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SUNU  
 

Bu çal ma, 15 Kas m 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Avrupa 
Topluluklar  Ara t rma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), Konrad 
Adenauer Stiftung Türkiye Temsilcili i ve Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararas  Siyasi ve Ekonomik li kiler Ara t rma 
Merkezi taraf ndan ortakla a düzenlenen “Türkiye’nin Avrupa Birli i 
Kat l m Süreci Ba lam nda Düzensiz Göçle Mücadele” konulu 
uluslararas  konferans kapsam nda kat l mc lar taraf ndan iletilen 
tebli lerin bir araya getirilmesinden olu maktad r. 

Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda ili kilerin temelini olu turan ve 
1963 y l nda imzalanan Ankara Anla mas n n ba latt  sürecin bugün 
ula t  noktada Türkiye, Cumhuriyetin “ça da la ma” idealine kar l k 
gelen normlar  ve standartlar  simgeleyen Avrupa Birli iyle üyelik 
müzakerelerini yürüten aday ülke konumundad r. 

Türkiye-AB ili kilerinin 50 y ll k tarihi pek çok aç dan ini li-ç k l  bir 
seyir izlemi  olsa da, baz  dönemsel olumsuzluklara ra men kaydedilen 
ilerleme, bu ili kinin her iki taraf için de önemini ve ortak ç karlara 
dayal  niteli ini göstermektedir. 

te, bu kitab n temelini olu turan konferans kapsam nda ele al nan 
konu da bu bak mdan önemi giderek artan bir ortak ç kar, bir di er ifade 
ile kar l kl  yarar alan  olu turmaktad r. 

Gerçekten de, düzensiz göçle mücadele hem Avrupa Birli i ülkeleri, 
hem de Türkiye aç s ndan giderek önem kazanan ve i birli i içinde hareket 
edilmesinin her iki taraf için de fayda sa layaca  bir alan 
görünümündedir. 

Bu bak mdan iki taraf için de güvenlik kayg lar  ya da siyasi, 
ekonomik ve toplumsal maliyet endi eleri ortakla a hareketi gerekli ve 
hatta zorunlu k lmaktad r.  

Ancak unutulmamal  ki, küreselle me ba lam nda hareketlilik ve 
daha iyi ya am aray  önlenemez ve s n rlar bu anlamda giderek önemini 
kaybetmektedir. 
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Bu nedenle bu konuda insan onuruna, insan haklar na ve hukukun 
üstünlü üne sayg , dayan ma gibi esaslar  temel alan yakla mlarla göç 
olgusunun düzenlenmesine ihtiyaç bulundu u gibi bu ihtiyac n büyüklü ü 
giderek artmaktad r.  

Üstelik bu konu Türkiye-AB ili kilerinin bütünü içinde ve kar l kl  
denge, yarar ve dayan ma anlay  içinde de erlendirilmesi gereken bir 
alan olu turmaktad r. 

Bu çerçevede konu ile ilgili olarak Türkiye ve AB aras ndaki 
i birli inin farkl  boyutlar  ve Türkiye’nin kat l m müzakereleri kapsam nda 
Birli in konu ile ilgili düzenlemelerini de dikkate alarak olu turdu u 
mevzuat, düzenlenen konferans n ve konferans çerçevesinde sunulan 
tebli lerin temel tart ma konusunu olu turmaktad r. Bu kapsamda hem 
yurtd ndan ve ülkemizden de erli ve konunun uzman  akademisyenler, 
hem de konu ile ilgili temel bürokratik yap lar konuyu kendi bak  aç lar  ve 
ilgi alanlar  çerçevesinde de erlendirerek de erli katk lar sunmu lard r.  

Konferansa ve kitaba katk  sa layan, haz rlanmas nda eme i geçen 
herkese, özellikle de tüm de erli akademisyen ve bürokrat konu mac lara 
te ekkür ediyor, ilgilenenler için yararl  bir ba vuru kayna  olmas n  umut 
ediyoruz.  

 
Prof. Dr. Sanem Baykal 

Ankara Üniversitesi 
ATAUM Müdürü   

 

 

 
 



 

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 
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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 
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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-country-
nationals 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.  
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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 
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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 
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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  third-
countries, 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.  
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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.  
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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 Hirsi-
Judgment. 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 
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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 III-
Regulation 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. 

 



AB’YE KATILIM SÜREC NDE  
TÜRK YE’N N DÜZENS Z GÖÇ DENEY M  

  
Bülent Ç ÇEKL  

O uzhan Ömer DEM R 1 
 

Giri  

Düzensiz göç (ya da yasad  göç) olarak ifade edilen s n r a an nüfus 
hareketleri son y llarda artan bir ekilde güvenlik, insan haklar , sosyal 
politikalar gibi boyutlar  olan önemli uluslararas  sorunlar n ba nda 
gelmektedir.2 Ülkeler ve bölgeler aras ndaki sosyo-ekonomik farkl l klar ile 
birlikte bir taraftan aç k ve/veya korumas z di er taraftan ise kapal  ve/veya 
korumal  s n rlar, milyonlarca düzensiz göçmenin uluslararas  göç 
koridorlar nda kendilerine yeni ve daha iyi bir ya am aray  içinde 
kalmalar na neden olmaktad r.  

                                                            
 Prof. Dr., Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu eski üyesi. 
 Doç. Dr., Polis Akademisi ö retim üyesi. 

1  Burada yer verdi imiz verilerin önemli bir k sm  daha önceden bir TUB TAK Projesi 
kapsam nda Polis Akademisi Uluslararas  Terörizm ve S n ra an Suçlar Ara t rma Merkezi 
(UTSAM) çat s  alt nda yürütmü  oldu umuz ortak bir çal maya dayanmaktad r: bkz. Bülent 
Çiçekli ve O uzhan Ömer Demir (2013) Türkiye Koridorunda Yasad  Göçmenler, Ankara: 
Kar nca. Mevcut çal ma ise ilk olarak Bülent Çiçekli taraf ndan Türkiye’nin Avrupa Birli ine 
Kat l m Süreci Ba lam nda Düzensiz Göçle Mücadele Konulu Konferansta (15 Kas m 2013, 
Ankara) sunulan bildirinin yazarlar taraf ndan birlikte gözden geçirilmi  versiyonudur. 
2 “Düzensiz Göç” (‘Irregular Migration’): Gönderen, transit ve kabul eden ülkelerin 
düzenleyici normlar n n d nda gerçekle en insan hareketlilikleri olarak tan mlanabilir. Hedef 
ülkeler aç s ndan, göç düzenlemeleri uyar nca gerekli olan izin veya belgelere sahip olmadan 
bir ülkeye giri  yapmak veya bir ülkede kalmak veya çal mak anlam na gelmektedir. 
Gönderen ülke aç s ndan ise bir ki inin geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi olmadan 
uluslararas  bir s n r  geçmesi veya ülkeden ayr lmak için idari ko ullar  yerine getirmemesi 
gibi durumlarda düzensizlik söz konusudur. Suçla ili kili bir anlam ta mas  ve göçmenlerin 
insanl n  göz ard  etmesi bak m ndan ‘yasad ’ ifadesinden ziyade ‘düzensiz’ ifadesi tercih 
edilmektedir: bkz. Bülent Çiçekli (2013) Aç klamal  Göç ve ltica Hukuku Terimleri Sözlü ü, 
IOM: Ankara, s. 31. 
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Do u-bat  güzergâh nda önemli geçi  yollar n n kav a nda bulunan 
Türkiye, düzensiz göç aç s ndan önemli bir ara t rma sahas  olu turmaktad r. 
Ba ta az geli mi  ülke vatanda lar  olmak üzere dünyan n çe itli 
bölgelerinden göçmenler çal ma, e itim, ticaret, kongre, tatil ve di er 
amaçlarla Türkiye’ye gelmekte, k sa veya uzun sürelerle kalmaktad rlar. 
Türkiye’nin jeopolitik yap s ; üç taraf n n denizlerle kapl  olmas ; kara 
s n rlar n n büyük bir k sm n n yüksek, da l k ve kontrolü güç bölgeler 
üzerinden geçmesi; çevre ülkelerin genellikle politik ve ekonomik olarak 
istikrars z olmas ; bu kom ular n neredeyse tamam n n göçe kaynakl k eden 
ülkeler olmas ; Türkiye’nin kaynak ve hedef ülkeler aras nda kalmas , uzun 
y llard r ya ad  terör sorunu, ülkenin göç politikas n n baz  s k  kurallara 
tabi olmas na neden olmu tur.  

Orta Do u, Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden gelerek geli mi  
Avrupa ülkelerine geçmek isteyen pek çok düzensiz göçmen, bu ülkelerin 
sunmu  oldu u modern ya am standartlar na ve daha avantajl  ekonomik 
ko ullara sahip olmak için y llard r Türkiye üzerinden yasad  yollarla 
Avrupa ülkelerine geçi  yapmaya çal maktad rlar. Türkiye’nin düzensiz göç 
aç s ndan geçi  konumu ve AB adayl k süreci Türkiye’nin AB’ye kat l m 
sürecinde ya am  oldu u düzensiz göç deneyiminin bilinmesini ve analiz 
edilmesini gerekli k lmaktad r.  

Mevcut çal ma bu amaca hizmet etmek üzere Türkiye’nin düzensiz göç 
deneyimine ili kin baz  önemli verileri payla makta ve analiz etmektedir. 
Çal mada esas itibariyle Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketleri ve 
bunlar n ard nda yatan dinamikler ile Türkiye koridorundaki düzensiz 
göçmenlerin durumlar  alan çal mas  üzerinden irdelenmektedir. 

Düzensiz Göç Verileri (2001-2012) 

Türkiye’de güvenlik birimlerince yakalanan yasad  göçmenlerin say s  
2000 y l nda 94.514 iken, bu say  2003 y l na kadar azalma e ilimi 
göstererek neredeyse yar ya (56.219) inmi , daha sonraki y llarda ini li-
ç k l  bir seyir izlemi  ve 2009 y l na gelindi inde ise son on y l n en dü ük 
say s  olan 34.345 ki iye gerilemi tir. Bu dü ü , bir sonraki y l olan 2010’da 
devam etmi , ancak 2011 y l nda 44.415 yasad  göçmen yakalanm  ve bu 
say  tekrar yükselme trendine girerek 2012 y l  sonunda 47.510’a 
yükselmi tir (Grafik-1).3 

                                                            
3 Bu rakamlar n hesaplanmas nda ‘ülkeye yasad  yollardan girenler’ ile ‘ülkeye yasal olarak 
girip sonradan yasa d  konuma dü enler’ ve ‘ülkeden yasa d  yollarla ç kmaya çal rken 
yakalananlar’ dâhil edilmi tir. 
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Grafik-1 1995-2012 Y llar  Aras nda Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin Say lar  

 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM), Yabanc lar Hudut ltica Dairesi Ba kanl  

 

Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giri  yapan yabanc  uyruklular çok 
farkl  ülkelerden gelmektedirler. 2011 y l  rakamlar na göz at ld nda; 
Burma, Filistin, Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu düzensiz göçmenler 
say sal yo unluk olarak dikkati çekmektedir. 2012 y l  rakamlar na 
bak ld nda ise; Suriye (7712), Filistin (6745), Burma (6120), Gürcistan 
(4364) ve Afganistan (2747) uyruklu düzensiz göçmenler say sal olarak öne 
ç kmaktad r. Türkiye üzerinden düzensiz göçe konu bu ülkelerdeki siyasi 
çalkant lar, iç ve d  sava lar ile di er olaylar n y llara göre seyri düzensiz 
göç rakamlar nda da de i ikli e neden olmaktad r. Türkiye’nin s n r 
kom usu olan Gürcistan, ran, Irak, Suriye ve Bulgaristan gibi ülkelerden de 
hat r  say l r oranda düzensiz göçmen giri i oldu u görülmektedir. Bunlar n 
yan  s ra, az say da da olsa Türk vatanda lar n n sahte belgelerle ya da 
s n rlardan yasad  yollarla yurtd na ç kmak istedikleri de gözlenmektedir 
(Tablo-1).  

2001-2012 y llar  aras ndaki Türkiye’ye yönelik toplam düzensiz göç 
rakamlar na bakt m zda ise daha net bir tablo görmemiz mümkün 
olacakt r. Buna göre; Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketlerinde u be  
ülke uyruklu yabanc lar say sal olarak öne ç kmaktad r: Irak (78516), 
Pakistan (63418), Afganistan (56280), Filistin (43386) ve Moldova (42807) 
(bkz. Tablo 1). 

11362
18804

2843929426

47529

94514
92365

82825

56219
61228

5742851983

64290
65737

34345
32667

44415
47510

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12



14 

Tablo-1 2001-2011 Y llar  Aras nda Yakalanan Düzensiz Göçmenlerin 
Say lar  (2011 Y l  Rakamlar na Göre S ralanm t r)*  

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 

Rusya F. 3893 2139 2130 1266 1152 730 817 1232 799 1231 1270 16659 

Irak 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 

ran 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 

Banglade  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 

Di er 17009 13663 12584 13949 14066 15217 9406 10756 5109 4772 8854 125385 

Toplam 92365 82825 56219 61228 57428 51983 64290 65737 34345 32667 44415 643502 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü, Yabanc lar Hudut ltica Dairesi Ba kanl   
*Bu rakamlarda yer alan düzensiz göçmen tan m  içine kaçakç lar yard m yla ya da kendi ba lar na s n r  
yasad  yollarla geçerek ülkeye giren yabanc lar, yasal yollarla geldikten sonra yasal sürelerinin 
bitiminde ülkeden ayr lmayarak yasad  statüye dü en (vize veya ikamet ihlali) yabanc lar ve ülkeden 
yasad  yollarla ç kmaya çal rken yakalanan yabanc  ve Türk vatanda lar  birlikte verilmi tir. 
** Türkiye’den yasad  yollarla ç k  te ebbüsünde bulunurken yakalanan Türk vatanda lar n n say s  

Çal man n Yöntemi 

Bu çal maya dayanak olu turan projenin verileri düzensiz göçmenler 
ve uzmanlar olmak üzere iki farkl  kaynaktan toplanm t r. 4  Verilerin 
toplanmas  ve derlenmesinde hem nicel hem de nitel yöntem kullan lm t r. 
Çal maya esas olan veriler ba ta stanbul ve Ankara olmak üzere do u ve 

                                                            
4 Bkz. Çiçekli ve Demir, 2013, ss. 19-29. 
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güney do u s n rlar nda bulunan Van, Bitlis, rnak, Hakkâri ve Hatay; 
güney, bat  ve kuzeybat  s n rlar nda bulunan Mersin, Mu la, Ayd n, zmir, 
Manisa, Bal kesir, Çanakkale ve Edirne illerinde yap lan alan çal malar na 
dayanmaktad r. 

Veriler üç ayr  kaynaktan toplanm t r: 1) düzensiz göçmenlerle yüz 
yüze derinlemesine mülakatlar (86 göçmen), 2) düzensiz göçmenlerden 
toplanan nicel veriler (1334 düzensiz göçmenle anket), 3) uzmanlar (75 
uzmanla görü ülmü tür). Yüz yüze derinlemesine mülakatlar gönderme 
merkezlerinde gönüllü olanlarla yap ld  gibi sosyal a lar kanal yla 
düzensiz göçmenlerin kendi ya am alanlar nda da gerçekle tirilmi tir. 70 
soruluk anket formuna dayanan nicel veriler ise geri gönderme 
merkezlerinde s n r d  edilmeyi bekleyen düzensiz göçmenlerden temin 
edilmi tir. 

Bu çal maya dayanak projede u sorulara cevap aranm t r: 

1) Yasa d  göçmenlerin sosyo-ekonomik karakteristikleri nelerdir? 

2) nsanlar neden yasa d  yollardan göç etmeye karar vermektedirler? 

3) Yasa d  göç e ilimlerinde neler belirleyici olmaktad r? 

4) Yasa d  göçmenler neden Türkiye’ye gelmekte veya Türkiye’yi 
tercih etmektedirler? 

5) Türkiye’de bulunduklar  süre içinde yerle me, çal ma ve 
sosyalle me süreçleri ne ekilde gerçekle mektedir? 

6) Kaçakç lar ile yasad  göçmenler aras ndaki ili ki nas l olu makta 
ve nas l devam etmektedir? 

Kaynak Ülkeler 

Ara t rma konusu yap lan düzensiz göçmenlerin büyük k sm  ba ta 
Afganistan, Pakistan, Burma gibi ülkeler olmak üzere Asya’dan (% 63,9); 
önemli bir bölümü ba ta Suriye, Irak, ran, Filistin gibi ülkeler olmak üzere 
Orta Do u’dan (% 27,7); di er k sm  ise ba ta Somali, Nijerya, Eritre gibi 
ülkeler olmak üzere Afrika’dan (% 8,2) gelmektedirler. Ara t rma konusu 
yap lan düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkeler ile oranlar  Grafik-2’de 
gösterilmektedir. 
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Grafik-2 Ara t rma Konusu Olan Yasad  Göçmenlerin Uyruklar n n Yüzdesel 
Da l m  (N=1334) 

 

Göç Karar  ve Ard ndaki Dinamikler 

Ülkeden Ayr lma Nedenleri 

Düzensiz göçmenlerin ülkelerinden ayr lma sebepleri incelendi inde, 
büyük ço unlu un (%74) yurtd nda para kazanmay  hedefledi i, bunlar n 
d nda bir k sm n n sava tan kaçt  (%5,4), siyasi nedenlerle (%2,7) 
ülkesinden ayr ld , ailesine kavu mak istedi i (%2,7) anla lmaktad r. Bu 
nedenler d nda ailevi ve dini bask lar n etkisiyle, e itim görme iste i, 
tedavi olmak, evlenmek, kan davas ndan kaçmak, hatta tüp bebek sahibi 
olmak gibi nedenlerle dahi ülkesinden ayr lan düzensiz göçmenlerle 
kar la lmaktad r (Tablo-2). 

Mülakatlarda ön plana ç kan ülkeden ayr lma sebebinin, ‘daha iyi bir 
ya am ve daha rahat ya am artlar na sahip olmak için daha fazla kazanma 
arzusu’ oldu unu söylemek mümkündür. Küreselle menin dünyaya sundu u 
önemli avantajlar ndan birisi olan ileti imin h zlanmas  ve ucuzlamas , 
insanlar n dünyan n dört bir yan nda dahi olsalar kolayl kla haberle melerine 
imkân sa lamaktad r. nsanlar ayn  zamanda, dünyan n herhangi bir yerinde 
meydana gelen bir olay  en k sa sürede bir ba ka ülkede duyabilmekte, 
seyredebilmekte ve ahit olabilmektedir. 

Birçok geli mi  ülkenin geli memi  ya da geli mekte olan ülkelerin 
vatanda lar na kat  vize politikalar  uygulamas  nedeniyle, e itimsiz, mesleki 
becerilerinden yoksun ve ya  bak m ndan genç olan nüfus için bat l  ülkelere 
yasal yollarla girme ve çal ma imkânlar  k s tlanm  görünmektedir. Bu 
nedenle, yasad  göç bir “ya am alternatifi” olarak öne ç kan bir tercih 
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haline gelmi tir. Bir kaçakç dan al nan anekdot oldukça anlaml  
görünmektedir: “Kaçak yabanc  der ki: Ölürsem kurtuldum; ölmez de 
kurtulursam zaten kurtuldum.” 

Tablo-2 Yasad  Göçmenlerin Ülkelerinden Ayr lma Sebepleri 

 Ülkeden Ayr lma Sebebi (%) 
Para kazanmak  74 
Sava      5,4 
Siyasi nedenler  2,7 
Yurtd ndaki ailesine ula mak 2,7 
Aile bask s ndan kaçmak 1,1 
Güvenlik içinde ya amak 1,1 
Macera  1 
Evlenmek  0,5 
Dini bask lardan 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 li kiler ve Göç A lar  

Göç teorileri aç s ndan bak ld nda düzensiz göçmenlerin gerek kaynak 
ülkeden ayr lmalar nda, gerekse transit ülkelerde geçici yerle meleri ve 
hedef ülkesine var lar  ile yerle melerinde ba ta, aile üyeli i, akrabal k ve 
arkada l k ili kilerinin önemli bir yeri ve etkisi oldu u iddia edilmektedir. 
Göç a lar  teorisine göre ki ilerin yer de i tirmesi ve yeni yerler edinip 
ya amlar n  bu ortamlarda sürdürmeleri için sosyal ili kiler hem 
kolayla t r c , hem ikna edici, hem de zorlay c  roller üstlenmektedir.5 

Kentle me literatürüne de yans yan bir sosyal gerçeklik, ayn  köy-kent 
ya da ehirden ya da sosyal gruptan göç eden ki ilerin göç destinasyonlar n n 
                                                            
5Bkz. 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. 



18 

da benzer mahalleler, kentler ya da ehirler oldu unu ortaya koymaktad r.6 
Düzensiz göçmenlerin gitmeyi hedefledikleri ülkelere daha önce kaçak 
yollarla giden tan d klar  olup olmad  ve varsa bunlar n mevcut durumlar  
belirleyici olmaktad r. Göçmenlerin üçte biri tan d klar n n kaçak yollar  
daha önceden denediklerini, kalan k sm  ise bu deneyime sahip tan d klar  
olmad n  beyan etmi tir.  

Bu üçte birlik grup içinde yer alan yak nlar n gittikleri ülkeler a a da 
(Grafik-3) gösterilmektedir. Yo unluklu olarak Avrupa’n n en büyük 
ülkeleri olan Almanya, ngiltere ve Fransa’n n, Avrupa Birli i’nin giri  
kap s  olarak alg lanan Yunanistan’ n, ya am standartlar n n yüksekli i ile 
bilinen Norveç’in, sveç’in ve Hollanda’n n bu ülkeleri takip ettikleri dikkati 
çekmektedir. Ço unlu unu geli mi  Bat  ülkelerinin olu turdu u bu hedef 
ülkeler aras nda Pakistan, ran, Türkiye, Rusya ve Polonya gibi daha çok 
transit ülke özelli i ile bilinen ülkelerin de yer ald  görülmektedir. 

c. Hedef Ülkeler 

Düzensiz göçmenlerin gitmeyi hedefledi i ülkeler aras nda AB’nin 
do udaki giri  kap s  olan Yunanistan’ n neredeyse her iki göçmenden birisi 
taraf ndan hedeflendi i, göçmenlerin %12’sinin talya’ya gitmek istedi i 
anla lmaktad r. Almanya, Fransa, Kanada ve sviçre’nin ise büyük ölçüde 
bu ülkeleri takip ettikleri görülmektedir (Grafik-4).  

Bu tercihlerin neden yap ld , neden baz  ülkelerin di erlerine oranla 
daha çok ön planda yer ald yla ilgili farkl  bak  aç lar  bulunmaktad r. 
Öncelikle, yasad  göçmenler, yola ç kmadan duyduklar  hikâyelerden, 
anlat mlardan ve özellikle kaçakç lardan büyük ölçüde etkilenmekte ve 
kendilerine çizilen yol güzergah  da bu kapsamda olu maktad r. Gerçekten 
de kaçakç lar, göçmenlere nereye kadar götürebileceklerini, hangi ülkelere 
ula rlarsa ne gibi imkânlara kavu abileceklerini aktarmaktad rlar. Örne in 
kaçakç lar, göçmenlere Yunanistan’a iltica ba vurusu yapabileceklerini 
söyleyerek göçmenleri bu ülkeye te vik etmektedirler. Bu e ilimin son 
y llarda Yunanistan’da ya anan ekonomik krizle birlikte ne ölçüde 
etkilenece ini önümüzdeki günler gösterecektir. 

Göçmenin maddi durumu ve kaçakç lara ne kadar ödeme yap labilece i 
de hedef ülkenin belirlenmesinde bir ba ka göstergedir. Örne in, 
Afganistan’dan yola ç kan 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 
olacakt r. Bu durumda tercihlerin eldeki paraya göre belirlenmesi 
gerekmektedir.  

Grafik-4 Yasad  Göçmenlerin Gitmeyi Hedefledikleri Ülkeler (%) 

 

Göçmenlere gitmek istedikleri ülkeyi belirlemede kaçakç lar 
d nda etki eden önemli gruplar, göçmenin aile üyeleri, akrabalar  ya 
da arkada lar d r. Daha önce çe itli ülkelere ula m  akrabalar, hangi 
kaçakç lardan hangi hizmetin al naca , hangi yol ve güzergâhlar n 
kullan laca , hangi ülkede ya am, yerle me, i  bulma, iltica 
ba vurusunda bulunma, oturum alma veya vatanda l k elde etme gibi 
ko ullar n daha elveri li oldu u gibi konularda potansiyel göçmen 
adaylar na bilgi vermekte ve onlar  yönlendirmektedir. 

d. Düzensiz Göç Dinamikleri Üzerine K sa Bir De erlendirme 

Ülke içinde meydana gelen çat malar, askeri darbeler, açl k ve 
k tl k gibi sorunlar ki ileri yasad  yollarla da olsa göçe 
zorlamaktad r. Suriye’de ya anan çat malar nedeniyle bugün yakla k 
bir milyona yak n Suriyeli geçici koruma alt nda Türkiye’de 
ya amlar n  sürdürmekte olup istatistiklere düzensiz göçmen olarak 
geçmemektedirler. 1999-2003 y llar  aras nda Irak ve ran’dan gelen 
düzensiz göçmenler Türkiye’de yakalananlar aras nda ilk iki s rada 
yer al rken, 2006-2009 y llar nda Afganistan ve Pakistan uyruklu 
göçmenler bunlar n yerini alm lard r. Son y llara bakt m zda ise 
Suriye, Filistin, Burma ve Gürcistan uyruklu düzensiz göçmenlerin 
say lar nda art  oldu u görülmektedir.  
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Meydana gelen bu tür olaylar, göçün h z n  ve büyüklü ünü 
etkilemekle birlikte, ba ka baz  etkenler de bu göç ivmesini tersine 
çevirebilmektedir. Geli mi  ülkelerde ya anan ekonomik kriz, bu 
ülkelerdeki istihdam alanlar n n daralmas , göçü tersine çevirebilecek 
sonuçlar do urabilecektir. Nitekim gerek Avrupa’da, gerekse ABD’de 
2009-2011 y llar nda yasad  giri lerin say s n n azald  tespitleri 
yap lmakta olup, di er baz  nedenler d nda ekonomik krizin de 
bunda etkili oldu u varsay lmaktad r. 

Bu çerçevede yine 2009-2010 y llar nda Türkiye’de yakalanan 
düzensiz göçmenlerin say s  önceki y llara göre bak ld nda, 
neredeyse yar ya yak n azalma göstermi tir. Alan çal malar nda 
yap lan gözlemler de yabanc  yo unluklu yerlerde seyrelme oldu unu 
göstermekte olup, kaçakç larla yap lan mülakatlarda da geçi lerin 
eskisi kadar canl  olmad  bilgisi al nmaktad r. Yap lan mülakatlarda 
düzensiz göçmenlerin daha fazla Türkiye’de kalma e ilimi içinde 
olduklar  görülmektedir. 

Göç etme karar , ekonomik ve sosyal zorluklar ile siyasal 
istikrars zl klar n dayatt  hayat artlar ndan s yr lmak isteyen ve 
bunun için çe itli aray lar içinde olan ki iler için bir ç kar yol haline 
gelmektedir. Bu ki ilerin bir k sm , televizyon, arkada  sohbeti, akraba 
tavsiyesi veya tamamen macera endeksli olarak güzergâhlar n  
çizmekte, fakat yolda ciddi zorluklar, yakalanma ve s n r d  gibi 
ba ar s zl klara da katlanmak durumunda kalmaktad rlar. Kendi 
tecrübesi veya tan d klar n n ya ad klar ndan örnek alarak benzer göç 
yollar n , yöntemlerini ve hatta kaçakç lar  kullanan göçmenler de 
görülmektedir. Hedefine ula an düzensiz göçmenlere (yasal statü ve 
koruma alt nda olmasalar da) yerle ik tan d klar  sahip ç kmakta, 
yerle me ve çal ma gibi sorunlar n  çözmeye çal maktad rlar. Sonuç 
olarak, düzensiz göç etme karar , ekonomik beklentilerin tetikledi i 
(zorlad ), benzer tecrübelerin kolayla t rd , sosyal a lar n 
rahatlatt  bir süreç olarak aç klanabilmektedir. 
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ekil-1 Yasad  Göçmenlerin Göç Karar  Verme Süreçleri  

 

 

  

Türkiye Koridorunda Düzensiz Göçmenler 

Türkiye’ye Giri  

Düzensiz göçmenlerin büyük ço unlu u Türkiye’ye yasad  yollarla 
(%93) girmi lerdir. Yasal yollarla gelenler ise genellikle vize muafiyeti olan 
s n r ülkelerinin vatanda lar  olup k sa süreli vize ile giri  yapt ktan sonra 
ülkede kalmaya devam eden veya ülkeden ç kmaya te ebbüs eden ki ilerden 
olu maktad r (Grafik-5). Yasal giri i olan düzensiz göçmenler, ço unlukla 
ç k  esnas nda yakalanm lard r.  

Türkiye’ye yasad  giri ler genellikle kara s n rlar ndan (%89), 
s ras yla Van, Hatay, A r , Hakkâri ve rnak illerinden gerçekle mektedir. 
S n r geçi leri genellikle yürüyerek (%65) yap lmakta, araç kullanmaya 
elveri li bölgelerde binek otolar (%8,6), kamyon/kamyonet (%7,5), ya da 
s n r kap s ndan araçlara saklanarak yap lan giri lerde de minibüs (%2,4), 
otobüs (%1,5) ve TIR’lar (% 1,1) kullan lmaktad r.  
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Grafik-5 Yo un Düzensiz Göçmen Gönderen Ülkeler Baz nda Türkiye’ye Giri  
Konumlar  (%) 

 

Deniz s n rlar ndan giri ler az nl ktad r (%7). Bu tür giri ler daha çok 
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rastlanmam t r. Hava s n rlar ndan yasad  giri ler de az da olsa 
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mümkün olabilmektedir. Bu tür giri  denemeleri büyük ço unlukla pasaport 
polisince tespit edilmekte ve yakalanmaktad rlar. 

Yasad  s n r geçi lerinin büyük ço unlu unun kaçakç  yard m  
olmaks z n gerçekle mesi mümkün de ildir. Nitekim kaçakç lardan s n r 
geçi i esnas nda yard m ald klar n  belirten yasad  göçmenlerin oran  % 
85’tir (Grafik-6). Kalan göçmenlerin de yolculuk öncesinde sahte belge 
imali gibi konularda yard m alm  olmalar  ihtimal dâhilindedir. Türkiye’ye 
giri e yard m eden kaçakç lar n sadece be te birinin, yasad  göçmenin 
ülkesinden ç k na da yard m eden kaçakç lar oldu u anla lmaktad r. Bu 
durum, her ne kadar yasad  göçmen bir kaçakç l k a /organizasyonu 
dâhilinde seyahatini sürdürüyor olsa da ebekelerin, sürekli de i en 
co rafyada farkl  yerel kaçakç lar vas tas yla faaliyetlerini sürdürdü ü 
eklinde de okunabilir.  
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Grafik-6 Türkiye’ye Giri te Kaçakç lardan Yard m Alan Göçmenlerin Oran   

 

Türkiye’ye Geli  Nedenleri 

Türkiye’ye gelen yasad  göçmenlerin geli  amaçlar  birbirinden farkl  
olmakla birlikte, büyük ço unlu unun (% 67,2) do rudan Avrupa’ya gitmek 
amac yla geldi i, bunun yan  s ra çal p para kazanarak Türkiye’de kalmak 
(% 18,2) isteyenler ile bir süre Türkiye’de çal p para kazand ktan sonra 
Avrupa’ya gitmek (% 8,3) isteyenlerin de a rl kl  oldu u göze çarpmaktad r 
(Grafik-7). 
 

Grafik-7 Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’ye Geli  Nedenleri  
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Türkiye, a rl kl  olarak transit geçi  güzergâh  olmakla birlikte, bu 
geçi in iki temel karakteristi i vard r. Birincisi, Türkiye sadece co rafi bir 
alan olarak üzerinden geçilmesi gereken bir ülke olarak görülmektedir. 
Burmal , Pakistanl , Banglade li birçok yasad  göçmen, dili ve toplumu 
bilmemelerinin de etkisiyle sosyal hayata girmeden, insanlarla mümkünse 
hiç ili kiye girmeden, sadece kaçakç  nezaretinde belirli mekânlarda 
beklemeyi tercih etmekte, bu nedenle günlerce, a r artlarda dahi olsa 
kalmaya raz  olmaktad r. 

Türkiye’ye göçün ikinci temel karakteristi i ise Türkiye’nin geçici veya 
kal c  bir ya am alan  olarak görülmesidir. Yakla k olarak her be  
göçmenden birinin (%18,2), Avrupa hayali olmad , Türkiye’yi bir yurt 
olarak görüp hayat n  burada sürdürmeyi amaçlad klar  anla lmaktad r.  

stanbul’da görü ülen birçok Afgan, Suriye, Irak ve ran uyruklu 
düzensiz göçmen Avrupa’ya gidecek paray  kazanmak için çal maya 
ihtiyaçlar  oldu unu belirtmi tir. Çe itli uyruklardan gelen göçmenlerin 
Türkiye’ye geli  amaçlar  farkl la maktad r (Grafik-8). 

Grafik-8 Yo un Düzensiz Göçmen Gönderen Ülkeler Baz nda Türkiye’ye Geli  
Amaçlar  (%) 
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Türkiye’den Ç k lar 

Daha önce belirtildi i üzere Avrupa’ya gitme, Türkiye’ye gelen 
yasad  göçmenler için öncelikli hedeftir. Bu nedenle, gerek do rudan, 
gerekse bir müddet çal t ktan sonra Avrupa’ya do ru rota çizenlerin çe itli 
ekillerde ülkeden ç kmaya çal t klar  görülmektedir.  

Türkiye’de yakalanan yasad  göçmenlerin büyük k sm  (%69) Avrupa 
ülkelerine gitmek için Türkiye’den ç k  yapmaya (henüz) te ebbüs 
etmediklerini belirtirken, %31’i ise ç k  te ebbüsünde iken 
yakalanm lard r. Ç k  te ebbüsü yapanlar n en çok kulland klar  iller 
yo unluk s ras yla, Edirne, zmir, Ayd n, Mersin, Bal kesir, stanbul, Hatay, 
Çanakkale, K rklareli’dir (Grafik-9). 

Ülkeden ç k ta göçmenlerin %99’u kaçakç lardan yard m almaktad r. 
Türkiye’den ç k larda, kaçakç lar n %46’s  göçmenle birlikte s n r  
geçmektedir. S n r n kar  taraf nda yakalanma riski ve a r cezalar 
nedeniyle, kaçakç lar n gerek kara s n rlar nda, gerekse deniz s n rlar nda 
belli bir noktaya kadar göçmenleri ta y p yol verdikleri, ya da deniz 
araçlar n  (bot, sandal vs.) kullanmay  ö reterek göçmenleri kendi ba lar na 
b rakt klar  anla lmaktad r. Ancak, anla man n farkl  artlar içermesi 
durumunda, kaçakç  bizzat göçmenin yan nda kar  tarafa geçmektedir.  
Grafik-9 Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’den Ç k  Yapmaya Çal t klar  ller (%) 
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Kaçakç lar n düzensiz göçmenleri Türkiye’nin hangi noktas ndan 
ve hangi araçlarla ç k lar n  yapt racaklar  konusu, s n r kontrollerinin 
s kl na, gözetimin yo unlu una, hedef ülkenin hangisi oldu una, 
daha önceki geçi  te ebbüslerinin ba ar s  veya ba ar s zl na göre 
de i mektedir. Son dönemlerde Türkiye-Yunanistan kara s n r n  
olu turan 12 km.lik bir hatta in a edilen tel örgüler, bu bölgeden 
geçi lerin ciddi ekilde azalmas na neden olmu tur. lginçtir ki daha 
önce nadiren kullan lan Türkiye-Bulgaristan kara s n r  ise çok daha 
yo un biçimde kullan lmaya ba lam t r. Görüldü ü üzere, 
kaçakç lar n ülkeye giri , kal  ya da ç k la ilgili stratejik kararlar  
konjonktüreldir ve tamamen faydac  bir bak  aç s yla 
planlanmaktad r.  

Sonuç 
Mevcut çal ma çok net bir ekilde bir kez daha teyit etmektedir 

ki, Türkiye Do u-Bat  güzergâh nda düzensiz göç ak nlar  aç s ndan 
ideal bir geçi  (transit) olma konumunu devam ettirmektedir. Kaynak 
ve hedef ülkelerdeki ko ullar Türkiye üzerinden cereyan eden 
düzensiz göç ak n n seyrinde belirleyici etkiye sahip bulunmaktad r. 
Esas itibariyle kaynak ülkelerdeki sava , karga a, yoksulluk gibi 
tetikleyici ko ullar daha ba ta olmak üzere, hedef ülkelerdeki cazibeyi 
azalt c  mali, ekonomik kriz gibi etkenlerde göç ak nlar n  stabilize 
edici bir rol oynamaktad rlar. 

AB’ye yönelik düzensiz göç ak nlar  aç s ndan Türkiye’nin geçi  
(transit) konumu devam etmekle birlikte, düzensiz göçmenlerle 
yap lan mülakatlarda Türkiye’nin de belirli ölçekte ya do rudan hedef 
ülke ya da göreceli refah ve i  imkânlar  nedeniyle sonradan kal n 
uzat ld  bir ya am ortam  haline geldi i ortaya konmaktad r.  

Her ne kadar düzensiz göç Türkiye aç s ndan geçi  (transit) 
konumu nedeniyle geçici bir konu gibi alg lansa bile, asl nda kendisini 
sürekli tekrarlayan yani süreklili i olan bir politika konusu oldu u göz 
ard  edilmemelidir. Di er taraftan, düzensiz göçün AB kat l m süreci 
ba lam nda sürekli gündemde tutulacak bir konu olmas  nedeniyle, 
buna ili kin tart malar n sa l kl  bir zeminde yap labilmesine olanak 
sa layacak alan çal malar n n desteklenmesinde yarar oldu u 
vurgulanmal d r. 



LT CA TALEPLER  REDDED LEREK 
TÜRK YE’DEN SINIRDI I ED LMELER NE KARAR 

VER LEN YABANCILARA L K N A HM 
KARARLARININ YABANCILAR VE 

ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NA ETK S  
 

Nuray EK  
 

 
Giri  
6458 say l  Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu’nun1 3(1). 

maddesinin ( ) bendinde, göç u ekilde tan mlanm t r: “Göç, yabanc lar n, 
yasal yollarla Türkiye’ye giri ini, Türkiye’de kal n  ve Türkiye’den ç k n  
ifade eden düzenli göç ile yabanc lar n yasa d  yollarla Türkiye’ye giri ini, 
Türkiye’de kal n , Türkiye’den ç k n  ve Türkiye’de izinsiz çal mas n  
ifade eden düzensiz göçü ve uluslararas  korumay  ifade eder”. Bu tan m 
çerçevesinde, YUKK, düzenli göçü, düzensiz göçü ve uluslararas  korumay  
kapsamaktad r. 

Göç, “düzenli göç” (regular migration) ve “düzensiz göç” (irregular 
migration) olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Düzenli göç kavram  yerine 
“yasal göç” (legal migration) ve düzensiz göç kavram  yerine “yasad  göç” 
(illegal migration) kavramlar  da kullan lmaktad r. Pasaportu, pasaport 
yerine geçen belgesi ya da vizesi olmaks z n Türkiye’ye giren, s n r ihlalleri 
yapan, ikamet veya çal ma izni olmaks z n ya da söz konusu izinlerin süresi 
bitti i halde sürelerini uzatmaks z n Türkiye’de ikamet eden veya çal an 
yabanc lar, düzensiz göçmenleri olu turmaktad r. Düzensiz göçmenlerin 
durumunun yasaya ayk r l n  vurgulamak için “yasad  göçmen” (illegal 
migrant) kavram  da kullan lmakla beraber ceza hukuku anlam nda suç te kil 
eden eylemleri ça r t rmas  sebebiyle bu kavram n kullan lmas  tercih 
edilmemelidir. 

Uzun y llar Avrupa ülkelerine göçmen gönderen bir ülke olarak bilinen 
Türkiye’nin 1970’lerden itibaren özellikle düzensiz göç alan bir ülke haline 
                                                 
 Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi ö retim üyesi. 

1 Kanun No. 6458, Kabul Tarihi: 4.4.2013, RG 11.4.2013/28615. 
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gelmesinin ba l ca sebepleri olarak Afganistan’ n Sovyet Rusya taraf ndan 
i gal edilmesi; 1970’lerde ran’daki rejim de i ikli i; 1980’lerin sonu ve 
1990’lar n ba nda Irak’taki Saddam Hüseyin rejiminin Orta Do u’da yol 
açt  karga a ve sava lar; Do u Avrupa ve Sovyetler Birli i’ndeki komünist 
rejimin çökü ü2, eski Yugoslavya iç sava , Kosova’da cereyan eden olaylar 
ve 2012 y l ndan beri Libya, Yemen, M s r ve Suriye’de gerçekle en Arap 
Bahar  gösterilebilir. Söz konusu olaylar sonucunda Türkiye, düzensiz göçün 
hedefi haline gelmi tir. Düzensiz göçmenler, ba ta Avrupa olmak üzere 
ba ka ülkelere gitmek amac yla Türkiye’yi transit olarak kullanmakta veya 
geçerli belgeleri olmadan Türkiye’de ya amak ve çal mak için Türkiye’ye 
gelmektedirler. Ayr ca yasad  yollarla ve belgeleri olmaks z n Türkiye’ye 
gelen ve iltica prosedürüne henüz al nmam  ya da iltica ve s nma talepleri 
reddedilmi  yabanc lar da düzensiz göçmenler aras nda yer almaktad rlar3. 
ltica ve s nma ba vurusunda henüz bulunmam  olan ya da ba vurular  

reddedilmi  olanlar da dâhil olmak üzere, düzensiz göçmenler, genellikle 
insan tacirlerinin ya da kaçakç lar n yard m yla s n rlardan geçerek 
Türkiye’ye gelmektedirler. 

Çal mam zda, iltica ve s nma talepleri reddedilen ve böylece 
düzensiz göçe dâhil olan yabanc lar n Türkiye’ye kar  A HM’de açt klar  
davalarda verilen kararlar n, 6458 say l  YUKK’un haz rl k çal malar na 
etkisi üzerinde durulacakt r. 

Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu’nun Haz rl k 
Çal malar  ve Genel Çerçevesi 

Muhtelif sebeplerle Türkiye’de ya ayan ve Türkiye’ye s nan 
yabanc lar n say s ndaki art , yasal düzenlemeleri de etkilemekte ve 
ekillendirmektedir. Türkiye’de ya ayan yabanc lar n hem say s ndaki art  

hem de birbirinden oldukça farkl  statülerde bulunmalar , mevcut yasal 
düzenlemelerde de i ikliklerin yap lmas n n yan  s ra yenilerinin 
haz rlanmas na da neden olmu tur. 6458 say l  YUKK’un çal malar na, 
2009 y l nda k saca “Göç ve ltica Bürosu” olarak an lan çi leri Bakanl  
ltica ve Göç Mevzuat  ve dari Kapasitesini Geli tirme ve Uygulama 

Bürosu taraf ndan ba lan lm t r. Göç ve ltica Bürosu, 15 Ekim 2008 tarihli 
çi leri Bakan  onay  ile kurulmu tur. 6458 say l  YUKK’un, göç ve iltica 

alan nda idari te kilata ili kin hükümlerinin 11.4.2013 tarihinde yürürlü e 
girmesiyle beraber “Göç ve ltica Bürosu”nun yerini, “Göç daresi Genel 
Müdürlü ü” alm t r. 
                                                 
2 Ahmet ÇDUYGU/Damla B. AKSEL, Türkiye’de Düzensiz Göç, IOM Yay n , Ankara 
2012, s. 19-20. 
3 ÇDUYGU/AKSEL, 21. 
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YUKK ile ilgili çal malar ilk a amada dört sütun üzerinde yürütülmü  
ve dört ayr  yasa tasla  haz rlanm t r. Bu taslaklar unlard r: (1) Yabanc lar 
Kanunu Tasla ; (2) ltica Kanunu Tasla ; (3) 5683 Say l  Yabanc lar n 
Türkiye’de kamet ve Seyahatleri Hakk nda Kanun’da De i iklik 
Yap lmas na Dair Kanun Tasla ; (4) ltica ve Göç daresi Genel 
Müdürlü ü’nün Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Tasla . 

Taslaklar n haz rlanmas na ili kin toplant lar s ras nda, taslaklar n 
uygulamaya geçirilmesi ve A HM taraf ndan alt  çizilen sorunlar n 
çözümlenmesi için etkin bir ekilde faaliyet gösterecek bir idari birimin 
kurulmas  ihtiyac  ortaya ç km t . Bu nedenle sadece idari yap y  
düzenleyen bir taslak haz rlanm t . Ancak dört ayr  taslak üzerinden 
yürütülen çal malar s ras nda taslaklar aras nda ba lant n n nas l kurulaca  
ve ortak hükümlerin hangi taslakta yer alaca  sorunlar n n yan  s ra 
taslaklar n mevzuat da n kl na yol açaca  endi esi dile getirilmi tir. 
Üstelik göç ve iltica alan n n dört ayr  yasayla düzenlenmesinden 
uygulamada sorun ç kaca  dikkate al nm t r. Bu sebeple çi leri Bakanl  
Göç ve ltica Bürosu, dört ayr  tasla , tek bir çat  alt nda toplamaya ve 
çal malar n  tek metin üzerinde sürdürmeye karar vermi tir4. YUKK’un 
haz rl klar , May s 2012 tarihinde sona ermi  ve YUKK, Nisan 2013 
tarihinde TBMM’de kabul edilmi tir. 

YUKK’un 124. maddesi uyar nca, idari yap ya ili kin hükümler, 
11.4.2013 tarihinde; di er hükümler ise 11.4.2014 tarihinde yürürlü e 
girmi tir. Alt  k s mdan olu an YUKK’da, (1) yabanc lar n Türkiye’ye giri i 
ve vize i lemleri (md. 5-18); (2) yabanc lar n Türkiye’de ikamet ve seyahati 
(md. 19-49); (3) vatans zlar (md. 50-51); (4) yabanc lar n Türkiye’den 
s n rd  edilmesi (md. 52-60); (5) uluslararas  koruma (md. 61-95) ve (6) 
idari te kilat (md. 103-123) konular  düzenlenmi tir. 

ltica Talepleri Reddedilen ve S n rd  Edilmesine Karar Verilen 
Yabanc lar Taraf ndan Türkiye’ye Kar  A HM’de Aç lan Davalarda 
Dayan lan A HS Hükümleri5 

nsan haklar , kural olarak, evrensel ve arts z herkese tan nm t r. 
Ancak bu kural n baz  haklardan faydalanmaktan mahrumiyet veya belirli 
grupta bulunan ki ilere daha fazla haklar n verilmesi gibi istisnalar  
bulunmaktad r. Örne in, s n rd  ve suçlular n iadesinin sadece yabanc lara 
                                                 
4 Nuray EK , Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu (Tasar s ), stanbul 2013, s. 8. 
5 Bu ba l k alt nda verilen bilgiler Nuray EK , Yabanc lar Hukukuna li kin Temel Konular, 
stanbul 2012, s. 48-50; Nuray EK , Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Hukuku, stanbul 

2014, s. 137-140’den al nm t r. 



30 

uygulanan yapt r mlar olmas ; ülkeye giri , kamu hizmetlerine kat lma, 
seçme ve seçilme hakk  gibi baz  haklar n sadece vatanda lara tan nmas , 
insan haklar n n evrensel niteli ine getirilen istisnalar  te kil etmektedir6. 

Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi’nde7 temel haklarla ilgili genel ve 
soyut hükümler öngörülmü ; koruma alt na al nan haklar n somut olayda 
ihlal edilip edilmedi inin de erlendirilmesinde A HM’e geni  takdir yetkisi 
verilmi tir8. A HS’de yabanc lar n s n rd  edilmesine ili kin aç k bir hüküm 
bulunmamaktad r. Bununla beraber, s n rd  i leminin de A HS’e ayk r  
olabilece i ve bunun A HS’den kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali 
anlam na gelebilece i kabul edilmektedir9. Aç k bir hüküm olmamas na 
ra men, s n rd  i lemlerinin A HS’in baz  maddeleri ile ba lant s  
kurulmaktad r10. Yabanc n n ülkeden s n rd  edilmesi, A HS’in 2, 3, 5, 8 ve 
13. maddelerine ayk r  ise bu durum s n rd  i lemini gerçekle tiren devletin 
sorumlulu una yol açacakt r.  

A HS’in 2. maddesinde ya ama hakk  güvence alt na al nm t r. Bu 
maddeye göre, herkesin ya am hakk , yasan n korumas  alt ndad r. Yasan n 
ölüm cezas  ile cezaland rd  bir suçtan dolay  hakk nda mahkemece 
hükmedilen bir cezan n yerine getirilmesi d nda hiç kimse kasten 
öldürülemez. O halde A HS’in 2. maddesi uyar nca s n rd  edilecek 
yabanc n n gönderilece i ülkede ya ama hakk  tehlike alt nda ise s n rd  
i lemi gerçekle tirilmemelidir. Aksi halde s n rd  i lemini yapan devlet, 
A HS’in 2. maddesini ihlal etmi  olur.  

A HS’nin 3. maddesine göre, hiç kimse i kenceye, gayriinsani yahut 
haysiyet k r c  ceza veya muameleye tabi tutulamaz. Bu maddede, do rudan 
s n rd  i lemine yönelik bir hüküm bulunmamakla birlikte A HM; 
yabanc n n, gönderilece i devlette i kenceye, gayriinsani yahut haysiyet 
k r c  ceza veya muameleye tabi tutulma riski olmas  halinde s n rd  
i leminin 3. maddenin ruhuna ayk r  oldu u sonucuna varm t r11. A HM’in 
ilke haline gelen kararlar na göre, bir devletin yabanc y , 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. 
8 Matti PELLONPÄÄ, Expulsion in International Law A Study in International Law and 
Human Rights with Special Reference to Finland, Helsinki 1984, s. 124. 
9 PELLONPÄÄ, 124-125. 
10 Avrupa nsan Haklar  Konvansiyonu kapsam nda yabanc lar n s n rd  edilmesine ili kin 
yorumlar için bkz. Rona AYBAY, Bir nsan Hakk  Sorunu Olarak S n rd  Edilme, (2003)2 
MaltepeÜHFD, s. 164-167. 
11 P. Van DIJK, Protection of “Integrated” Aliens Against Expulsion under the European 
Convention on Human Rights, Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Security 
of Residence and Expulsion, Protection of Aliens in Europe, Editors Elspeth Guild/Paul 
Minderhoud, Kluwer Law International 2001, s. 23-24. 
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do an yükümlülü ün ihlali say l r. A HM verdi i kararlar yla, A HS’in 3. 
maddesinin taraf devletlere, yabanc y , i kenceyle veya hayati tehlikeyle 
kar la aca  ülkelere göndermeme yükümlülü ünü yükledi ini ifade 
etmi tir12.  

A HS’in özgürlük ve güvenlik hakk n  güvence alt na alan 5. maddesi 
de yabanc lar n s n rd  sebebiyle aç lan davalarda A HM taraf ndan dikkate 
al nan di er bir maddedir. Özellikle s n rd  edilecek yabanc lar n idari 
gözetim alt na al nmas  halinde, idari gözetimin yasayla düzenlenmemi  
olmas , idari gözetim süresinin uzun olmas , idari gözetim karar na kar  
ba vurulabilecek yasal yollar n olmamas  halinde A HS’in 5. maddesinin 
ihlal edildi i gerekçesiyle A HM’de davalar aç labilmektedir. 

A HM içtihatlar nda ve doktrinde, s n rd  karar  verilirken A HS’nin 
8. maddesinde yer alan ilgilinin özel ve aile hayat na sayg  gösterme 
yükümlülü ünün de dikkate al nmas  gerekti i ifade edilmektedir. Çünkü 
s n r d  edilme, ilgilinin aile ba lar n  zedeleyebilir13. Bu maddeye göre, 
her ah s özel ve ailevi hayat na, meskenine ve haberle mesine hürmet 
edilmesi hakk na sahiptir. Bu haklar n kullan lmas na resmî bir makam n 
müdahalesi demokratik bir cemiyette ancak millî güvenlik, amme emniyeti, 
memleketin iktisadi refah , nizam n muhafazas , suçlar n önlenmesi, sa l n 
veya ahlak n ve ba kas n n hak ve hürriyetlerinin korunmas  için zaruri 
bulundu u derecede ve kanunla derpi  edilmesi art yla vuku bulabilir. 
A HS’in 8. maddesinin uygulanabilmesi için üç art n bir araya gelmesi 
gerekir. Bu artlar unlard r: S n rd  edilecek ki inin aile ya ant s n n 
olmas ; s n rd  i leminin aile ya ant s n  bozmas  ve s n rd  i leminin 
zaruri olmas  gerekir14. Aile ya ant s n n mutlaka kar  koca ili kisi eklinde 
olmas  gerekmez. Anne, baba ve çocuklar ve hatta uzak akrabalar bile somut 
olayda aile olarak kabul edilebilir15. S n rd  i leminin aile ya ant s n  
bozmas  art , aile üyelerinin de s n rd  edilen ki i ile birlikte ba ka bir 
ülkeye giderek ortak aile ya ant lar na devam edece i hallerde gerçekle mi  
say lmaz16. 

                                                 
12 Ayr nt l  bilgi ve konuyla ilgili A HM kararlar  için bkz. DIJK, 24 vd.. Ayr ca, yabanc n n 
s n rd  edilerek ölüm cezas n n uyguland  ülkelere gönderilmesinin A HS’in 3. maddesini 
ihlal edece ine ili kin kararlar için bkz. Nicholas BLAKE/Raza HUSAIN, Immigration 
Asylum and Human Rights, Oxford 2003, s. 81-84. 
13 Ayr nt l  bilgi ve konuyla ilgili A HM kararlar  için bkz. DIJK, 24 vd.; Colin HARVEY, 
Promoting Insecurity: Public Order, Expulsion and the European Convention on Human 
Rights, Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Security of Residence and 
Expulsion, Protection of Aliens in Europe, Editors Elspeth Guild/Paul Minderhoud, Kluwer 
Law International 2001, s. 45 vd.. 
14 PELLONPÄÄ, 125 vd.. 
15 PELLONPÄÄ, 125-126. 
16 PELLONPÄÄ, 126-127. 
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S n rd  i lemlerinde dikkate al nmas  gereken di er bir madde 13. 
maddededir. A HS’nin 13. maddesinde, etkin ba vuru hakk  düzenlenmi tir. 
Dolay s yla bu madde çerçevesinde hakk nda s n rd  karar  verilen ki iye, 
A HS kapsam ndaki haklar yla ilgili olarak, tarafs z ve ba ms z ulusal 
mercilere ba vurma olana n n tan nmas  ve ba vurunun uygun biçimde 
incelenip de erlendirilmesinin sa lanmas  gerekir17. 

ltica ve s nma talepleri reddedildi inden s n rd  edilmelerine karar 
verilen yabanc lar, A HS’in 2, 3, 5, 8, 13 ve 14. maddelerine istinaden 
A HM’de Türkiye aleyhine davalar açm lard r18. A HM ve Komisyon19, 
2009 y l na kadar iltica veya s nma talepleri reddedilip s n rd  
edilmelerine karar verilen yabanc lar taraf ndan aç lan ilk onbe  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. 
18 Kararlar n Türkçe tercümesi için bkz. Nuray EK , Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi 
Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davas , Mülteci ve S nmac  Hukuku Aç s ndan 
De erlendirme, stanbul 2010; Nuray EK , Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi Z.N.S. v. 
Türkiye Davas  (Ba vuru no: 21896/08) Karar Strazburg 19 Ocak 2010 Türkçe Tercümesi ve 
ngilizce Metni, stanbul 2010; Nuray EK , nsan Haklar  Avrupa Mahkemesi’nin Charahili 

v. Türkiye, Kesmiri v. Türkiye, Ranjbar ve Di erleri v. Türkiye, Tehrani ve Di erleri v. 
Türkiye Davalar nda 13 Nisan 2010 Tarihinde Verdi i Kararlar n Türkçe Tercümeleri ve 
ngilizce Metinleri, stanbul 2010; Nuray EK , nsan Haklar  Avrupa Mahkemesi’nin, M.B. 

v. Türkiye, D.B. v. Türkiye, Dbouba v. Türkiye, Al pour ve Hosse nzadgan v. Türkiye 
Davalar nda 15 Haziran 2010 ve 13 Temmuz 2010 Tarihlerinde Verdi i Kararlar n Türkçe 
Tercümeleri ve ngilizce Metinleri, stanbul 2010; Nuray EK , nsan Haklar  Avrupa 
Mahkemesinin Abdolkhani ve Karimi a v. Türkiye Davas nda (no. 2 Ba vuru no. 50213/08) 
Verdi i 27 Temmuz 2010 Tarihli Karar n Türkçe Tercümesi, (2009)1-2 MHB, s. 237-248; 
Nuray EK , nsan Haklar  Avrupa Mahkemesinin Cox v. Türkiye Davas nda (Ba vuru No. 
2933/03) Verdi i 20 May s 2010 Tarihli Karar n Türkçe Tercümesi, IX(2010)2 KÜHFD, s. 
71-80; Nuray EK , nsan Haklar  Avrupa Mahkemesinin Moghaddas v. Türkiye Davas nda 
(Ba vuru No. 46134/08) Verdi i Karar n Türkçe Tercümesi, LXVI(2008)2 HFD, s. 401-414; 
Nuray EK , A HM’in S nma Talebi Reddedilen ran Vatanda n n S n rd  lemleri 
Tamamlan ncaya Kadar dari Gözetim Alt nda Tutulmas n  A HS’in 5. Maddesinin hlali 
Sayan 11.12.2012 Tarihli Karar n n Türkçe Tercümesi, 32(2012)1 MHB, s. 155-166; Nuray 
EK , A HM’in Ghorbanov ve Di erleri v. Türkiye Davas nda S n rd  ve darî Gözetim 

lemleriyle Türkiye’nin A HS’in 3. ve 5. Maddelerini hlal Etti ine Dair 3.12.2013 Tarihli 
Karar n n Tercümesi, 13(2013)131 LHD, s. 93-107; Nuray EK , Engelli Filistinlinin 
S n rd  ve dari Gözetim Alt nda Tutulmas  lemleriyle Türkiye’nin A HS’in 3, 5, 8 ve 13. 
Maddelerini hlal Etti ine li kin Olarak Asalya v. Türkiye Davas nda Verilen 15 Nisan 2014 
Tarihli A HM Karar n n Tercümesi, 12(2014)137 LHD, s. 157-187. 
19 Avrupa nsan Haklar  Komisyonu, 1998 y l nda yürürlü e giren A HS’e ek 11 Nolu 
Protokol ile yürürlükten kald r lm t r. 
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 davas nda, Türkiye’nin, A HS’in 13. maddesi ile güvence alt na 
al nan etkin ba vuru hakk n  ihlal etti i sonucuna varm ; Türkiye’nin, 
A HS’in ya ama hakk n  düzenleyen 2. maddesini; i kence ve kötü muamele 
yasa na ili kin 3. maddesini; özel ve aile hayat na sayg y  düzenleyen 8. 
maddesini; etkin ba vuru hakk n  düzenleyen 13. maddesini; ayr mc l k 
yasa n  düzenleyen 14. maddesini ihlal etmedi ine karar vermi tir34. Bu 
                                                                                                                   
23 1994 Yönetmeli i, yürürlü e girdi i zaman yasal olmayan yollardan Türkiye’ye gelenlerin 
yetkili makamlara iltica ba vuru yapmalar  için be  günlük süre öngörmü tü. Ancak bu süre 
oldukça k sa oldu undan uygulamada s k nt lara yol aç yordu. Bu sebeple 1998 y l nda 
Yönetmelikte yap lan de i iklik ile bu süre on güne ç kar lm t r. Yasa d  yollardan 
Türkiye’ye girip de on günlük süre içinde bildirimde bulunarak mülteci veya s nmac  
statüsü talep etmeyen yabanc lar n s n rd  edilmelerine karar vermekteydi. ltica ve s nma 
ba vurusunun 10 gün içinde yap lmas na ili kin Yönetmelik hükmünün uygulanmas nda 
ortaya ç kan sorunlar sebebiyle 27.1.2006 tarihinde 1994 Yönetmeli inde tekrar bir de i iklik 
yap lm t r (RG 27.1.2006/26062) ve ba vuru aç s ndan öngörülen süre s n rlamas  
kald r lm t r. 1994 Yönetmeli inin 27.1.2006 tarihinde yeniden düzenlenen 4. maddesine 
göre Türkiye’ye iltica eden veya ba ka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den ikamet izni 
talep eden yabanc lardan, Türkiye’ye yasal yollardan gelenler bulunduklar  yer valiliklerine, 
yasal olmayan yollardan gelenler ise giri  yapt klar  yer valiliklerine gecikmeden müracaat 
ederler. Makul olan en k sa süre içerisinde müracaat etmeyenler gecikme nedenlerini 
aç klamak ve bu konuda yetkili makamlarla i birli i yapmak zorundad r. 1994 Yönetmeli i, 
haz rl k çal malar  devam eden YUKK’un uygulanmas na ili kin yönetmelik ile yürürlükten 
kald r lacakt r. 
24 European Court of Human Rights, First Section, Case of G.H.H. and Others v. Turkey 
(Application No. 43258/98, Judgment Strasbourg 11 July 2000, Final 11.10.2000. 
25 European Court of Human Rights Fourth Section Mohammed Khadjawi v. Turkey 
(Application No. 52239/99) Strasbourg 6 January 2000. 
26 European Court of Human Rights Third Section M.T. and Others v. Turkey (Application 
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, Quatr ème 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. 
30 European Court of Justice Case of D. and Others v. Turkey (Application No. 24245/03) 
Strasbourg 22 June 2006. 
31 European Court of Human Rights Second Section Roza Taleghani and Others v. Turkey 
(Application No. 34202/07) Strasbourg 6 November 2007. 
32 European Court of Human Rights Second Section Fraydun Ahmet Kordian v. Turkey 
(Application No. 6575/06) Strasbourg 4 July 2006. 
33 European Court of Human Rights Second Section N.M. v. Turkey (Application no. 
42175/05) Strasbourg18 March 2008. 
34 Davalar n özetleri için bkz. Nuray EK , nsan Haklar  Avrupa Mahkemesi’nin 
‘Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye’ Davas nda Verdi i 22 Eylül 2009 Tarihli Karar n 



34 

davalarda, Türkiye’nin A HS hükümlerini ihlal etmedi i sonucuna 
var lmas nda, ba vuranlar n, Türkiye’den fiilen s n rd  edilmemi  olmas  ve 
ba vuranlar n, BMMYK taraf ndan güvenli üçüncü ülkelere yerle tirme 
i lemleri süresince Türk makamlar ndan geçici oturma izni alm  olmalar  
etkili rol oynam t r. Ancak daha sonra iltica ve s nma talebi reddedilerek 
Türkiye’den s n rd  edilmesine karar verilen yabanc lar taraf ndan aç lan 
davalarda A HM, s n rd  karar yla Türkiye’nin A HS’in 3, 5, 8 ve 13. 
maddelerini ihlal etti ine karar vermi tir35. 

ltica veya s nma talebi reddedilen ve s n rd  edilmelerine karar 
verilen yabanc lar taraf ndan yap lan ba vurularda, özgürlük ve güvenlik 
hakk n  güvence alt na alan 5. maddenin Türkiye taraf ndan ihlal edildi ine 
ili kin ilk A HM karar , 22.9.2009 tarihinde Abdolkhani ve Karimnia v. 
Türkiye36 davas nda verilmi tir. A HM, Jabari karar ndan sonra Abdolkhani 
ve Karimnia v. Türkiye davas nda da, A HS’in etkin ba vuru hakk n  
düzenleyen 13. maddesinin ihlal edildi i sonucuna varm t r. A HM, 
Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye davas nda, ba vuranlar n, ran veya 
Irak’a fiilen s n rd  edilmeleri halinde, Türkiye’nin, A HS’in 3. maddesini 
ihlal edece ine; ancak fiilen yap lan bir s n rd  i lemi olmad ndan 3. 
madde anlam nda bir ihlalden söz edilemeyece ine; A HS’nin 13. 
maddesinin ihlal edildi ine; A HS’in 5. maddesinin 1, 2 ve 4. paragraflar n n 
ihlal edildi ine; ba vuranlar n her birine 20.000 Euro manevi tazminat 
ödenmesine karar vermi tir. Abdolkhani ve Karimnia davas n n önemli bir 
özelli i de iç hukuk yollar  tüketilmeden davan n A HM taraf ndan 
görülmesidir. YUKK’dan önce, iltica ve s nma talepleri reddedilen ve 
s n rd  edilmelerine karar verilen yabanc lar, mevzuat m zda aç k yasal 
hükümler olmamas na ra men idari gözetim alt na al n yordu. Abdolkhani ve 
Karimnia karar ndan sonra verilen muhtelif A HM kararlar nda, idari 
gözetime ili kin aç k yasal hükümler olmamas na ra men idari gözetim 
uygulamas yla Türkiye’nin A HS’in 5. maddesini ihlal etti ine karar 
vermi tir. Bu kararlar üzerinde daha sonra durulacakt r. 

                                                                                                                   
De erlendirilmesi, ltica, Uluslararas  Göç ve Vatans zl k: Kuram, Gözlem ve Politika, 
Editörler: Özlen Çelebi/Saime Özçürümez/ irin Türkay, BMMYK Yay n , Ankara 2011, s. 
104-107. 
35 S nma ve iltica talepleri reddedilen ve Türkiye’den s n rd  edilmesine karar verilen 
yabanc lar taraf ndan A HM’de aç lan davalar ve bu davalarda dayan lan A HS hükümlerinin 
listesi için bkz. EK , Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Hukuku, 141. lk yirmi dokuz 
davada verilen kararlar n özetleri için bkz. EK , Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu 
(Tasar s ), 40-70. 
36 European Court of Human Rights Second Section, Abdolkhani and Karimnia v. Turkey 
(Application no. 30471/08) Judgment Strasbourg 22 September 2009 Final 01.03.2010. 
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A HM Kararlar n n Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma 
Kanununa Etkisi 

Daha önce ifade edildi i üzere, iltica talebi reddedilen ve Türkiye’den 
s n rd  edilmelerine karar verilen yabanc lar taraf ndan A HS’in 2, 3, 5, 8, 
13 ve 14. maddelerine istinaden Türkiye’ye kar  A HM’de davalar 
aç lm t r. Bu davalarda verilen A HM kararlar n n YUKK’a etkisini alt  
ba l k alt nda toplayabiliriz: 

Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu Co rafi K s tlamayla 
Uygulamas n n A HS’in  14. Maddesi Kapsam nda De erlendirilmesi 

a. Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu Co rafi 
K s tlamayla Uygulamas  Nedeniyle Avrupa’dan Gelenlere “Mülteci” ve 
Avrupa D ndan Gelenlere “ artl  Mülteci” Muamelesi Yapmas  

Türkiye’nin de taraf oldu u37 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 
Cenevre Konvansiyonu’nun I. maddesinin 2. paragraf nda mültecinin tan m  
yap lm t r. 1951 Cenevre Konvansiyonu’na göre, Konvansiyon hükümleri, 
1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve (1) rk , (2) dinî, 
(3) tabiiyeti, (4) belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya (5) siyasi 
                                                 
37 Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde mzalanm  Olan Mültecilerin Hukukî Durumuna 
Dair Sözle menin Onaylanmas  Hakk nda Kanun, Kanun No: 359, Kabul Tarihi: 29.8.1961, 
RG 5.10.1961/10898. 
Madde 1- Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanm  olan Mültecilerin Hukukî 
Durumuna Dair Sözle me ili kin deklarasyonla birlikte onaylanm t r. 
Madde 2- Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözle menin 42 nci maddesinin bah etti i 
imkâna uygun olarak, onaylama an nda a a daki itiraz  kay t kabul edilmi tir.  
“Bu Sözle menin hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye’de Türk uyruklu kimselerin haklar ndan 
fazlas n  sa lad  eklinde yorumlanamaz”. 
Madde 3- Bu kanun yay m  tarihinde yürürlü e girer. 
Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Deklarasyon 
A) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, mezkûr Sözle menin 1 inci maddesinin (a) f kras nda 
mevzubahis 12 May s 1926 ve 30 Haziran 1928 Anla malar na taraf de ildir. Ayr ca, 30 
Haziran 1928 Anla man n ümulüne girmekle, mezkûr Anla man n memleketimiz 
bak m ndan derpi  etti i husus ortadan kalkm t r. Bu durum muvacehesinde, Cumhuriyet 
Hükümeti 28 Temmuz 1951 tarihli Sözle meyi yukar daki Antla malardan müstakil olarak 
kabul etmektedir. 
B) bu Sözle menin tahmil etti i vecibeler bak m ndan Cumhuriyet Hükümeti, 1 inci 
maddenin (b) f kras ndaki “1 Ocak 1951 den evvel cereyan eden hadiseler” ibaresini, “1 Ocak 
1951’den önce Avrupa’da cereyan eden hadiseler” eklinde anlamaktad r. 
C) Keza Sözle menin 1 inci maddesinin mülteci vasf n n kayd na mütedair (C) f kras ndaki 
“vatanda  bulundu u memleketin himayesinden kendi iste i ile tekrar istifade ederse veya 
vatanda l n  kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisap ederse” ibarelerini Türkiye 
Cumhuriyet Hükümeti bu istifade ve iktisap keyfiyetinin sadece alâkadar n talebine de il ayn  
zamanda bahis konusu devletin muvafakatine ba l  bulundu u eklinde anlamaktad r. 
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dü ünceleri yüzünden, zulme u rayaca ndan hakl  sebeplerle korktu u için 
vatanda  oldu u ülkenin d nda bulunan ve bu ülkenin korumas ndan 
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; 
yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden ya ad  ikamet 
ülkesinin d nda bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen her ahsa uygulanacakt r. Bir yabanc ya 
mülteci statüsünün verilmesi için be  kriterden birinin gerçekle mesi, zulme 
u rayaca ndan korkmas , zülüm korkusunun hakl  olmas  ve ülkesi d nda 
bulunmas  gerekir38.  

1967 y l na kadar olan süreçte 1951 Cenevre Konvansiyonu, “zaman 
s n rlamas ” ile uygulanm t r. Çünkü ba lang çta mülteci tan m nda, “1 
Ocak 1951 tarihinden önce cereyan eden olaylar” ifadesi yer al yordu. 1 
Ocak 1951 tarihinden sonra gerçekle en olaylar sebebiyle mülteci statüsü 
talep edilmesi mümkün de ildi. Türkiye taraf ndan 1968 y l nda 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 ç kar lm t r. 
“New York Protokolü” olarak da adland r lan 1967 Protokolü ile tarih 
s n rlamas  olmaks z n 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun hükümleri, I. 
maddenin 2. paragraf n n kapsam na giren bütün ki ilere uygulanacakt r. 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 ç kar lm t r. 1951 Cenevre 
Konvansiyonu’na taraf olan devletler, 1967 New York Protokolü’ne de taraf 
olmu tur40. Dolay s yla hem 1951 Cenevre Konvansiyonu’na hem de 1967 
New York Protokolü’ne taraf olan devletler, Konvansiyon hükümlerini 
uygularken ki iyi, mülteci statüsüne sokan olay aç s ndan zaman s n rlamas  
getiremezler. 1967 New York Protokolü’nün âkit devletler için ba lay c l k 
kazand  andan itibaren art k tarih k s tlamas  uygulanamaz hale gelmi tir41. 

1951 Cenevre Konvansiyonu’nun 42. maddesinde, taraf devletlerin, 
imza, onay veya kat lma s ras nda 1, 3, 4, 16(1), 33, 36-46. maddeleri hariç 
di er maddelerine çekince koyabilecekleri ifade edilmi tir. Bu maddeye 
uygun olarak Türkiye, 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun uygulama alan n  
co rafi aç dan s n rlam t r. “Co rafi alan”/“mekân” k s tlamas na göre, 
                                                 
38 EK , Yabanc lar Hukukuna li kin Temel Konular, 6-7. 
39 RG 5.8.1968/12968. 
40 1951 Cenevre Konvansiyonu ve 1967 New York Protokolüne taraf devletler için bkz. 
Nuray EK , Mültecilere ve S nmac lara li kin Mevzuat, stanbul 2010, s. 22-30. 
41 EK , Yabanc lar Hukukuna li kin Temel Konular, 7-8. 
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Türkiye, sadece Avrupa ülkelerinden gelenlere mülteci statüsünü 
tan yacakt r. Avrupa Birli i ba ta olmak üzere di er bat l  ülkeler, 
Türkiye’nin, 1951 Cenevre Konvansiyonu’na koydu u co rafi s n rlamay  
kald rmas n  ve Avrupa d ndan gelen ki ilerin de mülteci olarak muamele 
görmesini istemektedirler42.  

YUKK’da Avrupa ülkelerinden gelip uluslararas  koruma talep edenler 
“mülteci” (YUKK md. 61); Avrupa ülkeleri d ndan Türkiye’ye gelip 
uluslararas  koruma talep edenler ise “ artl  mülteci” olarak adland r lm t r 
(YUKK md. 62). “Avrupa ülkeleri” kavram n n anlam , YUKK’un 3(1). 
maddesinin (b) bendinde aç klanm t r. Bu bende göre, Avrupa ülkeleri, 
Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
di er ülkeleri ifade eder. “Mülteci” “ artl  mülteci” ayr m  YUKK ile 
ba lam  olmakla beraber asl nda isim farkl l  ile bu ayr m YUKK’dan 
önce de mevcuttu. YUKK’dan önce Türkiye’nin koydu u co rafi k s tlama 
sebebiyle “mülteci” “s nmac ” ayr m  yap l yordu. Bu ayr m n dayana n  
Türkiye’ye ltica Eden veya Ba ka Bir Ülkeye ltica Etmek Üzere 
Türkiye’den kamet zni Talep Eden Münferit Yabanc lar le Topluca 
S nma Amac yla S n rlar m za Gelen Yabanc lara ve Olabilecek Nüfus 
Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik43 
olu turuyordu. Bu Yönetmelik 1994 y l nda yürürlü e girmi tir. Yönetmelik, 
ad n n uzun olmas  sebebiyle k saca “ ltica ve Göç Yönetmeli i” veya “1994 
Yönetmeli i” olarak da an lmaktad r44. 1994 Yönetmeli i, haz rl klar  halen 
devam eden YUKK’un uygulanmas na ili kin yönetmelik ile birlikte 
yürürlükten kalkacakt r. 1994 Yönetmeli i’nde, s nmac , rk , dinî, 
milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeli i veya siyasi dü ünceleri 
nedeniyle takibata u rayaca ndan hakl  olarak korktu u için vatanda  
oldu u ülke d nda bulunan ve vatanda  oldu u ülkenin himayesinden 
istifade edemeyen veya korkudan dolay  istifade etmek istemeyen ya da 
uyru u yoksa ve önceden ikamet etti i ülke d nda bulunuyorsa oraya 
dönmeyen veya korkusundan dolay  dönmek istemeyen yabanc  olarak 
tan mlanm t r (1994 Yönetmeli i md. 3). “S nmac ”, yeni ifadesiyle 
“ artl  mülteci” ile “mülteci” tan mlar  genel olarak örtü mekle beraber bu 
iki statü aras nda baz  farklar bulunmaktad r. “Mülteci” ile “ artl  mülteci” 
aras ndaki farklar unlard r: (1) Mülteci, Avrupa ülkelerinden gelmesine 
ra men artl  mülteci Avrupa d ndan gelmektedir. (2) Mülteci statüsü alan 
yabanc lar, bu statüleri sona erinceye ya da gönüllü olarak Türkiye’yi terk 
edinceye kadar Türkiye’de kalabilirler. Buna kar n artl  mülteci statüsünde 

                                                 
42 EK , Yabanc lar Hukukuna li kin Temel Konular, 8. 
43 RG 30.11.1994/22127. 
44 EK , Yabanc lar Hukukuna li kin Temel Konular, 10. 
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olan yabanc lar Türkiye’de geçici olarak ikamet edebilirler. Güvenli üçüncü 
ülke (safe third country) bulduklar nda Türkiye’yi terk etmek zorundad rlar.  

YUKK’dan önce, asl nda Avrupa d ndan gelen yabanc lar da iltica 
ba vurusunda bulunmaktayd lar, ancak Türkiye’nin 1951 Cenevre 
Konvansiyonu’na koydu u co rafi k s tlama sebebiyle, Avrupa d ndan 
gelenlere mülteci denilmemekte ve s nmac  kavram  kullan lmaktayd . 
YUKK’da “mülteci” “s nmac ” ayr m  aynen korunmu tur. YUKK’da 
co rafi k s tlama aç s ndan tek de i iklik, YUKK’un 62. maddesinde, 
Avrupa d ndan gelenler için “s nmac ” kavram  yerine “ artl  mülteci” 
kavram n n kullan lmas d r.  

A HM Kararlar nda Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu 
Co rafi K s tlamayla Uygulamas n n A HS’in 14. Maddesinin hlali 
Say lmamas  

a. A.G. ve Di erleri v. Türkiye Davas  

A HM, 1999 y l nda A.G. ve Di erleri v. Türkiye45 davas nda verdi i 
kararda, Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu co rafi k s tlama ile 
uygulamas n , A HS’in 14. maddesinde düzenlenen ayr mc l k yasa na 
ayk r  bulmam t r. Karara konu olan olayda, ran vatanda  A.G., e i ve üç 
çocu u ile birlikte Kastamonu’da ya amaktayd . A.G.’nin iddias na göre, 
Marksist Leninist bir organizasyon olan ran Halk n n Fedai Gerillalar  
Örgütü (Iranian People Fedaee Guerrillas–IPFG) için çal maktayd . 1978-
1979 y llar nda ah’a kar  ayaklanm lard . ran slam Rejiminin, IPFG’yi 
yasaklamas  ve baz  üyelerini idam etmesi sebebiyle ran slam Rejimine de 
kar yd lar. Rejim muhaliflerine kar  ba lat lan operasyondan kaçarken 
A.G., ran güvenlik kuvvetleri taraf ndan baca ndan vurulmu tu. Onsekiz ay 
süreyle mahkemeye ç kar lmadan Tebriz’de bir hapishanede tutulmu tu. 
A.G., hapiste kald  sürece sistematik bir ekilde i kence gördü ünü ve k sa 
sürede tamamlanan yarg lama sonucunda yirmisekiz ay hapse mahkûm 
oldu unu; hapisten ç kt ktan sonra IPFG için çal an bir kad nla evlendi ini 
ve bu evlilikten üç çocuklar n n oldu unu; tutuklanma tehlikesi sebebiyle 
devaml  adres de i tirdiklerini; yetkili makamlar n gerçek kimli ini ve 
ya ad  yeri tespit edip kendisini tekrar tutuklay p i kence edeceklerinden 
korktu u için ran’dan kaçmak zorunda kald n ; ilk önce e i ve 
çocuklar n n Türkiye’ye geldi ini; BMMYK’ya iltica ba vurusu yapt klar n  
ve BMMYK taraf ndan yap lan mülakat sonucunda ba vurular n n 
reddedildi ini; bunun üzerine Türk makamlar  taraf ndan e i ve çocuklar n n 
s n rd  edilmelerine karar verildi ini; karara itiraz etmeleri üzerine üç ayl k 
                                                 
45 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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oturma izninin verildi ini; 1996 y l nda kendisinin de yasa d  yollardan 
Türkiye’ye girdi ini; BMMYK’ya iltica ba vurusunda bulundu unu; Türk 
makamlar n n kendisi ile tercüman kullanmaks z n mülakat yapt n  ve 
mülakat neticesinde kendisine geçici oturma izni verilerek Van’a 
gönderildi ini belirtmi tir. Kendisinin, e inin ve çocuklar n n BMMYK’ya 
yapt  ba vurular reddedilmi tir. Uluslararas  Af Örgütü devreye girerek 
BMMYK’dan, A.G.’nin ba vurusunun yeniden de erlendirilmesini istemi ; 
yeniden de erlendirme yap lm  ancak sonuç de i memi tir. A.G. ve ailesi, 
Türk makamlar  taraf ndan ülkeyi terke davet edilmi ; bu karara yapt klar  
itiraz n reddi üzerine Ankara dare Mahkemesi’nde dava açm lard r. Ankara 
dare Mahkemesi davay  reddetmi tir.  

A.G., yasad  bir örgütün üyesi olmas  sebebiyle s n rd  edilerek 
ran’a gönderilirse tehlike alt nda olaca n ; i kence görece ini ve ailesinin 

parçalanaca n  öne sürmü tür. Bu sebeple, s n rd  karar n n A HS’in 2, 3 
ve 8. maddelerine ayk r  oldu unu iddia etmi tir. S n rd  karar n n iptali 
için açt klar  davada kendilerine adli yard m verilmemesi ve tercüman 
bulundurulmamas ; kendilerine temyiz yolu ve adli yard mdan söz 
edilmemesi sebebiyle Türkiye’nin A HS’in 6. maddesi ile 13. maddesini de 
ihlal etti ini ileri sürmü tür. Ayr ca, A.G., Türkiye’nin, Avrupa’dan gelen 
mülteciler ile di er ülkelerden gelen mülteciler aras nda ayr m yaparak 
Avrupa d ndan gelenlere s nmac  muamelesi yapmas  ve bunlar n geçici 
oturma izni ile k sa süreli Türkiye’de kalmalar na müsaade edip gidecekleri 
güvenli üçüncü ülke bulamayanlar  s n rd  etmesi, soy ve rk ayr mc l na 
yol açt  için Türkiye taraf ndan A HS’in 14. maddesinin de ihlal edildi ini 
iddia etmi tir. 

A HM, A.G. ve ailesinin, ran’a gönderilirlerse hayatlar n n ve fiziksel 
varl klar n n tehlike alt nda oldu unu; ranl  makamlar taraf ndan 
arand klar n  kan tlayamad klar  için Türkiye’nin 3. maddeyi ihlal etmedi i 
sonucuna varm t r. A HM, A.G.’nin Türk makamlar  d nda BMMYK ve 
di er sivil toplum örgütleri ile ba lant  kurmu  olmas  sebebiyle, adli yard m 
olanaklar ndan ve Ankara dare Mahkemesi karar na kar  Dan tay’a temyiz 
yoluna ba vurulabilece inden haberdar olmad  iddialar n  da ciddi 
bulmam t r. A HM, s n rd  etmenin 6. maddenin kapsam na girdi i kabul 
edilse bile somut olayda Türkiye’nin, 6. madde veya 13. madde anlam nda 
bir ihlalinin olmad n  belirtmi tir. A HM, ran’a s n rd  edilme 
durumunda ailenin parçalanaca  ve bunun da Türkiye’nin A HS’in 8. 
maddesini ihlal etmesi sonucunu do uraca  iddias n  da gerçekçi 
bulmam t r.  

A HM, A.G. ve di erleri v Türkiye davas nda, Türkiye’nin, Avrupa’dan 
gelenlere mülteci; Avrupa d ndan gelenlere ise BMMYK taraf ndan 
güvenli üçüncü ülkeye yerle tirilinceye kadar s nmac  statüsünü tan yarak 
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geçici oturma izni vermesi yönündeki uygulamas n , insan haklar na ayk r  
görmemi tir. Bu ayr m n, Türkiye’nin mülteci ve s nmac  politikas n n bir 
sonucu oldu unu; Türkiye’nin amac n n yabanc lar aras nda A HS’in 14. 
maddesinin yasaklad  anlamda rka ve soya göre ayr m yapmak olmad n  
aç kça belirtmi tir. Dolay s yla A HM, Türkiye’nin “mülteci” “s nmac ” 
ayr m  yapmas  ve bu ayr ma esas olarak co rafi kriteri kullanmas n , 
A HS’in 14. maddesinde öngörülen ayr mc l k yasa  kapsam nda 
de erlendirilecek bir husus olarak görmemi tir. Üstelik A HM, Türkiye’nin 
mülteci ve s nmac lar aras nda co rafi aç dan ayr m yapma yetkisinin 1951 
Cenevre Konvansiyonu ile 1967 Protokolüne dayand n n alt n  çizmi tir. 

 b. M.T. ve Di erleri v. Türkiye Davas 46 

M.T. ve Di erleri v. Türkiye davas nda, Kürt kökenli Suni Müslüman 
ran vatanda  M.T., kar s  ve iki çocu u, A HM sürecinde, hükümet d  bir 

kurulu  olan ve Amerika’da mukim ran Mülteci ttifak  (Iranian Refugees’ 
Alliance Inc.) taraf ndan temsil edilmi tir. Lise y llar ndan itibaren aktif 
olarak politikayla ilgilenen M.T., ran Kürdistan Demokratik Partisi (Kurdish 
Democratic Party of Iran–KDPI) üyesiydi. M.T.’nin iddias na göre, 1987 
y l nda KDPI üyesi oldu u üphesi ile gözalt na al nm  ve iki ay süreyle 
i kenceye maruz kalm t r. Bir trafik kazas nda kendisi yaralanm  ve di er 
arabada bulunan üç ki i de ölmü tür. Mahkeme, ödeyemeyece i miktarda 
kan paras na (blood money) hükmetmi tir. Trafik kazas n  KDPI’n n emriyle 
yapt  gerekçesiyle 1995 y l nda tutuklanm , 1996 y l nda serbest 
b rak lm t r. M.T., 1997 y l nda Türkiye’ye gelmi  ve BMMYK’dan mülteci 
statüsü talep etmi tir. BMMYK, ba vurusunu reddetmi tir. Türk makamlar , 
M.T.’ye geçici ikamet izni vermi  ve bu izni 1998 y l na kadar uzatm t r. 
Daha sonra Türk makamlar , M.T.’nin s n rd  edilmesine karar vermi tir. 

M.T., 1999 y l nda A HM’de kayda al nan ba vurusunda, s n rd  
karar yla Türkiye’nin, A HS’in 2, 3, 8, 13 ve 14. maddelerini ihlal etti ini 
öne sürmü tür. Türk Hükümeti, A HM süreci sonlan ncaya kadar 
ba vuranlar  s n rd  etmeyece ini A HM’e bildirmi tir. Ba vuranlar n 
temsilcisi, ba vuranlar n iltica talebinin BMMYK taraf ndan yeniden 
de erlendirdi ini ve onlar n Finlandiya’ya yerle tirildi ini A HM’e 
bildirmi tir. A HM, ba vuranlar n Finlandiya’da ya amaya ba lamas  
sebebiyle ran’a s n rd  edilme korkusu alt nda olmad klar n  belirterek 
ba vurunun kay ttan dü ürülmesine karar vermi tir. Dolay s yla 
ba vuranlar n, Türkiye’nin, Avrupa d ndan gelenlere s nmac , 
Avrupa’dan gelenlere mülteci muamelesi yapmas n n A HS’in 14. maddesi 
anlam nda ayr mc l a yol açt  iddias n  da de erlendirmemi tir. 
                                                 
46 European Court of Human Rights Third Section M.T. and Others v. Turkey (Application 
No. 46765/99) Strasbourg 30 May 2002. 
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c. D. ve Di erleri v. Türkiye Davas 47 

D. ve Di erleri v. Türkiye karar na konu olan olayda, üç ran vatanda , 
biri 1969 y l nda do an Kürt kökenli A.D., kar s  Azeri kökenli 1976 
do umlu P.S. ve 1997 y l nda do an çocuklar  Kastamonu’da 
ya amaktayd lar. P.S.’nin babas  ve erkek karde i, ran gizli servisi için 
çal yordu ve P.S.’nin, A.D. ile evlenmesine din ayr l  sebebiyle iddetle 
kar  ç k yorlard . Dü ünden iki gün sonra çift tutuklanm t . Dini 
otoritelerin ricas  üzerine P.S. k zl k kontrolüne tabi tutulmu  ve serbest 
b rak lm t r. 1996 y l nda mahkeme karar yla evlilik hükümsüz k l nm  ve 
e lerden her biri 300,000 Rial para cezas  ödemeye mahkûm edilmi tir. 
Hâkim, P.S. ile A.D.’nin, ii kurallar na göre yeniden evlenmelerine izin 
verilmesini babas ndan istemi  ve baban n izni ile yeniden evlenmi lerdir. 
Ancak 100 k rbaç cezas na çarpt r lm lard r. A.D.’nin k rbaç cezas  infaz 
edilmi tir, ancak P.S. hamile oldu undan onun cezas  ertelenmi tir. P.S.’nin 
k rbaç cezas , fiziksel ve ruhsal rahats zl ndan dolay  ikinci defa 
ertelendikten sonra P.S. ve A.D. Türkiye’ye kaçm t r ve Türkiye’deki 
BMMYK’dan geçici s nma statüsü alm , fakat BMMYK, daimi mülteci 
statüsü vermeyi reddetmi tir. 2002 y l nda Türk yetkili makamlar nca, 
ikamet izinleri yenilenmemi  ve ran’a veya güvenli üçüncü bir ülkeye 
gitmeleri, aksi halde s n rd  edilecekleri bildirilmi tir. P.S. ve A.D., bu 
karara kar  yarg  yoluna ba vurmu tur. 

P.S. ve A.D., s n rd  etme karar yla Türkiye’nin A HS’in 3, 13 ve 14. 
maddelerini ihlal etti i iddias yla A HM’e ba vurmu lard r. A HM 
sürecinde P.S. ve A.D.’ye Türkiye’de oturma izni verilmi  ve s n rd  etme 
karar  fiilen uygulanmam t r. A HM, s n rd  etme karar n n Türkiye 
taraf ndan fiilen uygulanmamas  sebebiyle A HS’in 3. maddesinin ihlal 
edilmedi ine; ba vurunun A HS’in 13 ve 14. maddeleri kapsam nda 
de erlendirilmesine gerek olmad na karar vermi tir. 

Türkiye’nin 1951 Cenevre Konvansiyonu’nu Co rafi K s tlamayla 
Uygulamas n n A HS’in 14. Maddesine Ayk r  Olmad na li kin A HM 
Kararlar n n Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu’na Etkisi 

A HM, A.G. ve di erleri v Türkiye karar nda, Türkiye’nin milletleraras  
hukuktan kaynaklanan hakk n  kullanarak “mülteci” “s nmac ” ayr m  
yapabilece i; bu ayr m n A HS’in 14. maddesinde yer alan ayr mc l k 
yasa n  ihlal etmedi i ifade edilmi tir. Nitekim YUKK’da da, s nma talep 
eden yabanc n n Avrupa’dan gelip gelmemesine göre bir ayr m yap lm  ve 
                                                 
47 European Court of Justice Case of D. and Others v. Turkey (Application No. 24245/03) 
Strasbourg 22 June 2006. 
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Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle Türkiye’ye gelen 
yabanc lara “mülteci” (YUKK md. 61); Avrupa ülkeleri d nda meydana 
gelen olaylar sebebiyle gelen yabanc lara “ artl  mülteci” (YUKK md. 62) 
denilmi tir. Daha önce ifade edildi i üzere, 1994 Yönetmeli i’nden beri 
Avrupa ülkeleri d nda meydana gelen olaylar sebebiyle Türkiye’den 
s nma talep edenler için kullan lan “s nmac ” kavram n n yerini, 
YUKK’da “ artl  mülteci” kavram  alm t r.  

YUKK’un 61. maddesinde mülteci, 1951 Cenevre Konvansiyonu’na 
paralel bir ekilde tan mlanm t r. Bu maddeye göre, Avrupa ülkelerinde 
meydana gelen olaylar nedeniyle; rk , dinî, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi dü üncelerinden dolay  zulme u rayaca ndan 
hakl  sebeplerle korktu u için vatanda  oldu u ülkenin d nda bulunan ve 
bu ülkenin korumas ndan yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabanc ya veya bu tür olaylar sonucu önceden 
ya ad  ikamet ülkesinin d nda bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatans z ki iye statü belirleme 
i lemleri sonras nda mülteci statüsü verilir. artl  mülteci statüsü ise, 
YUKK’un 62. maddesinde düzenlenmi tir. YUKK’un 62. maddesine göre, 
Avrupa ülkeleri d nda meydana gelen olaylar sebebiyle; rk , dinî, tabiiyeti, 
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi dü üncelerinden dolay  
zulme u rayaca ndan hakl  sebeplerle korktu u için vatanda  oldu u 
ülkenin d nda bulunan ve bu ülkenin korumas ndan yararlanamayan, ya da 
söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabanc ya veya bu tür 
olaylar sonucu önceden ya ad  ikamet ülkesinin d nda bulunan, oraya 
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatans z 
ki iye statü belirleme i lemleri sonras nda artl  mülteci statüsü verilir. 
Üçüncü ülkeye yerle tirilinceye kadar, artl  mültecinin Türkiye’de 
kalmas na izin verilir. 

ltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den S n rd  Edilmelerine Karar 
Verilen Yabanc lar n S n rd  lemleri Sonuçlan ncaya Kadar dari 
Gözetim Alt na Al nmalar n n A HS’in 5. Maddesi Kapsam nda 
De erlendirilmesi 

a. Genel Olarak dari Gözetim 

YUKK’dan önce, Türkiye’den s n rd  edilmesine karar verilen 
yabanc lar, s n rd  i lemleri süresince, mülteci misafirhanelerinde veya 
polis ya da jandarma karakollar nda tutulmaktayd lar. Ayr ca ellerinde 
kimlik belgesi olmayan ve s nma ba vurusunda bulunan yabanc lar da 
ba vurular  karara ba lan ncaya kadar idari gözetim alt na al nabilmekteydi. 
Bu uygulaman n dayana n  1950 y l nda yürürlü e giren 5683 say l  



43 

Yabanc lar n Türkiye’de kamet ve Seyahatleri Hakk nda Kanun’un 
(Y SHK)48 17. ve 23. maddeleri olu turmaktayd . Y SHK’n n 17. 
maddesinde, siyasi sebeplerle Türkiye’ye s nan yabanc lar n çi leri 
Bakanl ’nca müsaade olunacak yerlerde ikamet edebilecekleri belirtilmi ti. 
Y SHK’n n 23. maddesinde ise, “memleket d na ç kart lmalar na karar 
verilip de pasaport tedarik edemediklerinden veya ba ka sebeplerden dolay  
Türkiye’yi terkedemeyenler çi leri Bakanl ’n n gösterece i yerde 
oturma a mecburdurlar” hükmü yer al yordu. Mülteci misafirhanelerinde 
veya polis ya da jandarma karakollar nda tutulmakta olan yabanc lar, kural 
olarak bu yerlerin d na serbestçe ç kamamaktayd lar. Ancak istisnai 
hallerde izinle, idari gözetim alt nda tutulduklar  bu yerlerden 
ç kabilmekteydiler. 

S n rd  edilecek yabanc lara uygulanan idari gözetim, TCK anlam nda 
tutuklama say lmad ndan idari gözetim karar na kar  sulh ceza 
hâkimliklerine49 ba vurulamamaktayd . dare hukukunda, idari gözetim 
ad yla bir müessese bulunmad ndan, idari gözetim karar na kar  idare 
mahkemelerine yap lan ba vurular genellikle reddedilmekteydi. Asl nda 
idari gözetim de bir idari i lem oldu undan, bu i lemin iptali için idari 
yarg da dava aç labilir ve idare mahkemeleri bu davalara bakabilirdi. 
Nitekim Ankara dare Mahkemesi, idari gözetim karar n n iptali için aç lan 
davay  kabul etmi  ve idari gözetim karar n  iptal etmi tir. Karara konu olan 
olayda, ran vatanda  olan, BMMYK taraf ndan mülteci statüsü verilen ve 
ayn  anda Yabanc lar Kabul ve kamet Merkezi’nde tutulan A.A.’n n 
temsilcisi, 6.8.2008 tarihinde Ankara dare Mahkemesi’nde bir dava açm t . 
Müvekkilinin, çi leri Bakanl  taraf ndan idari gözetim alt nda tutulmas na 
ili kin karar n iptal edilmesini ve yürütmenin durdurulmas n  talep etmi ti. 
17.9.2008 tarihinde Ankara dare Mahkemesi, çi leri Bakanl ’n n 
karar n n yürütmesinin durdurulmas na karar vermi ti ve A.A.’n n serbest 
b rak lmas  gerekti ine hükmetmi ti. 17.10.2008 tarihinde A.A. serbest 
b rak lm t 50. 

A HM’de aç lan davalarda, idari gözetim uygulamas yla Türkiye’nin, 
A HS’in 5. maddesini ihlal etti i öne sürülmü tür. Söz konusu davalarda 
Türk Hükümeti’nin yapt  savunmaya göre, mülteci misafirhaneleri 
hapishane ve burada tutulan yabanc lar da tutuklu de ildi. Yabanc lar n söz 
konusu yerlerde tutulmas n n sebebi i lemleri tamamlan ncaya karar 
                                                 
48 15.7.1950 tarihli ve 5683 say l  Yabanc lar n Türkiye’de kamet ve Seyahatleri Hakk nda 
Kanun, 6458 say l  YUKK’un 124(1). maddesiyle, 11.4.2014 tarihi itibariyle yürürlükten 
kald r lm t r. 
49 6545 say l  Kanun ile sulh mahkemelerinin yerini “sulh ceza hâkimlikleri” alm t r. 
Kanunun metni için bkz. Türk Ceza Kanunu ile Baz  Kanunlarda De i iklik Yap lmas na Dair 
Kanun, Kanun No. 6545, Kabul Tarihi: 18.6.2014, RG 28.6.2014/29044.  
50 EK , Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Hukuku, 123-124. 
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kaçmalar n  engellemek ve takiplerinin yap lmas n  kolayla t rmakt . Her ne 
kadar mülteci misafirhanelerini düzenleyen Mülteci Misafirhaneleri 
Yönetmeli i51 hükümlerine bak ld nda buralarda kalanlar n gerçekte idari 
gözetim alt nda tutulmas n n amaçlanmad  anla l yorsa da asl nda bu 
yerlere, baz  istisnai durumlar hariç, serbestçe girip ç kma söz konusu 
de ildi. YUKK’dan önce mevzuat m zda hüküm olmamakla beraber mülteci 
misafirhaneleri idari gözetim yeri olarak i lev görmekteydi. Yabanc lar, 
aylarca hatta bazen birkaç y l burada kalmaktayd lar. Misafirhaneler, 
hapishane ve buralarda kalanlar tutuklu say lmad klar  için CMK 
hükümlerine göre avukat tutulmas  ve mahkemeye ç kar lmalar  da söz 
konusu olmamaktayd . Ayr ca mülteci ve s nmac lar n genellikle kimlik 
belgeleri olmad  için avukat tutmalar na izin verilse bile noterler vekâlet 
düzenlememekteydi. 

b. A HM Kararlar nda Türkiye’nin dari Gözetim Uygulamas n n 
A HS’in 5. Maddesinin hlali Say lmas  

S nma ve iltica talepleri reddedilen yabanc lar taraf ndan A HM’de 
Türkiye’ye kar  aç lan davalarda Türk Hükümeti, Y SHK’n n 23. maddesi52 
uyar nca uygulanan idari gözetimin ceza hukuku anlam nda bir tutuklama 
olmad n ; sadece önlem niteli i ta d n ; ki inin özgürlü ünden yoksun 
b rak lmas  sonucunu do uran tutuklaman n, ancak mahkeme karar yla 
olabilece ini belirtmi tir. A HM ise, ki inin, herhangi bir kapal  alana 
konulmas n n onun özgürlü ünden yoksun kalmas na yol açaca n ; idari 
gözetimin artlar , süresi ve bu sürenin uzat lmas , idari gözetim karar na 
itiraz edilmesine ili kin aç k yasal hükümler olmad kça, A HS’in 5. maddesi 
uyar nca idari gözetim, ki inin özgürlü ünden keyfi olarak yoksun 
b rak lmas na sebebiyet verece inden söz konusu maddenin ihlali sonucunu 
do uracakt r. 

Türk hukukunda, 6458 say l  YUKK’a kadar olan dönemde, idari 
gözetimin artlar , süresi ve idari gözetim süresinin uzat lmas n  gerektiren 
haller, idari gözetim karar na kar  yasal yollara ba vuru, idari gözetim alt na 
al nan ki inin avukata eri imi ve kendisine tercüman verilmesi hususlar  
düzenlenmemi ti. A HM, Türk hukukunda idari gözetimin yasal dayana n n 
olmamas n n, A HS’in 5(1). maddesinin; idari gözetim kararlar n n, 
yabanc ya bildirilmemesi ve yabanc ya tercüman verilmemesinin, A HS’in 
5(2). maddesinin; Türk hukukunda, idari gözetim kararlar na kar  etkin 
ba vuru yolunun öngörülmemesinin, A HS’in 5(4). maddesinin ihlali 
say laca na karar vermi tir. 

                                                 
51 RG 29.4.1983/18032. 
52 Bkz. dn. 48. 
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i. dari Gözetim Uygulamas n n A HS’in 5. Maddesinin hlali 
Say lmas na li kin 22.9.2009 Tarihli lk A HM Karar : Abdolkhani ve 
Karimnia v. Türkiye Davas  

A HM, Türkiye’nin, idari gözetim uygulamas yla A HS’in 5. maddesini 
ihlal etti ine ili kin ilk karar n  Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye 
davas nda vermi tir. Karara konu olan olayda, Abdolkhani ve Karimnia, 
1973 ve 1978 y llar nda ran’da do mu lard r. A HM’de dava aç ld nda ve 
dava devam ederken K rklareli Gaziosmanpa a Yabanc lar Kabul ve kamet 
Merkezi’nde tutulmaktayd lar. Abdolkhani ve Karimnia, 1992 ve 2001 
y llar nda, ran’da bulunan ve ayn  zamanda “Mojahedin-e-Khalq 
Organization” olarak da bilinen ran Halk n n Mücahitleri Örgütü’ne 
(People’s Mojahedin Organisation of Iran–PMOI) kat lm lard r. 
Belirlenemeyen bir günde Irak’a gitmi lerdir ve PMOI üyelerinin ikamet 
etti i Al-Ashraf kamp nda ya am lard r. PMOI’n n amaçlar  ve 
yöntemlerini benimsememeleri sebebiyle 2005 ve 2006 y llar nda Örgütten 
ayr lm lard r. PMOI’den ayr ld ktan sonra Irak’ta ABD askeri güçleri 
taraf ndan olu turulan Geçici Mülakat ve Koruma (Temporary Interview and 
Protection Facility–TIPF) kamp na gitmi lerdir. Bu kamp, daha sonra Ashraf 
Mülteci Kamp  (Ashraf Refugee Camp–ARC) ad n  alm t r. Abdolkhani ve 
Karimnia, Irak’taki BMMYK Ofisine ba vurarak mülteci statüsü talep 
etmi lerdir. Kendileriyle mülakat yap ld ktan sonra, Abdolkhani ve 
Karimnia, Irak’ta bulunduklar  s rada, BMMYK’n n Cenevre’deki ana 
merkezi taraf ndan mülteci olarak kabul edilmi lerdir. Abdolkhani ve 
Karimnia, yasad  yollardan Türkiye’ye giri  yapm t r. Güvenlik kuvvetleri 
taraf ndan tutuklanm  ve Türkiye’ye yasa d  yoldan giri  yapt klar  
gerekçesiyle Irak’a s n rd  edilmi lerdir. Fakat yeniden Türkiye’ye giri  
yapm lard r. Mu  Gökyaz  Jandarma Karakolu yetkilileri taraf ndan yap lan 
yol kontrolü esnas nda, pasaportlar n n sahte olmas  sebebiyle gözalt na 
al nm lard r. Abdolkhani ve Karimnia, ran’a geri gönderilirlerse, ran 
Hükümeti’nin politikalar na kar  olduklar  için idam edileceklerini ve ran 
yerine Irak’a s n rd  edilirlerse Irak’ta hayatlar n n tehlike alt nda oldu unu 
ifade etmi lerdir. stanbul’a gitmek, BMMYK stanbul Ofisi ile irtibat 
kurmak ve BMMYK stanbul Ofisinin yard m yla Kanada Elçili ine iltica 
ba vurusunda bulunmak istediklerini belirtmi lerdir. Abdolkhani ve 
Karimnia, Mu ’un kazas  olan Hasköy’deki polis merkezi yabanc lar 
ubesine götürülmü tür. Abdolkhani ve Karimnia hakk nda yasad  

yollardan Türkiye’ye girmeleri sebebiyle ceza davas  aç lm t r. Abdolkhani 
ve Karimnia’n n s n rd  edilme talebini de dikkate alarak, hâkim, 
iddianameyi ba vuranlara okumu  ve haklar ndaki iddialarla ilgili olarak 
savunmalar n  alm t r. Abdolkhani ve Karimnia, ölüm tehlikesi içinde 
olduklar  için ran’  terk etmek zorunda kald klar n  ve ailelerinin ya ad  
Kanada’ya gitmek için, insan kaçakç lar n n yard m yla Türkiye’ye yasa d  
yollardan geldiklerini belirtmi lerdir. Mahkeme, Abdolkhani ve 
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Karimnia’n n mahkûmiyetine ancak cezalar n n 5 y l süreyle ertelenmesine 
karar vermi tir. Mu  Ceza Mahkemesi’nin karar n n ard ndan, Abdolkhani ve 
Karimnia, Hasköy polis merkezine geri götürülmü tür. Abdolkhani ve 
Karimnia’n n iddias na göre, Türk yetkilileri, bir kez daha onlar , bu defa 
ran’a, s n r d  etmeye te ebbüs etmi tir. Abdolkhani ve Karimnia, Arapça 

konu up Farsça anlam yorlarm  gibi davranarak s n rd  edilmelerini 
engellemeye çal m t r. Sonuçta, ranl  yetkililer, ba vuranlar n, ran’a 
girmesini kabul etmemi tir. Abdolkhani ve Karimnia, K rklareli Yabanc lar 
Kabul ve kamet Merkezi’ne götürülene kadar Mu  Hasköy polis 
merkezinde tutulmu tur. Abdolkhani ve Karimnia, K rklareli Valili ine 
dilekçe yazarak geçici s nma talebinde bulunmu lard r. Abdolkhani ve 
Karimnia, dilekçelerine herhangi bir cevap almam t r. Karimnia, K rklareli 
Yabanc lar Kabul ve kamet Merkezi’nde bulunan ranl  bir s nmac  ile 
evlenmi tir. Merkezin yöneticisi, evlendirme cüzdan  almada onlara yard m 
etmi tir. Karimnia’n n avukat  çi leri Bakanl ’na bir dilekçe yazarak 
Karimnia’n n idari gözetim alt nda tutulmas na itiraz etmi tir. Dosyada 
bulunan bilgilere göre, Karimnia dilekçesine cevap alamam t r. 
BMMYK’n n talebi üzerine, sveç Hükümeti, Abdolkhani ve Karimnia’n n 
sveç’e yerle tirilmesi için dosyalar n  incelemeyi kabul etmi tir. Daha sonra 

Abdolkhani ve Karimnia, sveç taraf ndan mülteci olarak kabul edilmi lerdir. 

A HM, ba vuranlar n ran veya Irak’a s n rd  edilmeleri halinde, 
A HS’in 3. maddesini ihlal edece ine; ancak fiilen s n rd  edilmedikleri 
için 3. maddenin ihlalinden söz edilemeyece ine; A HS’nin 13. maddesinin 
ihlal edildi ine; A HS’in 5. maddesinin (1), (2) ve (4). paragraflar n n ihlal 
edildi ine; ba vuranlar n her birine 20.000 Euro manevi tazminat 
ödenmesine karar vermi tir. 

i. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davas nda Verilen 22.9.2009 
Tarihli Karardan Sonra dari Gözetim Karar yla Türkiye’nin A HS’in 
5. Maddesini hlal Etti ine li kin Di er A HM Kararlar  

Z.N.S. v. Türkiye53 davas nda, ran vatanda  ba vuran, K rklareli 
Yabanc lar Kabul ve kamet Merkezi’nde hukuka ayk r  olarak idari gözetim 
alt nda tutuldu unu, tutma ko ullar n n kötü oldu unu, burada t bb  yard ma 
ula amad n  ve kötü muamele gördü ünü iddia ederek A HM’e 
ba vurmu tur. A HM, ran’a olas  s n rd  ve idari gözetime ili kin maddi 
artlar bak m ndan A HS’in 3. maddesi uyar nca iddialar n kabul edilebilir 

oldu una; ba vuran n, ran’a fiilen s n rd  edilmesi halinde, A HS’in 3. 
maddesinin ihlal edilece ine, ancak s n rd  i lemi fiilen 
gerçekle tirilmedi 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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A HS’in 5. maddesinin (1) ve (4). paragraflar n n ihlal edildi ine; K rklareli 
Yabanc lar Kabul ve kamet Merkezi’ndeki idari gözetime ili kin maddi 
ko ullar yönünden A HS’in 3. maddesinin ihlal edilmedi ine; Türkiye’nin, 
ba vurana, 20.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar vermi tir.  

Charahili v. Türkiye54 davas nda, A HM, ba vuran n s n rd  etme 
usulü ve gözetim alt nda tutulmas na ba l  olarak t bb  yard m alamad  
iddias yla 3. madde kapsam nda yapt  ikâyetlerin reddine; ba vuran n, 
Tunus’a s n rd  edilmesi halinde Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal 
edilece ine; Sözle me’nin 2. maddesi kapsam nda ayr  bir de erlendirme 
yap lmas na gerek olmad na; Charahili’nin, K rklareli Yabanc lar Kabul 
ve kamet Merkezi ile Fatih Karakolu’nda tutulmas  sebebiyle Sözle me’nin 
5. maddesinin (1). paragraf n n ihlal edildi ine; Charahili’nin, Fatih 
Karakolu’nda tutulmas  sebebiyle Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal 
edildi ine; Charahili’nin, 5, 6, 8 ve 13. maddeleri ile 7 Numaral  
Protokol’ün 1. maddesi kapsam nda di er ikâyetlerinin ayr ca 
incelenmesine gerek olmad na karar vermi tir. 

A HM, Keshmiri v. Türkiye (No. 2)55, M.B. ve Di erleri v. Türkiye56; 
D.B. v. Türkiye57; Dbouba v. Türkiye58; Ahmadpour v. Türkiye59 davalar nda 
da idari gözetim sebebiyle A HS’in 5. maddesinin ihlal edildi ine karar 
vermi tir.  

A HM, Ranjbar ve Di erleri v. Türkiye60 davas nda ba vuranlara, idari 
gözetim alt nda tutma sebeplerinin bildirilmemesi, idari gözetim alt nda 
tutmaya kar  adli yollar n yeterli olmamas , s n rd ndan önce di er 
ba vuranlar n özgürlüklerinden yoksun b rak lmalar  sebebiyle A HS’in 5. 
maddesinin (1), (2) ve (4). paragraflar n n ihlal edildi ine karar vermi tir. 

Tehrani ve Di erleri v. Türkiye61 davas nda, A HM, ba vuranlar n, 
Didim’de idari gözetim alt nda tutulduklar  yerdeki fiziksel ko ullara ili kin 
                                                 
54 European Court of Human Rights Second Section, Charahili v. Turkey (Application no. 
46605/07), Judgment Strasbourg 13 April 2010. 
55 European Court of Human Rights Second Section, Keshmiri v. Turkey (No. 2) (Application 
no. 22426/10), Judgment Strasbourg 17 January 2012 Final 17.04.2012. 
56 European Court of Human Rights Second Section, M.B. and Others v. Turkey, (Application 
no. 36009/08) Judgment Strasbourg 15 June 2010 Final 15.9.2010. 
57 European Court of Human Rights Second Section, D.B. v. Turkey (Application no. 
33526/08), Judgment Strasbourg 13 July 2010 Final 13.10.2010. 
58 European Court of Human Rights Second Section, Dbouba v. Turkey (Application no. 
15916/09) Judgment Strasbourg 13 July 2010 Final 13.10.2010. 
59 European Court of Human Rights Second Section, Ahmadpour v. Turkey (Application no. 
12717/08) Judgment Strasbourg 15 June 2010 Final 22.11.2010.  
60 European Court of Human Rights Second Section, Ranjbar and Others v. Turkey 
(Application no. 37040/07) Judgment Strasbourg 13 April 2010 Final 13.07.2010. 
61 European Court of Human Rights Second Section, Tehrani and Others v. Turkey 
(Applications nos. 32940/08, 41626/08, 43616/08), Judgment Strasbourg 13 April 2010 Final 
13.07.2010. 
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olarak Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal edildi ine ili kin iddialar n n 
reddine; ba vuranlar n, ran veya Irak’a fiilen s n rd  edilmesi halinde 
Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal edilece ine, ancak fiilen s n rd  
gerçekle medi inden 3. madde anlam nda bir ihlalin bulunmad na; 
A HS’in 13. maddesinin ihlal edildi ine; K rklareli kamet Merkezi’ndeki 
tutma ko ullar  bak m ndan Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal edilmedi ine; 
Tunca kamet Merkezi’ndeki fiziksel artlar bak m ndan Sözle me’nin 3. 
maddesinin ihlal edildi ine; A HS’in 5. maddesinin (1) ve (4). 
paragraflar n n ihlal edildi ine; idari gözetim ko ullar na ili kin olarak 
A HS’in 13. maddesinin yan  s ra 8. maddesi ile 5. maddesinin (2). 
paragraf na istinaden yap lan ikâyetler için ayr ca bir inceleme yap lmas na 
gerek olmad na; Türkiye’nin, halen K rklareli kamet Merkezi’nde tuttu u 
iki ba vuran  serbest b rakmas na ve önceden serbest b rak lan di er iki 
ba vuran n n yeniden idari gözetim alt na al nmamalar n n sa lanmas na 
karar vermi tir.  

Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye62 davas na, A HM, birinci 
ba vuranla ilgili olarak Sözle me’nin 5(1). maddesinin ihlal edildi ine; 
K rklareli Yabanc lar Kabul ve kamet Merkezi’ndeki maddi ko ullar 
aç s ndan Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal edilmedi ine; Türkiye’nin, 
birinci ba vurana, 9.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar vermi tir.  

Moghaddas v. Türkiye63 davas nda, A HM, ba vuran n, s n rd  
edilmeden önce yasad  olarak özgürlü ünden yoksun b rak lmas , idari 
gözetimle ilgili olarak kendisine bildirim yap lmamas  ve idari gözetim 
karar na kar  etkin hukuki ba vuru yollar n n olmamas  sebebiyle A HS’in 
5. maddesinin 1, 2 ve 4. paragraflar  uyar nca yapt  ikâyetlerin kabul 
edilmesine; A HS’in 5. maddesinin 1, 2 ve 4. paragraflar n n ihlal edildi ine; 
Türkiye’nin 9,000 Euro manevi tazminat ödemesine karar vermi tir. 

Ghorbanov ve Di erleri v. Türkiye davas nda verdi i karar na64 konu 
olan olayda, ondokuz Özbek vatanda , ulusal makamlarca ran’a s n rd  
edilmek için birkaç saatli ine idari gözetim alt nda tutulmu lard r. A HM’e 
göre, ba vuranlar n idari gözetiminin k sa bir süre olmas  gerçe i, idari 
gözetimin “hukuka ayk r ” niteli ini ortadan kald rmaz. A HM, Türkiye’nin, 

                                                 
62 European Court of Human Rights Second Section, Alipour and Hosseinzadgan v. Turkey 
(Applications nos. 6909/08, 12792/08 and 28960/08), Judgment Strasbourg 13 July 2010 
Final 22.11.2010. 
63 European Court of Human Rights Second Section, Moghaddas v. Turkey (Application no. 
46134/08) Judgment Strasbourg 15 February 2011 Final 15.05.2011. 
64 Karar n Türkçe tercümesi için bkz. EK , A HM’in Ghorbanov ve Di erleri v. Türkiye 
Davas nda S n rd  ve darî Gözetim lemleriyle Türkiye’nin A HS’in 3. ve 5. Maddelerini 
hlal Etti ine Dair 3.12.2013 Tarihli Karar n n Tercümesi, 93-107. 



49 

A HS’in 5. maddesinin (1) ve (2). paragraflar n  ihlal etti ine karar 
vermi tir. 

A HM taraf ndan Asalya v. Türkiye davas na ili kin olarak 15.4.2014 
tarihinde verilen kararda65 da Türkiye’den s n rd  edilmesine karar verilen 
engelli Filistin vatanda n n yedi gün süreyle stanbul Kumkap  Yabanc lar 

ube Müdürlü ü Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim alt nda 
tutulmas yla Türkiye’nin A HS’in 5. maddesini ihlal etti i sonucuna 
var lm t r. 

dari Gözetim Uygulamas n n A HS’in 5. Maddesine Ayk r  
Oldu una li kin A HM Kararlar n n Yabanc lar ve Uluslararas  
Koruma Kanununa Etkisi 

A HM kararlar  da dikkate al narak, YUKK’un 57. maddesinde, idari 
gözetim sebepleri, süresi, idari gözetim karar na kar  sulh ceza 
mahkemesine ba vuru, idari gözetim alt na al nan yabanc lara hukuki 
yard m n yap lmas , idari gözetim karar n n ilgiliye veya avukat na 
bildirilmesi; 58. maddesinde, idari gözetim alt na al nan yabanc lar n, geri 
gönderme merkezlerinde tutulmas ; 59. maddesinde, geri gönderme 
merkezlerinde sa lanacak hizmetler düzenlenmi tir. 

ltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den S n rd  Edilmelerine Karar 
Verilen Yabanc lar n S n rd  lemlerine Kar  Etkin Ba vuru 
Haklar n n Olmamas n n A HS’in 13. Maddesi Kapsam nda 
De erlendirilmesi 

a. Genel Olarak Avrupa nsan Haklar  Sözle mesinin 13. Maddesi 

A HS’in 13. maddesinde, etkin ba vuru hakk  teminat alt na al nm t r. 
Bu maddeye göre, A HS’de tan nm  olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen 
herkes, -ihlal fiili resmî görev yapan kimseler taraf ndan bu s fatlar na 
dayan larak yap lm  dahi olsa-, ulusal bir makama etkili bir ba vuru 
yapabilme hakk na sahiptir. A HM, 13. maddeye istinaden yap lan bir 
ikâyetle ilgili olarak ba ka bir madde kapsam nda de erlendirme 

yap lm sa, kural olarak, ayn  ikâyet için 13. madde kapsam nda ayr ca 
de erlendirme yap lmamas  gerekti i görü ündedir66. Örne in, iltica talebi 
                                                 
65 Karar n Türkçe tercümesi için bkz. EK , Engelli Filistinlinin S n rd  ve dari Gözetim 
Alt nda Tutulmas  lemleriyle Türkiye’nin A HS’in 3, 5, 8 ve 13. Maddelerini hlal Etti ine 
li kin Olarak Asalya v. Türkiye Davas nda Verilen 15 Nisan 2014 Tarihli A HM Karar n n 

Tercümesi, 157-187. 
66 Gilles DUTERTRE, Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi Kararlar ndan Örnekler, Avrupa 
Konseyi, Kas m 2003, s. 289: http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar 
/aihm_kararlarindan_ornekler.pdf (14.7.2014). A HS’in 13. maddesinin, özerk bir hak olup 
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reddedilerek Türkiye’den s n rd  edilmesine karar verilen yabanc n n idari 
gözetim sebebiyle A HM’e yapt  ba vuru, A HS’in 5. maddesi 
kapsam nda incelenmi  ve bu maddeye istinaden ihlal karar  verilmi  ise 
art k kural olarak 13. madde kapsam nda ayr ca inceleme yap lmas na gerek 
yoktur. Kural bu olmakla beraber, istisnai baz  hallerde hak ihlalinin di er 
maddelerin yan  s ra 13. madde kapsam nda da incelenmesi ve 
de erlendirilmesi zarureti ortaya ç kabilir. 

b. A HM Kararlar nda S n rd  Karar n n ptali Davas nda 
Yürütmenin Kendili inden Durmamas n n A HS’in 13. Maddesinin 
hlali Say lmas  

ltica ve s nma talepleri reddedilen yabanc lar n A HM’de açt klar  
davalarda, Türkiye’nin A HS’in etkin ba vuru hakk n  düzenleyen 13. 
maddesini ihlal etti i öne sürülmü tür. A HM, iltica ve s nma talebi 
reddedilen yabanc lar taraf ndan aç lan davalarda, Türkiye’nin etkin ba vuru 
hakk n  ihlal etti ine ili kin ilk karar n  2000 y l nda Jabari v. Türkiye67 
davas nda vermi tir. 

Jabari v. Türkiye karar na konu olan olayda, Hoda Jabari, ran 
yasalar na göre zina suçu i ledi inden ceza davas  ba lamadan önce ran’  
terk etmi tir. Hoda Jabari, ran’da kalsayd  hakk nda ceza davas  aç lacakt  
ve muhtemelen insanl k d  bir ceza olan ta lanma cezas na çarpt r lacakt . 
Hoda Jabari yasa d  yollardan Türkiye’ye girmi ; sahte pasaportla Fransa 
üzerinden Kanada’ya gitmek için stanbul’a gelmi tir. Hoda Jabari, Paris 
Havaalan ’na geldi inde, Frans z polisi taraf ndan sahte pasaport kulland  
tespit edilmi ; uçakla stanbul’a geri gönderilmi tir. stanbul’da havaalan na 
inmesinin ard ndan sahte pasaport kulland  ve yasa d  yollardan 
Türkiye’ye giri  yapt  gerekçesiyle polis taraf ndan gözalt na al nm t r. 
Pasaportu incelemeye gönderilmi  ve Pasaport Kanunu’na muhalefetten 
dolay  hakk nda Bak rköy Cumhuriyet Savc l na suç duyurusunda 
bulunulmu tur. Bak rköy Cumhuriyet Savc l , Hoda Jabari’nin can n  
kurtarmak amac yla Türkiye’ye yasa d  yollardan giri  yapmak zorunda 
kald n  ve suç i leme kast n n olmad n  belirterek serbest b rak lmas na 
karar vermi tir. stanbul Emniyet Müdürlü ü Hudut ltica ve Yabanc lar 

ubesi, Hoda Jabari’nin Irak’a s n rd  edilmesine karar vermi tir. Bunun 
üzerine Hoda Jabari, Hudut ltica ve Yabanc lar ubesine, ran vatanda  

                                                                                                                   
olmad  sorunu hakk nda ayr nt l  bilgi için bkz. M. Sezgin TANRIKULU, nsan Haklar  
Avrupa Sözle mesi ve Etkili Ba vuru Hakk , Ankara 2012, s.  113 vd.. 
67 European Court of Human Rights Fourth Section, Jabari v. Turkey (Application No. 
40035/98) Strasbourg 11 July 2000. 
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oldu unu söyleyerek iltica talebinde bulunmu tur. Hudut ltica ve 
Yabanc lar ubesi, Hoda Jabari’nin iltica ba vurusunu, 1994 
Yönetmeli i’nde öngörülen be  günlük süre içinde yapmam  oldu u 
gerekçesiyle reddetmi tir68. Daha sonra devreye BMMYK girmi tir. 
BMMYK, Hoda Jabari’nin stanbul’da bir otele yerle mesini sa lam t r. 
ran’a gönderildi i takdirde gerçek anlamda i kence ve ölüm tehlikesiyle 

kar la aca ndan BMMYK taraf ndan Hoda Jabri’ye mülteci statüsü 
verilmi tir. Hoda Jabari, s n rd  edilme karar na kar  Ankara dare 
Mahkemesi’ne ba vurmu  ve yürütmenin durdurulmas n  istemi tir. Hoda 
Jabari’ye, Hudut ltica ve Yabanc lar ubesi taraf ndan ikamet izni 
verilmi tir. Ankara dare Mahkemesi, s n rd  etme karar nda kanuna ayk r  
bir durum olmad  için Hoda Jabari’nin talebini reddetmi  ve karar n 
uygulanmas  halinde onar lmas  mümkün olmayan zararlar n meydana 
gelmeyece i gerekçesiyle de yürütmenin durdurulmas na gerek olmad  
sonucuna varm t r. Hoda Jabari, A HM’e ba vurmu tur. A HM’e yapt  
ba vuru sonuçlan ncaya kadar Türkiye’de ikametine izin verilmi tir. A HM, 
Türkiye’nin, etkin ba vuru hakk n  düzenleyen 13. maddeyi ihlal etti ine; 
Türkiye’nin, 3. maddeyi ihlal etti inden söz edilebilmesi için s n rd  
karar n n fiilen uygulanm  olmas  gerekti ine, fakat Hoda Jabari’nin ran’a 
s n rd  edilmesine ili kin karar n henüz uygulanmam  olmas  sebebiyle 
ihlalden söz edilemeyece ine karar vermi tir. 

A HM, A HS’in 13. maddesi uyar nca, ran’a s n rd  edilirse 
Jabari’nin zulüm ve i kence görece ine ili kin iddialar n n titiz bir ekilde 
incelenmesi ve ayr ca s n rd  karar n n uygulanmas n n ask ya al nmas  
gerekti ini ifade etmi tir. Ancak idare mahkemesinde, s n rd  karar n n 
iptali için dava aç ld nda, s n rd  karar n n icras n n kendili inden 
durmamas  ve Ankara dare Mahkemesi’nin, Jabari’nin, yürütmenin 
durdurulmas na ili kin talebini titiz bir ekilde incelememesi sebebiyle 13. 
maddenin ihlal edildi i sonucuna varm t r.  

A HM, Keshmiri v. Türkiye69; Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye; M.B. 
ve Di erleri v. Türkiye; Dbouba v. Türkiye davalar nda, 13. maddenin ihlal 
edildi i sonucuna varm t r. A HM verdi i karar nda, A HS’in 13. maddesi 
uyar nca hukuki yola ba vurma imkân n n etkin olmas  (effective) 
gerekti ini; somut olayda, ba vuranlar n, s nma ve geçici oturma izni 

                                                 
 
68 1994 Yönetmeli i yürürlü e girdi i zaman yasal olmayan yollardan Türkiye’ye gelenlerin 
be  günlük süre içinde yetkili makamlara iltica ba vurular n  yapmalar n  öngörüyordu. 
69 European Court of Human Rights Second Section, Keshmiri v. Turkey (Application no. 
36370/08) Judgment Strasbourg 13 April 2010 Final 13.07.2012. 
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taleplerinin dikkate al nmamas ; taleplerinin kabul edilmedi inin 
bildirilmemesi; Hasköy polis merkezindeyken hukuki yard m verilmemesi; 
geçici s nma iddialar n  ileri sürme imkân ndan mahrum b rak lmalar ; 
Irak’a veya ran’a s n rd  edilme karar  kendilerine tebli  edilmedi inden 
s n rd  karar n n iptal için idare mahkemesinde dava açamamalar ; idare 
mahkemesinde dava açm  olsalard  bile yürütmeyi durdurma karar n n 
verilmemesi halinde s n rd  karar n n icra edilebilir olmas  sebebiyle 
A HS’in 13. maddesinin ihlal edildi i sonucuna varm t r. 

c. S n rd  Kararlar na Kar  Etkin Ba vuru Yolunun 
Olmamas n n A HS’in 13. Maddesinin hlali Say lmas na li kin A HM 
Kararlar n n Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanununa Etkisi 

A HM, s n rd  karar  al nmaks z n fiilen yap lan s n rd  i lemlerini 
ve s n rd  karar n n tebli  edilmemesini, A HS’in 13. maddesinde yer alan 
etkin ba vuru hakk n n ihlali olarak kabul etmi tir. YUKK’un 53(1). 
maddesinde s n rd  karar  ve bu karar n kimlere tebli  edilece i ayr nt l  
olarak düzenlenmi tir. Ayr ca A HM kararlar nda, s n rd  karar n n iptali 
davas nda yürütmenin kendili inden durmamas  da etkin ba vuru ilkesine 
ayk r  say lm t r. 

A HM kararlar  dikkate al narak YUKK’un 53(3). maddesinde, 
YUK’un 27. maddesi ile Anayasa’n n 125(5). maddesinden farkl  bir 

düzenleme öngörülmü tür. YUKK’un 53(3). maddesine göre, yabanc n n 
r zas  sakl  kalmak kayd yla, dava açma süresi içinde veya yarg  yoluna 
ba vurulmas  halinde yarg lama sonuçlan ncaya kadar yabanc  s n rd  
edilemez. YUKK’un 53(3). maddesinde öngörülen esaslar unlard r: 

(1) Hakk nda s n rd  karar  verilen yabanc  dava açma süresi içinde 
yani YUKK’un 53(3). maddesinde belirtilen 15 günlük süre içinde s n rd  
edilemez. 

(2) 15 günlük dava açma süresi içinde yabanc  idari yarg  yoluna 
ba vursa da s n rd  karar  icra edilemez. Çünkü hakk nda s n rd  karar  
verilen yabanc n n idare mahkemesinde dava açmas  halinde s n rd  
karar n n icras  kendili inden durmaktad r. Yürütmenin durmas  için 
s n rd  karar n n iptali davas n  açan yabanc n n talepte bulunmas  
gerekmedi i gibi idare mahkemesinin de bu yönde bir karar vermesi gerekli 
de ildir. 

(3) Yabanc , dava açma süresi içinde veya davay  açt ktan sonra kendi 
r zas yla Türkiye’den ayr labilir. Ama hiçbir ekilde dava açma süresi içinde 
veya idare mahkemesinde açt  dava sonuçlan ncaya kadar Türkiye’den 
zorla s n rd  edilemez. 
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ltica Talebi Reddedilen Yabanc lar n S n rd  Edilme Usulünün 
A HS’in 3. Maddesi Kapsam nda De erlendirilmesi 

a. Yabanc lar n S n rd  Edilme Usulünü A HS’in 3. Maddesinin 
hlali Sayan A HM Kararlar  

Türkiye’den s n rd  edilme usulü baz  hallerde, A HS’in 3. maddesi ile 
teminat alt na al nan i kence ve kötü muamele yapma yasa na ayk r  
olabilir. Nitekim A HM, Ghorbanov ve Di erleri v. Türkiye davas nda 
verdi i karar nda70 Türkiye’nin, ondokuz Özbek vatanda n  Türkiye’ye giri  
yap klar  ülke olan ran’a s n rd  etme usulünü, A HS’in 3. maddesine 
ayk r  bulmu tur. Ondokuz Özbek vatanda  taraf ndan A HM’e yap lan 
ba vuruda slami inançlar do rultusunda ya ayan ki iler üzerinde devletin 
bask s n n artmas  üzerine Özbekistan’  terk etmeye karar verdiklerini; aile 
üyelerinden baz lar n n, arkada lar n n ve akrabalar n n, Özbek 
makamlar nca sorguland n , hapse at ld n  ve kendi dinî inançlar n  icra 
ettikleri için öldürüldüklerini öne sürmü lerdir. A HM’deki ba vuruya 
ili kin dosyada yer alan belgelere göre, sekiz ba vuran aleyhine anayasal 
düzeni de i tirmeye te ebbüsten dolay  Özbekistan’da aç lan ceza davalar  
derdesttir. Belirlenemeyen günlerde dört aile birbirlerinden ayr  olarak 
Özbekistan’  terk etmi  ve 1997 y l nda Tacikistan’da bir araya gelmi tir. 
Daha sonra Afganistan, Pakistan ve ran’a kaçm lard r. ran’da, ilk önce 
Zahedan’da yerle mi  ve 2001 y l ndan itibaren üç y l burada ya am lard r. 
Bu esnada, BMMYK’dan mülteci statüsü talep etmi lerdir. Ba vuranlar, 
A ustos 2005’de Tahran’a gitmi  ve yabanc lar polisine ba vurmu lard r. 
Ba vuranlar bir mülteci kamp na yerle tirilmi tir ve yakla k alt  ay sonra 
ba vuranlara, BMMYK taraf ndan mülteci statüsü verilmi tir. Ba vuranlar, 
mülteci kamp nda bulunduklar  s rada kendi çocuklar  da dâhil yakla k otuz 
mülteci çocuk için kamp içinde bir okul aç lmas n  istemi lerdir. 
Ba vuranlar, taleplerinin ranl  makamlarca geri çevrildi ini ve Özbekistan’a 
s n rd  edilmekle tehdit edildiklerini iddia etmi lerdir. Bu nedenle, 
ba vuranlar, 21 Eylül 2007 tarihinde Türkiye’ye kaçm lard r. Türkiye’den 
iki defa s n rd  edilmelerine ra men yasa d  yollardan tekrar Türkiye’ye 
giri  yapm lard r. A HM’e ba vurduklar  esnada Türkiye’de 
saklanmaktayd lar.  

Ghorbanov ve Di erleri v. Türkiye davas nda verilen karar n bir özelli i 
de, iç hukuk yollar  tüketilmeden A HM’e ba vurulmu  olmas d r. Türk 
Hükümeti iç hukuk yollar n n tüketilmemesi sebebiyle A HM’e 
                                                 
70 Karar n Türkçe tercümesi için bkz. EK , A HM’in Ghorbanov ve Di erleri v. Türkiye 
Davas nda S n rd  ve darî Gözetim lemleriyle Türkiye’nin A HS’in 3. ve 5. Maddelerini 
hlâl Etti ine Dair 3.12.2013 Tarihli Karar n n Tercümesi, 93-107. 
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ba vurulamayaca n  öne sürmü se de A HM, iç hukukta etkin ba vuru 
yolunun olmamas  sebebiyle do rudan A HM’e ba vurulabilece ini ifade 
etmi tir. A HM, a a da yer alan gerekçelerle on dokuz Özbek vatanda n n 
s n rd  usulünü, 3. madde kapsam nda i kence ve kötü muamele olarak 
kabul etmi tir. A HM karar n n ilgili paragraflar  öyledir: 

“21. Hükümet, ba vuranlar n, Anayasa’n n 125. maddesine istinaden idare 
mahkemelerine ba vurabileceklerini ve ba vurmalar n n da gerekti ini 
ifade etmi tir. Hükümet, Türk hukukuna göre, s n rd  edilecek 
yabanc lar n, s n rd  karar n n yürürlü ünün durdurulmas n n yan  s ra 
idari karar n iptal edilmesi için idare mahkemelerinde dava 
açabileceklerini belirtmi tir. E er mahkeme yürütmeyi durdurma talebini 
kabul ederse, idari makamlar, s n rd  i lemini ask ya alacaklard r. 
Hükümet, Sözle me’nin 35 § 1. maddesi uyar nca, ba vuranlar n, 
kendileri için mevcut olan iç hukuk yollar n  tüketmedi ini belirtmi tir. 

22. Ba vuranlar cevap olarak, s n rd  edilmeden önce, s n rd  
edileceklerine ili kin kararlar n kendilerine tebli  edilmedi ini 
belirtmi lerdir. Ayr ca s n rd  kararlar  kendilerine tebli  edilse bile 
s n rd  karar n n iptal edilmesi için idare mahkemesinde dava 
aç lmas n n yürütmeyi kendili inden durdurmad n  ve bu nedenle etkin 
bir yol olmad n  ifade etmi lerdir. 

… 

26. Hükümet, ba vuranlar n, Amerika Birle ik Devletleri ve Avrupa Birli i 
taraf ndan terörist örgütler listesine al nan Özbekistan slami Hareketi 
olarak adland r lan örgütün eski üyeleri oldu unu söylemi tir. 
Ba vuranlar n s n rd  karar , kamu güvenli ini ve kamu sa l n  
koruma dü üncesiyle verilmi tir. Hükümet, ayr ca, 12 Eylül 2008 
tarihinde, ulusal mevzuat uyar nca ba vuranlar n, Türkiye’ye gelmeden 
önce yedi y l ya ad klar  güvenli üçüncü ülkeye s n rd  edildiklerini 
belirtmi tir. Ancak, ba vuranlar, yasad  yollardan tekrar Türkiye’ye 
giri  yapm t r ve 11 Kas m 2008 tarihinde yeniden s n rd  
edilmi lerdir. 

27. Ba vuranlar, s n rd  karar  olmaks z n iki defa s n rd  edildiklerini ve 
s n rd  edilmelerinin ulusal mevzuata göre hukuka ayk r  oldu unu öne 
sürmü lerdir. Ba vuranlar, ayr ca, Türk yetkililerinin, ranl  
makamlardan, ran’a kabul edileceklerine dair herhangi bir güvence 
almad klar n  iddia etmi lerdir. ranl  yetkililere teslim edilmeleri yerine 
Türk polis memurlar  taraf ndan ran topraklar na sokulmu lard r. 
Üstelik, ran’ n bu bölgesinde iklim so uk ve karl yd , ayr ca kalacak 
yerleri de yoktu. Ba vuranlar, her iki s n rd  i leminde de hayatlar ndan 
endi e duymu  ve i kence, gayri insani ve küçültücü muamele derecesine 
varacak ölçüde umutsuzlu a kap lm lard r. 
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… 

33. Ayr ca, Mahkeme, on dokuz ba vuru sahibinden on ikisinin olay 
s ras nda küçük oldu unu belirlemi tir. 2008 y l nda çocuklar n en 
büyü ü 15 ya ndad r ve iki ba vuran ran’a ilk s n rd  i leminden 
birkaç ay önce do mu lard r. Ba vuranlar, Türkiye’den zorla 
ç kar lm t r, yetkili makamlar, tasarlayarak ve ba vuranlar n mülteci 
statülerine veya ço u çocuk olan ve Türkiye’de düzenli bir hayat  
bulunan ba vuranlar n ki isel durumlar na sayg  duymaks z n s n rd  
i lemini gerçekle tirmi lerdir. Mahkeme, ba vuranlar n ülkeden 
ç kar lmas na kadar olan olaylar n, ba vuranlar n usuli güvencelerin 
olmamas  sebebiyle ülkeden ç kar lmalar n  önlemek için hiçbir ad m 
atamamalar n n ve bebek ve çocuklarla birlikte bilinmeyene 
gönderilmelerinin yeti kinlerde korkuya ve ümitsizli e yol açt  
kanaatindedir. 

34. Üstelik, ba vuru sahipleri, ran’da k  artlar nda ve kalacak bir yerleri 
olmaks z n yakla k on iki gün kald klar n  öne sürmü lerdir ve 
Hükümet, bu iddiaya kar  ç kmam t r. 

35. Ba vuranlar n s n rd  edilme usulü dikkate al narak ve ço unun ya n n 
küçük oldu u göz önünde bulundurularak, Mahkeme, ba vuranlar n 
st rab n n, 3. madde kapsam nda gayriinsanî muamele olarak 

nitelendirilmesi için yeterli oldu u sonucuna varmaktad r. 

Bu nedenle, Sözle me’nin 3. maddesi ihlal edilmi tir”71. 

Yabanc lar n S n rd  Edilme Usulünü A HS’in 3. Maddesinin hlali 
Sayan A HM Kararlar n n Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma 
Kanunu’na Etkisi 

YUKK’un 53. maddesinde s n rd  karar , s n rd  karar nda 
bulunmas  gereken bilgiler ve bu karar n s n rd  edilecek yabanc ya, 
avukat na veya yasal temsilcisine tebli i; 56. maddesinde, s n rd  edilen 
yabanc lara tan nan süre; 57. maddesinde, s n rd  edilecek yabanc lar n 
hangi hallerde idari gözetim alt na al naca , idari gözetim süresi ve idari 
gözetim karar na kar  ba vuru yollar ; 58. maddesinde, s n rd  edilmek 
üzere idari gözetim alt na al nan yabanc lar n geri gönderme merkezlerine 
konulmas ; 59. maddesinde, geri gönderme merkezlerinde sa lanacak 
hizmetler ve 60. maddesinde s n rd  karar n n yerine getirilmesi 
düzenlenmi tir. YUKK’un 53-60. maddelerinde, s n rd  usulüne ili kin 
artlar belirlenerek idarenin keyfi muamele yapmas  engellenmeye 

çal lm t r.  

                                                 
71 EK , A HM’in Ghorbanov ve Di erleri v. Türkiye Davas nda S n rd  ve darî Gözetim 

lemleriyle Türkiye’nin A HS’in 3. ve 5. Maddelerini hlâl Etti ine Dair 3.12.2013 Tarihli 
Karar n n Tercümesi, 98-102. 
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ltica Talebi Kabul Edilmemekle Beraber Non-Refoulement lkesi 
Uyar nca Türkiye’den S n rd  Edilmemesi Gereken Yabanc lar n 
S n rd  lemlerinin A HS’in 3. Maddesi Kapsam nda 
De erlendirilmesi 

a. Non-Refoulement lkesi Uyar nca Türkiye’den S n rd  
Edilmemesi Gereken Yabanc lar n S n rd  Edilmesini A HS’in 3. 
Maddesinin hlali Sayan A HM Kararlar  

Türkiye’nin taraf oldu u baz  milletleraras  antla malarda, mülteci veya 
s nmac  olarak nitelendirilemeyen, ancak s n rd  edilerek men e ülkesine 
veya ikamet ülkesine geri gönderildi i takdirde zulüm, i kence ve kötü 
muameleyle kar la acak olan yabanc lar n ülkelerine geri 
gönderilmemelerine, s n rd  veya iade edilmemelerine ili kin hükümler yer 
almaktad r72. Milletleraras  antla malarla non-refoulement yasa  
getirilmesine ra men, s nma ve mülteci statüsü alamayan ve non-
refoulement yasa  kapsam na giren yabanc lar n da s n rd  edilmesine 
ili kin kararlar verilmi tir. A HM, mülteci veya artl  mülteci olarak 
nitelendirilemeyen, ancak men e ülkesine veya ikamet ülkesine geri 
gönderildi i takdirde zulüm, i kence ve kötü muameleyle kar la acak olan 
yabanc lar n s n rd  edilmesini, A HS’in 3. maddesinin ihlali olarak kabul 
etmi tir. 

b. Non-Refoulement lkesi Uyar nca Türkiye’den S n rd  
Edilmemesi Gereken Yabanc lar n S n rd  Edilmesini A HS’in 3. 
Maddesinin hlali Sayan A HM Kararlar n n Yabanc lar ve 
Uluslararas  Koruma Kanunu’na Etkisi 

A HM kararlar nda var lan bu sonuç, YUKK üzerinde etkili olmu  ve 
YUKK’un 63. maddesinde “ikincil koruma” ba l  alt nda u düzenleme 
getirilmi tir: “(1) Mülteci veya artl  mülteci olarak nitelendirilemeyen, 
ancak men e ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildi i takdirde; a) 
ölüm cezas na mahkûm olacak veya ölüm cezas  infaz edilecek, b) kenceye, 
insanl k d  ya da onur k r c  ceza veya muameleye maruz kalacak, c) 
uluslararas  veya ülke genelindeki silahl  çat ma durumlar nda, ayr m 
gözetmeyen iddet hareketleri nedeniyle ahs na yönelik ciddi tehditle 
kar la acak olmas  nedeniyle men e ülkesinin veya ikamet ülkesinin 
korumas ndan yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabanc  ya da vatans z ki iye, statü belirleme 
i lemleri sonras nda ikincil koruma statüsü verilir”. 

                                                 
72 Türkiye’nin taraf oldu u ve non-refoulement yasa na ili kin hükümler içeren antla malar 
hakk nda bkz. EK , Yabanc lar Hukukuna li kin Temel Konular, 77-82. 
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Üstelik non-refoulement, “geri gönderme yasa ” ba l  alt nda 
YUKK’un 4. maddesinde genel bir prensip olarak yerini alm t r. YUKK’un 
4. maddesine göre, bu Kanun kapsam ndaki hiç kimse, i kenceye, insanl k 
d  ya da onur k r c  ceza veya muameleye tabi tutulaca  veya rk , dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri 
dolay s yla hayat n n veya hürriyetinin tehdit alt nda bulunaca  bir yere 
gönderilemez. 

ltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den S n rd  Edilmelerine 
Karar Verilen Yabanc lar n Tutma Ko ullar n n A HS’in 3. Maddesi 
Kapsam nda De erlendirilmesi 

ltica Talebi Reddedilerek Türkiye’den S n rd  Edilmelerine Karar 
Verilen Yabanc lar n Tutma Ko ullar n n A HS’in 3. Maddesinin hlali 
Sayan A HM Kararlar    

a. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye no. 2 Davas  

YUKK’dan önce iltica ve s nma talepleri reddedilen ve s n rd  
edilmesine karar verilen yabanc lar, s n rd  i lemleri süresince, Mülteci 
Misafirhaneleri Yönetmeli i ile düzenlenen ve uygulamada “geri gönderme 
merkezi” (return centers) olarak an lan yerlerde ya da polis veya jandarma 
karakollar nda tutulmaktayd lar. A HM’de aç lan davalarda, söz konusu 
yerlerdeki tutma ko ullar n n insan haklar na ayk r  oldu u öne sürülmü tü. 

Abdolkhani ve Karimnia, sveç taraf ndan mülteci olarak kabul 
edilmi lerdi. sveç’te ya arken Hasköy Polis Merkezi ile K rklareli 
Yabanc lar Kabul ve kamet Merkezindeki tutma ko ullar n n insan 
haklar na ayk r  oldu unu belirterek A HM’de ikinci bir dava açm lard . 
Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye (no. 2)73 davas nda, A HM, Hasköy polis 
merkezindeki tutma artlar yla ilgili olarak ba vuranlar n yapt klar  
ikâyetlerin kabul edilmesine; Hasköy polis merkezindeki tutma ko ullar yla 

ilgili olarak Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal edildi ine; Türkiye’nin 9000 
Euro manevi tazminat ödemesine karar vermi tir. 

b. Tehrani ve Di erleri v. Türkiye Davas  

A HM, Tehrani ve Di erleri v. Türkiye karar nda, Tunca kamet 
Merkezi’ndeki fiziksel artlar bak m ndan Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal 
edildi i sonucuna varm t r. A HM’e göre, A HS’in 3. maddesi uyar nca, 
                                                 
73 European Court of Human Rights Second Section, Abdolkhani and Karimnia v. Turkey 
(No. 2) (Application no. 50213/08) Judgment Strasbourg 27 July 2010 Final 27.10.2010. 
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devlet, idari gözetim alt nda olan ki inin insan onuruna yak r ko ullarda 
tutulmas n ; uygulanan tedbirin usul ve yönteminin, gözetim alt nda olan 
ki iyi, tutman n do as ndan kaynaklananlardan daha fazla oranda strese veya 
zorlu a sokmamas n  ve idari gözetim dolay s yla ki inin sa l na ve vücut 
bütünlü üne zarar gelmemesini yeterli ölçüde temin etmekle yükümlüdür. 
A HM, a r  kalabal n, tek ba na Sözle me’nin 3. maddesinin ihlalinin 
tespiti için yeterli oldu una hükmetmi tir. A HM karar n n ilgili paragraflar  
öyledir: 

92. Mahkeme, Hükümet’in, Tunca kamet Merkezi’ndeki bir odan n içini 
gösteren sadece tek foto raf ibraz etti ini belirlemi tir; bu foto rafta, 
üzerlerinde, naylonlar  hala ç kar lmam  ve henüz kullan lmam  
yataklar olan, çar af ve battaniyesi bulunmayan, birbirine yak n ekilde 
s ralanm  ranzalar yer almaktad r. Buna kar n, ba vuranlar taraf ndan 
ibraz edilen foto raflar, battaniyelerin üzerinde oturan veya birbirine 
dokunma mesafesinde yerde uzanan say s z insan  göstermektedir. Ayn  
ekilde, yemek s ras nda çekilen foto raflar, di erleri yemeklerini almak 

için kuyrukta beklerken, ayn  k s mda kalan ve dirsek dirse e yerde 
oturarak yemek yiyen insanlar  göstermektedir. kamet merkezine ili kin 
foto raflardan edinilen genel izlenim, hijyen yoklu unu ve düzensizli i 
de beraberinde getiren a r  kalabal kt r. 

93. Mahkeme, Hükümet’in, ba vuranlar taraf ndan ibraz edilen foto raflar n, 
yeni gelenlerin, odalar na yerle tirilmelerinden önce, ön mülakat için 
topland , mülakatlar n n yap ld  ve sa l k taramas ndan geçirildi i iki 
saatlik süre içinde çekildi ine ili kin iddias n  göz önünde 
bulundurmaktad r. Bu iddian n do ru oldu u kabul edilse bile, 
Mahkeme, foto raflarda yans t lan ko ullar n, özellikle a r  kalabal n, 
düzensizli in ve hijyen yoklu unun, iki saat gibi k sa bir süre için bile 
olsa, insan ya am na uygun olmad  hususunda, nsan Haklar  zleme 
taraf ndan haz rlanan raporda belirtilen görü e kat lmaktad r ve bu durum 
Sözle me’nin 3. maddesinin uygulama alan na girmektedir. 

94. Tunca kamet Merkezi’nin ebatlar  ve kapasitesi ile ilgili olarak 
ba vuranlar taraf ndan farkl  rakamlar verilmesine ra men, ikâyetlere 
ili kin olarak daha detayl  inceleme yapmadan yukar da belirtilen maddî 
gerçekler, Tunca kamet Merkezi’ndeki fiziksel artlar sebebiyle 
Sözle me’nin 3. maddesinin ihlal edildi inin Mahkemece kabulü için 
yeterli bulunmu tur”74. 

                                                 
74 Karar n Türkçe tercümesi için bkz. EK , nsan Haklar  Avrupa Mahkemesi’nin Charahili 
v. Türkiye, Kesmiri v. Türkiye, Ranjbar ve Di erleri v. Türkiye, Tehrani ve Di erleri v. 
Türkiye Davalar nda 13 Nisan 2010 Tarihinde Verdi i Kararlar n Türkçe Tercümeleri ve 
ngilizce Metinleri, 45-79. 
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Tutma Ko ullar n n A HS’in 3. Maddesine Ayk r  Oldu una li kin 
A HM Kararlar n n Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu’na 
Etkisi 

YUKK’un 58-59. maddelerinde, hakk nda s n rd  karar  verilen ve 
idari gözetim alt na al nan yabanc lar n, s n rd  i lemleri tamamlan ncaya 
kadar kalacaklar  geri gönderme merkezlerine (Return Centers) ili kin 
esaslar yer almaktad r. Geri gönderme merkezlerinin kurulmas  ve i letilmesi 
58. maddede; geri gönderme merkezlerinde sa lanacak hizmetler 59. 
maddede düzenlenmi tir. YUKK’un 59. maddesine göre, geri gönderme 
merkezlerinde kalan yabanc lar n acil ve temel sa l k ihtiyaçlar  ücretsiz 
kar lanacak; yak nlar na, notere, yasal temsilciye ve avukata eri me ve 
bunlarla görü me yapabilme, ayr ca telefon hizmetlerine eri me imkân , 
sa lanacak; ziyaretçileri, vatanda  oldu u ülke konsolosluk yetkilisi, 
BMMYK görevlisiyle görü ebilme olana  verilecek; geri gönderme 
merkezlerinde kalan çocuklar n yüksek yararlar  gözetilecek; aileler ve 
refakatsiz çocuklar ayr  yerlerde bar nd r lacak; çocuklar n zorunlu e itim ve 
ö retimden yararland r lmalar  sa lanacakt r.   

YUKK’un 58. maddesinin (3). f kras na göre, geri gönderme 
merkezlerinin kurulmas , yönetimi, i letilmesi, devri, denetimi ve s n rd  
edilmek amac yla idari gözetimde bulunan yabanc lar n geri gönderme 
merkezlerine nakil i lemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
Ayr ca YUKK’un 95. maddesinin (9). f kras nda kabul ve bar nma 
merkezlerinin kurulmas , yönetimi ve i letilmesiyle ilgili usul ve esaslar n 
yönetmelikle düzenlenece i ifade edilmi tir. YUKK’un 58(3) ve 95(9). 
maddelerine istinaden çi leri Bakanl  taraf ndan Kabul ve Bar nma 
Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulmas , Yönetimi, 

letilmesi, lettirilmesi ve Denetimi Hakk nda Yönetmelik haz rlanm  ve 
22.4.2014 tarihinde yürürlü e girmi tir75. 

Yönetmelik, Göç daresi Genel Müdürlü ü’ne ba l  kabul ve bar nma 
merkezleri ile geri gönderme merkezlerinin kurulmas , yönetimi, i letilmesi, 
i lettirilmesi, i lettirilmeye ili kin protokol esaslar n n belirlenmesi, bu 
merkezlerde verilecek hizmetlerin çe it ve niteli i, denetimi, kurumlararas  
i birli i ile çal anlar n görev ve sorumluluklar yla, mali konulara ili kin 
usul ve esaslar  belirlemektedir (md. 1). Yönetmeli in, tan mlara ili kin 3. 
maddesinde, merkezler: 

                                                 
75 çi leri Bakanl ndan: Kabul ve Bar nma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin 
Kurulmas , Yönetimi, letilmesi, lettirilmesi ve Denetimi Hakk nda Yönetmelik, RG 
22.4.2014/28980. 
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(1) geçici merkez,  

(2) kabul ve bar nma merkezi, 

(3) geri gönderme merkezi  

olmak üzere üç gruba ayr lm  ve her birinin tan m  yap lm t r. 

Yönetmeli in 3. maddesinin (b) bendine göre geçici merkez, ola anüstü 
veya acil durumlar n ortaya ç kmas  halinde kabul ve bar nma veya geri 
gönderme merkezi olarak kurulan merkezleri ifade etmektedir. 

Yönetmeli in 3. maddesinin ( ) bendinde tan mlanan kabul ve bar nma 
merkezi, uluslararas  koruma ba vuru sahibi veya uluslararas  koruma 
statüsü sahibi ki ilerin beslenme, bar nma, sa l k, sosyal ve di er 
ihtiyaçlar n n kar lanmas  amac yla Göç daresi Genel Müdürlü ü 
taraf ndan kurulan, il göç idaresi müdürlü ü taraf ndan do rudan i letilen 
veya kamu kurum ve kurulu lar , Türkiye K z lay Derne i veya kamu 
yarar na çal an derneklerden göç alan nda uzmanl  bulunanlarla protokol 
yap larak i lettirilen merkezleri ifade eder. Kabul ve bar nma merkezlerinde, 
sadece uluslararas  koruma talep edenler ya da uluslararas  koruma talepleri 
kabul edilenler kalabilir. 

Geri gönderme merkezi ise Yönetmeli in 3. maddesinin (c) bendinde 
tan mlanm t r. Bu tan ma göre, idari gözetim alt na al nan yabanc lar n 
bar nd r lmalar  ve kontrol alt nda tutulmalar  amac yla kurulan ve do rudan 
i letilen veya kamu kurum ve kurulu lar yla, Türkiye K z lay Derne i veya 
kamu yarar na çal an derneklerden göç alan nda uzmanl  bulunanlarla 
protokol yap larak i lettirilen merkezler, geri gönderme merkezidirler. O 
halde bir merkezin geri gönderme merkezi olabilmesi için idari gözetim 
alt nda tutulan yabanc lar n kald  yer olmas  gerekir. Yönetmelikte yer alan 
bu tan mda yabanc lar n hangi sebeple idari gözetim alt nda tutulduklar ndan 
söz edilmemi tir. Bununla birlikte YUKK uyar nca sadece s n rd  edilecek 
yabanc lar (YUKK md. 57) ve uluslararas  koruma talep eden yabanc lar 
(YUKK md. 68) idari gözetim alt nda tutulabilir. YUKK’a paralel olarak 
Yönetmelikte geri gönderme merkezlerine ili kin tan m n ilk tümcesinin 
“uluslararas  koruma ba vuru sahiplerinin veya s n rd  edilmek amac yla 
idari gözetim alt nda tutulan yabanc lar n...” eklinde olmas  gerekirdi. 
Kural olarak Türkiye’den s n rd  edilecek yabanc lar, i lemleri 
tamamlan ncaya kadar geri gönderme merkezlerinde tutulabilirler. Ancak 
ola anüstü veya acil durumlarda, s n rd  edilecek yabanc lar, geçici merkez 
olarak adland r lan yerlerde bar nd r labilirler. 

Yönetmeli in 4. maddesine göre, merkezlerinin kurulmas , i letilmesi 
ve i lettirilmesinde ve verilecek hizmetlerin yerine getirilmesinde (1) ya am 
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hakk n n korunmas , (2) insan odakl  yakla m, (3) refakatsiz çocu un 
yüksek yarar n n gözetilmesi, (4) özel ihtiyaç sahiplerine öncelik tan nmas , 
(5) ki isel bilgilerin gizli tutulmas , (6) yap lacak i lemlerde ilgililerin 
bilgilendirilmesi, (7) bar nanlar n sosyal ve psikolojik aç dan 
güçlendirilmesi, (8) bar nanlar n inanç ve ibadet özgürlüklerine sayg  
gösterilmesi, (9) bar nanlara dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi dü ünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr m gözetilmeksizin hizmet 
verilmesi göz önünde bulundurulur. Yönetmeli in 14. maddesinde 
merkezlerde verilecek hizmetler belirlenmi tir. Bu maddeye göre 
merkezlerde verilecek hizmetler unlard r: (1) bar nma ve beslenme, (2) iç 
ve d  güvenlik, (3) yabanc  taraf ndan bedeli kar lanamayan acil ve temel 
sa l k hizmetleri, (4) psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri, (5) özel ihtiyaç 
sahiplerine uygun alanlar n tahsis edilmesi, (6) bar nanlar n k ymetli 
e yalar n n emanete al nmas , (7) merkezler aras  nakil ve s n r d  nakil 
i lemleri, (8) Göç daresi Genel Müdürlü ünce uygun görülen di er 
hizmetler verilir. 

YUKK’un 59-59. maddeleri ile Yönetmeli in 4 ve 14. maddeleri, idari 
gözetim alt na tutma ko ullar n  A HS’in 3. maddesinin ihlali sayan ve daha 
önce incelenen A HM kararlar nda belirtilen olumsuzluklar  giderecek 
niteliktedir.  

Sonuç 
S nma hakk , baz  devletlerin anayasalar nda temel bir hak olarak yer 

almas na ra men Anayasam zda bu yönde bir hüküm yoktur. Üstelik 
A HS’de ve ek protokollerinde s nma hakk , temel bir hak olarak 
düzenlenmemi tir. Ancak A HS ve ek protokollerinde s nma hakk  temel 
bir hak olarak düzenlenmese bile iltica hukukunun, insan haklar yla iç içe 
örülmesi sebebiyle di er temel haklara ili kin hükümlere istinaden iltica 
alan na ili kin meselelerde dahi A HM’de davalar aç labilmektedir. A HM’e 
ba vurulabilmesi için, A HS’deki veya ek protokollerdeki bir hakk n ihlal 
edilmi  olmas  gerekir. S nma hakk  A HS’de ve ek protokollerde 
düzenlenmemi  olsa bile A HM, A HS’de yer alan di er hükümlerle s nma 
ve iltica alan ndaki meseleler aras ndaki do al ba lant y  isabetli bir ekilde 
kurmu tur. S nma ve iltica alan nda A HM’e yap lan ikâyetlerin 
dayana n , A HS’in 2, 3, 5, 8, 13 ve 14. maddeleri olu turmaktad r. Ayr ca 
gerek Anayasam z gerekse Türkiye’nin taraf oldu u milletleraras  
antla malar, s nma ve iltica alan nda baz  temel güvenceler getirmektedir. 

YUKK’un haz rl k çal malar  sürecine etki eden birçok faktör olmas na 
ra men A HM kararlar  bu faktörler içinde belki de en önemli yere sahiptir. 
S nma ve iltica alan nda gerek mevzuat m zda gerekse uygulamada insan 
haklar na ayk r  olan hususlar, A HM taraf ndan tespit edilmi tir. YUKK’da 
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öngörülen idari yap  henüz bütün illeri kapsayacak ekilde te ekkül 
etmedi inden ve uluslararas  korumaya ili kin sistem 11.4.2014 tarihinde 
yürürlü e girdi inden, A HM taraf ndan tespit edilen ve YUKK’un 
haz rlanmas  s ras nda dikkate al narak yasal çözüm getirilen sorunlar, 
uygulamada henüz tamamen giderilebilmi  de ildir. Ancak en az ndan 
YUKK ile birlikte mevzuat m z A HM taraf ndan tespit edilen eksikliklere 
yan t verecek duruma getirilmi  bulunmaktad r. Yeni bir yasal düzenlemenin 
tam olarak uygulamaya yans t lmas , gerek s nma ve iltica alan nda idari 
yap daki de i iklikler gerekse koruma türleri, ba vuru usulü ve sa lanan 
haklar aç s ndan radikal say labilecek hükümlerin getirilmesi; ikincil 
mevzuat haz rl klar n n yani YUKK’a ili kin yönetmeliklerin henüz Resmî 
Gazete’de yay nlanmam  olmas  sebebiyle zaman alacak gibi 
gözükmektedir.  
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YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA             
KANUNU UYARINCA YABANCILARIN                       

TÜRK YE’DE KAMET  
       

Esra DARDA AN K BAR* 
 

Giri  

11 Nisan 2014 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlü e giren Yabanc lar 
ve Uluslararas  Koruma Kanunu1 (YUKK), yabanc lar n statüsü alan nda, 
giri , ikamet ve s n r d  etme konular  aç s ndan önemli de i iklikler getir-
mi  ve uluslararas  koruma kurumunu ilk kez kanun temelinde düzenlemi -
tir. YUKK ç kar lmadan önceki dönemde, yabanc lar n Türkiye’de ikametini 
düzenleyen ba l ca yasal düzenleme olan Yabanc lar n Türkiye’de kamet ve 
Seyahatleri Hakk nda Kanun2 (Y SK) YUKK’nun bütün olarak yürürlü e 
girmesiyle yürürlükten kalkm t r (YUKK m.124). YUKK’nun yabanc lar n 
Türkiye’de ikametini düzenleyen hükümleri pek çok aç dan önceki rejimden 
net biçimde ayr lmaktad r. Bununla birlikte, yeni Kanunda, YUKK öncesi 
yasal düzenlemelere, darenin bu konuya ili kin düzenleyici i lemlerine ya-
k n hükümlere az da olsa rastlanmaktad r. Bu incelemenin amac , 
YUKK’nun yabanc lar n ikametini düzenleyen ba l ca hükümlerini, YUKK 
öncesi yasal düzenlemelerle ve uygulamada kabul edilen esaslarla kar la -
t rmal  olarak ele almak, ikamete ili kin hükümlerin yabanc lar n statüsüne 
dair YUKK hükümleriyle ili kisini ortaya koymak ve yap lan tespitlerden 
yola ç karak konu hakk nda genel bir de erlendirmeye ula makt r. 

Bu ba lamda, inceleme, yabanc lar n ikametinin ba l  oldu u genel bi-
çimsel zorunluluklar, ikamet izni türleri, yabanc lar n ikametine ili kin baz  
ortak hükümler, ikametin düzenleni i ile yabanc lar n ülkeye giri leri, s n r 
                                                            
* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi ö retim üyesi. 
1 4.4.2013 tarihli, 6458 say l  Kanun, RG 11.4.2013, 28615. Kanunun te kilatlanmaya dair 
hükümleri yay m  tarihinde, Yabanc lar Hukuku ve uluslararas  korumay  maddî içerik aç -
s ndan düzenleyen hükümleri yay m  tarihinden 1 y l sonra (11 Nisan 2014’te) yürürlü e 
girmi tir. 
2 15.7.1950 tarihli, 5683 say l  Kanun, RG 24.7.1950, 7564. 
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d  edilmeleri ve çal ma izinleri aras ndaki ba lant  üzerinden gerçekle tiri-
lecek ve konu hakk nda genel de erlendirme ile son bulacakt r. 

kametin Ba l  Oldu u Genel Biçimsel Zorunluluklar 

Genel Bak  

Yürürlükten kald r lan 5683 say l  Y SK, Türkiye’de belli bir süreden 
fazla kalacak yabanc lar n, bu süre bitmeden ikamet tezkeresi almak için 
gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet makamlar na ba vur-
makla ödevli olduklar n  hükme ba lam t  (Y SK m.3). 2011/2306 say l  
Bakanlar Kurulu karar  gere ince, bu sürenin, vize muafiyet süresi veya 
vizede belirtilen kal  süresi yeterli ise yabanc n n Türkiye'den ç kt  gün 
itibar yla önceki 180 gün zarf nda 90 gün olarak uygulanaca  kabul edilmi -
ti.3 

Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu (YUKK) gere ince, Türki-
ye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tan d  süreden ya da doksan günden 
fazla kalacak yabanc lar n ikamet izni almalar  zorunludur. zin, al nd ktan 
itibaren alt  ay içinde kullan lmaya ba lanmad nda geçerlili ini kaybeder 
(m.19). Bu düzenleme 2011/2306 say l  Bakanlar Kurulu karar na k yasla, 
daha aç k ve nettir. kamet tezkeresi ifadesi, yerini, isabetli olarak, “ikamet 
izni”ne b rakm t r. kamet izni, konunun sadece biçimsel boyutunu de il 
maddî içeri ini de kapsayan, ortaya koyan bir ifadedir. 

kamet izinlerinin düzenleni  tarz  ile ilgili bir hüküm, YUKK m.23’te 
yer alm t r. Buna göre, ikamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen 
belgelerin geçerlilik süresinden altm  gün daha k sa süreli, kal  amac na 
ba l  ve her yabanc  için ayr  düzenlenir. znin ekil ve içeri i çi leri Ba-
kanl nca, ikamet izni yerine geçen çal ma izninin ekil ve içeri i ise, çi -
leri Bakanl  ve ilgili kurumlarca birlikte belirlenir. 

Yetkili Makamlar 

11 Nisan 2014 itibariyle yürürlü ü sona eren Y SK, yukar da belirtildi-
i gibi, ikamet tezkerelerinin emniyet makamlar ndan al naca n  bildirmi tir 

(m.3). Buna göre, ikamet tezkeresi için gerekli ba vurunun ülke içinden ya-
p lmas  esas  kabul edilmi tir. 

YUKK’nda,  Göç daresi Genel Müdürlü ü ikamet izni verecek makam 
olarak belirlenmi tir. YUKK’nun 21. maddesi 4. f kras  uyar nca, ikamet izni 
ba vurular , ba vuru makam n n görü leriyle birlikte Genel Müdürlü e ileti-
lir. Genel Müdürlük, gerekli gördü ünde ilgili kurumlar n görü lerini de 
                                                            
3 RG 24.10.2011, 28094. 
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alarak ba vurular  sonuçland rd ktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi 
veya ba vurunun reddedilmesi için ba vuru makam  olan konsoloslu a bilgi 
verir. Belirtilen madde içeri inden, ikamet izni verilmesi veya talebin redde-
dilmesi konusunda karar makam n n Göç daresi Genel Müdürlü ü oldu u 
anla lmaktad r.  

Ba vuru makam , ülke d ndan yap lacak ba vurularda konsolosluklar, 
Türkiye’den yap lacak ba vurularda da valiliklerdir. Yürürlükten kald r lan 
düzenlemeden farkl  olarak, Türkiye d ndan ba vuru yap lmas  temel ilke 
haline getirilmi  görünmektedir. “ kamet” ba l n  ta yan kinci Bölüm 
içinde ilk hükümlerden biri olan 21. maddede, ikamet izni ba vurusunun, 
yabanc n n vatanda  oldu u veya yasal olarak bulundu u ülkedeki konso-
losluklara yap laca  bildirilmi tir. Ba vuruda bulunan yabanc larda, talep 
ettikleri izin süresinden altm  gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport 
yerine geçen belgeye sahip olmalar  art  aran r. Valiliklere ikamet izni ba -
vurusunda bulunulmas , ba ka ifadeyle, ülke içinden ba vuru yap lmas , 
YUKK m.22’nin ifadesiyle, “istisnaî” bir durumdur. Ancak, izin ba vurula-
r n n valiliklere yap labildi i hallerin çoklu u dikkate al nd nda, bu ba vu-
ru biçiminin istisnaî niteli i konusunda tereddüt do maktad r. 22. madde 
uyar nca, izin ba vurusunun valiliklere de yap labilece i haller unlard r:  

-Adlî-idarî makamlar n kararlar  veya talepleri,  

-Yabanc n n ülkeden ayr lmas n n makul veya mümkün olmad  du-
rumlar,  

-Uzun dönem-ö renci-insanî-insan ticareti ma duru ikamet izinleri,  

-Aile ikamet izninden k sa dönem ikamet iznine geçi ler,  

-Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya baban n Türkiye’de do an 
çocuklar  için yapaca  ba vurular,  

-Yeni kal  amac na uygun ikamet izni al nmas  için yap lan ba vurular,  

-Kanunun 20. maddesi 2. f kras  kapsam nda yap lacak ikamet izni ba -
vurular . Bu hükümde göndermede bulunulan ki iler, ikamet izninden muaf 
tutulmakla birlikte, adlar na içeri i, biçimi çi leri Bakanl  ve D i leri 
Bakanl  taraf ndan belirlenen bir belge düzenlenen yabanc lard r. YUKK 
m.20/2 hükmünde bu maddenin 1. f kras , (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine yap -
lan at f sonucunda, ad na özel belge düzenlenecek bu yabanc lar, Türkiye’de 
görevli diplomasi ve konsolosluk memurlar , bu memurlar n ailelerinden 
D i leri Bakanl na bildirilenler, uluslararas  kurulu lar n Türkiye’deki 
temsilciliklerinde çal an ve statüleri anla malarla belirlenmi  olanlar, taraf 
olunan uluslararas  anla malarla ikamet izninden muaf tutulanlar olarak be-
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lirtilmi tir. Bu ki iler, muafiyet sa layan durumlar  sona erdikten sonra da 
Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç on gün içinde ikamet izni 
almak üzere valiliklere ba vurmakla yükümlüdür.  

Özellikle ö renci ikamet izni talep edenlerin veya aile ikamet izninden 
k sa dönem ikamet iznine geçenlerin say s n n az msanmayacak kadar çok 
olaca  öngörülebilir. Dolay s yla, valiliklere ba vuruyla ikamet izni al nma-
s  pek de istisnaî bir durum olmayacakt r. 

 kamet zninden Muafiyet 

YUKK öncesinde, konuya ili kin temel yasal düzenlemeyi içeren 
Y SK’nun çe itli hükümlerinde ikamet tezkeresi alma zorunlulu una istisna-
lar getirilmi tir. Bu çerçevede, Türkiye’ye seyahat maksad yla mü terek 
pasaportla veya kongre, enlik, fuar, festival, spor kar la mas  vs. etkinlikler 
nedeniyle yahut ziyaret, tedavi, hava de i imi maksad yla mü terek pasa-
port/turist damgal  vizeyle gelenler, triptik vesikalar yla gelenler için 2 ilâ 4 
ayl k muafiyet öngörülmü tür (m. 4, 5, 6). Ayr ca, Türkiye’de görevli dip-
lomasi ve konsolosluk memurlar  ve aile bireyleri, memurlar n görev süreleri 
boyunca ikamet izni alma zorunlulu undan muaf tutulmu lard r (m. 28). 
Bunun yan nda, uluslararas  anla malardan kaynaklanan muafiyetler de sak-
l d r. Uygulamada, uluslararas  kurulu  görevlilerinin ve NATO Antla mas -
na taraf devletlerin askerî personelinin özel belgelerle ikamet etmesine 
imkân veren genelgeler ç kar lm t r.4 

YUKK ikamet izninden muafiyeti 20. maddesinde düzenlemi tir. Belir-
tilen maddenin 1. f kras  uyar nca ikamet izninden muaf tutulan yabanc lar 
unlard r: 

-90 güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi 
veya vizeden muafiyet süresi boyunca (a bendi),  

-Vatans z ki i kimlik belgesi sahibi olanlar (b bendi), 

-Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlar  (c bendi), 

-Diplomasi ve konsolosluk memurlar n n ailelerinden D i leri Bakanl -
nca bildirilenler (ç bendi), 

-Uluslararas  kurulu lar n Türkiye’deki temsilciliklerinde çal an ve sta-
tüleri anla malarla belirlenmi  olanlar (d bendi),  

-Türkiye’nin taraf oldu u anla malar gere ince ikamet izninden muaf 
tutulanlar (e bendi), 
                                                            
4 Geni  bilgi için bkz. Bülent Çiçekli, Yabanc lar Hukuku, B.4, Ankara, Seçkin,  2013, s.104-
105. 
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-TVK’nun 28. maddesi kapsam nda olanlar5 (f bendi), 

-Uluslararas  koruma ba vurusu valiliklerce kaydedilmi  olup, 30 gün-
lük geçerlili e sahip kay t belgesi verilen yabanc lar, alt  ay süreli uluslarara-
s  koruma ba vurusu sahibi kimlik belgesi verilen yabanc lar, mülteci statüsü 
verilmi  olup, üçer y l süreli kimlik belgesi düzenlenenler (m.69/7, m.76/1, 
m.83/1’e yap lan at flar gere ince) (g bendi). 

Yukar da belirtildi i gibi, YUKK m.20/1, (c), (ç), (d), (e) bentlerinde 
belirtilen yabanc lara, biçim ve içeri i çi leri ve D i leri Bakanl klar nca 
birlikte belirlenen belge düzenlenece i hükme ba lanm t r (m.21/2). 

kamet izni alma zorunlulu undan muafiyete ili kin YUKK hükmü sis-
tematik ve aç kt r. YUKK’nun yürürlü e girmesi öncesinde genelgelerle 
kabul edilen esaslar da yasal düzenlemeye dâhil edilmi tir. 

kamet zni Türleri 

Genel Bak  

YUKK yürürlü e girmeden önce geçerli olan mevzuat hükümleri, ika-
met tezkeresi alma zorunlulu unu, muafiyetler bir yana b rak l rsa tüm ya-
banc lar  ba layan genel bir formalite olarak öngörmü , ikamet izinlerinde 
herhangi bir farkl la maya gitmemi tir. Y SK düzenlemesi genel niteliklidir. 
Yabanc  ki inin Türkiye ile ba lant s , ki isel durumu, ikamet amac  gibi 
unsurlara göre de i iklik gösteren ikamet türleri öngörülmemi tir. Bununla 
birlikte, ikamet amac na göre farkl la an ikamet tezkeresi türleri uygulamada 
geli tirilmi tir. Buna göre, çal ma amaçl , ö renim amaçl  ikamet, uzun süre 
kalmak üzere ikamet, Türk vatanda  ile evli olanlar n ikameti birbirinden 
farkl  biçimsel ve maddî artlara ba lanm t r. Sonuçta, çal ma amaçl , ö -
renim amaçl  ve di er ikamet tezkereleri yabanc n n kal  amac , Türkiye ile 
olan ba lant lar  gözetilerek farkl  esaslara tâbi tutulmu tur. Bu uygulamala-
r n dayana n  idarenin düzenleyici i lemleri, özellikle Emniyet Genel Mü-
dürlü ü Genelgeleri te kil etmi tir. 

YUKK uygulamada birbirinden farkl la an ikamet izinlerini sistematik-
le tirerek yasal çerçeveye oturtmu tur. Ayr ca, insanî ikamet izni, insan tica-
reti ma duru ikamet izni gibi yeni izin türleri de düzenlenmi tir. Özellikle 
                                                            
5 TVK m.28 kapsam na giren ki iler, do umla Türk vatanda l n  kazanm  olup, daha sonra 
ba ka devlet vatanda l n  kazanmak üzere izin alarak Türk vatanda l ndan ç kanlar ve 
onlar n üçüncü dereceye kadar altsoylar d r. Bu ki iler bir tür ayr cal kl  yabanc  statüsünde-
dirler. Statüsü TVK m.28 çerçevesinde düzenlenmi  olan yabanc lara, talepte bulunmalar  
halinde mavi kart düzenlenerek verilir: Bkz. TVK’nun Uygulanmas na li kin Yönetmelik 
(RG 6.4.2010, 27544) m.53-55. 
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uzun dönem ikamet izni ve insanî ikamet izninin tan nmas nda AB hukuku-
nun etkisi belirgindir. 

Yeni yasal düzenleme uyar nca, ikamet izni, verili  amac , yararlanan 
ki ilerin nitelikleri ve ihtiyaçlar  k stas al narak alt  türe ayr l r: K sa dönem, 
aile, ö renci, uzun dönem, insanî ikamet, insan ticareti ma duru ikamet izni 
(m.30 vd.). YUKK ile farkl  ikamet türlerinin düzenlenmesi önemli bir yeni-
liktir. Getirilen düzenleme oldukça ayr nt l d r. Bu nedenle, her bir izin türü-
nün temel unsurlar n n ortaya konmas  ad na, bunlar n ayr  ayr  ele al nmas  
yararl  olacakt r. 

K sa Dönem kamet zni 

K sa dönem ikamet izni YUKK’nun 31. ve 33. maddeleri aras nda dü-
zenlenmi tir. Kanunun 31. maddesinde k sa dönem ikamet izni verilebilecek 
ki iler a a da gösterildi i biçimde say lm t r: 

- Bilimsel ara t rma amac yla gelecekler,  

-Türkiye’de ta nmaz mal  bulunanlar,  

-Ticarî ba lant  veya i  kuracaklar,  

-Hizmet içi e itim program na kat lacaklar,  

-Türkiye’nin taraf oldu u anla malar veya ö renci de i im programlar  
çerçevesinde e itim veya benzeri amaçlarla gelecekler,  

-Turizm amaçl  kalacaklar, 

-Türkiye’de tedavi görecek olanlar (kamu sa l  aç s ndan tehdit te kil 
eden bir hastal k ta mamak kayd yla), 

-Adlî veya idarî makamlar n talep veya karar na ba l  olarak Türkiye’de 
kalmas  gerekenler, 

-Aile ikamet izninden k sa dönem ikamet iznine geçenler, 

-Türkçe ö renme kurslar na kat lacaklar, 

-Kamu kurumlar  arac l yla Türkiye’de e itim, ara t rma, staj ve kurs-
lara kat lacaklar, 

-Türkiye’de yüksekö renimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden 
itibaren alt  ay içinde müracaat edenler.  

K sa dönem ikamet izni, her defas nda en fazla birer y ll k sürelerle ve-
rilir (m.31/2). Türkçe ö renme kursuna kat lacak ki ilere verilen ikamet 
izinleri (m.31/1 (h) kapsam nda verilen izinler) en fazla iki defa verilebilir 
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(m.31/3). Kamu kurumlar  arac l yla e itim, ara t rma, staj ve kurslara 
kat lacak olanlarla ilgili izinler (m.31/1 (i) kapsam ndaki izinler), bir defaya 
mahsus olmak üzere en fazla bir y l süreli olarak verilebilir (m.31/4).  

K sa dönem ikamet izni verilmesinin ba l  oldu u artlar YUKK m. 
32’de belirtilmi tir. Bunlar daha ziyade 31. maddede belirtilen kategoriler-
den birine girildi ini gösteren belgeleri ibraz etme, adlî sicil kayd n  içeren 
belgeler sunma gibi biçimsel nitelikte artlard r. Ayr ca, genel sa l k ve gü-
venlik standartlar na uygun bar nma artlar na sahip olmak da aranm t r. 
Bu, yabanc  ki inin belli bir standard n üzerinde geçinme imkânlar na sahip 
bulunmas na ili kin, onun ya ad  toplum için tehlike te kil etmesini berta-
raf etmeyi amaçlayan bir gereklilik olarak ortaya ç kmaktad r. Söz konusu 
ko ullar içinde, Türkiye’ye giri ine izin verilmeyecek yabanc  kategorilerine 
girmemek de yer alm t r.  

Önceki yasal düzenleme ve uygulama ile kar la t r ld nda k sa dö-
nem ikamet izninin çok yeni esaslara ba land  görülmektedir. YUKK’nun 
bütün hükümleriyle yürürlü e girmesinden önceki dönemde, Türkiye’ye k sa 
süreli vize alarak, vize muafiyetinden yararlanarak veya s n r kap lar ndan 
vize alarak, turizm, i  görü mesi, ziyaret vb. amaçlarla giri  yapan yabanc -
lar n ülkede kal  sürelerini uzatmak için ülke içinde ba vuruda bulunduklar  
ve bu ki ilere, talepleri do rultusunda alt  aya kadar ikamet izni verilebildi i 
görülmektedir.6 Ancak, bu uygulamaya k yasla yeni yasal düzenleme çok 
daha kapsay c  ve sistematiktir. 

Aile kamet zni 

YUKK m. 34 vd.nda düzenlenmi  olan aile ikamet izni, Kanunda belir-
tilen niteliklere sahip ki ilerle belli bir yak nl  bulunan ki ilerin yararlana-
bilece i izin türüdür. Aile ikamet izninde “destekleyici” kavram  merkezî 
konuma sahiptir. Destekleyici, aile birli i amac yla Türkiye’ye gelecek ya-
banc lar n masraflar n  üstlenen ve izin ba vurusunda bu ba vuruya dayanak 
gösterilen Türk vatanda  veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabanc d r. 

Aile ikamet izni, Türk vatanda lar n n, TVK m. 28 kapsam nda olanla-
r n veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabanc lar ile mültecilerin ve 
ikincil koruma statüsü sahiplerinin yabanc  e ine, kendisinin veya e inin 
ergin olmayan yabanc / ba ml  yabanc  çocu una her defas nda iki y l  a -
mamak üzere verilir. Yabanc  “e ” ifadesi, hukuken geçerli evlilik birli inin 
mevcut olmas  gerekti ini dü ündürmektedir (m. 34/1). Esasen, Kanunun 34. 
maddesi 2. f kras , “vatanda  oldu u ülkenin hukukuna göre birden fazla 
e le evlilik halinde, e lerden yaln zca birine aile ikamet izni verilebilir” 
                                                            
6 Geni  bilgi için bkz. Çiçekli, s.116-117. 
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hükmünü içermektedir. YUKK m. 34 düzenlemesinin içeri inden, aslî artlar 
aç s ndan, e lerin millî hukukuna göre geçerli bir evlilik ba n n bulunmas  
gerekti i sonucu ç kar labilir. Türk Kanunlar htilâf  kurallar  da, evlili in 
maddî geçerlili ini e lerden her birinin millî hukukuna tâbi tutmu tur.7 

Destekleyici ve ikamet izninden yararlanacak ki i için farkl  artlar ön-
görülmü tür (m.35). Destekleyici ve ailesinde toplam gelir ve fert ba na 
dü en gelirin belli bir miktar n üzerinde olmas , bu ki ilerin genel sa l k ve 
güvenlik standartlar na uygun bar nma ko ullar na sahip olmalar , sa l k 
sigortas  yapt rm  olmalar , aile düzenine kar  suçtan hüküm giymemi  
olduklar n  belgelemeleri gibi ko ullar getirilmi tir (m. 35/1). Destekleyici-
nin yan nda kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunan yabanc larda 
aranan artlar 35. maddenin 3. f kras nda yer almaktad r. Bu artlar, aile 
ikamet izni alabilecek konumda bulunuldu unu belgelendirmek, destekleyici 
ki i ile birlikte ya ad n  veya ya ama niyeti ta d n  ortaya koymak, evli-
li i aile ikamet izni alabilmek amac yla yapmam  olmak, e lerden her biri 
için on sekiz ya n  doldurmu  olmak, YUKK m. 7 kapsam nda olmamak 
(Türkiye’ye giri i yasaklanm  ki i kategorilerinden birine girmemek) olarak 
özetlenebilir. Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahip-
lerinde, destekleyiciye ili kin artlar (m. 35/1’de belirtilen artlar) aranma-
yabilir (m. 35/4). 

Bu artlar aras nda en dikkat çekici görüneni, evlili in sadece aile ika-
met izni alabilmek amac yla yap lmam  olmas d r. Aile ikamet izni verilme-
si veya uzat lmas  a amas nda makul üphe varsa, evlili in bu amaçla yap l p 
yap lmad  valiliklerce ara t r l r.  Evlili in ikamet izni almak amac yla 
yap ld  tespit edilirse, aile ikamet izni verilmez,  verilmi se iptal edilir. 
Ayr ca, aile ikamet izni verildikten sonra da evlili in anla mal  olup olmad -

 konusunda valiliklerce denetim yap labilir (m. 37). Evlili in ikamet izni 
al nmas  amac yla yap l p yap lmad n n ara t r lmas , pratikte, aile mahre-
miyetine girilmesi tehlikesini gündeme getirebilecektir. Bu ara t rman n özel 
hayat n gizlili i gözetilerek nas l gerçekle tirilece i belirsizdir. YUKK Uy-
gulama Yönetmeli i henüz ç kar lmad ndan, evlili in ikamet izni almak 
amac yla yap lmamas na ili kin art n somut plânda nas l etkili k l naca  
ciddî tereddüt konusudur.8 Öte yandan, sistemin bütünlü ü aç s ndan prob-
lemli olan bir husus, muvazaal  evlili in Türk Medenî Hukuku aç s ndan 
herhangi bir geçersizlik ta mamas d r. 
                                                            
7 Bkz. 27.11.2007 tarihli, 5718 say l  Milletleraras  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda 
Kanun (RG 12.12.2007) m. 13/1. Kanun evlenmenin ekil bak m ndan geçerlili ini, evlenme-
nin yap ld  ülke hukukuna tâbi kabul etmi tir. 
8 TVK’nun Uygulanmas na li kin Yönetmeli in 29. maddesi uyar nca, vatanda l k ba vuru 
inceleme komisyonu taraf ndan ara t r lacak konular aras nda “evlili in gerçek bir evlilik ya 
da Türk vatanda l n  kazanmak amac yla yap lm  bir evlilik olup olmad ” da yer al r. 
Benzer tereddüt bu hüküm aç s ndan da geçerlidir.  
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Daha önce belirtildi i gibi, YUKK öncesi yasal rejimde farkl  ikamet 
türlerine yer verilmemi tir. Bu nedenle, aile ikamet izninin öncülü olarak 
kabul edilecek bir izne uygulamada yer verilip verilmedi i sorgulanabilir. 
YUKK öncesi dönemde, Türk vatanda  ile evli yabanc lara, A Grubu veya 
B Grubu devlet vatanda  olmalar na göre de i en sürelerle ikamet izni ve-
rildi i veya iznin uzat ld  bilinmektedir. Ayr ca, Türkiye’de yasal olarak 
ikamet eden yabanc  ki ilerin Türk vatanda  olmayan e lerine, önceden 
ikamet izni alm  olan e in izin süresine paralel olarak ikamet izni verildi i 
de ifade edilmi tir. Buna benzer ekilde, on sekiz ya ndan küçük çocuklar n 
da anne ve babalar na ba l  olarak Türkiye’de ikamet etmeleri için gerekli 
izinler verilmi tir. Bu uygulamalar n kayna  Emniyet Genel Müdürlü ü 
genelgeleri ve k smen Avrupa Sosyal art d r.9  

Ö renci kamet zni  

Ö renci ikamet izni Türkiye’de bir yüksekö retim kurumunda ö renim 
görecek yabanc lara verilir. Yüksekö retim kurumlar nda ö renim ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktoray  kapsam na al r (m. 38/1). Bunun d nda, 
bak m  ve masraflar  gerçek veya tüzel ki i taraf ndan üstlenilen ilk ve orta 
derecede ö renim görecek yabanc lara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin 
muvafakatiyle ö renimleri süresince birer y ll k sürelerle ö renci ikamet izni 
verilebilir ve uzat labilir (m. 38/2).  

Ö renci ikamet izninde aranan artlar, YUKK’un 39. maddesi gere in-
ce, bu ikamet izninin al nmas na esas te kil eden bilgi ve belgeleri vermek, 
m. 7 uyar nca Türkiye’ye giri ine izin verilmeyen ki i olmamak ve Türki-
ye’de kalaca  adres bilgilerini vermektir. 

Ö renci ikamet izni ö rencilik s fat  ile s k  biçimde ba lant land r l-
m t r. Buna ba l  olarak, YUKK m. 38/3 hükmünde, ö renci ikamet izninin, 
ö rencinin anne ve babas  ile di er yak nlar na, ikamet izni alma konusunda 
hiçbir hak sa lamayaca  belirtilmi tir. Ayr ca, ö renim süresi ile ikamet 
izni aras nda irtibat kurulmu tur. öyle ki, ikamet izni alacak ö rencinin 
ö renim süresi bir y ldan k sa ise, ö renci ikamet izni süresi ö renim süresi-
ni a amayacakt r (m. 38/4). 

Türkiye’de ö renim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
ö rencileri, çal ma izni almak kayd yla çal abilirler. Ancak, ön lisans ve 
lisans ö rencileri için çal ma hakk , ilk y ldan sonra ba lar ve haftada yirmi 
dört saatten fazla olamaz (m. 41). Belli s n rlar dâhilinde de olsa, yabanc  
ö rencilerin çal ma özgürlü ünün teyit edilmesi olumlu bir düzenlemedir.10 

                                                            
9 Bu konuda bkz. Çiçekli, s.114-116. 
10 2011 y l na kadar yabanc  ö rencilerinin çal ma özgürlü üne Yönetmelikle yasak konul-
mu tu. Anayasada “herkese” (Türk vatanda  veya yabanc ) tan nm  olan çal ma hakk na 
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YUKK yürürlü e girmeden önce, Türkiye’de ö renim görmek isteyen 
yabanc lar n d  temsilciliklerinden ö renim vizesi almalar , Türkiye’de 
Ö renim Gören Yabanc  Ö rencilere li kin Yönetmelikle zorunlu k l nm -
t . Bu Yönetmelik 2011’de yürürlükten kald r lm t r.11 Yabanc  ö rencilerin 
ikamet izinleri Emniyet Genel Müdürlü ü Genelgeleriyle düzenlenmi , iznin 
verilmesi yabanc  ö rencinin ö renim vizesi ile gelmi  olmas , geçerli pasa-
port ta mas , geçimini me ru yollardan sa lamas , ö rencilik durumunu 
belgelemesi gibi artlara tâbi tutulmu tur.12 YUKK’un yürürlü e girmesiyle, 
ö renci ikamet izni ayr nt l  yasal düzenlemeye kavu mu tur.  

Uzun Dönem kamet zni  

YUKK’nun 42. ve 45. maddeleri aras nda düzenlenmi  olan uzun dö-
nem ikamet izni, YUKK ile getirilmi  en önemli yeniliklerden biridir. K sa 
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. Yukar da belirtildi i gibi, uygulamada, genelge-
lere ba l  olarak, farkl  ikamet türleri düzenlenmi tir. Türkiye’de uzun süreli 
olarak kalmak üzere gelmi  olan yabanc lar n ikamet izinleri de çi leri Ba-
kanl  ve Emniyet Genel Müdürlü ü Genelgeleri ile belli esaslara ba lan-
m t r. Özetlemek gerekirse, uzun süreli olarak ikamet etmek üzere gelen 
yabanc lara, ilk a amada bir y ll k ikamet izni verilmesi, daha sonra bu iznin, 
yabanc  ki ilerin A veya B grubu devlet vatanda  olmalar na göre de i en 
sürelerle uzat lmas  kabul edilmi tir.13 Ancak YUKK ile getirilen uzun dö-
nem ikamet izni çok farkl  esaslara ba lanm t r. Bu nedenle, YUKK’nda 
öngörülen uzun dönem ikamet izni ile YUKK öncesi rejimde idarenin dü-
zenleyici i lemlerinde vücut bulan uzun süreli ikamet izni aras nda herhangi 
bir irtibat kurmak mümkün görünmemektedir. 

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz y l ikamet izniyle kalm  olan ya da 
Göç Politikalar  Kurulunun belirledi i artlara uyan yabanc lara çi leri Ba-
kanl n n onay yla valilikler taraf ndan süresiz ikamet izni verilir. Bu ika-
met izninin artlar , “en az sekiz y l ikamet izniyle Türkiye’de kalmak, ken-
disinin ve ailesinin geçimini sa layabilmek, son üç y l içinde sosyal yard m 
almam  olmak, geçerli sa l k sigortas na sahip olmak, kamu düzeni veya 
güvenli i aç s ndan tehdit olu turmamak” biçiminde düzenlenmi tir (m. 
                                                                                                                                            
yabanc lar bak m ndan yönetmelik hükmüyle s n rlama getirilmesi, Anayasan n 16. maddesi-
ne ayk r  görülmü , doktrinde hakl  olarak ele tirilmi ti: Bkz. Fügen Sarg n, “Türkiye’de 
Ö renim Gören Yabanc  Ö rencilerin Türkiye’ye Giri , Türkiye’de kamet Etme ve Çal ma 
Haklar ”, MHB, Y lmaz Altu ’a Arma an, 1997-1998, Y l 17-18, Say  1-2, s.350 vd. 
11 Belirtilen Yönetmeli i ilga eden Yönetmelik için bkz. RG 27.8.2011, 28038. 
12 Geni  bilgi için bkz. Çiçekli, s.112-113. 
13 Geni  bilgi için bkz. Çiçekli, s.113-114. 
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43/1).  Göç Politikalar  Kurulunun belirledi i artlara sahip olmas  nedeniyle 
uzun dönem ikamet izni verilecek yabanc lar aç s ndan sadece son art aran r 
(m. 43/2). Öte yandan, YUKK’nda, mülteci, artl  mülteci, ikincil koruma 
sahibi yabanc lara, insanî ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sa lanan-
lara uzun dönem ikamet izni verilmeyece i özel olarak belirtilmi tir. Bunun 
sebebi, muhtemelen, uluslararas  koruma kurumu veya insanî ikamet izni 
çerçevesinde sa lanan koruman n yabanc lar n ülke içinde ikameti hususun-
dan ayr  tutulmas , genel yabanc  statüsü ile uluslararas  koruma kurumunun 
farkl  mant klarla düzenlendi inin göz önüne al nmas d r. 

Uzun dönem ikamet izninin YUKK taraf ndan getirilen en önemli yeni-
liklerden biri olarak kabul edilmesine dayanak te kil eden husus, bu izinden 
yararlanan yabanc lar n ayr cal kl  bir statüye tâbi tutulmalar d r. Uzun dö-
nem ikamet izni alm  olan yabanc lar askerlik görevi, seçme ve seçilme, 
kamu hizmetlerine girme, muafen araç ithali ve özel kanunlardaki düzenle-
meler hariç, sosyal güvenli e ili kin kazan lm  haklar  sakl  kalmak ve bu 
haklar n kullan m nda ilgili mevzuat hükümlerine tâbi olmak art yla, Türk 
vatanda lar na tan nan haklardan yararlan rlar. Bu hükümle tan nan haklara 
k smen veya tamamen k s tlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir (m. 
44).  

YUKK düzenlemesi ile yeni bir “ayr cal kl  yabanc  statüsü” tesis edil-
di ini söylemek yanl  olmayacakt r. Doktrinde de, uzun dönem ikamet izni 
sahiplerinin durumunun adeta mavi kart sahiplerinin (TVK m. 28 uyar nca 
ayr cal kl  statüye tâbi tutulan eski Türk vatanda lar ) durumuyla e itlendi i 
ifade edilmi tir.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 
uyand r c  niteliktedir. Özel kanunlardaki düzenlemelerden kas t, yabanc lara 
k s tlama veya yasaklama getiren tüm yasal düzenlemeler ise (örne in ya-
banc n n ta nmaz mal edinmesini k s tlayan veya belli sektörlerde çal ma 
yasa  getiren yasal düzenlemeler), “Türk vatanda lar na tan nan haklardan 
yararlan rlar” ifadesinin bir önemi kalmayacakt r. Zira bu durumda, uzun 
dönem ikamet izni alm  olan yabanc lar n hukukî durumu genel yabanc  
statüsünden farkl  olmayacakt r. Bu sonuç kabul edildi i takdirde, ayr cal kl  
statü d nda tutulan haklar n ve yükümlülüklerin (seçme ve seçilme hakk , 
askerlik görevi vb.) m. 44 hükmünde özel olarak say lmas  yersiz bulunabi-
lir. 

Kanaatimizce, m. 44 hükmünde yer alan “özel kanunlardaki düzenleme-
ler” ibaresini uzun dönem ikamet izninden yararlanan ki ilerin durumunu 
                                                            
14 Nuray Ek i, Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Hukuku, stanbul, Beta, 2014, s.93. 
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özel olarak düzenleyen, daha do ru ifadeyle, düzenleyecek olan yasa kural-
lar  biçiminde yorumlamak daha do ru olur. Aksi halde, uzun dönem ikamet 
izninden yararlanan yabanc n n herhangi bir yabanc dan fark  kalmaz; m. 
44’te ayr cal kl  statü d nda b rak lan hak ve yükümlülüklerin özel olarak 
say lmas  da hiçbir anlam ta maz. Uzun dönem ikamet izninin kabulünde 
önemli bir ilham kayna  say labilecek olan 2003/109 say l  AB Konsey 
Direktifinin15  Ba lang ç k sm n n 2. paragraf nda belirtildi i üzere, 15-16 
Ekim 1999 tarihli Tampere Ola anüstü Toplant s nda, Konsey taraf ndan, 
üye devletlerde uzun süreli ikamet iznine dayal  olarak oturan üçüncü devlet 
vatanda lar n n AB vatanda lar n n yararland  haklara mümkün oldu unca 
“yak n” haklardan yararland r lmalar  gerekti i vurgulanm t r. AB Direkti-
finin bütünü de erlendirildi inde, uzun dönem ikamet izni alan üçüncü dev-
let vatanda lar n n AB içinde, Birlik vatanda  olmayan yabanc lara nazaran 
çok daha avantajl  bir statüye tâbi k l nd klar  anla lmaktad r.16 Uzun dönem 
ikamet izninin ba l  k l nd  artlar aras nda da önemli paralellikler vard r.17 
Sonuçta, YUKK m. 44 tereddüde mahal verecek bir ifadeyle kaleme al nm -
t r. Uzun dönem ikamet izni alm  yabanc lar n ayr cal kl  statüyle donat l-
m  olduklar n  teyit edecek bir kanun hükmünün çok daha aç k ve kesin bir 
düzenleme içermesi beklenirdi. 

nsanî kamet zni  

nsanî ikamet izni kavram , içeri i aç s ndan, YUKK öncesi dönemde, 
mevzuatta ve uygulamada öncülü olmayan bir kavramd r. Bu izin, korunma-
ya ihtiyaç duyan yabanc lar n Türkiye’de kanuna uygun olarak oturmas n  
sa lamak amac yla, uluslararas  koruma kurumu da göz önünde tutularak 
tan nm  olan bir ikamet izni türüdür.18 Çocu un yüksek yarar  söz konusu 
oldu unda,  ki inin s n r d  edilmesine YUKK m. 55 gere ince imkân bu-
lunmamas  halinde19, YUKK m. 53, 72 ve 77’ye göre yap lan i lemlere kar  
                                                            
15 Journal Officiel n° L 106, 23.1.2004, p.44-53, Frans zca metin için bkz. http://eur-
lex.europa.eu/legal-
con-
tent/FR/ALL/;ELX_SESSIONID=pVQsTdvTjrmxTx11J3HwtMZsJpw9HTbdlGWptFnpyJQ3
Zj2D7mht!1812492189?uri=CELEX:32003L0109 (15.6.2014). 
16 AB hukukunda, uzun dönem ikamet iznini aile birle imi çerçevesinde ele alan bir çal ma 
için bkz. Ergin Ergül, Avrupa Birli i Müktesabat nda Yabanc lar n Aile ve Özel Hayat Hakk  
Çerçevesinde Korunmas ”, Ankara Barosu Dergisi, 2013, Say  3, s.200-204. 
17 Belli bir süre ülke içinde yasal ikamet, yeterli geçinme imkânlar na sahip olmak, sa l k 
sigortas ndan yararlanmak artlar  buna örnek gösterilebilir: Bkz. 2003/109 say l  Direktif 
m.4-5. 
18 Aysel Çelikel ve Günseli (Öztekin) Gelgel, Yabanc lar Hukuku, B.20, stanbul, Beta,  2014, 
s.98. 
19 YUKK m. 55, çe itli nedenlerle hakk nda s n r d  etme karar  al namayacak ki i kategori-
lerini kapsamaktad r. 
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yarg  yoluna ba vuruldu unda20, ki inin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü 
ülkeye geri gönderilmesi i lemlerinin devam  süresince, acil nedenlerden 
dolay  veya ülke menfaatlerinin korunmas , kamu düzeni ve güvenli i aç -
s ndan ilgili ki inin Türkiye’ye giri ine ve Türkiye’de kalmas na izin veril-
mesi gereken yabanc lar n di er ikamet izinlerinden birini almalar na kanu-
nen imkân bulunmad nda ve ola anüstü durumlarda verilir. nsanî ikamet 
izni, çi leri Bakanl n n onay  al nmak ve en fazla birer y ll k sürelerle 
olmak kayd yla valiliklerce verilebilir ve uzat labilir (m. 46/1).  

nsan Ticareti Ma duru kamet zni  

nsan ticareti ma duru ikamet izni, insanî ikamet iznine benzer biçimde, 
YUKK öncesinde Türk hukuk hayat nda öncülü olmayan bir izin türüdür. Bu 
izin, ma duru oldu u veya olabilece i yönünde kuvvetli üphe duyulan ya-
banc lara, ya ad klar n n etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle i  birli i 
yap p yapmayacaklar na karar verebilmeleri amac yla, valiliklerce, otuz gün 
süreli olarak verilir (m. 48). nsan ticareti ma duru ikamet izni, ma durun 
güvenli i, sa l  veya özel durumlar nedeniyle en fazla alt ar ayl k süreler-
le uzat labilir. Uzat lan süreler hiçbir ekilde toplam üç y l  geçemez (m. 
49/1). 

“ nsan ticareti ma duru” hukuk disiplini içinde teknik bir kavramd r. 
nsan ticareti ma duru s fat n n hangi makamlarca ve hangi prosedür sonu-

cunda tespit edilece ine dair bir düzenlemeye YUKK’nda yer verilmemi tir. 
lk bak ta, insan ticareti ma duriyetinden söz edilebilmesi için, en az ndan 

insan ticaretine yönelik cezaî takibat n ba lat lm  olmas  gerekti i kabul 
edilebilir. Ancak burada, söz konusu ikamet izninin korunmaya muhtaç özel 
bir ki i kategorisine verilmesinin öngörüldü ü göz önüne al nmal d r. Çe itli 
nedenlerle emniyet/ savc l k taraf ndan soru turma ba lat lamam  olsa da, 
bu izinden faydalanmas  gereken ki iler bulunabilir. Doktrinde de dile geti-
rildi i gibi, insan ticareti eyleminin varl na dair hakl  bir ku ku mevcut 
oldu u takdirde, bu eylemin ma duru olan ki iye yetkili makam taraf ndan 
insan ticareti ikamet izni verilmesi kabul edilmeli, bu konuda cezaî takibat n 
varl  uygulamada zorunlu k l nmamal d r.21  

kamet zninin Reddi, ptali, Yenilenmesinin Reddi 

kamet izninin reddinin, iptalinin ve yenilenmesinin reddine ili kin 
YUKK düzenlemesi, önceki yasal düzenleme ile kar la t r ld nda önemli 
                                                            
20 YUKK m. 53 s n r d  kararlar n , m.72 uluslararas  koruma ba vurusunun kabul edilemez 
bulunmas na ili kin kararlar , m.77 uluslararas  koruma ba vurusunun geri çekilmi  kabul 
edilmesine ili kin kararlar  düzenlemi tir. 
21 Ayr nt l  tahlil için bkz. Ek i, s.94-96. 
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bir yenilik olarak dikkati çeker. YUKK öncesi mevzuatta, ikamet izninin 
reddedilece i haller geni  ölçüde takdirî, kamu düzenini koruma amac n  
yans tan sebepler içeren Y SK m. 7 hükmü ile belirtilmi tir. Bu çerçevede, 
örne in, Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabatla telif edile-
meyecek durumda olan veya faaliyette bulunan; Türkiye'de oturdu u müd-
detçe huzur ve asayi i ihlal eden yabanc lara vs. ikamet tezkeresi verilmeye-
ce i düzenlenmi tir. Buna kar l k, ikamet izninin yenilenmemesine yol açan 
nedenler yasal düzenlemeye konu olmam t r. 

YUKK’nda ise, ikamet izni verilmesi artlar , k sa dönem, aile, ö renci 
ve uzun dönem izinleri bak m ndan, her bir ikamet izni türü için ayr  ayr  
belirtilmi tir (m. 32, 35, 39, 43). nsanî ikamet izni ve insan ticareti ikamet 
izninde ise, iznin verilebilece i ki i kategorisine girmek yeterlidir; di er 
ikamet izinlerinin verilmesindeki artlar aranmaz (m. 46-48). Kanunun 7. 
maddesi uyar nca Türkiye’ye giri lerine izin verilmeyen yabanc lar kategori-
sine girmemek, k sa dönem, aile ve ö renci ikamet izninin verilmesinin ba l  
oldu u ortak artt r.  

Bunun yan nda, k sa dönem, aile, ö renci ikamet izinleri bak m ndan, 
yine her bir ikamet izni türü için, izin talebinin reddi, iznin iptali veya uza-
t lmamas  sebepleri ilgili hükümlerde ayr  ayr  say lm t r (m. 33, 36, 40, 45, 
47, 49). zin türünün niteli i gere i, uzun dönem ikamet izni ve insan ticareti 
ma duru ikamet izni aç s ndan sadece iznin iptali öngörülmü tür (m. 45, 49). 
nsanî ikamet izni için iptal yan nda iznin uzat lmamas  da hükme ba lan-

m t r (m. 47).  

Bu ayr  düzenlemelere kar n, ikamet izinlerinin reddi, iptali/ uzat lma-
s n n reddi için ço u izin türünü ilgilendiren baz  ortak sebepler öngörülmü -
tür. Örne in, ikamet izni için aranan artlar n kar lanmamas /ortadan kalk-
mas , uzun dönem ikamet izni ve insan ticareti ikamet izni d nda, ortak bir 
ikamet izninin reddi/iptali/uzat lmas n n reddi sebebidir (m. 33/1, a, m. 36/1, 
a, m. 40/1, a). K sa dönem, aile, ö renci ikamet izinleri bak m ndan ki i 
hakk nda s n r d  etme/ülkeye giri  yasa  karar  bulunmas , ikamet izninin 
reddine, iptaline veya uzat lmamas na yol açar (m. 33/1, ç, m. 36/1, c, m. 
40/1, ç). K sa dönem, aile, uzun dönem ikamet izinleri bak m ndan belli süre 
Türkiye d nda bulunmak da bir ortak red/iptal sebebidir (m. 33/1, c, m. 
36/1, d, m. 45/1, b).  

Uzun dönem ikamet izninin iptaline, yabanc n n, kamu düzeni veya 
kamu güvenli i aç s ndan ciddi tehdit olu turmas ; sa l k, e itim ve ülkesin-
deki zorunlu kamu hizmeti d nda bir nedenle kesintisiz bir y ldan fazla 
süreyle Türkiye d nda bulunmas  dayanak olu turmaktad r (m. 45/1). nsan 
ticareti ma duru ikamet izni aç s ndan da, yabanc n n kendi giri imleriyle 
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suçun failleriyle yeniden ba  kurduklar n n belirlenmesi, iznin iptali sebebi 
olarak öngörülmü tür (m. 49/2). 

YUKK giri  ve s n r d  etme alanlar nda oldu u gibi, yabanc lar n 
ikameti ba lam nda da, etkin ba vuru yollar n n kullan lmas na dair düzen-
leme getirmi tir. Buna göre, ikamet izni talebinin reddi, iznin uzat lmamas  
veya iptali, yabanc ya ya da yasal temsilcisine veya avukat na tebli  edilir. 
Tebligatta, yabanc n n karara kar  itiraz haklar n  etkin ekilde nas l kulla-
nabilece i ve bu süreçteki di er yasal hak ve yükümlülükleri de yer al r (m. 
25/2).22 

Önceden yürürlükte olan yasal düzenlemelerle kar la t r ld nda, 
YUKK taraf ndan ikamet izni talebinin reddi, uzat lmamas  ve iptali ile ilgili 
sistematik ve ayr nt l  düzenleme getirilmesi, bu i lemlerin dayand r ld  
sebeplerin aç k olarak belirtilmesi olumlu bir geli medir. Y SK sistemi, ya-
banc n n ikametine son verilmesinde idarî makamlar n takdirine geni  ölçüde 
yer vermi tir. YUKK’un konuya ili kin hükümleri aç k-seçiktir ve takdire 
daha az yer b rakmaktad r. Bu aç dan, yeni yasal düzenlemenin getirdi i 
hukukî koruma ve güvenlik daha yo undur. 

Yabanc lar n kametine li kin Baz  Ortak Hükümler 

kamet izni türleri YUKK düzenlemesinde birbirinden farkl  düzenle-
melere tâbi k l nm  olsa da, genel olarak yabanc lar n ikameti hususunda 
göz önünde tutulmas  gereken baz  ortak esaslar vard r. Bunlara k saca de i-
nilmesi yerinde olacakt r. 

kamet izinlerinin uzat lmas nda, valilikler yetkili makam olarak belir-
tilmi tir (m. 24). Türkiye içinden yap lan ikamet izin talebinin reddi, iznin 
uzat lmamas  veya iptali ile bu i lemlerin tebli i valiliklerce yap l r. Yabanc  
aç s ndan olumsuz sonuçlar do uran bu i lemler yap l rken, yabanc n n özel 
durumu, menfaatleri (aile ba lar , ikamet süresi vb.) dikkate al narak söz 
konusu karar n ertelenmesi mümkün k l nm t r (m. 25/1). 

YUKK hükümlerinin, bu kapsamda, ikamet iznini düzenleyen hükümle-
rin uygulanmas nda, zorunlu kamu hizmeti, e itim ve sa l k nedenleri hariç 
bir y lda toplam alt  ay  geçen veya son be  y l içinde toplam bir y l  a an 
Türkiye d nda kal lar ikamette kesinti say l r. Bu durumda, ikamet izni 
ba vurular nda veya ba ka bir ikamet iznine geçi lerde önceki izin süreleri 
hesaba kat lmaz (m. 28). 

YUKK m. 26/1 uyar nca, tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya 
da idarî gözetim alt nda geri gönderme merkezlerinde bulunan yabanc lar n 
                                                            
22 Türkiye’ye giri  yasa  ve Türkiye’den s n r d  edilme konusunda benzer içerikte hüküm-
ler için bkz. YUKK m. 9, 53/2. 
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burada geçirdikleri süreler ikamet izin süresinin ihlâli say lmaz. Ancak Ka-
nunun ifadesinden anla ld  kadar yla, bu ki ilerin ikamet izinlerinin iptal 
edilmesi mümkündür. Bu ba lamda, Türkiye’de tutuklu olan yabanc  ki iler, 
ikamet süreleri sona erse de, ikamet izin süresini ihlâl etmi  kabul edilmeye-
ceklerdir; ancak uygun görülürse, belirtilen ki ilerin (varsa) ikamet izinleri 
iptal edilebilecektir. Zira bu durumda, yabanc lar n Türkiye’de bulunmalar  
bir zorunlulu un sonucu olmaktad r.23 

Öte yandan, konsolosluklardan ikamet ve çal ma izni alarak Türki-
ye’ye gelen yabanc lar, giri  tarihinden itibaren en geç yirmi i  günü içinde 
adres kay t sistemine kay tlar n  yapt rmak zorundad rlar (m. 26/2). 

kamet izinleri aras  geçi leri düzenleyen YUKK m. 29 hükmü uyar n-
ca, yabanc lar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi 
veya farkl  bir gerekçenin ortaya ç kmas  halinde, yeni kal  amac na uygun 
ikamet izni talebinde bulunabilir (m. 29).  

kamet zninin Düzenlenmesi ile Giri , S n r D  ve Çal ma zni 
Aras ndaki Ba lant lar 

Yabanc lar n Türkiye’de kametleri ile Türkiye’ye Giri leri Aras nda-
ki Ba lant  

YUKK’un yabanc lar n Türkiye’ye giri ini düzenleyen veya bu konuyla 
irtibat içinde bulunan hükümleri, baz  belgelerin giri  vizesi yerine geçece-

ini belirtmi tir.24 Bu ba lamda, YUKK m. 12/1, b hükmü, Türkiye’ye giri  
yapaca  tarih itibar yla, geçerli ikamet veya çal ma izni bulunanlardan 
Türkiye’ye giri te vize art  aranmayaca n  hükme ba lam t r. Yürürlükten 
kald r lan Y SK m. 13, ikamet tezkeresi sahibi yabanc lardan, geri dönmek 
üzere Türkiye d na giden ve ikamet tezkeresinin süresi bitmeden Türki-
ye’ye dönen yabanc lar için vize art  aranmayaca n  bildirmi ti. YUKK’un 
öngördü ü muafiyet, daha kapsay c d r. YUKK’un getirdi i yeni sistem 
çerçevesinde, ikamet izni için ülke d ndan ba vuruda bulunulmas  adeta 
temel kural olarak düzenlendi inden, ikamet izni sahiplerinin vize muafiye-
tinden yararlanmalar  olumlu ve makul bir düzenleme olarak yorumlanm -
t r.25 

Öte yandan, ikamet izninden muaf tutulmu  ki ilerin (m. 20) giri  vizesi 
zorunlulu undan da muaf olup olmayacaklar  üzerinde durulmas  gereken 
                                                            
23 Çelikel ve (Öztekin) Gelgel, s.100. 
24 Ayr nt l  tahlil için bkz. Bar  Teksoy, “6458 Say l  Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma 
Kanununa Göre Yabanc lar n Vize Alma Zorunlulu u”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dergisi, 2013, Cilt 62, Say  3, s.864 vd. 
25 Bkz. bu yönde, Teksoy, s.867. 
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bir husustur. TVK m. 28 kapsam na giren yabanc lar hem ikamet izni, hem 
de vize muafiyetinden faydalan rlar (m. 20/1, f, m. 12/1, ç). Ancak, ikamet 
izni muafiyetinden faydalananlar aras nda yer alan, Türkiye’de görevli dip-
lomasi ve konsolosluk görevlilerinin, onlar n aile bireylerinin, uluslararas  
kurulu  temsilcilerinin, uluslararas  anla malarla ikamet izninden muaf tutu-
lanlar n vize muafiyetine tâbi kabul edilip edilmeyece i belirsizdir. Bu ki i-
ler ad na, m. 20/2, c, ç, d, e bentleri gere ince özel belge düzenlenmektedir. 
Bir görü e göre, Kanunda aç kça belirtilmese de, bu belgeler ikamet izni 
yerine geçen belge say lmal d r. Ayr ca, YUKK’nda, vatans z ki i kimlik 
belgesi (m. 50/2), uluslararas  koruma ba vurusu sahibi kimlik belgesi (m. 
76/4), uluslararas  koruma statüsü sahibi kimlik belgesi (m. 83/3) gibi ikamet 
izni yerine geçece i aç kça bildirilen belgeler düzenlenmi tir. Bu belge sa-
hipleri ve amaçsal yorumla, “ikamet izni yerine geçen belge” say labilen 
belgelere sahip olanlar vize muafiyetinden de faydalanmal d rlar. Ülke için-
de ikamet ülkeye giri ten çok daha fazla önem ta d na göre, ikamet için 
tan nan serbestlik evleviyetle ülkeye giri  için de tan nmal d r.26 YUKK’nun 
amaçsal ve sistematik yorumla ele al nmas , var lan sonucu mant kl  k lmak-
tad r. Ancak, vize muafiyeti, Kanunun 12. maddesinde aç k ve kesin ifadeyle 
düzenlenmi tir. YUKK oldukça ayr nt l , yar -kazüistik denilebilecek bir 
düzenleme içerdi inden, aç k kanun hükmü kar s nda, kanunun bütününün 
göz önünde tutulmas  sonucunda dolayl  olarak eri ilecek bir de erlendirme-
nin nas l bir a rl k ta yaca  tam olarak belli de ildir. Kanaatimizce, ika-
met muafiyetinin vize muafiyeti sonucu do uraca n n aç kça hükme ba -
lanmas  daha yerinde olurdu.  

Yabanc lar n Türkiye’de kametleri ile Türkiye’den S n r D  Edilme-
leri Aras ndaki Ba lant  

YUKK uyar nca, yabanc lar n ikametine dair usulsüzlükler ve ihlâller 
s n r d  etme i lemine dayanak olu turur. Hakk nda s n r d  etme karar  
al nacak ki iler aras nda, ikamet izinleri için yap lan i lemlerde sahte belge 
kullananlara, ikamet izinleri iptal edilenlere, ikamet izin süresinin sona er-
mesinden itibaren me ru gerekçe olmadan bu süreyi on günden fazla ihlâl 
edenlere, ikamet izni uzatma ba vurular  reddedilenlerden, on gün içinde 
Türkiye’den ç k  yapmayanlara yer verilmi tir (m. 54/ 1, c, f, g, j). Ba vuru-
su reddedildi i, kabul edilemez olarak de erlendirildi i, uluslararas  koru-
madan hariç tutuldu u, yararland  statü sona erdi i vs. için uluslar aras  
koruma kurumu çerçevesinde (ve kanunun di er hükümlerine göre) Türki-
ye’de kalma hakk  bulunmayan ki ilerin (m. 54/ i) durumu da bu kapsam 
                                                            
26 Bu yorum için bkz. Teksoy, s.868-869. 
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içinde de erlendirilebilir. kametle ilgili neredeyse her tür kural ihlâlinin 
s n r d  etme gibi a r sonuçlar do uran bir i lemle kar l k bulmas  tart -
maya aç kt r. 

Yabanc lar n Türkiye’de kametleri ile Türkiye’de Çal ma zinleri 
Aras ndaki Ba lant  

YUKK’nun getirdi i yeniliklerin en önemlilerinden biri, geçerli çal ma 
izninin ikamet izni say lmas d r. Buna göre, geçerli çal ma izni ile 4817 
say l  Yabanc lar n Çal ma zinleri Hakk nda Kanunun27 10. maddesi uya-
r nca verilen çal ma izni muafiyet teyit belgesi, çal ma izni süresi kadar 
ikamet izni harc  tahsil edilmesi kayd yla, ikamet izni yerine geçer (m. 27). 
YUKK m.123/5, c hükmüyle 4817 say l  12. maddesi 1. f kras na getirilen 
de i iklik gere ince, yabanc lar ilk çal ma izni ba vurular n  bulunduklar  
ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklar na yapar. Konsolosluk, bu 
ba vurular  do rudan Bakanl a iletir. Bakanl k, ilgili mercilerin görü lerini 
alarak 5 inci maddeye göre ba vurular  de erlendirir; durumu uygun görülen 
yabanc lara çal ma izni verir. Yabanc lar, konsolosluklardan alm  olduklar  
çal ma izinlerinde belirtilen süre kadar Türkiye’de kal p çal abilir.  

Sonuç 

Yabanc lar n Türkiye’de ikametlerine ili kin YUKK düzenlemesini ge-
nel olarak de erlendirdi imizde, a a da özetlenen noktalar n alt  çizmeyi 
gerekli görüyoruz: 

- kametin farkl  türleri yasal dayana a kavu mu  ve AB mevzuat  ile 
uluslararas  koruma kurumu do rultusunda çe itlenmi tir. kamet izni ba vu-
rusunun ülke d ndan yap lmas  ilke haline gelmi tir. kamet izninin uzat l-
mas n n mümkün olmad  haller aç kça Kanunda düzenlenmi tir. kamet 
izninin reddedilece i/ iptal edilece i haller nispeten aç k ifadelerle belirtil-
mi tir. 

-Çal ma izni ve vize zorunlulu u ile ilgili hükümlerle ikamet düzenle-
mesi aras nda ba lant  kurulmu tur; bu da pratikte ortaya ç kan ihtiyaçlara 
uygundur. Ancak özellikle ikamet izni muafiyeti ile vize muafiyeti aras nda 
net ba lant  kurulmas n  sa layacak genel bir düzenlemenin yoklu u hisse-
dilmektedir. 

-S n r d  etme sebepleri aras nda, ikamet iznine dair neredeyse her tür-
lü ihlâl eylemine, usulsüzlü e yer verilmesi uygulamada s k nt  do urabilir. 

                                                            
27 27.2.2003 tarihli Kanun, RG 6.3.2003, 25040. 
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- kamet izninin reddedilece i haller, ikamet izninin iptali, uzat lmas n n 
reddi sebepleri temelde aç k-seçik ifadelerle belirtilmi tir. Bu alanlarda, 
dareye çok s n rl  takdir yetkisi verilmi tir. 

-Yabanc  ö rencilerin çal ma hakk n n belli s n rlar içinde teyit edil-
mesi olumlu olmu tur. 

Son tahlilde, YUKK’nun ikamete ili kin düzenlemeleri, oldukça eski-
mi  mevzuat hükümleri ile genelgelerle getirilen, gündelik ihtiyaçlar n zor-
lamas  ile kabul edilmi  kurallardan olu an karma bir yap n n yerini almas  
yönünden olumludur. Geni , belirsiz, takdiri nitelikteki hükümlerin yerine 
aç k ve ayr nt l  yasa kurallar n n tatbiki, her durumda, yabanc  ki iler aç -
s ndan daha fazla hukukî güvenlik anlam na gelecektir. 
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AB SÜREC NDE DÜZENS Z GÖÇLE MÜCADELE 
VE AB BAKANLI I 

 
Ege ERKOÇAK  

 

Öncelikle Avrupa Topluluklar  Ara t rma ve Uygulama Merkezi ve 
Konrad Adenauer Stiftung’a bu konuda bu derece önemli ve geni  kat l ml  
bir toplant  düzenledikleri için çok te ekkür ediyoruz. Düzensiz göçle müca-
dele, Avrupa Birli i ile ili kilerimiz ba lam nda ön planda olan bir konu 
olmakla beraber zaman zaman kamuoyuna da birtak m krizlerle de yans -
maktad r. Ama y llar geçtikçe düzensiz göçle mücadelenin önemi ve görü-
nürlü ü sadece akademik çevreler taraf ndan de il kamuoyu taraf ndan da 
anla lmaktad r. Özellikle önümüzdeki dönemde Geri Kabul Anla mas  ve 
vize konular  gündemde oldu u için düzensiz göç konusu da gündemde ola-
cakt r. Suriye vatanda lar n n Türkiye’ye gelmesi ile birlikte düzensiz göçle 
mücadele konusu farkl  farkl  krizlerle Türkiye Avrupa Birli i ili kilerinde 
önemli bir noktay  olu turacakt r. Ancak bakt m z zaman, düzensiz göçle 
mücadele konusu, hem Türkiye aday ülke statüsünü ald ktan sonra özellikle 
“Adalet” ve “ çi leri” ba l  alt nda hem de Avrupa Birli i ile yürüttü ü-
müz kat l m müzakerelerinin 24. Adalet, Özgürlük, Güvenlik Fasl  kapsa-
m nda da s kl kla i birli i yapt m z bir konudur. Dolay s yla biraz özelden 
genele gelmi  olaca z ama ben konuyu biraz Avrupa Birli i ile ili kileri 
aç s ndan,  incelemek istiyorum. Çünkü belki de “Avrupal la ma” kelimesi 
alt nda inceledi imiz mevzuat n AB müktesebat  ile uyumla mas n n örnek-
lerini en çok gördü ümüz alanlardan bir tanesi düzensiz göçle mücadele 
alan  olmu tur. Say n Göç daresi Genel Müdür Yard mc m z n da bizlere 
çok k sa ve özet bir ekilde temel esaslar n  payla t , asl nda çok kapsaml  
bir kanun olan Yabanc lar Uluslararas  Koruma Kanunu’nun ç kma sebebi 
biraz da bu Avrupa Birli i ile olan ili kilerin yaratt  ivmedir. Avrupa Birli-

i üyeli ine adayl k sürecimizde Kat l m Ortakl  Belgesi, Ulusal Program 
ve lerleme Raporlar  gibi temel belgeleri detayl  olarak inceledi imiz zaman 
bunu rahatl kla görebiliyoruz.  

                                                            
 Avrupa Birli i Bakanl , Siyasi ler Ba kan . 
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Türkiye Avrupa Birli i ili kilerinin bugün içinde bulundu u durumu 
dü ündü ümüzde 23. Yarg  ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve 
Güvenlik Fas llar n  bir bütün olarak de erlendirdi imizde müzakere süreci-
nin omurgas n  olu turan fas llar olarak nitelendirmek mümkündür. Bunu 
Avrupa Komisyonu’nun 2011 y l  Geni leme Strateji Belgesi’ndeki yeni 
yakla mda belirtilen ve bundan sonra Avrupa Birli i’ne aday olacak ülkele-
rin müzakerelerde di er fas llarda ilerleyebilmek ad na 23. ve 24. Fas llar n 
öncelikli olarak aç lmas  zorunlulu undan da anlayabiliriz. Geldi imiz nok-
tada ise Türkiye-AB li kileri aç s ndan bakt m zda 24. Fas l Avrupa Birli-

i’ne üye olmu  olan Güney K br s Rum Yönetimi taraf ndan tek tarafl  ola-
rak veto edilmi  durumdad r, ba ka bir deyi le bu fas l maalesef siyasi blokaj 
alt ndad r. Bu s k nt ya ra men bugün Adalet, Özgürlük, Güvenlik fasl  kap-
sam nda gelinen noktay  politikalar n Avrupal la mas  aç s ndan çok önemli 
buluyorum.  

Düzensiz göçle mücadelede 2001 y l ndan bu yana Türkiye Avrupa Bir-
li i aras ndaki mali i birli i kapsam nda çok önemli bir biçimde kaynak 
aktar m  yap lmaktad r. Biraz sonra bu kaynak aktar m ndan belli örnekler 
de vermek istiyorum size. Ancak son on y lda Türkiye’de çok büyük de i-
imler ya and , bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. 1998 ila 2003 

y llar  aras nda yay mlanan lerleme Raporlar na bak ld nda; Türkiye’den 
“kaynak ülke” olarak dahi bahsedilebiliyor. Ayn  dönemi kapsayan ABD 
D i leri Bakanl  taraf ndan haz rlanan Raporlarda da bu durumu benzer 
ekilde görmek mümkün. Ancak bugün geldi imiz noktada Türkiye sadece 

transit ve kaynak ülke de il, ayn  zamanda hedef ülke olmu  durumdad r. 
Bunu stanbul, zmir, Ankara gibi büyük ehirlerimizde sokaklarda dola t -

m zda rahatl kla görebiliyoruz. Tabi ki belirli düzenli göç politikalar n n 
olu mas  ve küreselle menin etkisiyle e itim ve i gücünün dünyada biraz 
daha serbest dola yor olmas  da önemli, ama düzensiz göçmenler de bu 
art n mühim bir parças n  olu turmaktad r. Tabii ki bu kavram yani düzen-
siz göç, yasad  göç olarak da bugüne kadar nitelendirildi. Ancak, konuya 
biraz daha insani yakla abilmek ad na yasad  göç/göçmen yerine özellikle 
Yabanc lar Uluslararas  Koruma Kanunu çal malar  kapsam nda da s kl kla 
tart lan “düzensiz göç/göçmen” kavram  üzerinde uzla ld .  

Bu konu gerçekten Türkiye ile Avrupa Birli i ili kileri aç s ndan önemli 
zira bir az önce D i leri Bakanl  temsilcimizin de bahsetti i gibi Yunanis-
tan ve Bulgaristan yetkilileri ülkelerindeki düzensiz göçmen say lar nda da 
bir art  oldu unda hemen D i leri Bakanl m za gelerek çe itli temaslarda 
bulunuyorlar. ki, üç sene önce Yunanistan’ n Meriç’te kurdu u 12 km’lik 
tel örgü duvar  gündemdeyken bugün Bulgaristan’ n kurmak üzere çal ma-
lara ba lad  35 km’lik duvar konusunda kamuoyunda pek fazla bir ey 
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duymuyoruz. Öte yandan uluslararas  hukuku da unutmamak gerekiyor. 
Konuya Birle mi  Milletler özellikle de Mülteciler Yüksek Komiserli i aç -
s ndan bakt m zda da Suriyelilerin durumunun asl nda sava  hukuku çer-
çevesinde de erlendirilmesi gerekmektedir. Dolay s yla Yunanistan ve Bul-
garistan’ n yapt klar  da farkl  bir aç dan BM nezdinde ele al nacakt r diye 
dü ünüyorum. Bu yönde aç klamalar da zaten mevcut. 

Tekrar Türkiye AB ili kilerine dönersem; Adalet, Özgürlük ve Güven-
lik fasl  temel olarak çi leri alan ndaki AB müktesebat ndan olu an bir 
aland r. Bu fasl n içine göç, iltica, d  s n rlar, vize politikas , organize suç-
larla mücadele, insan ticareti ile mücadele, uyu turucu ile mücadele giriyor. 
Bunlara ilave olarak polis i birli i, adli i birli i, gümrük i birli i konular  da 
yirmi dördüncü fasl n içinde toplan yor. Dolay s yla 24. Fas l uluslararas  
i birli inin ön planda oldu u bir fas l ve gerek AB’deki politikalar n ekil-
lenmesinden gerek uluslararas  bütün politik geli melerden söz konusu mev-
zuat sürekli olarak etkileniyor ve dinamik bir ekilde geli iyor. 

Bu çerçevede bakt m z zaman, 24. Fas l kapsam nda, Say n Göç da-
resi Genel Müdürlü ü temsilcisinin ifade etti i üzere düzensiz göçle müca-
dele alan nda Türkiye önemli mevzuat de i ikliklerini hayata geçirmi tir. 
K saca hat rlatmak gerekirse, göçmen kaçakç l  suç tan m  2006 y l nda 
yürürlü e giren Türk Ceza Kanunu kapsam nda tan mlanm  ve daha sonra 
yap lan de i iklikle göçmen kaçakç l na te ebbüs edenlerin de sanki bu 
suçu i lemi  gibi cezaland r lmas  öngörülmü tür. Bütün geli meleri asl nda 
Türkiye’nin AB yolundaki ilerlemesinin düzenli olarak incelendi i ilerleme 
raporlar na da bakt m z zaman görmek mümkündür. Delegasyonun temsil-
cisi bundan genel olarak bahsetti mi bilemiyorum. Dolay s yla düzensiz göç-
le mücadele alan , ilerleme raporlar nda yer alan tespitlerin Türkiye taraf n-
dan ciddiye al narak somut politikalara dönü türüldü ünün de önemli bir 
göstergesi olmaktad r. Avrupa Birli i’nin do al olarak kendi öncelikleri var. 
Bu önceliklerin aras nda da s n rlar n n korunmas  ba larda yer al yor. Yine 
biraz önce öyle bir soru gelmi ti; art k Avrupa Birli i’nin s n rlar n  m  ko-
ruyacak Türkiye diye. Tabi ki üye oldu u zaman koruyacak. Buna paralel 
olarak bahsedecek olursak; s n r yönetimi alan nda da bir kanun tasar s  tas-
la  çal mas  çi leri Bakanl m z taraf ndan yürütülmektedir. Asl nda 
göçle ilgili olarak iltica ve göç büromuzla beraber entegre s n r yönetiminin 
koordinasyonuna yönelik büromuz da 2008 y l nda kurulmu tur. 2008 y l n-
dan bu yana da özelikle Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu, ltica 
ve Göç Büromuzun çok yo un dört senelik çal mas  sonunda ortaya ç km -
t r.  

Yine entegre s n r yönetimi alan nda da çok önemli çal malara imza 
at lm  durumda. Bu konunun özellikle 24. Fas l alt nda ilerledi ini dü ünür-
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sek tüm bu çal malar n belli bir temelde yürütüldü ünden bahsetmek müm-
kündür. Peki, hangi temelde yürütülmektedir? Bildi iniz gibi her ne kadar 
24. Fasl  blokaj alt nda olsa ve tarama sonu raporu resmi yollardan taraf m -
za iletilmemi  olsa dahi tarama sonu raporu gayri resmî yollardan elimize 
geçmi ti. Bu çerçevede de veto sürecini yani fasl n aç k ya da kapal  olmas -
n  çok da dikkate almadan çal malar m z  sürdürdü ümüzü ifade edebiliriz. 
Bu fasl n aç lmas  için çok yo un çal malar sürdürülüyor ve 23 ve 24. Fas l-
lar n Avrupa Birli i’nin yeni geni leme yakla m  çerçevesinde öncelikli 
fas llar olmas ndan da yola ç karak yak n zamanda aç lmas  için önemli gö-
rü meler yap l yor. 2006 y l nda yap lan tarama toplant lar  sonras nda Ko-
misyon taraf ndan haz rlanan raporda Türkiye’ye bu fasl n aç labilmesi için 
çe itli aç l  kriterleri yer alm t . Daha önce bahsetti im veto durumundan 
dolay  bildirilmi ti diyemiyorum. Söz konusu aç l  kriterlerinden bir tanesi 
ltica ve Göç Ulusal Eylem Plan  çerçevesinde Türkiye’nin yasad  göçmen-

ler, mülteciler, iltica ba vurusunda bulunanlar için gerekli olan altyap s n  bir 
an önce kurabilmesi amac yla içinde takvim ve öncelikler olan bir yol harita-
s  haz rlamas , ayn  zamanda da Cenevre Sözle mesi’nden co rafi s n rlama-
n n ne zaman kald r laca n n bir takvim çerçevesinde gösterebilmesiydi. 

imdi geldi imiz noktada Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunumuz 
yürürlü e girmi  durumda, D i leri Bakanl  temsilcimiz Cenevre Sözle -
mesi’ndeki co rafi s n rlamadan da bahsetti, onun da büyük ihtimalle üyelik-
le birlikte kald r labilece ini bütün toplant larda söyledik. Avrupa Birli i 
taraf ndan da bizim bu tutumumuz genel olarak kabul görülmü  durumda. 
Müzakereler sürmekle birlikle tutumumuzu nispeten anlay la kar lam  
durumdalar. Dolay s yla bu ilk aç l  kriteri asl nda yüzde doksan yerine 
gelmi  durumda ve blokaj kalkt  takdirde de hemen bu aç l  kriterini yeri-
ne getirdik diyebilece imiz bir durum mevcut.  

Di er aç l  kriteri, Geri Kabul Anla mas  müzakerelerini sonuçland r-
maya yönelik olacak ekilde sürekli bir biçimde devam etmesi. Bu müzake-
reler sekiz tur görü me sonunda sonuçland r ld  ve geçti imiz Haziran ay n-
da parafe edildi. Bundan sonra geriye imza süreci kal yor. Yine D i leri 
Bakanl  temsilcimizin bahsetti i gibi imzalanma süreci ister istemez sür-
mekte çünkü bunun kar l nda da bir vize muafiyeti konusu var. Vize mua-
fiyeti ile ilgili olarak da yine görü meler sürmekte. Dolay s yla bu aç l  
kriteri de yerine gelmi  durumdad r. 

Üçüncü aç l  kriterine geldi imiz zaman, söz konusu kriter Türkiye’nin 
örgütlü suçla mücadele alan nda AB kavramlar  ile uyumlu çok y ll  ve çok 
disiplinli bir örgütlü suçla mücadele stratejisi yapmas  ve bu stratejiyi uygu-
lamaya yönelik de bir eylem plan  haz rlamas  eklinde. Hem strateji de hem 
eylem plan  yürürlü e girdi. Eylem plan n n güncelleme çal malar  da ta-
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mamland  ve ikinci dönem eylem plan  da yap ld . Dolay s yla bu gayri 
resmî aç l  kriteri de kar lanm  durumdad r. 

Dördüncü husus ise, yine entegre s n r yönetimi alan nda içinde takvim, 
idari kapasite, al nacak tedbirler, insan kaynaklar  politikas n  bar nd ran bir 
yol haritas  haz rlanmas . Bu da bu fas l aç ld  takdirde hâlihaz rda yürütü-
len çal malar do rultusunda kar lanabilecek durumda. Dolay s yla yirmi 
dördüncü fas l aç s ndan bakt m zda müzakereler e er ray na girdi i tak-
dirde biz bu fasl  rahatl kla açabilecek durumday z.  

Bu noktada biraz lerleme Raporuna de inmek istiyorum. Demin de 
vurgulad m üzere, 2013 y l  ilerleme raporuna bakt m zda Türkiye’nin 
yapt klar n n çok aç k bir ekilde yans t ld n  görüyoruz. Olumlu bir ekil-
de de yans t l yor. Ama sonuca bakt m z zaman özellikle uyumumuz “er-
ken a amada” diye tan mlanm . Bu da biraz müzakere sürecinin normal 
ray nda yürümemesinden kaynaklan yor. Çünkü 2001 y l ndan bu yana ya-
y mlanan ilerleme raporlar na bakt m zda bütün ilerlemelerimiz hep y ll k 
bazda kay t alt na al nm . Ancak geldi imiz noktada 2013 y l  için erken 
a amada deniliyor. Hâlbuki tüm panelistlerimiz de bahsetti, bu alanda çok 
önemli ilerlemeler kaydedilmi  durumda, dolay s yla bunu erken a ama ola-
rak tan mlanmas n  adil bulmuyoruz. Say n Göç daresi Genel Müdürlü ü 
temsilcimizin verdi i rakamlara bakacak olursak 2004 y l ndan bugüne ka-
dar ülkemizde 500.000 düzensiz göçmen yakalanm .. Özellikle Sahil Gü-
venlik Komutanl m z, bilhassa 2005 sonras nda çok önemli çal malarda 
bulunmu  durumda. Dolay s yla Türkiye burada asl nda sadece Avrupa Bir-
li i için de il ama kendi ç karlar  için de düzensiz göçle çok önemli bir mü-
cadele içerisinde yer almakta. Bu hususa ve Say n Genel Müdür Yard mc -
m z n yans tt  say lara bakt m z zaman Türkiye’de günde ortalama 136 
düzensiz göçmen güvenlik güçleri taraf ndan yakalan yor gibi tablo ortaya 
ç k yor. Avrupa Birli i’nin Var ova’da yerle ik “Frontex” ismindeki s n r 
yönetimi te kilat , özellikle düzensiz göçmenlerle mücadelede, günlük yaka-
lama say lar  yakla k 136 seviyesindeyken Yunanistan’ n hemen yard m na 
ko tu ve ortak harekâtlar ba latt . Türkiye’ye bakt m zda ise geçti imiz 
y llar n ortalamas  olarak günlük 110 yakalama görüyoruz. Dolay s yla Av-
rupa Birli i aç s ndan bak ld nda, Türkiye’de güvenlik güçleri düzensiz 
göçle mücadelede üzerine dü eni belki de fazlas yla yapmakta.  

Size biraz da projelerden bahsetmek isterim. Türkiye’de AB’ye kat l m 
süreci paralelinde özellikle bu politikalar n olu mas nda, ortaya ç kmas nda 
ve desteklenmesinde Kat l m öncesi mali yard m niteli inde AB hibeleriyle 
desteklenen ve yürütülen projeler çok önemli bir i lev gördü. 2002 y l na 
geri döndü ümüzde Türkiye düzensiz göç, iltica ve entegre s n r yönetimi 
politikalar  alanlar nda ba ta Emniyet Genel Müdürlü ü ve di er kolluk 
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kuvvetlerimiz olmak üzere çok farkl  kurumla önemli bir çaba içerisindeydi. 
Ancak o günlerde polis te kilat m za herhangi bir ziyarete gitti imizde polis 
arkada lar m z n kendi aralar nda para toplayarak bir Sudanl y  veya Nijer-
yal y  ülkesine göndermeye çal t na ahit oluyorduk. Ben bizzat ahit 
oldu um için bunu rahatl kla anlatabiliyorum. Dolay s yla o zamanlar ortada 
bir politika eksikli i oldu unu söyleyebiliriz. Avrupa Komisyonu 2002 y l  
tüm mali paketini onaylamadan önce bir mektupla dedi ki “Türkiye’nin en-
tegre s n r yönetimi stratejisi ve iltica göç stratejisi olu turmas na yönelik bir 
eylem plan  haz rlanmas  amac yla iki proje geli tirin”. Ayr ca tüm mali 
yard m paketi için de bu iki projeye dayal  bir ko ulluluk getirildi. O dönem 
ilgili birimler kendi aralar nda konuyu inceledikten sonra bu ihtiyac n fark -
na vararak bu konuda bir proje ba latt lar. Bu projelerin haz rlanmas  ve 
onaylanmas ndan bu yana da bu alanda birçok proje uyguland . 

Projelere genel olarak bakacak olursak, aç kças  2007-2013 aras nda 
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alan nda 334 milyon Avroluk bir proje pake-
tinden bahsedebiliriz. Paketin büyük bir k sm  düzensiz göçle mücadele, 
iltica sisteminin olu turulmas  alan na yönelik projelerden olu maktad r. 
2002-2011 dönemine bakt m zda, u ana kadar bitmi  projelerde düzensiz 
göçle mücadele, göç yönetimi ve s n rlar alan nda toplamda 214 milyon Av-
roluk bir kaynak harcanm  durumdad r. Önümüzdeki döneme bakacak olur-
sak, yine yeni bir yakla m dönemi oldu unu görüyoruz çünkü Komisyon 
her bütçe döneminde geni lemede yeni bir yakla m  benimsiyor. Türkiye 
maalesef bu geni leme sürecinin müdavim üyesi oldu u için de bu geçi  
sürecinin s k nt lar n , sanc lar n  bürokrasimizle beraber ya yoruz. Önü-
müzdeki dönemde 2014’ten 2020’ye kadar her sene 72,5 milyon Avronun 
göç yönetimi ve s n rlar alan nda programlanmas  bekleniyor. Toplamda da 
bu döneme tahsis edilen miktar 435 milyon Avro. Peki, bu miktar yeterli mi? 
Ona da yine bir AB projesi, bir s n r yönetimi projesi ç kt s yla belki cevap 
vermek gerekir. Türkiye’nin s n r yönetiminde AB müktesebat  ile uyum 
sa lamas  personel giderleri hariç, personelin e itilmesi ve gerekli ekipma-
n n AB müktesebat  ile uyumlu bir ekilde al nmas  için toplam ihtiyaç du-
yulan bütçe 3 milyar 800 milyon Avro olarak hesaplanm . Dolay s yla ön-
görülen 435 milyon Avroluk rakam, ki ço u entegre s n r yönetimi alan nda 
kullan lmayacak, pek yeterli gözükmemekte. Dolay s yla, Türkiye bunu 
kendi kaynaklar  ile yapmak durumunda bu yüzden de özellikle müzakerele-
rimizin önemli konular ndan birini 24. Fasl n aç lmas  durumunda ayr  bir 
kanaldan AB’nin Türkiye’ye bütçe aktar m nda bulunmas  olu turuyor. 

Genel olarak benim söyleyebileceklerim bunlar. Ancak tabi ki sorular -
n z olursa cevaplamak isterim. Beni dinledi iniz için çok te ekkür ederim. 



AB SÜREC NDE DÜZENS Z GÖÇLE MÜCADELE 
VE DI LER  BAKANLI I 

 
Esen ALTU   

 
 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi taraf ndan gerçekle tiri-
len “Türkiye’nin Avrupa Birli i Kat l m Süreci Ba lam nda Düzensiz Göçle 
Mücadele” temal  Konferansa davetiniz için çok te ekkür ederim.   

Son y llarda, bölgemizde ya anmakta olan geli meler sonucunda “göç”, 
d  politikam z n giderek öne ç kan ve önem arz eden bir konusu haline gel-
mi tir. Göç, iltica ve vize konular  insan odakl  d  politikam z n öncelikli 
alanlar ndan birini olu turmaktad r. Göç olgusunun uluslararas  gündemde 
de ön s ralarda yer almaya ba lad n  görüyoruz.   

Bu ba lamda 2008 y l nda Bakanl m z bünyesinde Göç, ltica ve Vize 
Genel Müdür Yard mc l  olu turulmu tur.  

Ülkemiz farkl  göç ak mlar ndan etkilenmekte, bu durum çok boyutlu 
bir göç politikas n  gerekli k lmaktad r. Bu itibarla, 11 Nisan 2013 tarihli 
Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu göç yönetimi alan nda önemli 
bir reform niteli i ta maktad r. Yeni kanun ile göç yönetimi alan nda ulusla-
raras  insan haklar  hukukunu gözeten ve AB müktesebat na uyumlu mevzu-
at n olu mas  amaçlanmaktad r. 

Geleneksel olarak göçte kaynak ve transit ülke konumunda olan Türki-
ye, geli en ekonomisi ve ya am ko ullar  ile birlikte, son y llarda ayn  za-
manda hedef ülke haline gelmi tir. Esasen, ülkemiz, yüzy llar boyunca, ülke-
lerinden ayr larak yeni bir ya am alan  arayan ki ilere güvenli bir liman ol-
mu tur. 

Ülkemiz do u-bat  ve güneydo u-kuzeybat  göç yolu üzerinde yer al-
maktad r. Avrupa’ya yönelen yasad  göç güzergah  üzerinde bulunmakta-
                                                            
 D i leri Bakanl , Konsolosluk leri Genel Müdürlü ü, Göç, iltica ve Vize Genel Müdür 

Yard mc s . 
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y z. Bu co rafi konumumuz nedeniyle maruz kald m z yasad  göç, gerek 
kom ular m zla, gerek Avrupa Birli i ülkeleri ile ili kilerimizi do rudan 
etkilemektedir. Esasen, yasad  göç Türkiye ve AB’nin ortak meselesidir. 

Yasad  göç konusunu, ikili ili kilerimizde bir sorun olmaktan ziyade, 
bir i birli i unsuru olarak görmekteyiz. Bu amaçla, gerek Yunanistan, gerek 
Bulgaristan ile teknik düzeyde çok yönlü bir i birli i mekanizmas n n ku-
rulmas  için çaba sarf etmekteyiz. Ayr ca, AB’nin d  s n rlar n n kontrolü ve 
güvenli inden sorumlu Ajans  (Frontex) ile 28 May s 2012 tarihinde imza-
lam  oldu umuz Mutabakat Zapt  çerçevesinde Avrupa Birli i ile yasad  
göçle mücadelede kurumsal bir i birli i tesis edilmi tir. Türkiye, bir yandan 
yasad  göçle mücadelesini kararl l kla devam ettirirken, di er yandan da 
özellikle göçe kaynak ülkelerle Geri Kabul Anla malar  imzalamak üzere 
giri imlerini sürdürmektedir. 

Yasad  göçle mücadelede uluslararas  i birli i platformlar na da ül-
kemiz taraf ndan aktif kat l m sa lanmaktad r. Bu çerçevede, Ocak 2006 
tarihinden beri ülkemizin ba kanl nda yürütülen Budape te Süreci’nin 
Be inci Bakanlar Konferans  19 Nisan 2013 tarihinde stanbul’da gerçekle -
tirilmi tir. Bu Konferans n sonunda kabul edilen stanbul Bildirisi göç yöne-
timi alan nda en kapsaml  uluslararas  belge olarak nitelendirilmektedir. Bu 
süreçte ülkemizin etkin rol almas na AB taraf nca özel bir önem verilmekte, 
bu çerçevede “ pek Yolu Göç Ortakl ” projesi sayesinde Budape te Süre-
cinin do uya do ru geni lemesi öngörülmektedir. Böylece, Avrupa ülkeleri-
ne yönelik düzensiz göçe kaynakl k eden ülkelerle hedef ülkelerin birlikte 
çal malar  sa lanmaktad r.  

Ayr ca, göç ve kalk nma aras ndaki ili kiyi ortaya ç karmak amac yla 
Birle mi  Milletler emsiyesi alt nda olu turulan Küresel Göç ve Kalk nma 
Forumu’nun (Global Forum on Migration and Development-GFMD) 2014-
2015 Dönem Ba kanl  ülkemiz taraf ndan üstlenilmekte olup, 2015 Y ll k 
Zirve Toplant s  ülkemizin ev sahipli inde düzenlenecektir.  Forum Ba kan-
l , aktif ve çok boyutlu bir d  politika icra eden ülkemize, uluslararas  
görünürlü ün yan  s ra, Birle mi  Milletler’de gündem olu turmaya ba layan 
göç ve kalk nma konular nda söz sahibi olma hakk n  da sa layacakt r.  

Öte yandan, 2011 y l ndan itibaren bölgemizdeki iddet olaylar  nede-
niyle ülkemize yönelik bir toplu nüfus hareketi ba lam t r. Uluslararas  
yükümlülüklerimiz uyar nca, Suriyelilere kar  ayr m gözetmeksizin izle-
mekte oldu umuz “aç k kap ” politikas  ve sa lamakta oldu umuz “geçici 
koruma” takdirle kar lanmaktad r. Ülkemizin Suriyelilere sa lamakta oldu-

u geçici koruma ayn  zamanda bölgemizin ve AB ülkelerinin bar  ve istik-
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rar na da katk da bulunmaktad r. Suriyelilere sundu umuz ekonomik ve 
sosyal yard mlar ba lam nda uluslararas  toplumun yük payla m nda duyarl  
olmas n  bekliyoruz ve bu hususu her f rsatta muhataplar m z n dikkatine 
getiriyoruz.  

Bilindi i üzere, ülkemiz, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsü’ne 
li kin Cenevre Sözle mesine ve söz konusu Sözle meye Ek 1967 tarihli  

(New York) Protokole  "co rafi k s tlama" ile taraft r. Söz konusu “co rafi 
k s tlama” uyar nca, Avrupa ülkeleri (Avrupa Konseyi ülkeleri) d ndan 
gelenlere, gerekli artlar  sa lamalar  durumunda, “mülteci” de il, “s nma-
c ” statüsü verilmektedir. Di er yandan, Avrupa d ndan gelen iltica ba vu-
ru sahipleri Cenevre sözle mesi uyar nca, gerekli niteliklere sahipse, üçüncü 
bir ülkeye kabul i lemleri BM Mülteciler Yüksek Komiserli i’nce gerçekle -
tirilinceye kadar kendilerine ülkemizde geçici olarak ikamet etmelerine izin 
verilmektedir. S nma ba vurusu uygun görülmeyen ki ilerden, iadeleri 
halinde zulüm görme riski ta yanlar, ikincil koruma çerçevesinde (subsidi-
ary protection and protection with humanitarian considerations) ülkelerine 
geri gönderilmemekte ve geçici olarak Türkiye'de ikametlerine izin veril-
mektedir. 

Bili im ve teknoloji alan nda ya anan geli melerin de insan hareketlili-
ine olumlu etkileri bulunmaktad r. Bu ba lamda, turizm sektöründe dünya-

da önemli bir konumda bulunan ülkemize turist geli ini kolayla t rmak ama-
c yla, ileri teknolojinin imkânlar ndan yararlan larak, vizelerin elektronik 
olarak temin edilebilmesi amac yla Bakanl m z n öncülü ünde bir proje 
olu turulmu tur. Elektronik Vize (e-Vize) adl  bu proje ile ülkemizi ziyaret 
edecek yabanc lar n internet ba lant s  olan her yerden, 7 gün 24 saat boyun-
ca h zl  bir ekilde e-Vize almalar  mümkündür. Bakanl m zca ba lat lan 
bu büyük projede çi leri Bakanl m zla i birli i halinde çal maktay z.  

Türkiye, BM Dünya Turizm Örgütü’nün 2013 y l  verilerine göre en 
çok ziyaret edilen 6. ülke olmu , 2013 y l nda ülkemizi yakla k 35 milyon 
turist ziyaret etmi tir. Son dönemde turist say s nda ya anan art  e-Vize 
sisteminin ba ar s n n bir göstergesi olmu tur.  

Çok yönlü d  politikam z n insani boyutuna verdi imiz önem çerçeve-
sinde, vize rejimimizi güncel geli melere göre uyarlarken vatanda lar m z n 
ihtiyaçlar na öncelik veren bir politika izliyoruz. Bu ba lamda, birçok ülke 
ile vize muafiyet anla malar  akdedilmekte, ayr ca vatanda lar m z n AB 
ülkelerine vizesiz seyahat edebilmelerini teminen AB ile müzakereler sürdü-
rülmektedir. Vatanda lar m z için vize muafiyeti süreci AB ile ili kilerimizin 
yan  s ra, kat l m sürecine olumlu katk da bulunacakt r.   
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Ülkemiz, gerek yasad  göçle mücadelede, gerek bölgemizde gerçekle-
en toplu göç hareketlerini yönetme konusunda kazanm  oldu u deneyimle-

rini payla arak, küreselle en göç alan nda kal c  çözüm önerileri getirebile-
cek potansiyele sahip bulunmaktad r.  

Göçün düzenli olabilmesinin ve etkin yönetiminin akademisyenlerimi-
zin bilimsel çal malar  nda gerçekle ebilece ine inan yoruz.    

Te ekkür ederim.  

 

 



AB SÜREC NDE DÜZENS Z GÖÇLE MÜCADELE 
VE Ç LER  BAKANLI I 

 
Ahmet APAN  

 

Sunumumu düzensiz göç ile s n rland rd m. Göç olgusunu öncelikle ele 
almak isterim. Ülkeler aras nda artan insan hareketleri, çe itli nedenlerle 
ülkelere giri  ve ç k  yapan yabanc lar n yan  s ra, göçmen kaçakç l  ve 
insan ticareti gibi örgütlü suçlarla do rudan ba lant l  olan düzensiz göçü de 
kapsamaktad r. 

Devletler için öncelikli gündem konular ndan olan göç, art k küresel bir 
olgu haline gelmi  ve devletlerin tek ba lar na yönetebilecekleri bir alan 
olmaktan ç km t r. Küresel yoksulluk ve istikrars zl ktan kaynaklanan artan 
göç olgusu, içinde bulundu umuz ça da dikkat çekici boyuta ula m t r. 
Küresel düzeyde kar  kar ya kal nan düzensiz göç sorunu endi e veren ve 
ülkelerin güvenli ini tehdit eden boyutlara ula m t r. 

Uluslararas  göç hareketleri için “transit” ve “güzergâh” ülke 
konumunda olan Türkiye, art k “hedef” ülke haline gelmi tir. Bu nedenle, 
düzenli ve düzensiz göç yönetimi ülkemiz aç s ndan önemi gittikçe artan bir 
konudur. Ülkemiz yabanc lar için, co rafi konumu itibariyle do al bir köprü 
konumunda olmas , bölgemizdeki siyasi ve ekonomik istikrars zl klar, 
ülkemizin do usunda/güneyinde fakir, bat s nda/kuzeyinde ise zengin 
ülkelerin bulunmas , do u s n rlar m z n da l k ve kontrolünün zor olmas  ve 
Ege ve Akdeniz sahillerimizin co rafi yap s n n yasad  geçi lere uygun 
olmas  gibi nedenlerle AB ülkesini hedefleyenler içi geçi  güzergâh  olarak 
transit ve yasad  yerle mek/çal mak amac yla gelenler için ise hedef ülke 
konumundad r. 

Düzensiz göç sorunu büyük ve uluslararas  mahiyette olup çözümü 
muhtemelen Türkiye veya tek ba na herhangi bir ülkenin olanaklar n n 
ötesindedir; “uluslararas  i birli i” ve “külfet payla m n ” gerektirmektedir. 
                                                            
 çi leri Bakanl , Göç daresi Genel Müdürlü ü, Genel Müdür Yard mc s . 
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Düzensiz göç konusunda aç k veya genel kabul gören bir tan m yoktur. 
Hedef ülkeler aç s ndan, bir ülkeye yasad  giri  yapmak veya bir ülkede 
yasad  ekilde kalmak veya çal mak için göç düzenlemeleri uyar nca 
gerekli olan izin veya belgelere sahip olmayan ki idir. Gönderen ülke 
aç s ndan ise, bir ki inin geçerli pasaportu veya seyahat belgesi olmadan 
uluslararas  bir s n r  geçmesi veya ülkeden ayr lmak için idari ko ullar  
yerine getirmemesi gibi durumlarda düzensizlik söz konusu olmaktad r. 

Uluslararas  Göç Örgütü’nün Göç Terimleri Sözlü ü’nde yer alan 
ifadesiyle düzensiz göç: “Gönderen, transit ve al c  ülkelerin düzenleme 
normlar n n d nda gerçekle en hareketler”dir. Ülkemize yasad  yollardan 
girerek ya da yasal yollardan girdikten sonra vize ya da ikamet sürelerini 
a arak düzensiz konuma dü en yabanc lar n, yurtlar na, mukimi bulunduklar  
ülkelere ya da geldikleri ülkelere güvenli ve insani bir ekilde geri 
gönderilmeleri, ulusal güvenlik ve kamu düzeni aç s ndan önem 
ta maktad r. Ayr ca konunun insan haklar  boyutunun da hat rda tutulmas  
gereklidir. 

Say larla ülkemizde gerçekle en düzensiz göç hareketlerine 
bakt m zda; resmi rakamlarla 1995-2012 y llar  aras nda yakalanan 
düzensiz göçmen say s n n 921.086 oldu unu görmekteyiz. Bu kapsamda 
yakalanan insan kaçakç s  (organizatör) say s  ise sadece 2012 y l nda 
505’tir. En son 2012 y l nda 47.510 düzensiz göçmen yakalanm  olup bir 
önceki y la göre de yüzde yedilik bir art  söz konusudur. 

Türkiye aç s ndan yasad  göçe kaynakl k eden ülkelere bakt m zda; 
Filistin, Myanmar (Burma), Afganistan, Somali, Pakistan, Banglade , 
Nijerya, Irak ve ran’  görmekteyiz. Bu listeye 2012 y l  içinde Suriye’nin de 
eklendi ini söyleyebiliriz. 

Düzensiz göçe kar  uluslararas  i birli ine de inecek olursak; Geri 
Kabul Anla malar , ülkeleri düzensiz göçe kar  önlem almaya te vik eden, 
düzensiz göçmenlerin insan onuruna yak r ekilde ülkelerine 
gönderilmelerini sa layan etkin bir araçt r. Türkiye düzensiz göçle mücadele 
çerçevesinde, kaynak ülkelerle Geri Kabul Anla malar  yap lmas na önem 
atfetmektedir; bugüne kadar Yunanistan, Suriye, Romanya, Ukrayna, 
K rg zistan, Rusya ile Geri Kabul Anla malar  imzalanm t r. Pakistan, 
Yemen, Nijerya, Belarus, Karada , Bosna ve Moldova ile yap lan Geri 
Kabul Anla malar  da onay a amas ndad r. 

Türkiye 30 Ekim 2004 tarihinden itibaren Uluslararas  Göç Örgütü’ne 
(IOM) üyedir. An lan örgüt ile göç konular n n yan  s ra insan ticareti ile 
mücadele alan nda da i birli i sürdürülmektedir. Uluslararas  i birli i 
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kapsam nda Türkiye Temmuz 2014 ay ndan itibaren 18 ay süreyle Küresel 
Göç ve Kalk nma Forumu (GFMD)’nun dönem ba kanl n  üstlenecektir. 
Türkiye 2003 y l  Eylül ay ndan bu yana Budape te Süreci’nin E  
Ba kanl n  deruhte etmektedir ve 2006 Ocak ay nda Sürecin Ba kanl n  
üstlenmi tir. Budape te Süreci, 50’den fazla ülke hükümetinin ve 10’dan 
fazla uluslararas  kurulu un kat ld , düzensiz göçün önlenmesi ve düzensiz 
göçle mücadelede kal c  çözümler sa lanmas n  ve göç idaresi alan nda 
sürdürülebilir mekanizmalar kurulmas n  amaçlayan hükümetler aras  gayri 
resmi bir i birli i ve diyalog forumudur. Ayr ca Türkiye, Uluslararas  Göç 
Politikalar  Geli tirme Merkezi (ICMPD) taraf ndan yürütülmekte olan 
Akdeniz Bölgesinde Transit Göç Diyalo u giri imine de kat lmaktad r.  

Göç konusu, AB lerleme Raporlar n n da önemli ve favori 
konular ndan birisidir. En son 2013 y l nda yay nlanm  lerleme Raporunda 
göçle ilgili önemli ve bizim aç m zdan bir nebze iyi ifadeler yer alm t r. 
6458 say l  Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu’nun yay nlanmas  ve 
Genel Müdürlü ün kurulmas  an lan lerleme Raporunda Türkiye ad na 
özellikle de sivil bir kurum taraf ndan bu i lerin yürütülmesi bak m ndan 
takdir edilmi tir. Yine ayn  lerleme Raporunda Türkiye ile ilgili çe itli 
rakamlar söz konusudur. Bunlardan dikkat çekici olan  Türkiye’den geçi  
yaparak yasad  yollarla AB’ye girmeye çal rken yakalanan üçüncü ülke 
vatanda lar n n say s n n bir önceki y la göre %33 dü me göstermesidir. 

Düzensiz göç gibi alg lansa da asl nda geçici koruma kapsam nda yer 
ald  için de inilmesi gereken hususlardan birisi Suriyelilerin durumudur. 
Resmi rakamlarla u anda ülkemizde 21 kampta ya ayan yakla k 200.000 
civar nda Suriyeli bulunmaktad r. Suriyelilerle ilgili geçici koruma konusu 
kanunumuzun biraz sonra ayr nt l  bilgi verece im 91. maddesinde özellikle 
i lenmi  ve yasal bir zemin kazand r lm t r. Kitlesel ak n durumlar nda bu 
ki ilerin insani nedenlerle ülkemize kabul edilmesi kanunda düzenlenmi tir. 
Kanundaki geçici korumaya ili kin yönetmelik çal malar  halen Göç daresi 
Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülmektedir. 

Düzensiz göçle mücadelede temel mevzuata bakt m zda, BM 
S n ra an Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözle mesi ve Göçmen Kaçakç l  ile 
nsan Ticaretine ili kin ek protokolleri 2000 y l nda imzalam t r. Bu 

Sözle me ve ekleri 18 Mart 2003 tarihinde TBMM’de onaylanm t r. Bu 
çerçevede Türkiye çe itli yasal önlemler alm  bulunmakta, bunlardan biri de 
4817 say l  “Yabanc lar n Çal ma zinleri Hakk nda Kanun”. Bu Kanun 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n  yetkili k lm t r. 6458 say l  
kanunla yabanc lar n çal ma izinleri ikamet izni türlerinden biri say larak 
gereksiz formalitelerden birisi ortadan kald r lm t r. 
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kinci olarak sayabilece imiz mevzuat 403 say l  “Türk Vatanda l  
Kanununda De i iklik Yap lmas na li kin Kanun” bununla da biraz önce 
vurgulanan evlilik yoluyla Türk vatanda l n n kazan lmas  ile ilgili bir 
tak m süre artlar  getirilmi tir. 

Karayolu Ta ma Kanunu ve Kara Ula t rma Yönetmeli i ile de insan 
kaçakç l  konusu düzenlenmi tir. Karayolu Ta ma Kanunu 19 Temmuz 
2003 ve Kara Ula t rma Yönetmeli i de 25 ubat 2004’te yürürlü e 
girmi tir. An lan Yönetmelik uyar nca, kaçak insan ta mac l  ve ticareti 
suçlar  ile di er baz  suçlar nedeniyle yarg  organlar  taraf ndan verilmi  ve 
kesinle mi  mahkûmiyet karar  bulunmas  halinde yetki belgesi sahiplerinin 
yetki belgeleri iptal edilmektedir. Bu suretle yetki belgeleri iptal edilenlere 
üç y l geçmedikçe yetki belgesi verilmemektedir. 

26 Eylül 2004 tarihinde yürürlü e giren 5237 say l  Türk Ceza 
Kanunu’nun 79. maddesi göçmen kaçakç l n n tan m n  yapm  ve buna 
ili kin cezai hükümleri düzenlemi tir. Madde, göçmen kaçakç l  için 3 
y ldan 8 y la kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezas n  getirmi tir. 
Kanunun uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri 2010 y l nda ilgili maddeye 
“Suç te ebbüs a amas nda kalm  olsa dahi tamamlanm  gibi cezaya 
hükmolunur” ifadesinin eklenmesi ile giderilmi tir. 2010 y l nda çi leri 
Bakanl  taraf ndan “Yasad  Göçle Mücadele” ba l kl  ve 2010/18 say l  
Genelge yay nlanm t r. Genelge düzensiz göç ve göçmenlerle ilgili 
hususlar  düzenlemektedir. Ayr ca, 2003 tarihli ltica ve Göç Strateji 
Belgeleri ve 2005 tarihli ltica ve Göç Ulusal Eylem Plan , 2007 y l nda 
kabul edilen Müktesebat Uyum Program , 2008 tarihli AB Müktesebat n n 
Üstlenilmesine li kin Ulusal Program da düzensiz göçle ilgili hükümler 
içermektedir. 

Sunumumun bu bölümünde göç yönetimi, kurumumuz ve kanunumuzla 
ilgili baz  bilgileri vermek istiyorum. Göç sorunlar n n etkin yönetimi 
aç s ndan dünyadaki örnekleri gibi, görev alan na yönelik strateji ve güncel 
politikalar  geli tirip uygulayan, insan haklar  odakl , nitelikli personel ve 
sa lam bir maddi alt yap yla donanm , yetkin bir kurumsal yap lanmaya 
ihtiyaç duyulmas  nedeniyle; insan odakl , günümüz göç gerçeklerini 
skalamayan ve ayn  zamanda ülkemizin menfaatleri ekseninde haz rlanm  

bir Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu mevzuat m za 
kazand r lm t r. 

Kanun gere i çi leri Bakanl ’n n “ba l ” kurulu u olarak göç 
sistemini ilgili tüm kurum ve kurulu larla i birli i ve koordinasyon içinde 
yönetmek ve bu alandaki kurumsal sorumlulu u üstlenmek üzere Göç 
daresi Genel Müdürlü ü kurulmu tur.  
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Türkiye’nin geli en demokrasi standartlar yla paralellik arz eden bu 
durumun, üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olarak göç yönetimimizin AB 
ve üye ülkelerle uyumuna son derece olumlu katk lar  olacakt r. 

6458 say l  Yabanc lar ve Uluslararas  Koruma Kanunu, 11 Nisan 2013 
tarihli ve 28615 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir. 
AB ile müzakere sürecinde, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ba l kl  24. 
Fas l kapsam ndaki çal malara önemli katk  sa layacak olan Kanun; 
Yabanc lar, Uluslararas  Koruma ve Göç daresi Genel Müdürlü ü te kilat 
yap s  olmak üzere üç ana bölümden olu maktad r. Hâlihaz rda te kilat 
yap s n  düzenleyen hükümleri yürürlükte olup di er hükümleri için 1 y ll k 
geçi  süresi öngörülmü tür. Genel Müdürlü ün merkez te kilat  yan nda 81 
ilde, 148 ilçede ta ra te kilat ; 15 göç mü aviri, 85 göç ata esinden olu an 
yurtd  te kilat nda 3000’den fazla kadrosu bulunmaktad r. 

Kanunun haz rlanmas nda, insan haklar  ile kamu düzeni ve güvenli i 
aras ndaki hassas denge gözetilmi  ve kar l kl  mekanizmalar n 
geli tirilmesine imkân sa lanm t r. Kanun uyar nca çi leri Bakan ’n n 
ba kanl nda Türkiye’nin göç politikas n n usul ve esaslar n  belirleyecek 
bir Göç Politikalar  Kurulu olu turulurken; Düzensiz Göçle Mücadele 
Koordinasyon Kurulu; Göç Dayan ma Kurulu ve Uluslararas  Koruma 
De erlendirme Komisyonu gibi mekanizmalar da hayata geçirilmi tir. 

Genel Müdürlü ün görev ve yetkilerini düzenleyen Kanunun 104 üncü 
maddesinde düzensiz göç konusunda Genel Müdürlü ün görevi; “Düzensiz 
göçle mücadele edilebilmesi amac yla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum 
ve kurulu lar  aras nda koordinasyonu sa lamak, tedbirler geli tirmek, al nan 
tedbirlerin uygulanmas n  takip etmek” olarak ifade edilmekte ve Genel 
Müdürlü ün Yabanc lar Dairesi konuyla ilgili olarak görevlendirilmektedir. 

Daire ba kanl klar  ve görevlerini düzenleyen 108 inci maddede 
Yabanc lar Dairesi Ba kanl n n görev ve yetkileri bölümünde; “Düzensiz 
göçle ilgili i  ve i lemleri yürütmek” ve “Düzensiz göçle mücadele 
edilebilmesi amac yla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kurulu lar  
aras nda koordinasyonu sa lamak, tedbirler geli tirmek, al nan tedbirlerin 
uygulanmas n  takip etmek”; Yurtd  te kilat n  düzenleyen kanunun 110 
uncu maddesinde ise bu konuda; “Düzensiz göçe konu yabanc lar n s n r d  
edilece i veya gönüllü geri dönü lerinin sa lanaca  ülkelerde bu faaliyetleri 
kolayla t rmak amac yla gerekli temas ve ba lant lar  kurmak” ifadesi yer 
almaktad r.  

Düzensiz göçle mücadele ile ilgili 6458 say l  kanunun maddelerine 
genel çerçevede öncelikle de inmek istiyorum. Bu kapsamda ilk ikamet ve 
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çal ma izinleri ülke d ndan verilecektir. Bunun anlam  yabanc lar n 
Türkiye’de kal  amaçlar  önceden belirlenecek gerekli belgelerin ülkeye 
girmeden al nmas n  sa lamakt r. Ba vurular n reddi yurtd ndan yap laca  
için yabanc n n Türkiye’den s n r d  edilmesi külfeti ortadan kalkacak, 
ülkemizin düzensiz göçle mücadelesi yurtd ndan ba lat lm  olacakt r. 
kinci olarak, ulusal sorun olmaktan ç k p uluslararas  bir sorun halinde 

gelen düzensiz göçle mücadelenin hukuki altyap s  güçlendirilecek ve bu 
alandaki mücadele etkin hale getirilecektir. Bunun sonucunda Avrupa nsan 
Haklar  Sözle mesi’nin bu alandaki hükümleri ile tam uyum sa lanacak 
ülkemiz aleyhine Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi’nin verebilece i ihlal 
kararlar n önüne geçilebilecektir. 

Yabanc lar n s n r d  i lemlerinde güvenceler ve etkin itiraz usulleri 
getirilmektedir. S n r d  etmek karar na kar  idari yarg ya yap lan 
itirazlar n sonuçland r lma süresi ve süreci k salt lacakt r. Geri gönderme 
merkezleri bu kapsamda Bakanl k taraf ndan bizzat i letilebilece i gibi 
kamu kurum ve kurulu lar  ile Türkiye K z lay Derne i gibi sivil toplum 
kurulu lar na da protokolle i lettirilebilecektir. 

Kanunla “Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu” 
olu turularak özel bir yap lanma getirilmi tir. Yabanc lar ve Uluslararas  
Koruma Kanunu’nun 116’nc  maddesinde düzensiz göç konusunda spesifik 
çal acak bir yap  olarak düzenlenmi  bulunan bu Kurul, Bakanl k Müste ar  
veya görevlendirece i müste ar yard mc s  ba kanl nda, Genelkurmay 
Ba kanl , Çal ma ve Sosyal Güvenlik ve D i leri Bakanl klar  ile Milli 
stihbarat Te kilat  Müste arl , ilgili kolluk birimleri ve Genel Müdürlü ün 

en az daire ba kan  seviyesindeki temsilcilerinden olu ur. 

Kurul toplant lar na, ilgili kamu kurum ve kurulu lar n n merkez ve 
ta ra birimleri, sivil toplum kurulu lar , uluslararas  kurulu  temsilcileri ile 
konuyla ilgili uzmanlar ça r labilir. 

Kurulun görevleri unlard r; 

Düzensiz göçle etkin ekilde mücadele edilebilmesi amac yla kolluk 
birimleri ve ilgili kamu kurum ve kurulu lar  aras nda koordinasyonu 
sa lamak. 

Düzensiz olarak Türkiye’ye giri  ve Türkiye’den ç k  yollar n  tespit 
ederek önlemler geli tirmek. 

Düzensiz göçe yönelik tedbirler geli tirmek. 

Düzensiz göçle mücadele alan nda mevzuat olu turma ve uygulama 
çal malar n  planlamak ve uygulanmas n  izlemek. 



101 

6458 say l  kanun genelinde düzensiz göçle mücadele tedbirler 
unlard r;  

“Belge kontrolü” sayesinde seyir halindeki ta tlarla, havaliman  transit 
alanlar ndaki belge kontrolleri ve kapsaml  kontrol yap lmas n  öngören 
düzenlemeler getirilmi tir. 

Türkiye’ye giri lerine izin verilmeyerek geri çevrilecek yabanc lar n 
kimler oldu u ayr nt l  bir ekilde düzenlenmi tir. Kalaca  sürede 
yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmayanlar ile Türkiye’ye giri , 
Türkiye’den geçi  veya Türkiye’de kal  amac n  hakl  nedenlere 
dayand rmayan yabanc lar ülkeye al nmayarak geri çevrilecektir. 

“Türkiye’ye giri  yasa ” düzenlemesiyle, Türkiye d nda olup kamu 
düzeni ve güvenli i aç s ndan Türkiye’ye girmesinde sak nca 
görülenlerin Türkiye giri leri önceden yasaklanabilecektir. 

Vizeler esas itibariyle konsolosluklarca verilecek s n r kap lar ndaki 
vizeler istisnai uygulamaya dönü türülecektir. Ayr ca Türkiye’den 
transit geçecek yabanc lara havaliman  transit vizesi art  
getirilebilecektir. 

Vizeler sahtecili e konu oldu u ya da üzerinde silinti, kaz nt , tahrifat 
yap ld  anla ld nda derhal iptal edilecektir. 

Bakanlar Kurulu, yabanc lar n Türkiye’ye giri lerini belli artlara 
ba lay c  veya k s tlay c  her türlü önlemi almaya yetkili olacakt r. 

lk ikamet izinleri de konsolosluklarca verilece inden düzensiz göçle 
mücadele yurtd ndan ba lat lm  olacakt r. 

Anla mal  evlilik yoluyla ikamet izni al nmas n  önleyici tedbirler 
getirilmi tir. Yeterli üphe varsa bu evlilikler ikamet izni verilmeden 
önce ara t r lacakt r. Bu ara t rma, izin verildikten sonra da 
yap labilecektir. 

Hangi yabanc lar hakk nda s n r d  etme karar  al naca  aç kça 
belirlenmi  olacakt r. S n r d  edilecek yabanc lar n bar nd rma dâhil 
ülkeden ç k lar  yapt r l ncaya kadar olan i lemlerinde kolluk 
kuvvetlerimiz me gul edilmeyecektir. Bu i lemler, l Göç daresi 
Müdürlükleri taraf ndan yerine getirilecektir. 

Düzensiz göçün bir ba ka boyutu da insan ticaretidir. nsan ticareti, 21. 
yüzy lda köleli in yeniden ortaya ç km  ekli olarak insanlar n temel hak ve 
hürriyetlerini ortadan kald ran, insan haklar n n a r ihlali, insanl k onuruna 
ve bütünlü üne kar  i lenmi  bir suç türü olup bugün dünyada silah ve 
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uyu turucu kaçakç l ndan sonra getirisi en yüksek üçüncü illegal faaliyet 
alan  haline gelmi tir. Konunun adli yönü Türk Ceza Kanununun 80 inci 
maddesinde düzenlenmektedir. 

Türkiye, “S n r A an Organize Suçlarla Mücadele Sözle mesi”ni ve bu 
Sözle menin eki olan “ nsan Ticaretinin, Özellikle Kad nlar n ve Çocuklar n 
Ticaretin Önlenmesine, Durdurulmas na ve Cezaland r lmas na li kin 
Protokolü (Palermo Protokolü) 13 Aral k 2000 tarihinde imzalanm t r ve bu 
tarihten itibaren insan ticareti suçuyla mücadeleye yönelik daha etkin 
çal malar yapmaktad r.  

6458 say l  kanunda insan ticareti ma durlar na veya insan ticareti 
ma duru olmas  yönünde güçlü üphe bulunanlara ikamet izni verilmesi 
öngörülmektedir. Kanunla ayr ca, Göç daresi Genel Müdürlü ü bünyesinde 
nsan Ticareti Ma durlar n  Koruma daresi Ba kanl  kurulmu tur. AB 

müktesebat  ile uyumlu insan ticareti ile mücadele konusundaki çerçeve 
kanun çal malar  devam etmektedir. 

Bir insan n ba ka bir kimse taraf ndan istismar edilmesi eklinde 
gerçekle en insan ticareti fiili, insan  temel hak ve hürriyetlerinden yoksun 
b rakmakta ve insan , onuruyla ba da mayan muamelelerle kar  kar ya 
getirmektedir. 

nsan ticareti bugün dünyada silah ve uyu turucu kaçakç l ndan sonra 
getirisi en yüksek 3. illegal faaliyet alan  haline gelmi tir. nsan ticareti, 
dünya çap nda en ciddi suçlardan biri, insan haklar n n a r ihlali, insanl k 
onuruna ve bütünlü üne kar  i lenmi  bir suç, ça m z n kölelik ekli ve 
ço u zaman s n r a an nitelikte organize bir suç olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye’de insan ticareti suçu ço unlukla cinsel istismar ekseninde 
gerçekle se de kad nlar n, erkeklerin ve çocuklar n insan ticareti suçuna 
maruz kalabilecekleri ve insan ticaretinin farkl  formlar na konu 
olabilecekleri gerçe ini de göz önünde bulundurmaktad r. gücü temelinde, 
zorla çal t rma da insan ticareti ekli olarak kar m za ç kabilmektedir. 

Düzensiz göç kapsam nda yer alan insan ticareti boyutunda 2004-2013 
(Ekim 2013 sonu) itibar yla 1.321 ma duru tespit edilmi tir. Ayn  dönem 
içerisinde yakalanan insan taciri say s  2.247 olarak gerçekle mi tir. 

6458 say l  kanunla insan ticareti ma durlar na veya insan ticareti 
ma duru olmas  yönünde güçlü üphe bulunanlara ikamet izni verilmesi 
öngörülmektedir. Otuz gün süreli bu ikamet izni, ma durlara iyile meleri ve 
yetkili makamlarla i birli i yap p yapmayacaklar na karar verebilmeleri için 
dü ünme süresi tan may  amaçlamaktad r ve ma durun güvenli i, sa l  
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veya özel durumu nedeniyle en fazla alt  ayl k sürelerle uzat lacakt r. Ancak, 
bu iznin süresi toplam üç y l  geçmeyecektir. 

nsan ticareti ma durlar n n korunmas  bak m ndan önemli olan bu 
düzenleme, Türk hukukuna ilk defa girmi tir ve ülkemizin 19 Mart 2009 
y l nda imzalad  Avrupa Konseyi nsan Ticaretine Kar  Eylem 
Sözle mesi’yle de uyumludur. 

Kanun ile ayr ca, Göç daresi Genel Müdürlü ü bünyesinde nsan 
Ticareti Ma durlar n  Koruma Dairesi Ba kanl  kurulmu tur. AB 
müktesebat  ile uyumlu insan ticareti ile mücadele konusundaki çerçeve 
kanun çal malar  devam etmektedir. 

Sonuç olarak 6458 say l  kanunun kabulüyle;  

Kanunla düzenlenmesi gerekirken, daha çok ikincil düzenlemelerle 
yürütülen göç alan , kanun ve kanun temelinde haz rlanacak 
düzenlemelerle yürütülmeye ba lanarak uluslararas  insan haklar  
standartlar na uyumlu göç sistemi hayata geçirilmi , 

Uluslararas  bir sorun haline gelen düzensiz göçle mücadelenin hukuki 
alt yap s n n güçlendirilmesi ve etkinle tirilmesi; düzenli göçte ise 
bürokratik i lemlerin olabildi ince azalt larak tutarl l k ve güvene 
dayal  bir göç yönetimi anlay n n hakim k l nmas  sa lanm , 

nsan haklar  temelinde, özgürlük ve güvenlik aras ndaki hassas 
dengenin korundu u, uluslararas  insan haklar  normlar na ve AB 
müktesebat na uygun, göç alan nda ihtiyaç duydu umuz hukuki, idari 
ve fiziki alt yap ya uygun etkin ve yönetilebilir bir göç sistemi 
kurulmu tur. 
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