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 57 sayılı Genelge 

 Önemli bir AİHM kararı: D ve diğerleri / Türkiye 
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 Karaburun olayı 

 Irak vatandaşı V.H.M. 
 İran vatandaşı Ahmet (mahlas isim) 
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tarihinde düzenlediğimiz çalıştay 

 

 
 

 
 

 

 
MÜLTECİ HAKLARI KONUSUNDA TÜRKİYE’DE SON ZAMANLARDAKİ 

GELİŞMELER  
 

 
Henüz Türkiye‟de genel kamuoyu açısından ciddi anlamda bir farkındalık oluşmamış 
ise de bir süredir iltica hukuk sürecimizin çok önemli bir dönemeç noktasında 
bulunmaktayız. Türkiye bu konudaki tarihi mirasından bu gün çok ayrı bir yerde 
duruyor ve bu konumun yine “dış faktörler” ile değişmesi gündemde. Konu hakkında 
ülkemizde çok az sivil toplum kuruluşu, çok az akademisyen ve avukat çalışıyor ve 
konu gündemimize çok az giriyor. Çünkü bu sorunun konusunu oluşturan kişiler 
vatandaşımız olmayan ve hayatın kıyısında yaşama tutunmaya çalışan “yabancılar”. 
Oysa, bu süreç içinde alınacak kararlar ve buna bağlı olarak değiştirilecek mevzuat 
Türkiye‟deki resmi mevcut insan hakları perspektif ve uygulamamızı ciddi olarak 
ilgilendirmekte.  
 
Türkiye, bu gün dünyada doğu-güneyden batı-kuzeye giden ve tarihteki misyonunun 
aksine hiç de ipeksi olmayan ve istenmediği için yasa dışı olmak zorunda kalan bir 
göç yolu üzerinde bulunmakla önemli bir nüfus hareketi için “geçiş ülkesi” dir. 
Özellikle doğu Avrupa ülkelerinden gelen ve aslında iş arayan bazı kimseler için ise 
Türkiye göç yollarında bir “varış ülkesi”dir. Yine, birçok Türk soylu ve tarihi Osmanlı 
hinterlandı içinde kalan Balkan, Kafkas, Orta Asya ve hata bazı Orta Doğu ülkeleri 
halkları açısından Türkiye “varış ülkesi” olarak özlem duyulan bir coğrafya olduğu 



 3 

bilinmektedir. Avrupa sığınmacı nüfusunda ise Türkiye önemli sayıda bir nüfus için 
“kaynak ülkesi” olma özelliği göstermektedir. Kuşku yok ki, Türkiye‟de yakalanan 
veya basına haber konusu olan nüfus, buzdağının sadece görünen yüzüdür. 1970 li 
yıllar ile kıyaslandığında göçü de içine alan nüfus hareketleri yol ve rotaları ciddi 
anlamda değişmiştir. Hareket halinde olan bu nüfusun bir kısmının ekonomik 
nedenler ile göç eden göçmenler olduğu gerçekliğini kabul etmemizin yanı sıra diğer 
bir kısmının doğu ve güneyimizdeki bazı ülkelerdeki etnik, ideolojik, dini ve benzeri 
baskılardan ötürü hapis, işkence veya ölüm cezası gibi “zulüm” tehditlerinden kaçan 
mültecilerden müteşekkil olduğu da tüm dünya kamuoyunca bilinmektedir. 
 
Türkiye tarihi mülteci hakları konusunda göreli oldukça iyi sayılabilecek bir geçmişe 
sahiptir. Ancak günümüzde hem hukuk hiyerarşimizde konuya biçmiş olduğumuz dar 
mevzuat, hem kolluktaki uygulamacılarda görülen konuya ilişkin bilgisizlik ve 
„yabancıya‟ dair tahammülsüzlük, toplum olarak konuya kör ve sağır oluşumuz  
nedeniyle “onlar” gündemimize hiç gir(e)miyorlar. Çok ciddi sayılabilecek rakamlara 
ulaşan bir nüfus hareketi Türkiye‟de bu sorunu sıcak bir şekilde yaşarken ve 
Türkiye‟de özellikle bazı illerde bu sorun sadece dar çerçevede bazı ilgilileri 
“uğraştırırken” konu Türkiye kamuoyunun gündeminde olması gereken yoğunlukta 
değerlendirilemiyor. Oysa şimdi bu konuda çok fazla düşünme ve tarihi/insani 
sorumluluğun yeniden kuşanılması için bir fırsat önümüzde durmakta. Türkiye-AB 
üyelik müzakere sürecinde ve müktesebat uyum çalışmalarında konu hakkında 
yapılması gereken çok iş var ve bu vesile ile Türkiye‟deki mülteci hukuku 
perspektifine ve uygulamasına sivil toplumun da katkısı ile çok önemli ve olumlu bir 
açılım getirilebilir. 
 
Ancak son dönemde Türkiye‟nin AB üyelik müzakere sürecinde yaşanan 
“duraksamanın” genel anlamda insan hakları düzenlemelerine olumsuz etkileri 
gözlemlendiği gibi benzeri olumsuz trend iltica alanında da görülmektedir. 2005 
yılında ilan edilen Türkiye‟nin konuya ilişkin Ulusal Eylem Planında (UEP) yapılan 
tespit ve değerlendirmeler hep olumlu bir çizgide olmakla birlikte iltica hukukuna 
ilişkin gelişme ve büyümenin “coğrafi sınırlamanın kaldırılması” sorunu başta olmak 
üzere genel anlamda “AB üyelik sürecinin tamamlanması ve ekonomik faturanın 
paylaşılması” ön şartlarına bağlı tutulduğu UEP‟ndan bilinmektedir. Buna bağlı olarak 
da AB üyelik sürecinde yaşanan duraksama direkt olarak bu alanda yapılması 
gereken hukuki düzenlemeler ve UEP‟nda açıklanan kurumların gelişmesini 
kanaatimizce olumsuz etkilemiştir. Oysa İHEB madde 14‟de düzenlenen temel bir 
insan hakkına ilişkin bu alandaki tüm düzenlemelerin Türkiye‟nin siyasi ilişkiler 
geleceğinden bağımsız olarak ve sadece insan hakları temelinde değerlendirilmesi 
gerekliliğini savunmaktayız.  
 
BMMYK’nin Mart 2007’de yayınladığı istatistiklere göre Türkiye’de sığınma 
prosedürüne başvuranların 2002-2006 yılları arasındaki sayıları toplam 20.120 kişi. 
Bunların yıllara göre dağılımı şöyle: 
 
2002  2003  2004  2005  2006 
3800  3950  3910  3910  4550 
 
Buna göre 2006 yılında bir önceki yıla göre %16 daha fazla sığınmacı başvurusu 
alınmış durumda. 
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Dünyada ise çeşitli ülke grupları açısından 2002-2006 yılları arasındaki toplam 
başvuru sayısı; 2005 ve 2006 yıllarına göre başvuranların sayısı ve aradaki oran 
şöyle: 
 
AB (tümü) ülkeleri için: 
Toplam (2002-2006)   2005  2006  Aradaki Fark (2005-
2006) 
1.501.580   241.180 199.850  %17 düşüş 
 
 
Kanada, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda için: 
Toplam (2002-2006)   2005  2006  Aradaki Fark (2005-
2006) 
492.720   72.850  79.440   % 9 artış 
 
 
50 Ülke Baz alındığında (Avrupa + Avrupa Dışı Sanayileşmiş Ülkeler)  
Toplam (2002-2006)   2005  2006  Aradaki Fark (2005-
2006) 
2.173.150   338.350 303.430  %10 düşüş 
 
Sanayileşmiş ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvurularındaki 
azalma bu ülkelere iltica etme konusundaki bir niyet azalmasını göstermemekte, bu 
ülkelerin etrafındaki kale duvarlarının fiziken ve hukuksal olarak yükseltilmesinin iltica 
yollarını tamamen zorlaştırdığı anlamına gelmektedir.  
 
Yine BMMYK‟nın verilerine göre 2006 yılı içinde BMMYK‟nin ilgi alanı içinde olanlar: 
 
Mülteciler BMMYK‟nin Yardım Ettiği Kişiler  Sığınma Arayanlar Dönen Mülteciler 
9.894.480 4.499.110    741.610  742.050 
 
 
IDP‟ler Dönen IDP‟ler Vatansızlar  Diğerleri  TOPLAM 
14.234.060 1.883.920  5.819.000  1.045.430  34.360.550 
(IDP: Ülkesi içinde yerinden edilmiş nüfus) 
 
 
1994 YÖNETMELĠĞĠNĠ DEĞĠġTĠREN 2006 YÖNETMELĠĞĠ 
 
Ulusal Eylem Planında sinyallerinin verilmesinden sonra 1994 Yönetmeliğini ciddi 
anlamda değiştiren ilk Yönetmelik değişikliği Bakanlar Kurulu‟nun 2006/9938 karar 
sayısı ile 16.01.2006 tarihinde kabul edilmiş, Resmi Gazetenin 27.01.2006 tarihli 
nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikte küçük ama 
uygulamada ciddi yeniliklere yol açabilecek fırsatlar uygulayıcılara sunulmuştur. 
Bunları kısaca değerlendirmek gerekirse; 
 

 Yönetmeliğin 1. maddesi ile 1994 Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yapılan 
değiĢiklik ile; çokça eleştirdiğimiz 10 günlük başvuru süresi kaldırılmış, 
“gecikmeden” ve “makul olan en kısa süre içerisinde” ifadeleri ile “makul süre” 
kavramı mevzuatımıza girmiştir. Gerçi Danıştay‟ın ve Jabari/Türkiye kararı ile 



 5 

de AİHM‟nin bu 10 günlük başvuru süresinin hak düşürücü süre olarak 
uygulanmasının ciddi olarak eleştirilmesinden sonra son birkaç yıldır EGM 
Yabancılar Şubesi tarafından bu sürenin çok katı uygulanmadığı bilinmekte ise 
de “makul süre” tanımlamasının mevzuatımızda yerini alması tabi ki olayın 
muhatapları açısından daha güven verici bulunmaktadır. Bununla birlikte tabi 
ki bu kavramın sığınmacılar aleyhine olumsuz uygulamalar için de mazeret 
teşkil edebilecek bir potansiyel taşıdığı kabul edilmelidir.  

 

 Yönetmeliğin 2. maddesi ile 1994 Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yapılan 
değiĢiklik ile; ilk kez İç İşleri Bakanlığının sahip olduğu tekel mülakat yapma 
ve karar verme yetkisini Valiliklere devretmesinden (yani “yetki devri”nden) 
bahsedilmektedir. Bu durumun merkeziyetçiliği, bürokrasiyi ve zaman 
faktörünü de içine alan usul ekonomisini olumlu etkileyeceği açıktır. Konu 
hakkında çalışacak personelin bu Valilikler bünyesinde istihdam edileceğinin 
belirtilmesi uzun süredir konu hakkında eğitim eksikliği eleştirilen Yabancılar 
Şubesi personelinin geleceği adına çok umut verici olmuştur. Her ne kadar bu 
durumun şimdilik sadece Ankara ve İstanbul Valilikleri için düşünüldüğü 
biliniyor ise de gelecekte bu durumun yavaş yavaş tüm Valiliklere 
dağıtılmasının yasal zemini bu madde ile sağlanmıştır. Yine bu maddede 
“mülakatçının görüşünün de” İç İşleri Bakanlığına ulaştırılacak dosya 
kapsamına alınması ve 1994 Yönetmeliğinde prosedür süresince “denetim ve 
gözetim altında bulundurulması” gereken “yabancı” nın artık bir merkez veya 
misafirhanede veya gösterilecek bir yerde “serbest ikamete” tabi tutulacak 
olduğunun bildirilmesi konuya ilişkin mevzuat metnine yansıyan olumlu bakış 
açısının genişlemesi olarak değerlendirilmektedir. 

 

 Yönetmeliğin 3. maddesi ile 1994 Yönetmeliği’nin 6. maddesinde yapılan 
değiĢiklik ile; kararı verme durumunda bulunan İç İşleri Bakanlığı‟nın başta 
Dış İşleri Bakanlığı olarak ilgili Bakanlıklardan görüş alma yükümü kaldırılmış, 
bunun yanı sıra karar verme konusunda “uygun göreceği” Valiliklere bu 
yetkisini devredebilmesi konusunda hukuki imkan sağlanmıştır. Ne var ki, 
bürokrasinin azalması adına umut vadeden bu açılımın hemen akabinde 
Avrupa‟da da insan hakları kuruluşlarınca çokça eleştirilen “hızlı prosedür” 
hukuki bir tanımlaması ve arka planı olmamasına rağmen mevzuatımıza 
sessizce giriş yapmıştır. Üstelik bu prosedüre kimlerin ve hangi durumlarının 
gireceği somut olarak belirtilmesi gerekirken “gerekli görülen durumlarda” bu 
yola başvurulabileceği belirtilmekle yetkililere oldukça geniş ve ucu açık bir 
takdir marjı sağlanmıştır. Keza, “daha hızlı karar verilebilmesi için” 
sağlanmaya çalışılan bu mekanizma ile olumsuz kararlara karşı 15 gün olan 
normal itiraz süresinin “daha kısa olarak belirlenebileceğinin” imkanının 
sağlanmış olması asla kabul edilemez. Bu Yönetmelik maddesine göre “yetkiyi 
devr almış” bir Valilik uygulayıcısının –mesela- “ben senin hakkında itiraz 
süresini 1 saat olarak tespit etmeyi gerekli görüyorum” diyebilmesi hukuken 
mümkündür. Bunu bizim kabul edebilmemiz ise mümkün değildir.  

 
Yeri gelmişken, itiraz üzerine verilen nihai kararla ilgili hakkındaki tüm 
prosedür mekanizmalarının bitmiş olduğu ve artık “yabancılarla ilgili genel 
hükümler çerçevesinde” Türkiye‟den çıkarılması gerektiğine dair yanıltıcı 
izlenimin bu Yönetmelik içinde de muhafaza edilmeye çalışıldığını 
eleştirmemiz gerekmektedir. Her ne kadar UEP‟nında idarenin bu nihai 
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kararından sonra yargı yolunun açık olduğu ve bu yola giden kişiler açısından 
sürecin bekleneceği ifade ediliyor ise de uygulamada –bu Yönetmelik 
hükümlerinde olduğu gibi- sanki “yargı denetimi hiç yokmuş gibi” bir hava 
estirilmek istenmektedir. Jabari/Türkiye kararında etkili bir başvuru yolu olarak 
kabul edilmeyen konu hakkındaki Türk İdari Yargısının halen “yürütmenin 
durdurulması” talepleri karşısında yeterince hızlı davranmamak şeklindeki 
kayıtsızlığını devam ettirmesi uygulamada bu denetim mekanizmasının 
taşıması gereken sorumluluğa ve hak etmesi gerektiği popülariteye 
kavuşmasını engellemektedir.  
 
Her ne kadar Türkiye‟de yaygın uygulama olarak her hangi bir idari işlem 
hakkında mümkün olan yargı yolları muhataplara belirtilmemekte ise de, bu 
durumun Anayasa madde 40/2‟de 03.10.2001 tarihinde yapılan ekleme ile 
artık değiştirilmesi gerektiğini görmemiz gerekmektedir. Bu Anayasa 
maddesine göre idari işlemlerin sonucunun bildirilmesinin yanı sıra bu idari 
işlemlere karşı gidilebilecek yargı mekanizmalarının tam olarak adresi ve 
süresi ilgiliye bildirilmek zorundadır. Üstelik burada hakkında en hayati karar 
verilen kişilerin ülkemizde dil bilmeyen, hukuk mevzuatımızı bilmeyen, bilen 
kişi-kurum ve avukatlara erişim imkanlarını da bilmeyecek durumda olan 
sığınmacılar olduğu gözetilerek daha hassas davranılması gerektiğini 
belirtmemiz gerekmektedir. Bu nedenle bu duruma ilişkin hakları içerir 
bildirimin yapılmasına dair hükümlerin bu Yönetmelik kapsamına alınmamış 
olmasını bir eksiklik olarak değerlendirmekteyiz. 
 

 Yönetmeliğin 4. maddesi ile 1994 Yönetmeliği’nin 7. maddesinde yapılan 
değiĢiklik ile; Bakanlığın ”ilgili kişilerin” başta sosyal gereksinimleri olmak 
üzere temel bir takım ihtiyaçlarının karşılanmasında BMMYK ve Uluslararası 
Göç Örgütü (UGÖ-IOM) yanı sıra ilk kez “sivil toplum örgütleri ile” de 
işbirliğinde “bulunabileceğinin” belirtilmesi tabi ki memnuniyet vericidir. Esasen 
bu alanda –olması gerektiği gibi- sivil toplum sorumluluk ve süreç içindeki 
rolünü daha da çok arttırmalı ve sadece dernek ve vakıflardan olun insani 
yardım kuruluşları değil, yasal sorumlulukları da bulunan belediyeler de aktif 
yardım alanları oluşturmalıdır.  

 

 Yönetmeliğin 5. maddesi ile; “iltica-sığınma alanında eğitim almış” personel 
tanımına ilk kez atıf yapılarak konu hakkında uzmanlık eğitimi almış ve alacak 
kişilerin sahada görevlendirileceği vurgulanmıştır. Konunun rutin bir kolluk 
kuvveti hizmeti dışında belirli bir uzmanlık eğitimi gerektirdiği bilinmektedir. 
UAP‟ nda da bu konuda eğitime önemli bir yer verilmiştir. Şüphesiz eğitim 
almış bir personel uygulamasında pratikte görülen pek çok sorunun 
görülmeyeceği umudu vardır. 

 
Non-refoulement (geri gönderilmeme) ilkesinin sağlaması gerektiği güvencelere bu 
Yönetmelikte de yer verilmemesini bir eksiklik olarak değerlendirmekteyiz. 
 
 
SAHADAKĠ KOLLUK KUVVETĠ UYGULAYICILAR ĠÇĠN EL MEVZUATI :  
22 HAZĠRAN 2006 TARĠHLĠ UYGULAMA TALĠMATI ( 57 SAYILI GENELGE )  
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Genelgeler hiç şüphesiz sahadaki uygulayıcı konumundaki kolluk kuvvetleri 
açısından en önemli hukuki metinlerdir. Uluslararası sözleşmeler, Protokoller, 
Anayasa hükümleri ve hatta kanun ve yönetmelikler belirli bir hukuk alt yapısı ve 
yorum gücünü zorunlu kıldıklarından genelgeler direkt olarak uygulayıcılar için bir 
rehber mahiyetindedir. Bu nedenle genelgeler çok önemli olduğu kadar –özgürlük 
alanlarını dar yorumlama potansiyeli ve buna karşı hak savunucuları tarafından 
yapılacak izahların “muhatapsız kalması” rizikosu karşısında çok da tehlikelidir. 
Genelgeler konusundaki bu genel kaygılarımızın 57 sayılı genelge için de geçerli 
olduğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle bu genelgenin Ulusal Eylem Planında 
belirlenen ve deklare edilen iyimser bakış açısına muhalif duruşu kaygılarımızı 
arttırmaktadır. 
 
57 sayılı genelgede başta insan hakları hukuku konumu ve Türkiye‟nin AB süreci ve 
AB‟nin konuya ilişkin müktesebatı değerlendirme altına alınmıştır. Bundan sonraki 
“tanımlar” kısmında coğrafi sınırlamaya sahip Türkiye‟nin 1994 Yönetmeliğinden bu 
yana süregelen ve birazda “kendine özgü” mülteci terminolojisi yeniden tanımlanma 
imkanı bulmuştur. Genelgede genel anlamda Türkiye‟deki tüm iltica süreci 
değerlendirme alna alınmış ve hangi aşamada nasıl bir yol takip edileceği detaylı bir 
şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte genelgede İç İşleri Bakanlığına 
geniş bir takdir ve insiyatif alanı verildiği görülmekte ve “güvenlik” kaygısının öne 
çıktığı ve maalesef sığınmacı hakları açısından olumsuz sayılabilecek bir bakış açısı 
yoğunluğunu hissettirmektedir.  
 
57 sayılı genelgenin mülteci alanındaki ulusal mevzuatımız olan 1994 ve 2006 
Yönetmelikleri ile UEP‟ındaki durum tespiti ve niyet açıklamalarından daha olumsuz 
bir içeriğe sahip olduğuna inanmamıza neden olan bazı konu başlıkları şöyledir: 
 

 UEP 3.1.3. “idari işlem aleyhine iptal davası açılması”  başlığı altında “Başvuru 
sahibinin İçişleri Bakanlığınca verilen ikinci olumsuz karar aleyhine İdari yargı 
yoluna başvurması halinde, idare mahkemesinin kesin kararına kadar 
yabancının sınır dışı işlemini askıya alınmakta ve İçişleri Bakanlığı başvuru 
sahibinin bulunduğu ilde ikametine izin vermektedir”  denmekte iken, 
genelgenin “ikincil koruma ve insani mülahazalara dayalı ikamet izinleri” 
başlığı altında “… idari yargıya başvuru yaptığı için Türkiye’de ikametine izin 
verilmesine gerek olup olmadığı da değerlendirilmektedir” denmiştir. Bu 
noktada dava açma halinde otomatik olarak sağlanan güvencede takdire 
dayalı ve sığınmacılar aleyhine bir tutum değişikliğinden rahatlıkla 
bahsedilebilir.  

 

 Başvuru sahibi ve müdafisinin dosyaya erişim ve dosyadan kopya alma 
imkanlarına bu genelgede ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Oysa bu durum 
Avukatlık Kanunu ve AİHS 6. maddesinde tanımlanan adil yargılanma hakkına 
uygun bir sınırlama değildir. Dosyayı ciddi anlamda inceleme ve kopya alma 
imkanı olmadan sağlıklı bir idari ve yargı denetimi yapılabilmesi mümkün 
olmadığından bu düzenlemenin hukuka uygun olmadığını düşünmekteyiz.  

 
 

 Başvuru sahibine yönelik ilk olumsuz karar üzerine yapılan tebligatda bu 
karara karşı gidilebilecek yargı yolu ve süresi hakkında bilgi verilmesinin 
düzenlenmemiş olması Anayasa madde 49/2 hükmüne açık aykırılık 
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içermektedir. İdarenin sığınmacıların yaşamları hakkındaki bu en önemli ve 
hayati karara karşı yargı denetimi yoluna gitmesini yadırgamaması ve bu insan 
hakkına saygı göstererek gerekli kolaylıkları sağlaması beklenmektedir. 

 

 “Yakalanan kişilerin” iltica mekanizmasına erişimleri konusundaki sorunlar bu 
genelgede de devam etmektedir. Bu durumda yakalanan kişilerin yapılacak 
sorgularında  “ülkelerinden kaçış nedenlerinin” özel olarak irdelenmesi 
konusunda bu genelgede bir duyarlılık sergilenmediği gibi bu durumdaki 
başvurular hakkında idarede duyulan olumsuz bir önyargı kendisini 
hissettirmektedir. Buna bağlı olarak yukarıda 2006 Yönetmeliği‟nde kaygı 
duyduğumuz ve eleştirdiğimiz bir hususun burada tam da korktuğumuz şekilde 
karşımıza çıktığını görüyoruz: bu durumda yakalanan kişiler için 2006 
Yönetmeliğinde “makul süre”ye atıf yapılmış ve “hızlı prosedürden” gizlice 
bahsedilmiş olmakla bu genelgede 2 günlük bir itiraz süresi takdir edilmiştir. 
Bunun kabulü mümkün değildir; savunma hakkının bir genelge ile bu denli 
kısıtlanması hukuk hiyerarşisi açısından doğru değildir. 

 
 
TÜRKĠYE’DE GELECEK DÖNEM MÜLTECĠ HUKUKU UYGULAMASINA YÖN 
VEREBĠLECEK ÇOK ÖNEMLĠ BĠR AĠHM KARARI : D VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE 
 
Şüphesiz 22.06.2006 tarihinde karara bağlanan D ve diğerleri / Türkiye kararı bu 
alanda önümüzdeki dönemi etkileyebilecek çok önemli bir karardır. Çokça 
eleştirdiğimiz ama BMMYK‟nın bir BM organı olmasından ötürü kararlarının yargı 
denetimi kapsamına sokulamaması konusu bu karar ile ciddi anlamda tartışılır 
duruma girmiştir. Bu dosya kapsamında BMMYK Türkiye Ofisinin sığınmacı D ve 
ailesi hakkındaki olumsuz kararına bağlı olarak Türkiye Devletinin de vermiş olduğu 
olumsuz karar Mahkeme tarafından AİHS 3. maddesinin ihlali anlamına 
gelebileceğine karar verilmiştir. Bu anlamda Mahkeme olası sınır dışı işlemini 
durdurmuş ve başvuranlar lehine 5.000 Euro manevi tazminat ödenmesine karar 
verilmiştir. Bu dava aslında Türkiye‟deki sığınma başvurularının BMMYK tarafından 
red edilen ama yargı denetimine sokulamayan buz dağının altındaki kısmına işaret 
etmekte ve iltica alanına ilişkin tüm kişi ve kurumların kararlarının yargı denetimine 
tabi olduğunu bizlere göstermektedir. 
 
 
GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNDE TÜRKĠYE’DE BAZI ÖNEMLĠ BĠREYSEL VAK’A 
MÜLTECĠ HUKUKU ĠHLALLERĠ  
 
Karaburun olayı  
 
26 Eylül 2006 günü Karaburun / Küçükbahçe köyü açıklarında 5 Tunuslu, 1 Iraklı 
olmak üzere toplam 6 kişiye ölü; 19 Tunuslu, 5 Filistinli, 5 Iraklı ve 2 Lübnanlı toplam 
31 kişiye ise sağ olarak ulaşılmıştır. 3 Tunuslu kaybolmuş olup sonradan da 
bulunamamıştır. Yakalanan kişiler Yunanistan karasuları ile toprağına ulaşmalarına 
rağmen Yunanistan resmi birimlerince kendilerinin bir sürat motoruna bindirilerek 
Türkiye karasularına kadar getirildiklerini ve burada kısmen elleri serbest kısmen 
elleri bağlı olarak denize zorla atlamaya zorlandıklarını, kendisi atlamayanların da 
denize atıldıklarını dile getirmektedirler. Konu hakkında yerinde araştırma yapmak 
üzere olayın olduğu bölgeye giden, Uluslararası Af Örgütü – Türkiye Şubesi Bşk. Yrd. 



 9 

Av. Taner KILIÇ ve Av. Sibel YILMAZ‟dan oluşan temsilcilerin Karaburun Savcısı ile 
Jandarma Komutanı‟ndan ve Karaburun Kaymakamı‟nın verdiği izin ile görüştüğü sağ 
kurtarılan kişilerden aldığı bilgiler de bu haberleri teyit etmektedir. Uluslararası Af 
Örgütü – Türkiye Şubesi heyeti, sağ kurtarılan yabancıların bileklerinde oluşan 
ekimozları tespit etmiştir.  
 
UAÖ Türkiye Şubesi, bu şekilde yakalanan kişilerin iltica prosedürüne erişimlerinde 
ciddi sıkıntı ve sorunlar yaşandığını uzun süredir dile getirmektedir. Bu husus 
uluslararası kurum ve devlet raporlarınca da bir süredir eleştiri konusu yapılmaktadır. 
Zira, özellikle Türkiye‟nin batısında yakalanan veya bir şekilde gözaltına alınan 
kişilerin, iltica mekanizmasına erişme süreçleri oldukça sıkıntılı olmaktadır. Bu 
konuda, çok güzel örnek olaylar yaşansa da genel olarak yakalanan veya göz altına 
alınan kişilerin yapılan sorgularında, onların ülkelerinden ayrılış nedenlerinin 
irdelenmeyip, sadece insan kaçakçılarının bulunmasına ve Pasaport Kanunu‟na 
aykırılığa yönelik bir sorgu yürütülmesi ciddi anlamda bir sakatlık ve eksiklik 
oluşturmaktadır. Oysa yakalanan kişiler hakkında bu aşamada alınan karar, çok 
büyük hayati öneme sahiptir. Yapılacak sorguda bu kişilerin hukuki durumlarının 
1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmesi ihtimalinin belirmesi halinde, bunların 
iltica koruması altına sokulması, bu kapsam içinde değerlendirilemeyecek kişilerin ise 
buna uygun işlemlere tabi tutulması, ancak tüm bu idari kararların yargı denetimine 
tabi tutulması, bunun için de bu kişilerin başta avukata erişim olmak üzere adil 
yargılanma kriterlerinden yararlandırılması gerekmektedir.  
 
UAÖ Türkiye Şubesi; bu yöndeki kaygılarını İçişleri Bakanlığı‟na, Dışişleri 
Bakanlığı‟na, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü‟ne ve İzmir 
Valiliği Yabancılar Şube Müdürlüğü yetkililerine iletmiş ve bu yönde bir duyarlılık ve 
Türkiye‟nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda işlem 
yürütülmesini talep etmiştir. Zira, Türkiye‟nin çekince koymaksızın taraf olduğu 1951 
Sözleşmesi madde 33 ve geleneksel hukukta yer alan non-refoulement (geri 
gönderilmeme) ilkesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. maddesi ve İşkenceye 
Karşı BM Sözleşmesi 3. maddesi, bu tür durumlarda sınır dışı işlemlerinin ciddi 
anlamda kontrol altında tutulmasını gerektirmekte, yetkililere bu gereğin yapılması 
konusunda sorumluluk yüklemektedir. 
 
Konuya ilişkin 29.09.2006 tarihli basın toplantımız medyadan büyük ilgi görmüş ve 
ulusal ve Avrupa basınında yer almıştır. Bu etkiden sonra İç İşleri Bakanlığı bu 
konudaki her zaman benzer olaylarda yürüttüğü “idari pratiğini” değiştirmiş ve 
yakalanan kişilerin iltica prosedürü açısından sorgularının yapılması konusunda İç 
İşleri Bakanlığı BMMYK yetkililerini İzmir‟e davet etmiş ve bu kişilerle görüşülmesini 
sağlamıştır. Ne var ki maalesef, bu süreç içinde yakalanan Iraklılar hemen sınırdışı 
edilmişlerdir (daha sonraki tarihlerde bizlerin görüştüğü bu Iraklı 5 kişinin hiç 
“yakalananlar listesinde” yer almadığı, bu listeden çıkarıldığı, adeta “buharlaştırıldığı” 
tarafımızdan gözlemlenmiştir). Bu uygulama değişikliğinin bu olaya münhasır olarak 
kalmaması, benzer tüm olaylarda bu uygulamanın geliştirilmesi gerektiğine dair 
örgütümüz yine yukarıda belirtilen kurum ve kişilere birer mektup göndermiştir. 
Benzeri uygulamaların bir sistem halinde devam etmesi konusunda 57 sayılı 
Genelgede düzenlemelerin bulunması bu konuda bir kurumsallaşma olduğu yönünde 
umut vaad etmektedir ancak henüz bunun oturmuş ve yerleşmiş bir idari uygulama 
olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. 
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Irak vatandaĢı V. H. M. 
 
2000 yılında kız kardeşine yönelik ailesi ve aşiretlerinin toplumsal cinsiyete dayalı 
baskılarından ötürü kız kardeşi ile birlikte Irak‟dan kaçarak Türkiye‟ye sığınma 
talebinde bulunan VHM BMMYK‟dan mülteci statüsü almış olmasına ve yakın 
zamanda üçüncü bir ülkeye BMMYK tarafından yerleştirilmeyi beklemesine rağmen 
açmış olduğu davanın sonucu da beklenmeksizin 3 Mart 2007 tarihinde sınırdışı 
edilmiştir.  
 
VHM‟in hayati tehlike altında kaçtığı Irak‟ın bugünün şartlarında işkence, kötü 
muamele, adil olmayan yargılama, idam cezası ve/ya yargısız infaz rizikosu altında 
olduğu açıktır. BM verilerine göre 2003 yılından bu yana 2,3 milyonun üzerinde sivilin 
başka ülkelere kaçtığı ülkede toplumun her kesiminden günde öldürülen insan sayısı 
tam olarak tespit edilememektedir. Bu şartlar altındaki bir ülkeden kaçarak sığınma 
talebinde bulunan ve BMMYK tarafından mülteci statüsü tanınarak uluslararası 
toplumun himayesine alınan bir kişinin ısrarla kaçmış olduğu Irak‟a sınır dışı 
edilmesindeki hukuki yarar UAÖ Türkiye Şubesi tarafından anlaşılamamaktadır. Buna 
yönelik örgütümüzün ilgili otoritelere yazmış olduğu tüm başvuru ve mektuplar 
cevapsız kalmıştır. UAÖ Türkiye Şubesi bu olayı “non-refoulement” (geri 
gönderilmeme) ilkesinin ihlali olarak değerlendirmektedir.  
 
 
Ġran vatandaĢı Ahmet (mahlas isim)  
 
Güvenliği nedeniyle ismi bizde kayıtlı olan İranlı Ahmet (mahlas isim) yine BMMYK 
Türkiye Ofisi tarafından mülteci statüsü tanınmış olmasına ve üçüncü bir ülkeye 
yerleştirilmek üzere beklemekte olmasına rağmen  iltica başvurusu İç İşleri Bakanlığı 
tarafından red edilmiş ve bir şekilde İzmir‟de göz altına alınarak avukatlarına haber 
vermesi imkanı bile sağlanmadan 7 Haziran 2007 tarihinde İran‟a sınırdışı edilmiştir.  
 
Menşe ülke veri tabanı ve bu alanda yeteri düzeyde personeli olmadığını UEP‟nında 
ikrar eden Bakanlığın BMMYK‟nın mülteci olarak tanınması için yeterli gördüğü bir 
kişiyi hangi haklı hukuki nedenler ile iltica başvurusunu reddedip sınırdışı işlemi 
yaptığını UAÖ Türkiye Şubesi merak etmekte ve bunun haklı bir gerekçesi 
olabileceğine inanmamaktadır. İlgili kişilerin prosedürel anlamda kusurları 
bulunabilirse de bunun müeyyidesi hiç bir zaman telafisi mümkün olmayan sonuçları 
sağlayabilecek sınırdışı işlemi olmamalıdır. UAÖ Türkiye Şubesi bu işlemi Türkiye‟nin 
her fırsatta titizlikle uyguladığını iddia ettiği non-refoulement ilkesinin kesin ve açık bir 
ihlali olarak değerlendirmektedir.  
 
UAÖ Türkiye Şubesi yürütülmekte olan idari pratik nedeniyle Türkiye‟nin mülteci 
hukuku ihlallerinin bu bilinen olaylar ile sınırlı olmadığını tahmin etmekte, bu alandaki 
ihlallerin çoğunlukla sivil toplum kuruluşları tarafından gözlemlenemediğini ve 
raporlanamadığını düşünmektedir.  
 
 
DÜNYADAN ÖNEMLĠ MÜLTECĠ KRĠZĠ KESĠTLERĠ 
 
Darfur / Sudan 
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Sudan'ın en verimli topraklarına sahip olan Darfur bölgesinde, uzun süredir, yerel 
Arap kabileleri ile merkezi hükumet arasındaki süregelen anlaşmazlıklar, 2003 yılında 
başlayan silahlı çatışmalar ile farklı bir boyuta taşındı.  Bölgedeki Arap kabilelerinin 
gücünü ve etkinliğini azaltmak isteyen hükumetin desteklediği ve "Janjavid" olarak 
bilinen silahlı milisler, 2003 yılından itibaren Batı Darfur'da faaliyet göstermeye 
başladı. Buna karşılık olarak bölgedeki Arap kabileleri; Sudan Özgürlük Ordusu 
(Sudan Liberation Army – SLA) ile Adalet ve Eşiltlik Hareketi'ni (The Justice and 
Equality Movement)  oluşturarak Janjavid milisleri ve hükumet güçlerine karşı silahlı 
mücadeleye başladı. 
  
Çatışmalar nedeniyle, bugüne kadar, yaklaşık olarak 2 milyon insanın evinden 
ayrılmak zorunda kaldığı ve 200 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin 
edilmektedir. Topraklarından ayrılan bu 2 milyon insanın büyük çoğunluğu, doğudaki 
Çad sınırını geçerek buradaki mülteci kamplarına yerleşti. Halen 1.5 milyon insan 
Çad ve Sudan'daki mülteci kamplarında yaşamını sürdürmeye çalışmakta. 
 
Mayıs 2006'da imzalanan Darfur Barış Anlaşması bölgeye beklenen huzuru 
getirmekte yetersiz kaldı ve çatışmalar geçtiğimiz yıl boyunca devam etti. Ağustos 
2006'da  hükumet güçlerinin, savaş uçaklarını da kullanarak, sivil-askeri hedef 
ayırmaksızın başlattığı saldırılarda 2000'e yakın sivilin öldüğü tahmin edilmekte. Ekim 
2006'da ise bir mülteci kampına yapılan saldırıda, neredeyse tamamının çocuk 
olduğu, 200 kişinin öldürüldüğü bildirilmekte. Sivillere yönelik cinayet, işkence ve 
tecavüz suçlarının artarak devam ettiği Darfur'da  BM raporlarına göre, 2006 yılında, 
200 binden fazla insan yerinden oldu.  
 

Somali 
 
Kişi başına düşen yıllık 600 $ gelir ile dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Somali'de, 
1991 yılında başlayan iç savaşta, on binlerce insan yaşamını yitirirken, yüz binlerce 
insan ise evini terk ederek, farklı bölgelere ya da ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 
BMMYK verilerine göre 394.000 Somalili mülteci durumunda ve bu sayı, bölgede 
süregiden çatışmalar nedeniyle artmaya devam etmekte. 
 
Geçtiğimiz yıl içerisinde, Geçici Federal Hükümet ile İslam Mahkemeleri Birliği güçleri 
arasında, ülkenin güneyinde yoğunlaşan silahlı çatışmalar sebebiyle,  yaklaşık 391.000 
kişi başkent Mogadişu'dan kuzeydeki bölgelere ve doğudaki Etiyopya'ya kaçtı. Şubat 
2007'den itibaren, çatışmaların azalmasıyla, şehre geri dönüşler başladı. Ancak su ve 
elektriğin olmadığı ve temel ihtiyaçların zorlukla karşılanabildiği bölgeye -BMMYK'nın 11 
Haziran 2007'de ilettiği bir bilgiye göre- sadece 90.000 kişi (gidenlerin %23'ü) döndü. 
 
Irak 

 
Savaşın başından itibaren en büyük acıyı çeken Iraklı sivillerin yaklaşık 8.3 milyonu 
temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve devlet yardımı alıyor. Yine yaklaşık 4 milyon insan 
ise bu sınırın hemen üstünde ve temel ihtiyaçlarını zorlukla karşılıyabiliyor. BMMYK 
Irak‟a müdahaleden buyana yaklaşık 2,3 milyon insanın komşu ülkelere sığındığını 
tahmin ediyor. Bu rakam, dünyadaki en kalabalık sığınmacı nüfuslarından birini 
oluşturuyor. Suriye ve Ürdün, 1.000.000'dan fazla insan ile sığınılan ülkelerde başı 
çekerken, ülkeyi terk edenlerin sayısı günde 2-3 bini buluyor. Pek çok noktada Ürdün 
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sınırının kapanmış ve açık olan noktalardan giriş çok zorlaştırılmış olduğundan Iraktan 
kaçan sivillerin çoğu Suriye tarafına yöneliyor. 
 
Ürdün'e girebilmiş Iraklıları ise başka sorunlar beklemekte. Ürdün'deki Iraklılara turist 
vizesi veriliyor ve 3 ayda bir giriş çıkış yaparak vizelerini yenilemeleri isteniyor. Oldukça 
zorlaştırılan vize yenilemesinin zamanında yapılmaması halinde ise günlük 2 dolar ceza 
kesiliyor. Ülkelerinden kaçan pek çok Iraklı için bu rakam bir servet. Şu anda Ürdün'de 
yaklaşık 400.000 insanın ne vizesini yenileyebildiği ne de cezayı ödeyebildiği tahmin 
ediliyor. Dolayısıyla Ürdün'de "yasadışı" bulunan bu kişiler çalışamıyor, sosyal 
yardımdan yararlanamıyor ve yakalanma korkusu nedeniyle çocuklarını okula 
gönderemiyor. 
 
Suriye'ye kaçabilen Iraklılar için ise , Ürdün'de olduğu gibi olmasa da, sorunlar mevcut. 
Iraklılar eğitim ve sağlık sisteminden yararlanabiliyor olsalar da bu oldukça kısıtlı. Yine 
Ürdün'de olduğu gibi Iraklılara turist vizesi veriliyor ve 6 ayda bir vizelerini yenilemeleri 
isteniyor. 
 
Yine BMMYK verilerine göre, Irak'ta yaklaşık 2 milyon insan ülkesinde yerinden edilmiş 
kişi (IDPs) durumunda. Bu kişilerin çoğu 2003 öncesinden olsa da bu oran hızla artarak 
değişmekte. Zira son bir yılda yaklaşık 425.000 kişi evini terkedip Irak içinde farklı 
bölgelere gitti. Şu anda günde 2 binden fazla, aylık olarak ise 60 binden fazla insanın 
evini terkederek Irak içinde farklı bölgelere kaçtığı belirtiliyor. 
 
Avrupa kalesi 
 
Birkısım mülteci alanında araştırmalar yapan araştırmacıların hazırladığı Fortress 
Europe isimli internet sitesinin ayrıntılı kaynaklar göstererek derlediği bilgilere göre 
(http://fortresseurope.blogspot.com); 1988 yılından 2007 yılı mayıs ayı sonuna kadar 

Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen 9070 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3137‟si 
denizde kaybolarak yaşamını yitirdi. Akdeniz‟de ve Atlantik sularından İspanya kıyılarına 
doğru olan bölgede 6598 göçmen öldü. Libya, Mısır ve Tunus‟tan Malta ve İtalya‟ya 
ulaşmaya çalışan insanlardan 2085‟i hayatını kaybetti; bunlardan 1238‟nin cesetlerine 
ulaşılamadı. 63 kişi ise Cezayirden Sardinya‟ya ulaşmaya çalışırken boğuldu. Moritanya, 
Fas ve Cezayir‟den Cebelitarık ve Kanarya Adaları üzerinden İspanya‟ya ulaşmaya 
çalışan 1286‟sı kayıp olmak üzere en az 3097 kişi hayatını kaybetti.  Ege Denizi‟nde 695 
kişi hayatını kaybetti; 343‟ünün cesetleri halen kayıp. Arnavutluk, Karadağ ve İtalya 
arasında Adriyatik Denizinde  250‟si kayıp toplam 553 kişi öldü. Boğulanlar sadece insan 
kaçakçılığında kullanılan teknelere dolup denizleri geçmek isteyenlerden ibaret değil. 
Kayıtlı kargo gemilerinde saklanıp havasızlıktan ölen ya da boğulanların sayısı 140. 
 
Afrika‟dan Akdenize ulaşmak isteyenler için Sahara tehlikeli bir geçiş oluşturuyor. Sudan, 
Çad, Nijer ve Mali‟den Sahara‟nın diğer ucundaki Libya ve Cezayir‟e  kamyonların 
kasalarında geçmeye çalışan insanlar var. Bu yollarda 1996‟dan beri en az 1097 kişi 
hayatını kaybetti. Ama bu yolculuklarda hayatta kalmayı becerenlere göre her bir 
yolculuk sırasında kurbanlar veriliyor. Dolayısıyla bu sayının çok daha fazla olması 
muhtemel. Bu veriler içinde, Libya, Cezayir ve Fas hükümetleri tarafından  çöle açılan 
bölgelerde toplu olarak sınırdışı edilen yüzlerce kişilik gruplar da var. Libya‟da 
göçmenlere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri mevcut. Resmi veriler olmasa da Human 
Rights Watch ve Afvic‟in, Trablusgarb‟a yönelik keyfi tutuklama, gözetim merkezlerinde 
dayak, işkence gibi suçlamaları var. Libya‟da sözü edilen göçmenlerin tutulduğu 
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merkezlerden üçü İtalyan hükümeti tarafından finanse ediliyor. Libya‟da ülkenin 
kuzeybatısında Eylül 2000‟de ırkçı saldıralarda en az 560 yabancı hayatını kaybetmişti. 
Kamyon kasalarında seyahat eden 273 kişi de hatatını kaybedenler arasında. Ayrıca 
çoğu Polonya ve Almanya arasındaki Oder-Neisse nehrini, Türkiye-Yunanistan 
arasındaki Meriç Nehrini, Hırvatistan Bosna arasındaki Sava Nehrini ve Slovakya Cek 
Cumhuriyeti arasındaki Morava Nehrini geçmek isteyen 180 kişi de öldü. Özellikle 
Türkiye ve Yunanistan‟da karlı dağları bulunan sınırları geçmeye çalışan 108 kişi de 
donarak hayatını kaybetti. Bu sitenin derlediği bilgilere göre Türkiye Yunanistan sınırında 
Yunanistan‟a geçmeye çalışırken Meriç boyunca bulunan mayınlara basarak hayatını 
kaybedenlerin sayısı 88. 
 
Bildirildiğine göre bir başka 88 kişi ise Avrupa sınırlarında sınır geçmek isterken polis 
tarafından vurularak öldürüldü. Fas‟da bulunan İspanya‟ya ait kamplarda (Ceuta ve 
Melilla) 35 kişi sınır polislerince vuruldu. Fransız, Alman, İspanyol ve İsviçre sınır 
polislerince öldürülenler de var. Uçakların kargo bölümlerine saklanıp ölüsü bulunan 
kişilerin sayısı 41. Bunun dışında 22 kişi Fransa‟da Calais‟de veya  Manş Kanalı‟ndan 
İngiltere‟ye ulaşmaya çalışırken tren altında kalarak hayatını yitirdi.  Yine 12 kişi 
Avrupa‟nın diğer sınırlarında tren altında hayatını kaybetti; 2 kişi de Manş Kanalını 
geçerken boğuldu.   
 
 
 
ĠZMĠR’DE SON AYLARDA GÖZLENEN AFRĠKALI NÜFUS HAKKINDA 16 HAZĠRAN 
2007 TARĠHĠNDE BĠR ÇALIġTAY DÜZENLENMĠġTĠR 
 
UAÖ Türkiye Şubesi olarak Mazlum Der ile birlikte 16 Haziran 2007 tarihinde “mülteci 
Sorunu ve İzmir Örneği” başlıklı bir çalıştay basına kapalı olarak düzenlenmiş ve İzmir‟de 
son aylarda görülen Afrikalı sığınmacı, göçmen nüfusun sorunları tartışılmıştır. Çalıştaya 
pek çok kamu ve sivil toplum kuruluşu davet edilmiş; İzmir Valiliği nezdinde Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, SHÇEK, Mülkiyeliler Birliği, Küresel BAK, 
BMMYK Türkiye Temsilciliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü, 
Deniz Feneri, İHD, ÇHD, Hatuniye İsrafı Önleme Derneği, İnsan Der başta olmak üzere 
pek çok kuruluş katılmış ve konuya ilişkin görüş ve tecrübelerini paylaşmıştır. BMMYK 
Ankara Ofisinin rakamlarına göre İzmir‟de halen bir uydu kente yerleştirilmek üzere 
bekleyen 139 sığınmacı bulunmaktadır. Bu nüfusun ciddi ve temel sorunları tartışılmış ve 
bu sorunların çözümü konusunda katılımcı kuruluş temsilcileri arasından bir 
koordinasyon kurulu oluşturulmuştur.  Önümüzdeki süreçte bu koordinasyon heyeti 
konuya ilişkin bir eylem planı oluşturarak çalışmalarını sonraki toplantıları ile 
yaygınlaştıracaktır.  
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