyor. Türkiye
maalesef bu geniúleme sürecinin müdavim üyesi oldu÷u için de bu geçiú
sürecinin sÕkÕntÕlarÕnÕ, sancÕlarÕnÕ bürokrasimizle beraber yaúÕyoruz. Önümüzdeki dönemde 2014’ten 2020’ye kadar her sene 72,5 milyon Avronun
göç yönetimi ve sÕnÕrlar alanÕnda programlanmasÕ bekleniyor. Toplamda da
bu döneme tahsis edilen miktar 435 milyon Avro. Peki, bu miktar yeterli mi?
Ona da yine bir AB projesi, bir sÕnÕr yönetimi projesi çÕktÕsÕyla belki cevap
vermek gerekir. Türkiye’nin sÕnÕr yönetiminde AB müktesebatÕ ile uyum
sa÷lamasÕ personel giderleri hariç, personelin e÷itilmesi ve gerekli ekipmanÕn AB müktesebatÕ ile uyumlu bir úekilde alÕnmasÕ için toplam ihtiyaç duyulan bütçe 3 milyar 800 milyon Avro olarak hesaplanmÕú. DolayÕsÕyla öngörülen 435 milyon Avroluk rakam, ki ço÷u entegre sÕnÕr yönetimi alanÕnda
kullanÕlmayacak, pek yeterli gözükmemekte. DolayÕsÕyla, Türkiye bunu
kendi kaynaklarÕ ile yapmak durumunda bu yüzden de özellikle müzakerelerimizin önemli konularÕndan birini 24. FaslÕn açÕlmasÕ durumunda ayrÕ bir
kanaldan AB’nin Türkiye’ye bütçe aktarÕmÕnda bulunmasÕ oluúturuyor.
Genel olarak benim söyleyebileceklerim bunlar. Ancak tabi ki sorularÕnÕz olursa cevaplamak isterim. Beni dinledi÷iniz için çok teúekkür ederim.
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AB SÜRECøNDE DÜZENSøZ GÖÇLE MÜCADELE
VE DIùøùLERø BAKANLIöI
Esen ALTUö

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafÕndan gerçekleútirilen “Türkiye’nin Avrupa Birli÷i KatÕlÕm Süreci Ba÷lamÕnda Düzensiz Göçle
Mücadele” temalÕ Konferansa davetiniz için çok teúekkür ederim.
Son yÕllarda, bölgemizde yaúanmakta olan geliúmeler sonucunda “göç”,
dÕú politikamÕzÕn giderek öne çÕkan ve önem arz eden bir konusu haline gelmiútir. Göç, iltica ve vize konularÕ insan odaklÕ dÕú politikamÕzÕn öncelikli
alanlarÕndan birini oluúturmaktadÕr. Göç olgusunun uluslararasÕ gündemde
de ön sÕralarda yer almaya baúladÕ÷ÕnÕ görüyoruz.
Bu ba÷lamda 2008 yÕlÕnda BakanlÕ÷ÕmÕz bünyesinde Göç, øltica ve Vize
Genel Müdür YardÕmcÕlÕ÷Õ oluúturulmuútur.
Ülkemiz farklÕ göç akÕmlarÕndan etkilenmekte, bu durum çok boyutlu
bir göç politikasÕnÕ gerekli kÕlmaktadÕr. Bu itibarla, 11 Nisan 2013 tarihli
YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu göç yönetimi alanÕnda önemli
bir reform niteli÷i taúÕmaktadÕr. Yeni kanun ile göç yönetimi alanÕnda uluslararasÕ insan haklarÕ hukukunu gözeten ve AB müktesebatÕna uyumlu mevzuatÕn oluúmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Geleneksel olarak göçte kaynak ve transit ülke konumunda olan Türkiye, geliúen ekonomisi ve yaúam koúullarÕ ile birlikte, son yÕllarda aynÕ zamanda hedef ülke haline gelmiútir. Esasen, ülkemiz, yüzyÕllar boyunca, ülkelerinden ayrÕlarak yeni bir yaúam alanÕ arayan kiúilere güvenli bir liman olmuútur.
Ülkemiz do÷u-batÕ ve güneydo÷u-kuzeybatÕ göç yolu üzerinde yer almaktadÕr. Avrupa’ya yönelen yasadÕúÕ göç güzergahÕ üzerinde bulunmaktaDÕúiúleri BakanlÕ÷Õ, Konsolosluk øúleri Genel Müdürlü÷ü, Göç, iltica ve Vize Genel Müdür
YardÕmcÕsÕ.

yÕz. Bu co÷rafi konumumuz nedeniyle maruz kaldÕ÷ÕmÕz yasadÕúÕ göç, gerek
komúularÕmÕzla, gerek Avrupa Birli÷i ülkeleri ile iliúkilerimizi do÷rudan
etkilemektedir. Esasen, yasadÕúÕ göç Türkiye ve AB’nin ortak meselesidir.
YasadÕúÕ göç konusunu, ikili iliúkilerimizde bir sorun olmaktan ziyade,
bir iúbirli÷i unsuru olarak görmekteyiz. Bu amaçla, gerek Yunanistan, gerek
Bulgaristan ile teknik düzeyde çok yönlü bir iúbirli÷i mekanizmasÕnÕn kurulmasÕ için çaba sarf etmekteyiz. AyrÕca, AB’nin dÕú sÕnÕrlarÕnÕn kontrolü ve
güvenli÷inden sorumlu AjansÕ (Frontex) ile 28 MayÕs 2012 tarihinde imzalamÕú oldu÷umuz Mutabakat ZaptÕ çerçevesinde Avrupa Birli÷i ile yasadÕúÕ
göçle mücadelede kurumsal bir iúbirli÷i tesis edilmiútir. Türkiye, bir yandan
yasadÕúÕ göçle mücadelesini kararlÕlÕkla devam ettirirken, di÷er yandan da
özellikle göçe kaynak ülkelerle Geri Kabul AnlaúmalarÕ imzalamak üzere
giriúimlerini sürdürmektedir.
YasadÕúÕ göçle mücadelede uluslararasÕ iúbirli÷i platformlarÕna da ülkemiz tarafÕndan aktif katÕlÕm sa÷lanmaktadÕr. Bu çerçevede, Ocak 2006
tarihinden beri ülkemizin baúkanlÕ÷Õnda yürütülen Budapeúte Süreci’nin
Beúinci Bakanlar KonferansÕ 19 Nisan 2013 tarihinde østanbul’da gerçekleútirilmiútir. Bu KonferansÕn sonunda kabul edilen østanbul Bildirisi göç yönetimi alanÕnda en kapsamlÕ uluslararasÕ belge olarak nitelendirilmektedir. Bu
süreçte ülkemizin etkin rol almasÕna AB tarafÕnca özel bir önem verilmekte,
bu çerçevede “øpek Yolu Göç OrtaklÕ÷Õ” projesi sayesinde Budapeúte Sürecinin do÷uya do÷ru geniúlemesi öngörülmektedir. Böylece, Avrupa ülkelerine yönelik düzensiz göçe kaynaklÕk eden ülkelerle hedef ülkelerin birlikte
çalÕúmalarÕ sa÷lanmaktadÕr.
AyrÕca, göç ve kalkÕnma arasÕndaki iliúkiyi ortaya çÕkarmak amacÕyla
Birleúmiú Milletler úemsiyesi altÕnda oluúturulan Küresel Göç ve KalkÕnma
Forumu’nun (Global Forum on Migration and Development-GFMD) 20142015 Dönem BaúkanlÕ÷Õ ülkemiz tarafÕndan üstlenilmekte olup, 2015 YÕllÕk
Zirve ToplantÕsÕ ülkemizin ev sahipli÷inde düzenlenecektir. Forum BaúkanlÕ÷Õ, aktif ve çok boyutlu bir dÕú politika icra eden ülkemize, uluslararasÕ
görünürlü÷ün yanÕ sÕra, Birleúmiú Milletler’de gündem oluúturmaya baúlayan
göç ve kalkÕnma konularÕnda söz sahibi olma hakkÕnÕ da sa÷layacaktÕr.
Öte yandan, 2011 yÕlÕndan itibaren bölgemizdeki úiddet olaylarÕ nedeniyle ülkemize yönelik bir toplu nüfus hareketi baúlamÕútÕr. UluslararasÕ
yükümlülüklerimiz uyarÕnca, Suriyelilere karúÕ ayrÕm gözetmeksizin izlemekte oldu÷umuz “açÕk kapÕ” politikasÕ ve sa÷lamakta oldu÷umuz “geçici
koruma” takdirle karúÕlanmaktadÕr. Ülkemizin Suriyelilere sa÷lamakta oldu÷u geçici koruma aynÕ zamanda bölgemizin ve AB ülkelerinin barÕú ve istik92

rarÕna da katkÕda bulunmaktadÕr. Suriyelilere sundu÷umuz ekonomik ve
sosyal yardÕmlar ba÷lamÕnda uluslararasÕ toplumun yük paylaúÕmÕnda duyarlÕ
olmasÕnÕ bekliyoruz ve bu hususu her fÕrsatta muhataplarÕmÕzÕn dikkatine
getiriyoruz.
Bilindi÷i üzere, ülkemiz, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsü’ne
øliúkin Cenevre Sözleúmesine ve söz konusu Sözleúmeye Ek 1967 tarihli
(New York) Protokole "co÷rafi kÕsÕtlama" ile taraftÕr. Söz konusu “co÷rafi
kÕsÕtlama” uyarÕnca, Avrupa ülkeleri (Avrupa Konseyi ülkeleri) dÕúÕndan
gelenlere, gerekli úartlarÕ sa÷lamalarÕ durumunda, “mülteci” de÷il, “sÕ÷ÕnmacÕ” statüsü verilmektedir. Di÷er yandan, Avrupa dÕúÕndan gelen iltica baúvuru sahipleri Cenevre sözleúmesi uyarÕnca, gerekli niteliklere sahipse, üçüncü
bir ülkeye kabul iúlemleri BM Mülteciler Yüksek Komiserli÷i’nce gerçekleútirilinceye kadar kendilerine ülkemizde geçici olarak ikamet etmelerine izin
verilmektedir. SÕ÷Õnma baúvurusu uygun görülmeyen kiúilerden, iadeleri
halinde zulüm görme riski taúÕyanlar, ikincil koruma çerçevesinde (subsidiary protection and protection with humanitarian considerations) ülkelerine
geri gönderilmemekte ve geçici olarak Türkiye'de ikametlerine izin verilmektedir.
Biliúim ve teknoloji alanÕnda yaúanan geliúmelerin de insan hareketlili÷ine olumlu etkileri bulunmaktadÕr. Bu ba÷lamda, turizm sektöründe dünyada önemli bir konumda bulunan ülkemize turist geliúini kolaylaútÕrmak amacÕyla, ileri teknolojinin imkânlarÕndan yararlanÕlarak, vizelerin elektronik
olarak temin edilebilmesi amacÕyla BakanlÕ÷ÕmÕzÕn öncülü÷ünde bir proje
oluúturulmuútur. Elektronik Vize (e-Vize) adlÕ bu proje ile ülkemizi ziyaret
edecek yabancÕlarÕn internet ba÷lantÕsÕ olan her yerden, 7 gün 24 saat boyunca hÕzlÕ bir úekilde e-Vize almalarÕ mümkündür. BakanlÕ÷ÕmÕzca baúlatÕlan
bu büyük projede øçiúleri BakanlÕ÷ÕmÕzla iúbirli÷i halinde çalÕúmaktayÕz.
Türkiye, BM Dünya Turizm Örgütü’nün 2013 yÕlÕ verilerine göre en
çok ziyaret edilen 6. ülke olmuú, 2013 yÕlÕnda ülkemizi yaklaúÕk 35 milyon
turist ziyaret etmiútir. Son dönemde turist sayÕsÕnda yaúanan artÕú e-Vize
sisteminin baúarÕsÕnÕn bir göstergesi olmuútur.
Çok yönlü dÕú politikamÕzÕn insani boyutuna verdi÷imiz önem çerçevesinde, vize rejimimizi güncel geliúmelere göre uyarlarken vatandaúlarÕmÕzÕn
ihtiyaçlarÕna öncelik veren bir politika izliyoruz. Bu ba÷lamda, birçok ülke
ile vize muafiyet anlaúmalarÕ akdedilmekte, ayrÕca vatandaúlarÕmÕzÕn AB
ülkelerine vizesiz seyahat edebilmelerini teminen AB ile müzakereler sürdürülmektedir. VatandaúlarÕmÕz için vize muafiyeti süreci AB ile iliúkilerimizin
yanÕ sÕra, katÕlÕm sürecine olumlu katkÕda bulunacaktÕr.
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Ülkemiz, gerek yasadÕúÕ göçle mücadelede, gerek bölgemizde gerçekleúen toplu göç hareketlerini yönetme konusunda kazanmÕú oldu÷u deneyimlerini paylaúarak, küreselleúen göç alanÕnda kalÕcÕ çözüm önerileri getirebilecek potansiyele sahip bulunmaktadÕr.
Göçün düzenli olabilmesinin ve etkin yönetiminin akademisyenlerimizin bilimsel çalÕúmalarÕ ÕúÕ÷Õnda gerçekleúebilece÷ine inanÕyoruz.
Teúekkür ederim.
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AB SÜRECøNDE DÜZENSøZ GÖÇLE MÜCADELE
VE øÇøùLERø BAKANLIöI
Ahmet APAN
Sunumumu düzensiz göç ile sÕnÕrlandÕrdÕm. Göç olgusunu öncelikle ele
almak isterim. Ülkeler arasÕnda artan insan hareketleri, çeúitli nedenlerle
ülkelere giriú ve çÕkÕú yapan yabancÕlarÕn yanÕ sÕra, göçmen kaçakçÕlÕ÷Õ ve
insan ticareti gibi örgütlü suçlarla do÷rudan ba÷lantÕlÕ olan düzensiz göçü de
kapsamaktadÕr.
Devletler için öncelikli gündem konularÕndan olan göç, artÕk küresel bir
olgu haline gelmiú ve devletlerin tek baúlarÕna yönetebilecekleri bir alan
olmaktan çÕkmÕútÕr. Küresel yoksulluk ve istikrarsÕzlÕktan kaynaklanan artan
göç olgusu, içinde bulundu÷umuz ça÷da dikkat çekici boyuta ulaúmÕútÕr.
Küresel düzeyde karúÕ karúÕya kalÕnan düzensiz göç sorunu endiúe veren ve
ülkelerin güvenli÷ini tehdit eden boyutlara ulaúmÕútÕr.
UluslararasÕ göç hareketleri için “transit” ve “güzergâh” ülke
konumunda olan Türkiye, artÕk “hedef” ülke haline gelmiútir. Bu nedenle,
düzenli ve düzensiz göç yönetimi ülkemiz açÕsÕndan önemi gittikçe artan bir
konudur. Ülkemiz yabancÕlar için, co÷rafi konumu itibariyle do÷al bir köprü
konumunda olmasÕ, bölgemizdeki siyasi ve ekonomik istikrarsÕzlÕklar,
ülkemizin do÷usunda/güneyinde fakir, batÕsÕnda/kuzeyinde ise zengin
ülkelerin bulunmasÕ, do÷u sÕnÕrlarÕmÕzÕn da÷lÕk ve kontrolünün zor olmasÕ ve
Ege ve Akdeniz sahillerimizin co÷rafi yapÕsÕnÕn yasadÕúÕ geçiúlere uygun
olmasÕ gibi nedenlerle AB ülkesini hedefleyenler içi geçiú güzergâhÕ olarak
transit ve yasadÕúÕ yerleúmek/çalÕúmak amacÕyla gelenler için ise hedef ülke
konumundadÕr.
Düzensiz göç sorunu büyük ve uluslararasÕ mahiyette olup çözümü
muhtemelen Türkiye veya tek baúÕna herhangi bir ülkenin olanaklarÕnÕn
ötesindedir; “uluslararasÕ iúbirli÷i” ve “külfet paylaúÕmÕnÕ” gerektirmektedir.
øçiúleri BakanlÕ÷Õ, Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü, Genel Müdür YardÕmcÕsÕ.

Düzensiz göç konusunda açÕk veya genel kabul gören bir tanÕm yoktur.
Hedef ülkeler açÕsÕndan, bir ülkeye yasadÕúÕ giriú yapmak veya bir ülkede
yasadÕúÕ úekilde kalmak veya çalÕúmak için göç düzenlemeleri uyarÕnca
gerekli olan izin veya belgelere sahip olmayan kiúidir. Gönderen ülke
açÕsÕndan ise, bir kiúinin geçerli pasaportu veya seyahat belgesi olmadan
uluslararasÕ bir sÕnÕrÕ geçmesi veya ülkeden ayrÕlmak için idari koúullarÕ
yerine getirmemesi gibi durumlarda düzensizlik söz konusu olmaktadÕr.
UluslararasÕ Göç Örgütü’nün Göç Terimleri Sözlü÷ü’nde yer alan
ifadesiyle düzensiz göç: “Gönderen, transit ve alÕcÕ ülkelerin düzenleme
normlarÕnÕn dÕúÕnda gerçekleúen hareketler”dir. Ülkemize yasadÕúÕ yollardan
girerek ya da yasal yollardan girdikten sonra vize ya da ikamet sürelerini
aúarak düzensiz konuma düúen yabancÕlarÕn, yurtlarÕna, mukimi bulunduklarÕ
ülkelere ya da geldikleri ülkelere güvenli ve insani bir úekilde geri
gönderilmeleri, ulusal güvenlik ve kamu düzeni açÕsÕndan önem
taúÕmaktadÕr. AyrÕca konunun insan haklarÕ boyutunun da hatÕrda tutulmasÕ
gereklidir.
SayÕlarla ülkemizde gerçekleúen düzensiz göç hareketlerine
baktÕ÷ÕmÕzda; resmi rakamlarla 1995-2012 yÕllarÕ arasÕnda yakalanan
düzensiz göçmen sayÕsÕnÕn 921.086 oldu÷unu görmekteyiz. Bu kapsamda
yakalanan insan kaçakçÕsÕ (organizatör) sayÕsÕ ise sadece 2012 yÕlÕnda
505’tir. En son 2012 yÕlÕnda 47.510 düzensiz göçmen yakalanmÕú olup bir
önceki yÕla göre de yüzde yedilik bir artÕú söz konusudur.
Türkiye açÕsÕndan yasadÕúÕ göçe kaynaklÕk eden ülkelere baktÕ÷ÕmÕzda;
Filistin, Myanmar (Burma), Afganistan, Somali, Pakistan, Bangladeú,
Nijerya, Irak ve øran’Õ görmekteyiz. Bu listeye 2012 yÕlÕ içinde Suriye’nin de
eklendi÷ini söyleyebiliriz.
Düzensiz göçe karúÕ uluslararasÕ iúbirli÷ine de÷inecek olursak; Geri
Kabul AnlaúmalarÕ, ülkeleri düzensiz göçe karúÕ önlem almaya teúvik eden,
düzensiz göçmenlerin insan onuruna yakÕúÕr úekilde ülkelerine
gönderilmelerini sa÷layan etkin bir araçtÕr. Türkiye düzensiz göçle mücadele
çerçevesinde, kaynak ülkelerle Geri Kabul AnlaúmalarÕ yapÕlmasÕna önem
atfetmektedir; bugüne kadar Yunanistan, Suriye, Romanya, Ukrayna,
KÕrgÕzistan, Rusya ile Geri Kabul AnlaúmalarÕ imzalanmÕútÕr. Pakistan,
Yemen, Nijerya, Belarus, Karada÷, Bosna ve Moldova ile yapÕlan Geri
Kabul AnlaúmalarÕ da onay aúamasÕndadÕr.
Türkiye 30 Ekim 2004 tarihinden itibaren UluslararasÕ Göç Örgütü’ne
(IOM) üyedir. AnÕlan örgüt ile göç konularÕnÕn yanÕ sÕra insan ticareti ile
mücadele alanÕnda da iúbirli÷i sürdürülmektedir. UluslararasÕ iúbirli÷i
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kapsamÕnda Türkiye Temmuz 2014 ayÕndan itibaren 18 ay süreyle Küresel
Göç ve KalkÕnma Forumu (GFMD)’nun dönem baúkanlÕ÷ÕnÕ üstlenecektir.
Türkiye 2003 yÕlÕ Eylül ayÕndan bu yana Budapeúte Süreci’nin Eú
BaúkanlÕ÷ÕnÕ deruhte etmektedir ve 2006 Ocak ayÕnda Sürecin BaúkanlÕ÷ÕnÕ
üstlenmiútir. Budapeúte Süreci, 50’den fazla ülke hükümetinin ve 10’dan
fazla uluslararasÕ kuruluúun katÕldÕ÷Õ, düzensiz göçün önlenmesi ve düzensiz
göçle mücadelede kalÕcÕ çözümler sa÷lanmasÕnÕ ve göç idaresi alanÕnda
sürdürülebilir mekanizmalar kurulmasÕnÕ amaçlayan hükümetler arasÕ gayri
resmi bir iúbirli÷i ve diyalog forumudur. AyrÕca Türkiye, UluslararasÕ Göç
PolitikalarÕ Geliútirme Merkezi (ICMPD) tarafÕndan yürütülmekte olan
Akdeniz Bölgesinde Transit Göç Diyalo÷u giriúimine de katÕlmaktadÕr.
Göç konusu, AB ølerleme RaporlarÕnÕn da önemli ve favori
konularÕndan birisidir. En son 2013 yÕlÕnda yayÕnlanmÕú ølerleme Raporunda
göçle ilgili önemli ve bizim açÕmÕzdan bir nebze iyi ifadeler yer almÕútÕr.
6458 sayÕlÕ YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu’nun yayÕnlanmasÕ ve
Genel Müdürlü÷ün kurulmasÕ anÕlan ølerleme Raporunda Türkiye adÕna
özellikle de sivil bir kurum tarafÕndan bu iúlerin yürütülmesi bakÕmÕndan
takdir edilmiútir. Yine aynÕ ølerleme Raporunda Türkiye ile ilgili çeúitli
rakamlar söz konusudur. Bunlardan dikkat çekici olanÕ Türkiye’den geçiú
yaparak yasadÕúÕ yollarla AB’ye girmeye çalÕúÕrken yakalanan üçüncü ülke
vatandaúlarÕnÕn sayÕsÕnÕn bir önceki yÕla göre %33 düúme göstermesidir.
Düzensiz göç gibi algÕlansa da aslÕnda geçici koruma kapsamÕnda yer
aldÕ÷Õ için de÷inilmesi gereken hususlardan birisi Suriyelilerin durumudur.
Resmi rakamlarla úu anda ülkemizde 21 kampta yaúayan yaklaúÕk 200.000
civarÕnda Suriyeli bulunmaktadÕr. Suriyelilerle ilgili geçici koruma konusu
kanunumuzun biraz sonra ayrÕntÕlÕ bilgi verece÷im 91. maddesinde özellikle
iúlenmiú ve yasal bir zemin kazandÕrÕlmÕútÕr. Kitlesel akÕn durumlarÕnda bu
kiúilerin insani nedenlerle ülkemize kabul edilmesi kanunda düzenlenmiútir.
Kanundaki geçici korumaya iliúkin yönetmelik çalÕúmalarÕ halen Göç ødaresi
Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yürütülmektedir.
Düzensiz göçle mücadelede temel mevzuata baktÕ÷ÕmÕzda, BM
SÕnÕraúan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleúmesi ve Göçmen KaçakçÕlÕ÷Õ ile
ønsan Ticaretine iliúkin ek protokolleri 2000 yÕlÕnda imzalamÕútÕr. Bu
Sözleúme ve ekleri 18 Mart 2003 tarihinde TBMM’de onaylanmÕútÕr. Bu
çerçevede Türkiye çeúitli yasal önlemler almÕú bulunmakta, bunlardan biri de
4817 sayÕlÕ “YabancÕlarÕn ÇalÕúma øzinleri HakkÕnda Kanun”. Bu Kanun
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷ÕnÕ yetkili kÕlmÕútÕr. 6458 sayÕlÕ
kanunla yabancÕlarÕn çalÕúma izinleri ikamet izni türlerinden biri sayÕlarak
gereksiz formalitelerden birisi ortadan kaldÕrÕlmÕútÕr.
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økinci olarak sayabilece÷imiz mevzuat 403 sayÕlÕ “Türk VatandaúlÕ÷Õ
Kanununda De÷iúiklik YapÕlmasÕna øliúkin Kanun” bununla da biraz önce
vurgulanan evlilik yoluyla Türk vatandaúlÕ÷ÕnÕn kazanÕlmasÕ ile ilgili bir
takÕm süre úartlarÕ getirilmiútir.
Karayolu TaúÕma Kanunu ve Kara UlaútÕrma Yönetmeli÷i ile de insan
kaçakçÕlÕ÷Õ konusu düzenlenmiútir. Karayolu TaúÕma Kanunu 19 Temmuz
2003 ve Kara UlaútÕrma Yönetmeli÷i de 25 ùubat 2004’te yürürlü÷e
girmiútir. AnÕlan Yönetmelik uyarÕnca, kaçak insan taúÕmacÕlÕ÷Õ ve ticareti
suçlarÕ ile di÷er bazÕ suçlar nedeniyle yargÕ organlarÕ tarafÕndan verilmiú ve
kesinleúmiú mahkûmiyet kararÕ bulunmasÕ halinde yetki belgesi sahiplerinin
yetki belgeleri iptal edilmektedir. Bu suretle yetki belgeleri iptal edilenlere
üç yÕl geçmedikçe yetki belgesi verilmemektedir.
26 Eylül 2004 tarihinde yürürlü÷e giren 5237 sayÕlÕ Türk Ceza
Kanunu’nun 79. maddesi göçmen kaçakçÕlÕ÷ÕnÕn tanÕmÕnÕ yapmÕú ve buna
iliúkin cezai hükümleri düzenlemiútir. Madde, göçmen kaçakçÕlÕ÷Õ için 3
yÕldan 8 yÕla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasÕnÕ getirmiútir.
Kanunun uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri 2010 yÕlÕnda ilgili maddeye
“Suç teúebbüs aúamasÕnda kalmÕú olsa dahi tamamlanmÕú gibi cezaya
hükmolunur” ifadesinin eklenmesi ile giderilmiútir. 2010 yÕlÕnda øçiúleri
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan “YasadÕúÕ Göçle Mücadele” baúlÕklÕ ve 2010/18 sayÕlÕ
Genelge yayÕnlanmÕútÕr. Genelge düzensiz göç ve göçmenlerle ilgili
hususlarÕ düzenlemektedir. AyrÕca, 2003 tarihli øltica ve Göç Strateji
Belgeleri ve 2005 tarihli øltica ve Göç Ulusal Eylem PlanÕ, 2007 yÕlÕnda
kabul edilen Müktesebat Uyum ProgramÕ, 2008 tarihli AB MüktesebatÕnÕn
Üstlenilmesine øliúkin Ulusal Program da düzensiz göçle ilgili hükümler
içermektedir.
Sunumumun bu bölümünde göç yönetimi, kurumumuz ve kanunumuzla
ilgili bazÕ bilgileri vermek istiyorum. Göç sorunlarÕnÕn etkin yönetimi
açÕsÕndan dünyadaki örnekleri gibi, görev alanÕna yönelik strateji ve güncel
politikalarÕ geliútirip uygulayan, insan haklarÕ odaklÕ, nitelikli personel ve
sa÷lam bir maddi alt yapÕyla donanmÕú, yetkin bir kurumsal yapÕlanmaya
ihtiyaç duyulmasÕ nedeniyle; insan odaklÕ, günümüz göç gerçeklerini
Õskalamayan ve aynÕ zamanda ülkemizin menfaatleri ekseninde hazÕrlanmÕú
bir YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu mevzuatÕmÕza
kazandÕrÕlmÕútÕr.
Kanun gere÷i øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn “ba÷lÕ” kuruluúu olarak göç
sistemini ilgili tüm kurum ve kuruluúlarla iúbirli÷i ve koordinasyon içinde
yönetmek ve bu alandaki kurumsal sorumlulu÷u üstlenmek üzere Göç
ødaresi Genel Müdürlü÷ü kurulmuútur.
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Türkiye’nin geliúen demokrasi standartlarÕyla paralellik arz eden bu
durumun, üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olarak göç yönetimimizin AB
ve üye ülkelerle uyumuna son derece olumlu katkÕlarÕ olacaktÕr.
6458 sayÕlÕ YabancÕlar ve UluslararasÕ Koruma Kanunu, 11 Nisan 2013
tarihli ve 28615 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir.
AB ile müzakere sürecinde, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” baúlÕklÕ 24.
FasÕl kapsamÕndaki çalÕúmalara önemli katkÕ sa÷layacak olan Kanun;
YabancÕlar, UluslararasÕ Koruma ve Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü teúkilat
yapÕsÕ olmak üzere üç ana bölümden oluúmaktadÕr. HâlihazÕrda teúkilat
yapÕsÕnÕ düzenleyen hükümleri yürürlükte olup di÷er hükümleri için 1 yÕllÕk
geçiú süresi öngörülmüútür. Genel Müdürlü÷ün merkez teúkilatÕ yanÕnda 81
ilde, 148 ilçede taúra teúkilatÕ; 15 göç müúaviri, 85 göç ataúesinden oluúan
yurtdÕúÕ teúkilatÕnda 3000’den fazla kadrosu bulunmaktadÕr.
Kanunun hazÕrlanmasÕnda, insan haklarÕ ile kamu düzeni ve güvenli÷i
arasÕndaki hassas denge gözetilmiú ve karúÕlÕklÕ mekanizmalarÕn
geliútirilmesine imkân sa÷lanmÕútÕr. Kanun uyarÕnca øçiúleri BakanÕ’nÕn
baúkanlÕ÷Õnda Türkiye’nin göç politikasÕnÕn usul ve esaslarÕnÕ belirleyecek
bir Göç PolitikalarÕ Kurulu oluúturulurken; Düzensiz Göçle Mücadele
Koordinasyon Kurulu; Göç DayanÕúma Kurulu ve UluslararasÕ Koruma
De÷erlendirme Komisyonu gibi mekanizmalar da hayata geçirilmiútir.
Genel Müdürlü÷ün görev ve yetkilerini düzenleyen Kanunun 104 üncü
maddesinde düzensiz göç konusunda Genel Müdürlü÷ün görevi; “Düzensiz
göçle mücadele edilebilmesi amacÕyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum
ve kuruluúlarÕ arasÕnda koordinasyonu sa÷lamak, tedbirler geliútirmek, alÕnan
tedbirlerin uygulanmasÕnÕ takip etmek” olarak ifade edilmekte ve Genel
Müdürlü÷ün YabancÕlar Dairesi konuyla ilgili olarak görevlendirilmektedir.
Daire baúkanlÕklarÕ ve görevlerini düzenleyen 108 inci maddede
YabancÕlar Dairesi BaúkanlÕ÷ÕnÕn görev ve yetkileri bölümünde; “Düzensiz
göçle ilgili iú ve iúlemleri yürütmek” ve “Düzensiz göçle mücadele
edilebilmesi amacÕyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluúlarÕ
arasÕnda koordinasyonu sa÷lamak, tedbirler geliútirmek, alÕnan tedbirlerin
uygulanmasÕnÕ takip etmek”; YurtdÕúÕ teúkilatÕnÕ düzenleyen kanunun 110
uncu maddesinde ise bu konuda; “Düzensiz göçe konu yabancÕlarÕn sÕnÕr dÕúÕ
edilece÷i veya gönüllü geri dönüúlerinin sa÷lanaca÷Õ ülkelerde bu faaliyetleri
kolaylaútÕrmak amacÕyla gerekli temas ve ba÷lantÕlarÕ kurmak” ifadesi yer
almaktadÕr.
Düzensiz göçle mücadele ile ilgili 6458 sayÕlÕ kanunun maddelerine
genel çerçevede öncelikle de÷inmek istiyorum. Bu kapsamda ilk ikamet ve
99

çalÕúma izinleri ülke dÕúÕndan verilecektir. Bunun anlamÕ yabancÕlarÕn
Türkiye’de kalÕú amaçlarÕ önceden belirlenecek gerekli belgelerin ülkeye
girmeden alÕnmasÕnÕ sa÷lamaktÕr. BaúvurularÕn reddi yurtdÕúÕndan yapÕlaca÷Õ
için yabancÕnÕn Türkiye’den sÕnÕr dÕúÕ edilmesi külfeti ortadan kalkacak,
ülkemizin düzensiz göçle mücadelesi yurtdÕúÕndan baúlatÕlmÕú olacaktÕr.
økinci olarak, ulusal sorun olmaktan çÕkÕp uluslararasÕ bir sorun halinde
gelen düzensiz göçle mücadelenin hukuki altyapÕsÕ güçlendirilecek ve bu
alandaki mücadele etkin hale getirilecektir. Bunun sonucunda Avrupa ønsan
HaklarÕ Sözleúmesi’nin bu alandaki hükümleri ile tam uyum sa÷lanacak
ülkemiz aleyhine Avrupa ønsan HaklarÕ Mahkemesi’nin verebilece÷i ihlal
kararlarÕn önüne geçilebilecektir.
YabancÕlarÕn sÕnÕr dÕúÕ iúlemlerinde güvenceler ve etkin itiraz usulleri
getirilmektedir. SÕnÕr dÕúÕ etmek kararÕna karúÕ idari yargÕya yapÕlan
itirazlarÕn sonuçlandÕrÕlma süresi ve süreci kÕsaltÕlacaktÕr. Geri gönderme
merkezleri bu kapsamda BakanlÕk tarafÕndan bizzat iúletilebilece÷i gibi
kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile Türkiye KÕzÕlay Derne÷i gibi sivil toplum
kuruluúlarÕna da protokolle iúlettirilebilecektir.
Kanunla “Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu”
oluúturularak özel bir yapÕlanma getirilmiútir. YabancÕlar ve UluslararasÕ
Koruma Kanunu’nun 116’ncÕ maddesinde düzensiz göç konusunda spesifik
çalÕúacak bir yapÕ olarak düzenlenmiú bulunan bu Kurul, BakanlÕk MüsteúarÕ
veya görevlendirece÷i müsteúar yardÕmcÕsÕ baúkanlÕ÷Õnda, Genelkurmay
BaúkanlÕ÷Õ, ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik ve DÕúiúleri BakanlÕklarÕ ile Milli
østihbarat TeúkilatÕ MüsteúarlÕ÷Õ, ilgili kolluk birimleri ve Genel Müdürlü÷ün
en az daire baúkanÕ seviyesindeki temsilcilerinden oluúur.
Kurul toplantÕlarÕna, ilgili kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn merkez ve
taúra birimleri, sivil toplum kuruluúlarÕ, uluslararasÕ kuruluú temsilcileri ile
konuyla ilgili uzmanlar ça÷rÕlabilir.
Kurulun görevleri úunlardÕr;
Düzensiz göçle etkin úekilde mücadele edilebilmesi amacÕyla kolluk
birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluúlarÕ arasÕnda koordinasyonu
sa÷lamak.
Düzensiz olarak Türkiye’ye giriú ve Türkiye’den çÕkÕú yollarÕnÕ tespit
ederek önlemler geliútirmek.
Düzensiz göçe yönelik tedbirler geliútirmek.
Düzensiz göçle mücadele alanÕnda mevzuat oluúturma ve uygulama
çalÕúmalarÕnÕ planlamak ve uygulanmasÕnÕ izlemek.
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6458 sayÕlÕ kanun genelinde düzensiz göçle mücadele tedbirler
úunlardÕr;
“Belge kontrolü” sayesinde seyir halindeki taúÕtlarla, havalimanÕ transit
alanlarÕndaki belge kontrolleri ve kapsamlÕ kontrol yapÕlmasÕnÕ öngören
düzenlemeler getirilmiútir.
Türkiye’ye giriúlerine izin verilmeyerek geri çevrilecek yabancÕlarÕn
kimler oldu÷u ayrÕntÕlÕ bir úekilde düzenlenmiútir. Kalaca÷Õ sürede
yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmayanlar ile Türkiye’ye giriú,
Türkiye’den geçiú veya Türkiye’de kalÕú amacÕnÕ haklÕ nedenlere
dayandÕrmayan yabancÕlar ülkeye alÕnmayarak geri çevrilecektir.
“Türkiye’ye giriú yasa÷Õ” düzenlemesiyle, Türkiye dÕúÕnda olup kamu
düzeni ve güvenli÷i açÕsÕndan Türkiye’ye girmesinde sakÕnca
görülenlerin Türkiye giriúleri önceden yasaklanabilecektir.
Vizeler esas itibariyle konsolosluklarca verilecek sÕnÕr kapÕlarÕndaki
vizeler istisnai uygulamaya dönüútürülecektir. AyrÕca Türkiye’den
transit geçecek yabancÕlara havalimanÕ transit vizesi úartÕ
getirilebilecektir.
Vizeler sahtecili÷e konu oldu÷u ya da üzerinde silinti, kazÕntÕ, tahrifat
yapÕldÕ÷Õ anlaúÕldÕ÷Õnda derhal iptal edilecektir.
Bakanlar Kurulu, yabancÕlarÕn Türkiye’ye giriúlerini belli úartlara
ba÷layÕcÕ veya kÕsÕtlayÕcÕ her türlü önlemi almaya yetkili olacaktÕr.
ølk ikamet izinleri de konsolosluklarca verilece÷inden düzensiz göçle
mücadele yurtdÕúÕndan baúlatÕlmÕú olacaktÕr.
AnlaúmalÕ evlilik yoluyla ikamet izni alÕnmasÕnÕ önleyici tedbirler
getirilmiútir. Yeterli úüphe varsa bu evlilikler ikamet izni verilmeden
önce araútÕrÕlacaktÕr. Bu araútÕrma, izin verildikten sonra da
yapÕlabilecektir.
Hangi yabancÕlar hakkÕnda sÕnÕr dÕúÕ etme kararÕ alÕnaca÷Õ açÕkça
belirlenmiú olacaktÕr. SÕnÕr dÕúÕ edilecek yabancÕlarÕn barÕndÕrma dâhil
ülkeden çÕkÕúlarÕ yaptÕrÕlÕncaya kadar olan iúlemlerinde kolluk
kuvvetlerimiz meúgul edilmeyecektir. Bu iúlemler, øl Göç ødaresi
Müdürlükleri tarafÕndan yerine getirilecektir.
Düzensiz göçün bir baúka boyutu da insan ticaretidir. ønsan ticareti, 21.
yüzyÕlda köleli÷in yeniden ortaya çÕkmÕú úekli olarak insanlarÕn temel hak ve
hürriyetlerini ortadan kaldÕran, insan haklarÕnÕn a÷Õr ihlali, insanlÕk onuruna
ve bütünlü÷üne karúÕ iúlenmiú bir suç türü olup bugün dünyada silah ve
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uyuúturucu kaçakçÕlÕ÷Õndan sonra getirisi en yüksek üçüncü illegal faaliyet
alanÕ haline gelmiútir. Konunun adli yönü Türk Ceza Kanununun 80 inci
maddesinde düzenlenmektedir.
Türkiye, “SÕnÕr Aúan Organize Suçlarla Mücadele Sözleúmesi”ni ve bu
Sözleúmenin eki olan “ønsan Ticaretinin, Özellikle KadÕnlarÕn ve ÇocuklarÕn
Ticaretin Önlenmesine, DurdurulmasÕna ve CezalandÕrÕlmasÕna øliúkin
Protokolü (Palermo Protokolü) 13 AralÕk 2000 tarihinde imzalanmÕútÕr ve bu
tarihten itibaren insan ticareti suçuyla mücadeleye yönelik daha etkin
çalÕúmalar yapmaktadÕr.
6458 sayÕlÕ kanunda insan ticareti ma÷durlarÕna veya insan ticareti
ma÷duru olmasÕ yönünde güçlü úüphe bulunanlara ikamet izni verilmesi
öngörülmektedir. Kanunla ayrÕca, Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü bünyesinde
ønsan Ticareti Ma÷durlarÕnÕ Koruma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ kurulmuútur. AB
müktesebatÕ ile uyumlu insan ticareti ile mücadele konusundaki çerçeve
kanun çalÕúmalarÕ devam etmektedir.
Bir insanÕn baúka bir kimse tarafÕndan istismar edilmesi úeklinde
gerçekleúen insan ticareti fiili, insanÕ temel hak ve hürriyetlerinden yoksun
bÕrakmakta ve insanÕ, onuruyla ba÷daúmayan muamelelerle karúÕ karúÕya
getirmektedir.
ønsan ticareti bugün dünyada silah ve uyuúturucu kaçakçÕlÕ÷Õndan sonra
getirisi en yüksek 3. illegal faaliyet alanÕ haline gelmiútir. ønsan ticareti,
dünya çapÕnda en ciddi suçlardan biri, insan haklarÕnÕn a÷Õr ihlali, insanlÕk
onuruna ve bütünlü÷üne karúÕ iúlenmiú bir suç, ça÷ÕmÕzÕn kölelik úekli ve
ço÷u zaman sÕnÕr aúan nitelikte organize bir suç olarak kabul edilmektedir.
Türkiye’de insan ticareti suçu ço÷unlukla cinsel istismar ekseninde
gerçekleúse de kadÕnlarÕn, erkeklerin ve çocuklarÕn insan ticareti suçuna
maruz kalabilecekleri ve insan ticaretinin farklÕ formlarÕna konu
olabilecekleri gerçe÷ini de göz önünde bulundurmaktadÕr. øúgücü temelinde,
zorla çalÕútÕrma da insan ticareti úekli olarak karúÕmÕza çÕkabilmektedir.
Düzensiz göç kapsamÕnda yer alan insan ticareti boyutunda 2004-2013
(Ekim 2013 sonu) itibarÕyla 1.321 ma÷duru tespit edilmiútir. AynÕ dönem
içerisinde yakalanan insan taciri sayÕsÕ 2.247 olarak gerçekleúmiútir.
6458 sayÕlÕ kanunla insan ticareti ma÷durlarÕna veya insan ticareti
ma÷duru olmasÕ yönünde güçlü úüphe bulunanlara ikamet izni verilmesi
öngörülmektedir. Otuz gün süreli bu ikamet izni, ma÷durlara iyileúmeleri ve
yetkili makamlarla iúbirli÷i yapÕp yapmayacaklarÕna karar verebilmeleri için
düúünme süresi tanÕmayÕ amaçlamaktadÕr ve ma÷durun güvenli÷i, sa÷lÕ÷Õ
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veya özel durumu nedeniyle en fazla altÕ aylÕk sürelerle uzatÕlacaktÕr. Ancak,
bu iznin süresi toplam üç yÕlÕ geçmeyecektir.
ønsan ticareti ma÷durlarÕnÕn korunmasÕ bakÕmÕndan önemli olan bu
düzenleme, Türk hukukuna ilk defa girmiútir ve ülkemizin 19 Mart 2009
yÕlÕnda imzaladÕ÷Õ Avrupa Konseyi ønsan Ticaretine KarúÕ Eylem
Sözleúmesi’yle de uyumludur.
Kanun ile ayrÕca, Göç ødaresi Genel Müdürlü÷ü bünyesinde ønsan
Ticareti Ma÷durlarÕnÕ Koruma Dairesi BaúkanlÕ÷Õ kurulmuútur. AB
müktesebatÕ ile uyumlu insan ticareti ile mücadele konusundaki çerçeve
kanun çalÕúmalarÕ devam etmektedir.
Sonuç olarak 6458 sayÕlÕ kanunun kabulüyle;
Kanunla düzenlenmesi gerekirken, daha çok ikincil düzenlemelerle
yürütülen göç alanÕ, kanun ve kanun temelinde hazÕrlanacak
düzenlemelerle yürütülmeye baúlanarak uluslararasÕ insan haklarÕ
standartlarÕna uyumlu göç sistemi hayata geçirilmiú,
UluslararasÕ bir sorun haline gelen düzensiz göçle mücadelenin hukuki
alt yapÕsÕnÕn güçlendirilmesi ve etkinleútirilmesi; düzenli göçte ise
bürokratik iúlemlerin olabildi÷ince azaltÕlarak tutarlÕlÕk ve güvene
dayalÕ bir göç yönetimi anlayÕúÕnÕn hakim kÕlÕnmasÕ sa÷lanmÕú,
ønsan haklarÕ temelinde, özgürlük ve güvenlik arasÕndaki hassas
dengenin korundu÷u, uluslararasÕ insan haklarÕ normlarÕna ve AB
müktesebatÕna uygun, göç alanÕnda ihtiyaç duydu÷umuz hukuki, idari
ve fiziki alt yapÕya uygun etkin ve yönetilebilir bir göç sistemi
kurulmuútur.
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