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Öncel POLİLİ, Öncel Polili Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümünden me-
zun olmuş ve City Üniversiteisnde İnsan Hakları üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ön-
cel Polili Kıbrıs’ın kuzeyinde aktif olarak avukatlık yapmakta ve Kıbrıslı Türk İnsan 
Hakları Vakfı’nda hukuk danışmanı olarak görev almaktadır. ‘Kuzey Kıbrıs’ta insan 
hakları’ üzerine çok sayıda makale ve rapor kaleme almıştır.



	 Kıbrıslı	 Türk	 İnsan	 Hakları	 Vakfı	 (KTİHV),	 Avrupa	 Birliği	 tarafından	 Kıbrıslı	
Türklere	ayrılan	mali	yardım	kapsamında	finanse	edilip	 toplam	2	yıldan	 fazla	süren	
Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Haklarının Haritalandırılması Projesi’ni	 tamamlamıştır.	 Proje	
kapsamında	insan	haklarıyla	ilgili	11	konuda	(Azınlık	Hakları;	Çocuk	Hakları;	Tutuklu	
Hakları;	Cinsel	İstismar	Amacıyla	İnsan	Ticareti;	Göçmen	İşçilerin	İnsan	Hakları;	Mülkiyet	
Hakları;	Kadının	İnsan	Hakları;	Engelli	Kişilerin	Hakları;	Mülteci	Hakları;	Lezbiyen,	Gey,	
Biseksüel,	 Transgender	 Kişilerin	 Hakları;	 Kayıp	 Kişiler	 ve	 Ailelerinin	 İnsan	 Hakları)	
raporlar	yazılmıştır.	Söz	konusu	raporlar,	Kuzey	Kıbrıs’taki	insan	haklarının	durumunun	
ayrıntılı	ve	tarafsız	bir	‘harita’sını	çıkarıp	bu	konudaki	düzeyin	uluslararası	insan	haklar	
standartları	 seviyesine	 çıkarılmasına	 katkıda	 bulunmayı	 amaçlamaktadır.	 Türkçe	 ve	
İngilizce	olarak	hazırlanmış	raporlar	kamuoyu	ve	ilgili	tüm	paydaşlarla	paylaşılacaktır.

Ülkemizde	insan	haklarının	daha	ileri	boyuta	taşınmasında	önemli	bir	araç	olacağına	
inandığımız	projemize	katkıda	bulunanlara	teşekkürü	borç	biliriz:

EROL	AKDAĞ,	MUSTAFA	ABİTOĞLU,	GÖZDE	ÇEKER,	FİKRİYE	ERKANAT	SAKALLI,	UMUT	
ÖZKALELİ,	MELİKE	BİSİKLETÇİLER,	AYCAN	AKÇIN,	BAHAR	AKTUNA,	RAHME	VEZİROĞLU,	
İSMAİL	BAYRAMOĞLU,	LEYLA	FALHAN,	GÖRKEM	REİS,	FEZİLE	OSUM.

EMİNE	ÇOLAK,	VEYSEL	EŞSİZ,	FATMA	GÜVEN	LİSANİLER,	ILGIN	YÖRÜKOĞLU,	MEHVEŞ	
BEYİDOĞLU,	ÖMÜR	YILMAZ,	MEHMET	ERDOĞAN,	SEVİNÇ	İNSAY,	UTKU	BEYAZIT,	OLGA	
DEMETRIOU,	REBECCA	BRYANT	HATAY,	 TUFAN	ERHÜRMAN,	DOĞUŞ	DERYA,	 TEGİYE	
BİREY,	 ŞEFİKA	 DURDURAN,	 UMUT	 BOZKURT,	 ERDOĞAN	 UZUNAHMET,	 HÜRREM	
TULGA,	İLKER	GÜRESUN.

DERVİŞ	UZUNER,	PERÇEM	ARMAN,	HAZAL	YOLGA,	ÖMÜR	BORAN,		FATMA	TUNA,	ÇİM	
SEROYDAŞ,	ORNELLA	SPADOLA,	ENVER	ETHEMER,	ASLI	GÖNENÇ,	DİLEK	ÖNCÜL,	GAVIN	
DENSTON,	FATMA	DEMİRER,	FAİKA	DENİZ	PAŞA,	ÖNCEL	POLİLİ,	CEREN	GÖYNÜKLÜ,	ALİ	
DAYIOĞLU,	SELEN	YILMAZ,	CEREN	ETÇİ,	CEMRE	İPÇİLER,	ZİLİHA	ULUBOY,	HOMOFOBİYE	
KARŞI	İNİSİYATİF	DERNEĞİ.

Canan	Öztoprak
Proje	Koordinatörü
Kıbrıslı	Türk	İnsan	Hakları	Vakfı
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9GİRİŞ
Kıbrıs	adası	coğrafi	konumu	nedeniyle	tarih	boyunca	mülteci	almış	bir	coğraf-

yadır.	1917	Devriminden	sonra	Rusya’dan	kaçan	ya	da	Arap	ülkelerinden	gelen	mülte-
ciler	Kıbrıs’a	sığınmış,1	İkinci	Dünya	Savaşı	yıllarında	da,	Nazi	ordularının	Avrupa’ya	kan	
kusturduğu	günlerde	sayıları	2	bine	yaklaşan	Polonyalı	mülteci	1940	yılında	Kıbrıs’a	
gelerek	savaş	sonuna	dek	Kıbrıs’ta	barındırılmışlardı.2	Günümüzde	ise	Kıbrıs	özellikle	
Orta	Doğu’daki	 sorunlu	bölgelere	ve	baskıcı	 rejimlerin	hakim	olduğu	ülkelere	yakın	
olmasından	 dolayı	mültecilerin	 diğer	 yerlere	 nisbeten	 daha	 kolay	 ulaşabileceği	 bir	
coğrafyadır.	

Kuzey	Kıbrıs	basınındaki	ve	kamuoyundaki	bilgi	eksikliğinden	dolayı	mülteciler	
hakkında	yanlış	bir	imaj	çizilmiş	olup,	mültecilerle	ilgili	temel	sorunun	insan	kaçakçılığı	
sorunu	olduğu	öne	sürülerek,	mültecilerin	yaşadığı	temel	sıkıntılar	göz	ardı	edilmekte-
dir.	Medya	genellikle	KKTC’ye	“yasa	dışı”	yahut	daha	doğru	bir	tabirle	“düzensiz”	yol-
lardan	giren	her	kişiyi	mülteci	olarak	kamuoyuna	aktarmakta	ve	ekonomik	sebepler	
nedeniyle	göç	eden	kişilerle	mülteci	olabilecek	kişileri	aynı	kefeye	koymaktadır.3

Yukarıda	 değinildiği	 gibi	mülteci	 ve	 göçmen	 olmak,	 en	 azından	 hukuki	 bağ-
lamda,	iki	ayrı	statü	iken,	mülteciler	ve	göçmenler	KKTC’de	genellikle	aynı	kategoriye	
mensup	gösterilmektedir.	Bu	noktada	önemle	vurgulanması	gereken	bir	diğer	mesele	
de	bu	tür	göç	hareketlerinde	hukuki	statüleri	açısından	farklılık	arzeden	bir	çok	kişi	
ve	grubun	koruma	aramak	ya	da	diğer	sebeplerle	aynı	anda	yola	çıkmış	olmalarının	
hepsinin	aynı	hukuki	kategoriye	gireceklerinin	bir	göstergesi	olmamasıdır.	Dolayısıyla	
bu	kişilerin	sığınma	başvurularına	 ilişkin	ayrıntılı	ve	uluslararası	normlara	uygun	bir	
değerlendirme	 yapılmaksızın	 kestirme	 bir	 ayırıma	 gitmenin	 fevkalede	 yanıltıcı	 ola-
bileceği	de	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	Aynı	zamanda	Kuzey	Kıbrıs	otoritelerinin	
mülteciler	ile	ilgili	genel	olarak	olumlu	politikası	veya	vizyonu	olmaması	da	bizi	bu	ko-
nu	üzerine	eğilmeye	daha	fazla	teşvik	etmiştir.	Mültecilerin	en	temel	hakkı	olan	“geri	
gönderilmeme”	hakkına	dahi	özellikle	2009	senesinin	Nisan	ayından	itibaren	gerçek-
leşen	hükümet	değişikliğinden	sonra	saygı	gösterilmemeye	başlanmıştır.	Buna	ek	ola-
rak,	Kuzey	Kıbrıs	otoritelerinin	uluslararası	kurumlarla	işbirliğini	tanınma	problemleri	
dolayısı	ile	sınırlı	olarak	yapabilmesi,	uluslararası	insan	hakları	denetiminin	çok	sınırlı	
olması	ve	Kıbrıs	sorunundan	doğan	siyasi	yapı	nedeniyle	mültecilerin	hakları	görmez-
den	gelinmektedir.

Bölüm I
1) Mülteciler ve Mültecilerin İnsan Haklarının Tanımı

1.  Gürkan, Haşmet Muzaffer Kıbrıs Tarihinden Sayfalar, Galeri Kültür Yayınları, 2006, sayfa 184.
2.  Ibid, sayfa 185.
3.  2 Yılda 700 Mülteci, Kıbrıs Gazetesi, 28 Ocak 2008, sayfa 2. (http://www.kibrisgazetesi.com/print.

php?news=49192) (Son erişim tarihi:10/05/2011), Yakar, Deniz, “10 Yılda 2357 Mülteci”, Halkın 
Sesi Gazetesi, 25 Ocak 2011, sayfa 5 



10 1951	Mülteciler	Sözleşmesi mülteciyi	“ırkı,	dini,	milliyeti,	belli	bir	sosyal	gruba	
mensubiyeti	 veya	 siyasi	 düşünceleri	 nedeniyle	 zulüm	göreceği	 konusunda	haklı	 bir	
korku	taşıyan	ve	bu	yüzden	ülkesinden	ayrılan	ve	korkusu	nedeniyle	geri	dönemeyen	
veya	dönmek	istemeyen	kişi”	olarak	tanımlamıştır.4	Herhangi	bir	kişinin	mülteci	sta-
tüsüne	girmesi	için	öncelikle	bir	devlet	ya	da	BM’nin	mülteci	birimi	olan	BMMYK’ya	
sığınma	başvurusu	yapıp	sığınmacı	durumuna	girmesi	gerekir.	Sığınmacılar,	durumla-
rının	resmi	bir	karara	bağlanmasını	beklerlerken	uluslararası	mülteci	hukukunun	koru-
ması	altında	olma	hakları	vardır	ve	menşe	ülkelerine	geri	gönderilemezler.	Göçmenler	
diye	tabir	edilen	kişiler	 ise	yasal	veya	yasal	olmayan	yollardan	başka	bir	ülkeye	göç	
eden	ve	ilgili	makamların	izni	ile	veya	izni	dışında	ikamet	eden	kişilerdir.

Günümüzde	göç	küresel	bir	olgu	olmakla	beraber,	kendi	ülkesinde	korunama-
yıp	başka	bir	ülkeye	göç	etmek	zorunda	kalan	kişiler	olan	mülteciler,	göç	eden	kişiler	
arasında	özel	 bir	 konuma	 sahip	 olup	hukuki	 ve	 etik	değerler	 açısından	uluslararası	
korunma	gerektiren	gruplar	arasında	yer	alır.	BMMYK	verilerine	göre	2010	yılının	so-
nunda	dünyada	mülteci	durumuna	düşmüş	ve	BM	himayesine	girebilmiş	15.2	milyon	
mülteci	 vardır.5	Mültecilerin	 evlerini	 terk	 etmek	 zorunda	 kalmaları,	 yakınlarını	 kay-
betmeleri,	yaşamlarını	kaybetme	tehlikesi	yaşamaları,	işkence	veya	kötü	muameleye	
maruz	kalmaları	sıklıkla	başlarına	gelen	olaylardır.	Mülteciler	kendi	ülkelerinde	zulme	
uğradıktan	sonra,	vardıkları	ülkelerde	de	diğer	yabancılarla	beraber	faşizmin	ve	ayrım-
cılığın	ilk	hedefi	haline	gelip	ırkçılık,	yabancı	düşmanlığı	ve	fiziksel	saldırı	gibi	sorun-
ların	mağdurları	olurlar.	Bunların	yanında	öncelikli	gereksinimleri	olan	barınma,	eği-
tim,	sağlık	haklarından	yeterince	faydalanamama	da	sorunlarının	başlarında	yer	alır.	
Kuşkusuz	ki,	mülteciler	arasında	çoğu	zaman	en	mağdur	durumda	olanlar	her	zaman	
savaşın,	zulmün	ve	göçün	bedelini	daha	ağır	ödeyen	kadınlar	ve	çocuklar	olmaktadır.	
Kadına	yönelik	şiddet,	özellikle	cinsel	istismar	savaş	ve	göç	sırasında	ve	de	sonrasında	
daha	üst	bir	seviyeye	ulaşmaktadır.	Mülteci	çocukların,	mağduriyeti	ülkelerini	terk	et-
tikten	sonra	da	devam	etmekte,	sığındıkları	ülkelerde	sömürü,	fiziksel	istismar,	eğitim	
hakkına	erişememe,	cinsel	şiddet	gibi	sorunlarla	karşı	karşıya	kalmaktadırlar.	

Mültecilerin	korunmasında	temel	bir	belge	olan	1951	Mülteciler	Sözleşmesi ile	
birlikte,	mültecinin	tanımı	ilk	defa	bir	uluslararası	belgede	yapılmış	ve 1951	Mülteciler	
Sözleşmesi’nde	mülteci	tanımında	zulme	temel	teşkil	eden	ana	unsurlar	belirtilmiştir.	
Ancak	zulümün	evrensel	kabul	edilen	bir	tanımı	yapılmış	değildir.	Bununla	birlikte	Ev-
rensel	İnsan	Hakları	Bildirgesi’nin	14.	Maddesi	ve	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	33.	
Maddesi	 ile	 birlikte	 değerlendirildiğinde	 yaşama	hakkı,	 kişi	 güvenliği	 ve	özgürlüğü-
nün	ihlali,	işkence	görme	riski,	insanlık	dışı	ceza	ve	tedbirlere	muhatap	olma	tehlikesi	

4.  1951 Mülteciler Sözleşmesi Madde 1
5.  BMMYK, “2009 Global Trends, Refugees, Asylum Seekers, Returnees, Internally Displaced and 
Stateless Persons”, 15 Haziran 2010, sayfa 4 (http://www.unhcr.org/4c11f0be9.html), son giriş tarihi 
06/012/2011.  



11ve	genel	anlamda	temel	insan	haklarının	ortadan	kaldırılmasına	yönelik	uygulamalar	
(devlet	veya	devlet	dışı	faktörler	tarafından)	bu	kapsamda	değerlendirilebilir.	Fakat	bu	
değerlendirme	yapılırken	her	bir	mülteci	olayının	kendine	özgü,	tarihi,	coğrafi	ve	etnik	
temelde	değerlendirilmesi	gerekir.	1951	Mülteciler	Sözleşmesine	göre:
Zulme	teşkil	eden	nedenler	arasında	kişinin	‘ırk’,	etnik	köken,	milliyet,	din	ve	siyasal	
düşünce	gibi	kimliklerinin	baskı	altına	alınması	veya	grup	üyelikleri	dolayısı	ile	dışlan-
masıdır.	Aslında	bu	nitelikler	kişiye	sıkı	sıkıya	bağlı	ve	kişinin	temel	 insan	hakları	 ile	
ilgilidir.	Kişiye	bağlı	bu	nitelikler	şöyle	özetlenmiştir6:

‘Irk’:	Her	ne	kadar	da		 ırk	terimi	1951	Mülteciler	Sözleşmesinde	tanımlanmış	olmasa	da	
‘Her	Türlü	Irk	Ayrımcılığının	Ortadan	Kaldırılmasına	İlişikin	Sözleşme’nin	1.	Maddesindeki	yaklaşım	
çerçevesinde	‘ırk,	renk,soy	veya	ulusal	ya	da	etnik	köken’	unsurlarını	barındırmaktadır.	Daha	sub-
jektif	bir	bakış	açısı	ile	bu	terim	büyük	bir	nüfus	içinde	azınlık	oluşturan	ortak	bir	soyun	belirli	bir	
sosyal	grubuna	üyeliği	de	içine	alır.

Tabiiyet / milliyet / uyrukluk:	Tabiyet,	milliyet	veya	uyrukluk	dar	bir	 şekilde	sadece	va-
tandaşlık	olarak	değerlendirilmemekte	belirli	bir	kültür,	etnik	grup	veya	dil	grubuna	mensup	olma	
şeklinde	anlaşılmaktadır.	Bu	nedenle	çoğu	zaman	ırk	terimiyle	aynı	anlamda	kullanılmaktadır.	Söz	
konusu	grubun	nüfusunun	büyüklüğü	veya	kayıtlı	bir	grup	olup	olmaması	önemli	bir	husus	değildir.	
Ulusal	azınlıklara	yapılması	söz	konusu	olan	olumsuz	davranış	ve	tutumlar	bu	kapsama	girmekte-
dirler.

Din:	Her	hangi	bir	inanç	sistemini	benimsemiş	veya	hiç	bir	dini	benimsememiş	bir	kişinin	
bu	inançlarından	dolayı		karşılaştığı		baskı	ve	zulüm	bu	tanımın	içerisine	girmektedir.

               Belirli bir toplumsal gruba mensubiyet:	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	‘belirli	bir	toplumsal	
grup	teriminini	tanımlamamış	ve	ucu	açık	bırakarak	listelememiştir.	BMMYK	ise	geliştirdiği	tanımda	
bu	terimi	şöyle	benimsemiştir:

belli	ortak	özellikleri	olan	veya	toplum	tarafından	bir	grup	olarak	algılanan	kişilerden	oluşan	bir	
gruptur.	Bu	özellik	genelde	doğuştan,	değişmesi	mümkün	olmayan,	veya	kişinin	kimliği,	vicdanı	
veya	insan	haklarının	uygulanması	için	gerekli	olan	özelliklerdir.7

Coğrafyadan	coğrafyaya	ve	zamandan	zamana	farklı	gruplar	zulme	maruz	kalabilmektedirler.	Bunla-
ra	örnek	olarak,	kadın	sünneti,	cinsel	kölelik	gibi	cinsiyet	ayrımcılığından	doğan	kimi	şiddet	şekilleri		
veya	eşcinsellik	de	bu	madde	altında	düşünülebilmektedir.	Keza	ülkedeki	kadınlara	yönelik	ayrımcı-
lık	biçiminde	ortaya	çıkan	kimi	baskı	ve	tehditler,	baskı	ve	zulüm	boyutuna	gelmiş	ise	kadınlar	belirli	
sosyal	belirli	bir	toplumsal	grup	altında	değerlendirilebilir.	

Siyasi düşünce:	Düşünce	özgürlüğü,	bir	çok	uluslararası	insan	hakları	sözleşmeleri	tarafın-
dan	koruma	altına	alınmış	temel	bir	insan	hakkıdır.	Düşünceleri	sebebiyle	ilgli	devlet	tarafından	söz	
konusu	kişiye	karşı	zulüm	oluşturma	riski	ortaya	çıkmış	ise	bu	kapsamda	değerlendirilebilir.	

Haklı nedenlerle korku:	Sığınmacının	menşe	ülkesindeki	nesnel	durumun	kendi	ruh	hali	
hangi	üzerindeki	etkilerinin	değerlendirilmesidir.	Burda	esas	olan	zulüm	görme	korkusunun	ispatla-
masıdır.		Korku	sadece	daha	önce		zulüm	görmüş	kişilerin	tekrardan	zülüm	görme	korkusu	yaşama-
larının	anlamına	gelmemekte	ülkelerindeki	siyasi	durum	nedeniyle	zulüm	görebilme	 ihtimalinide	
anlatmaktadır.

Tabiiyetini taşıdığı ülkenin dışında bulunmak:	Bir	ülke	vatandaşı	hakkında	bir	başka	ülke-

6.  1951 Mülteicler Sözleşmesi, Madde 1.
7.  Aleinikoff T. Alexander, “MEMBERSHIP IN A PARTICULAR SOCIAL GROUP”: 

ANALYSIS AND PROPOSED CONCLUSIONS,sayfa  6.



12 nin	sığınma	konusunda	karar	verebilmesi	için	öncelikle	kendi	topraklarında	kendisine	başvurulmuş	
olması	gerekmektedir.	Mülteciyi	ülkesinde	yerinden	edilen	kişilerden	ayıran	temel	faktör	de	budur.8

 	 1951	Mülteciler	Sözleşmesi,	mültecilerin	haklarını	belirlemiş,	uluslararası	örf	
ve	adet	hukuk	kuralı	olan	“geri	gönderilmeme”	ilkesini	sözleşmenin	koruması	altına	
almıştır.	Günümüzde	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	ile	1951	Mülteciler	Sözleşmesindeki	
yer	ve	zaman	sınırlamasını	kaldıran		1967	Protokolü	ile	birlikte	141	ülkede	yürürlükte-
dir.9 
 1951	Mülteciler	Sözleşmesi,	mültecilere	“geri	gönderilmeme”	hakkının	yanı-
sıra	bir	takım	sosyal	haklar	da	kazandırmaktadır.		1951	Mülteciler	Sözleşmesi’ne	göre	
mültecilerin	bulundukları	ülkede,	ayrıma	tabi	tutulmaksızın	(madde	3),	vatandaşı	ol-
duğu	ülkeye	uygulanan	 istisnai	tedbirler	de	göz	önünde	bulundurularak	(madde	8),	
din	özgürlüğü	(madde	7),	medeni	haklardan	yararlanma	özgürlüğü	(madde	13),	men-
kul	 ve	gayrimenkul	edinme	hakkı	 (madde	13),	fikri	 ve	 sınai	mülkiyet	hakkı	 (madde	
14),	dernek	hakları	(madde	15),	mahkemelerde	taraf	olma	hakkı	(madde	16),	çalışma	
hakkı	(madde	17),	tarım,	sanayi,	sanat	ve	ticaret	sahalarında	iş	yeri	açmak	ve	şirket	
kurma	hakkı	(madde	18),	ihtisas	mesleğini	icra	etmek	hakkı	(madde	19),	vesika	(kar-
ne)	hakkı	(madde	20),	mesken	edinme	hakkı	(madde	21),	eğitim	hakkı	(madde	22),	
sosyal	yardım	hakkı	(madde	23),	sosyal	sigorta	ve	çalışma	mevzuatından	yararlanma	
hakkı	(madde	24)	vardır.	

Bunların	yanı	sıra,	mültecilerin	haklarının	korunabilmesi	için	1951	Mülteciler	
Sözleşmesi	devletlere	bir	takım	idari	tedbirler	almaları	sorumluluğunu	da	yükler.	Bu	
bağlamda,	mülteci	bir	hakkı	kullanması	için	normal	koşullarda	yabancı	bir	ülkenin	yet-
kililerinin	 yardımına	 ihtiyaç	duyuyor	 ise	 sözleşmeye	 taraf	devletler	bu	konuda	ken-
disine	yardımcı	olma	(madde	25),	her	hangi	bir	yabancı	gibi	 ikamet	yerini	 tespit	ve	
seyahat	etme	hakkının	tanınması	(madde	26),	kimlik	kartı	çıkartma	(madde	27),	ulusal	
güvenlikleri	veya	kamu	düzenleri	ile	ilgili	engelleyici	ciddi	sebepler	bulunmadıkça	se-
yahat	belgeleri	düzenleme	(madde	28),	vatandaşlarına	uyguladığından	daha	yüksek	
resim,	harç	ve	vergi	uygulamama	(madde	29),	mültecilerin	yanlarında	getirdiği	değerli	
varlıklarını	kabul	edildikleri	bir	başka	ülkeye	nakletmelerine	izin	verilmesi	(madde	30),	
gerekli	olanların	dışında	statüleri	belli	olana	kadar	mültecilerin	hareketlerine	kısıtla-
ma	uygulamamaları,	başka	bir	ülkeye	kabulleri	konusunda	gerekli	kolaylıkların	sağlan-
ması	(madde	31.2) ve	nihayet	mültecileri	zaman	içinde	özümseme	ve	vatandaşlığa	al-
ma	konularında	gerekli	tedbirleri	alma	(madde	34)	konularında	hukuken	yükümlülük	
altındadır.

2) Mültecinin Statüsünün Diğer Kavramlarla İlişkisi 

8.  Kılıç, Taner, ‘Bir İnsan Hakkı Olarak İltica’, sayfa 9. http://www.multeci.org.tr/images/stories/pdf/
br%20nsan%20hakki%20olarak%20ltca.%20av.%20taner%20kl.pdf (Son erişim tarihi: 10/05/2011).

9.  http://www.unhcr.hk/files/useful_resources/Important_documents/StatesParties_to_1951_
Convention_as_of_Oct08.pdf (Son erişim tarihi: 10/05/2011).



131951	Mülteciler	 Sözleşmesinin	 1.	 Maddesinde	mülteci,	 “Irkı,	 dini,	 tabiiyeti,	
belli	bir	gruba	mensubiyeti	veya	siyasi	düşünceleri	yüzünden,	zulme	uğrayacağından	
haklı	sebeplerle	korktuğu	için	vatandaşı	olduğu	ülkenin	dışında	bulunan	ve	bu	ülke-
nin	korumasından	yararlanamayan,	ya	da	söz	konusu	korku	nedeniyle,	yararlanmak	
istemeyen;	yahut	tabiiyeti	yoksa	ve	bu	tür	olaylar	sonucu	önceden	yaşadığı	ikamet	ül-
kesinin	dışında	bulunan,	oraya	dönemeyen	veya	söz	konusu	korku	nedeniyle	dönmek	
istemeyen	şahıs(lar)”	olarak	tanımlanmıştır.10 
Sığınmacı,	mülteci	statüsü	almaya	yönelik	başvurusu	henüz	karara	bağlanmamış	kişi-
ler	için	kullanılan	bir	terimdir.	Aynı	zamanda	henüz	başvuru	yapmamış	veya	başvurusu	
hakkında	cevap	bekleyen	kişiler	de	sığınmacı	olarak	tanımlanmaktadırlar.	Sığınmacı,	
iltica	prosedürü	hakkında	cevap	bekleyen	kişi	olduğuna	göre	mülteci	korumasının	te-
mel	ilkesi	olan	“geri	gönderilmeme”	ilkesinden	ve	insanca	muamele	standartlarından	
peşinen	yararlanması	gerekir.	Ancak	prosedür	sonucunda	ilgili	kişinin	mülteci	kriterle-
rine	uygun	olduğuna	karar	verilirse,	bu	kişi	en	başından	itibaren	mülteci	olarak	kabul	
edilir.	Yani,	mülteci	statüsünün	tanınması	duyurma	ve	açıklama	mahiyetindedir.11 

Göçmen: Yukarıdaki	tüm	uluslararası	hukuk	belgelerinde	sayılan	siyasi	kriter-
ler	 nedeniyle	 değil	 de	 sırf	 ekonomik	 nedenlerle,	 daha	müreffeh	bir	 hayat	 standar-
dı	yakalayabilmek	için	vatandaşı	olduğu	ülkeden	bir	başka	ülkeye	göçen	kişiye	denir.	
Göçmenler	vatandaşı	olduğu	ülkenin	korumasından	yararlanmaya	devam	ederler	ve	
bu	yolculuğa	kendi	istek	ve	arzuları	ile	çıkarlar.	Göçmen	kabul	eden	ülkeler,	göçmen	
politikalarına	bağlı	olarak	başvuruları	kabul	veya	reddedebilirler.12 
 Ülkesinde, yerinden edilmiş kişiler:	Nisan	1998	 tarihinde	BM	 İnsan	Hakları	
Komisyonu’na	sunulan	BM Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeler’de	
tanımlandığı	üzere	“silahlı	bir	çatışma,	genel	şiddet,	insan	hakları	ihlalleri	ya	da	doğal	
ya	da	insan	yapımı	felaketler	nedeniyle	yaşadıkları	yerlerden	kaçmak	ya	da	buraları	
terk	etmek	zorunda	kalmış,	ancak,	uluslararası	olarak	tanınmış	hiçbir	devlet	sınırını	
geçmemiş	 kişiler”dir.	 Kavram	 esasen	mülteci	 tanımındaki	 siyasi	 kriterleri	 taşımakla	
birlikte	vatandaşı	olduğu	ülkenin	dışına	çıkmamış	veya	çıkamamış	kişileri	ifade	etmek-
tedir.13 

Yerinde / mahallinde mülteciler:	Menşe	ülkelerini	terk	ettiklerinde	mülteci	ol-
malarını	gerektiren	bir	durum	yok	iken,	sonradan	bulundukları	ülkede	gelişen	olaylar	
nedeniyle	mülteci	durumuna	giren	kişileri	ifade	etmektedir.	Sonradan	gelişen	olaylar	
menşe	ülkede	yapılan	askeri	darbeler	veya	sığınılan	ülkede	sonradan	vatandaşı	olduğu	
ülke	aleyhinde	yapılan	siyasi	çalışmalar	gibi	nedenler	olabilir.14

10.  http://www.unhcr.hk/files/useful_resources/Important_documents/StatesParties_to_1951_
Convention_as_of_Oct08.pdf, sayfa 5, (Son erişim tarihi: 10/05/2011).
11.  Ibid 8, sayfa 7. 
12.  Ibid.
13.  Ibid.
14.  Ibid.



14 Geçici Koruma:	Ülkeler,	ani	ve	kitlesel	insan	akımıyla	karşı	karşıya	kaldıklarında	
ve	olağan	sığınma	sistemlerine	fazla	yüklenildiğinde	‘geçici	koruma’	önerebilir.15 

Koşullu Koruma: Koşullu	koruma	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nce	belirlenen	
hukuki	mülteci	koşullarına	uymayan	kişilere	verilebilir.	Bir	kişi	eğer	aşağıdaki	durum-
lardan	biriyle	karşı	karşıya	ise	koşullu	koruma	çerçevesinde	değerlendirilebilir:	(1)	ül-
kelerinde	idam	cezası	ile	yargılanma	veya	hüküm	giyme	(2)	işkence,	insanlık	dışı	veya	

aşağılayıcı	muamele	ya	da	cezalar	ve;	(3)	uluslararası	ya	da	silahlı	çatışma	tehtidi.	16

Bölüm	II	
Kuzey Kıbrıs’ta Mülteci ve Sığınma Prosedürü 

1)	 Sığınmacıların Kuzey Kıbrıs’a Giriş Yöntemleri
	 BMMYK’ne	sığınma	başvurusu	yapıp	Kuzey	Kıbrıs’ta	ikamet	eden	kişilerin	bir	
bölümü	insan	kaçakçılarının	yardımı	 ile	Kuzey	Kıbrıs’a	“düzensiz”	olarak	tabir	edilen	
yollardan	 gelmişlerdir.	 Bunun	 yanısıra,	 Kuzey	 Kıbrıs’ta	 üniversite	 eğitimi	 görmekte	
olan	çoğunluğu	Filistinli	kişilerden	de	sığınma	başvurusu	yapanlar	vardır.	Aynı	şekilde	
Kuzey	Kıbrıs’a	resmi	yollarla	girip	BMMYK’	ne	sığınma	başvurusunda	bulunan	kişiler	
de	vardır.	
 2) Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürü ve Sayılar
	 Mülteci	statüsünü	belirleme	bir	devlet	otoritesi	ya	da	BMMYK	tarafından,	sı-
ğınma	başvurusu	yapmış	ya	da	bir	şekilde	ululararası	korumaya	ihtiyacını	belirtmiş	kişi	
veya	kişilerin	durumlarının	mülteci	tanımlamasına	uygun	kriterler	taşıyıp	taşımadığı-
nın	test	edilmesidir.
	 Mülteci	tanımına	uygun	kişilerin	belirlenmesinde	ve	bu	kişilerin	gerçekten	ulusla-
rarası	korumadan,	haklarından	ve	mülteci	statüsüne	bağlı	yetkilerden	yararlanmaların-
daki	birincil	sorumluluk	sığınma	talep	edilen	ülkeye	aittir.	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’ne	
ve/veya	1967	Protokolü’ne	 taraf	 olan	 ancak	ulusal	 sığınma	 tespiti	prosedürleri	 ha-
len	belirsiz	olan	ülkelerde	BMMYK	sığınma	statüsünü	devlet	adına	belirler.	17  
	 Hali	hazırda,	KKTC’de	sığınma	başvurusunu	düzenleyen	herhangi	bir	mevzuat	
yoktur.	KKTC	ise	de facto	bir	devlet	statüsünde	olup	de jure	devlet	statüsü	olmadığı	
için	BMMYK	de	KKTC	 ile	 ilişki	 kurmamıştır.	Ancak	2008	yılına	kadar	 İnsancıl	Yardım	
Misyonu	adlı	sivil	toplum	örütü	aracılığı	ile	ve	2009	yılı	Mart	ayından	itibaren	de	KTİHV	
ve	MHD	aracılığı	 ile	Kıbrıs’ta	görev	yapan	BMMYK’ne	sığınmacıların	başvuruları	 ile-
tilmiş	ve	başvurular	BMMYK	tarafından	değerlendirilmeye	alınmıştır.	KTİHV	ve	MHD	

15.  BMMYK, The 1951 Refugee Convention, Questions and Answers, , sayfa 14), http://www.unhcr.
org/3c0f495f4.html, (Son erişim tarihi: 7/5/2011).

16.  Adam, Jane Seeking Refuge in Human Rights, Qualifiyng for  Subsidiary Protection in the Eurpean 
Union,sayfa 11, (http://www.forcedmigration.org/events/prague2004/mcadam-paper.pdf) (Son erişim 
tarihi 07/05/2011)

17.  UNHCR, “Refugee Status Determination” Identifying Who is a Refugee, Self Study Module 2, 
2005, http://www.unhcr.ie/pdf/43144dc52.pdf (Son erişim tarihi 2/02/2011).



15mülteci	ve	 sığınmacıların	diğer	haklarının	 sağlanması	amacıyla	da	çalışmalar	yürüt-
mektedir.	Bu	iki	örgütten	başka	mülteci	ve	sığınmacılara	destek	sağlamayı	gündemine	
almış	örgütlerin	eksikliği	hissedilmektedir.	
	 BMMYK’ya	yapılan	sığınma	başvurularının	çoğu	Filistin	kökenli	Iraklılar	tarafın-
dan	yapılmaktadır.	Bunun	yanında,	Afganistan,	Bangladeş,	Kamerun,	İran,	Filistin	ve	
Türkmenistan	vatandaşlarından	da	başvurular	mevcuttur.	Bir	çok	Filistin	kökenli	Iraklı	
kuzeydeyken	BMMYK’ya	yaptıkları	sığınma	başvurusu	ardından	güneye	geçmiştir.	Son	
zamanlarda	Suriye’de	meydana	gelen	olaylar	nedeniyle	Suriye’li	sığınmacıların	sayısı	
ciddi	bir	artış	göstermiştir.

KKTC’ye	gelip	ve	BMMYK’ya	ulaşma	şansı	bulup	sığınma	başvurusu	yapan	ki-
şilerden	mülteci	olarak	kabul	edilenler,	mülteci	kabul	eden	bir	başka	üçüncü	ülkeye	
yerleştirilmektedir.	Mülteci	statüsü	verilmeyen	kişiler	ise	menşe	ülkelerine	geri	gön-
derilebilmektedir.	

 Sığınma Başvurusu Yapan Kişilerin Ülkelere Göre Dağılımı



16 Yapılan Sığınma Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı

Cinsiyete göre sığınma başvuru oranları

BMMYK’nın	sığınma	başvurusu	değerlendirmesi	bir	ile	iki	yıl	almakta	ve	mülte-
ci	statüsü	verilen	kişilerin	üçüncü	bir	ülkeye	yerleştirilmeleri	ise	bir	ile	üç	yıl	arasında	
değişmektedir.	Başvurusu	reddedilen	sığınmacıların	BMMYK’ya	 itiraz	etme	hakkı	da	
vardır.



17	 Herhangi	bir	yasal	düzenleme	olmamasına	rağmen	2009	Nisan	ayına	kadar	I-
rak	ve	Filistin’den	gelen	mültecilerin	KKTC’de	kalmalarına	izin	verilmiştir.	MHD’nin	tes-
pitlerine	göre	2009	yılı	Nisan	ayından	sonra	ise	tam	sayı	bilinmemekle	birlikte	30’dan	
fazla	sığınma başvurusu yapan kişi		için	sınır	dışı	kararı	alınmıştır.	2010	yılında	sığınma	
başvurusu	yapan	3	kişi	sınırdışı	edilmiş,18	2011	yılında	ise	25	kişi	için	sınır	dışı	kararı	
alınmış	ve	uygulanmıştır.19	 	Bu	sayılar	sadece	MHD’nin	bilgisine	gelmiş	olanlar	olup	
gerçek	 rakamın	çok	daha	 fazla	olduğu	MHD	 tarafından	 tahmin	edilmektedir.20	Aynı	
zamanda,	bir	çok	sığınmacının	da	limanlarda	geri	çevrildiği	MHD	yetkililerinin	bilgisi-
ne	gelmiştir.21	Kuzey	Kıbrıs’a	Giriş Yöntemleri	bölümde	inceleneceği	üzere	mülteciler	
ülkeye	düzensiz	olarak	tabir	edilen	yollardan	giriş	yapmaları	nedeniyle	ve/veya	hapis	
cezasına	çarptırıldıklarından	dolayı	KKTC’de	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’ne	uyulmayıp	
sınır	dışı	edilmektedirler.	
	 Kuzey	Kıbrıs’a	düzensiz	olarak	tabir	edilen	yollardan	veya	düzenli	yollardan	gi-
riş	 yapan	 sığınmacıların	büyük	bir	 kısmı	daha	 sistemli	mülteci	 politikası	 olan	Kıbrıs	
Cumhuriyeti	kontrolü	altındaki	bölgelere	geçmek	amacıyla	Kuzey	Kıbrıs’a	gelmektedir-
ler.	AB	2007	yılı	Yıllık	Yeşil	Hat	Raporu’nda	belirtildiği	üzere:
“Kıbrıs	Cumhuriyeti	otoritelerinden	edinilen	verilere	göre,	Yeşil	Hat’ı	geçerken	göz	al-
tına	alınan	yasadışı	göçmenlerin	sayısı	2002’de	725	iken,	2003’te	3796’ya	ve	2004’te	
5287’ye	yükselmiş,	ardından	sayı	yine	düşerek	2005’te	5191	ve	2006’da	2778	olmuş-
tur.	Raporun	yazıldığı	dönemde	2844	yasadışı	göçmenin	(göz	altına	alınan	tüm	göç-
menlerin	%97’den	fazlası)	Kıbrıs	Polisine	göre	Yeşil	Hat	üzerinden	hükümet	kontrolün-
deki	bölgeye	geçtiği	rapor	edilmiştir.22 AB	2008	yılı	Yıllık	Yeşil	Hat	Raporuna	göre	de	“Yeşil	
Hat’ı	yasadışı	yollarla	geçen	üçüncü	ülke	vatandaşlarının	sayısı	ciddiyet	arz	etmektedir.	Rapo-
run	yazıldığı	dönemde,	Kıbrıs	Cumhuriyeti	yetkililerinin	verdiği	verilere	göre,	tespit	edilen	(ya	
da	tutuklanan)	yasadışı	göçmen	sayısı	iki	katından	fazla	(2919’dan	5844’e)	bir	sayıya	ulaşarak,	
bugüne	kadarki	en	yüksek	seviyeye	gelmiştir.23	2010	yılında	çıkan	ve	2008	ile	2010	yıllarınının	
bir	kısmını	kapsayan	AB	Yeşil	Hat	Raporu’na	göre	de	“Mayıs	2009’dan	Nisan	2010’a	kadar	olan	
süreyi	kapsayan	Kıbrıs	Polisi	verileri,	Kıbrıs’ın	kuzeyinden	Yeşil	Hat	üzerinden	hükümet	kontro-
lündeki	bölgeye	geçen	yasadışı	göçmen	sayısında	%54’lük	bir	azalmayı	işaret	etmektedir.	Ön-
ceki	dönemdeki	5,560	vakaya	karşılık,	hükümet	kontrolündeki	bölgede	2,546	yasadışı	göçmen	

18.  Faika Deniz Paşa, Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Sığınmacı ve Mültecilere İlişkin 2010 Yılı Raporu, 
Lefkoşa,2011, sayfa 13.

19.  Faika Deniz Paşa ve Cemre İpciler, Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Sığınmacı ve Mültecilere İlişkin 2011 
Yılı Raporu (henüz basılmamış).

20.  MHD Proje koordinatörü Utku Beyazıt ile röportaj, 28/02/2011.
21.  Ibid. 
22.  Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and 
the situation resulting from its application (20/09/2007), sayfa 5, http://ec.europa.eu/cyprus/documents/
turkish_community/glr20report_en_act20clean.pdf,   (Son erişim tarihi 18/11/2010).
23.   Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 
and the situation resulting from its application and Technical Annexes (Brussels, 27/8/2008), sayfa 4
http://ec.europa.eu/cyprus/documents/information/glr_report.pdf, (Son erişim tarihi 18/11/2010).



18 yakalanmıştır	(Yeşil	Hat	geçiş	noktalarında	geçişi	kabul	edilmeyen	kişiler	hariç).	24

	 Kıbrıs	Cumhuriyeti	kontrolü	altındaki	bölgelere	“yasa	dışı”	geçişi	önlemek	a-
macıyla	Kıbrıslı	Türk	otoriteleri	önlemler	alıp	bir	çok	sığınmacının	onaylanmış	liman-
lardan	giriş	yapmasına	 izin	vermemiş	ve	“yasa	dışı”	giriş	yapanlar	aleyhine	de	sınır	
dışı	etme	kararı	alınmıştır.	MHD	kaç	kişinin	yukarıda	belirtilen	sebepten	ötürü	sınır	
dışı	 edildiği	 konusunda	 İçişleri	 Bakanlığı’ndan	 resmi	 bilgi	 talep	 edilmesine	 rağmen,	
MHD’ye	herhangi	bir	bilgi	sağlanmış	değildir.

Bölüm III 
Mültecileri Koruyan Uluslararası Sözleşmeler ışığında KKTC’de Mültecilerin İnsan 
Hakları 

1) Uluslararası Sözleşmelerin  KKTC İç Hukukundaki Yeri ve Mültecileri Koru-
yan Uluslararası Sözleşmeler

a)	 Uluslararası	Sözleşmelerin		KKTC	İç	Hukukundaki	Yeri
 KKTC’de	uluslararası	antlaşmaların	iç	hukuktaki	yeri	Anayasa	tarafından	belir-
lenmiştir.	Söz	konusu	madde	şöyledir:	“Usulüne	göre	yürürlüğe	konulmuş	uluslararası	
antlaşmalar	yasa	hükmündedir.	Bunlar	hakkında	Anayasaya	aykırılık	 iddiası	 ile	Ana-
yasa	Mahkemesi	olarak	görev	yapan	Yüksek	Mahkeme’ye	başvurulamaz.”25	Anayasa	
Mahkemesi	sözkonusu	maddeyi	Ulusal	Birlik	Partisi	(UBP)	ile	KKTC	Meclisi	arasındaki	
davada	yorumlarken	AİHS’in	iç	hukukun	parçası	olduğu	teyit	edilmiştir.	Bu	davada	A-
nayasa	Mahkemesi		“KKTC’de	usulüne	göre	yürürlüğe	konmuş	uluslararası	andlaşma-
lar	sadece	yasa	hükmünde	olmakla	kalmayıp	bunlar	hakkında	Anayasa’ya	aykırılık	id-
diası	ile	Anayasa	Mahkememize	dahi	başvurulamaz.		Bir	başka	deyişle	bunlar	Anayasa	
ile	aynı	seviyededir	ve	diğer	yasalardan	üstündür.”	görüşüne	yer	vermiştir.26 
Mültecilerin	İnsan	Haklarını	koruyan	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	ve	AİHS	Kıbrıs	Cum-
huriyeti	tarafından	onaylanmıştı.	Anayasa	Mahkemesi	yine	aynı	davada	“1950 Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, ona ek 1’inci protokol 1 ile	birlikte	Anayasamızın	90.	madde	
hükümlerinde	öngörüldüğü	kritere	uygun	olarak	39/62	sayılı	kanun	ile	Kıbrıs	Cumhu-
riyeti	tarafından	kabul	edilmiştir.....Sözü	edilen	39/62	sayılı	yasa,	yürürlükte	olan		Ana-
yasamızın	Geçici	4’üncü	maddesine	göre	halen		yürürlüktedir	ve	KKTC	Mahkemeleri	
olarak	uygulamakla	yükümlü	olduğumuz	mevzuat	arasında	yerini	almaktadır.”	şeklin-
de	karar	vermiştir.	İşkenceye	Karşı	Sözleşme,	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	ve	
Ekonomik,	 Sosyal	 ve	Kültürel	Haklar	 Sözleşmesinin	 iç	 hukukta	uygulanması	 ile	 ilgili	
Yüksek	Mahkeme	henüz	bir	karar	vermiş	değildir.	Ancak	onlarla	aynı	hukuki	statüde	
olan	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi	ile	ilgili	olarak	Yüksek	Mahkeme	karar	verirken	bu	söz-

24.  Komisyonun Konseye sunduğu rapor, Annual Report on the implementation of Council Regulation 
(EC) 866/2004 of 29 April2004 and the situation resulting from its application  ve Technical Annex  
25.  KKTC Anayasa 90. madde 5.fıkra. 
26.  Anayasa Mahkemesi, 3/2006, Ulusal Birlik Partisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi, 21/06/2006.



19leşmeyi	de	göz	önünde	bulundurmuştur.27	Tüm	bu	sözleşmelerin	her	birinin	uygulan-
ması	konusunda	karar	olmasa	dahi	YİM	yukarıda	bahsedilen	Anayasa	Mahkemesi	ka-
rarını	geliştirerek	usülüne	uygun	olarak	yürülüğe	konulmuş	uluslararası	sözleşmelerin	
iç	hukuka	olan	etkileri	ve	uygulama	alanı	aşağıdaki	gibi	özetlenmiştir;

(a)	Usulüne	göre	yürürlüğe	konmuş,	uluslararası	sözleşmeler	iç	hukukun	bir	parçasıdır	
ve	doğrudan	uygulanabilen	sözleşme	hükümleri	iç	hukukta	kendiliğinden	uygulanır.	
(b)	 Uluslararası	 sözleşmeler	 Anayasaya	 aykırı	 olsa	 bile	 uygulanır,	 bunlar	 hakkında	
Anayasaya	aykırılık	iddiaları	ileri	sürülemez.
(c)	Uluslararası	sözleşme	hükümlerinin	iç	hukuk	hükümleri	ile	çatışması	halinde	ulus-
lararası	sözleşme	hükümleri	uygulanır.	
(d)	Uluslararası	sözleşmelerin	usulüne	uygun	kabulünden	sonra	yapılan	Anayasal	ve-
ya	yasal	iç	hukuk	düzenlemelerinin,	açık	veya	kapalı	bir	şekilde	uluslararası	sözleşme	
hükümlerini	iptal	veya	etkisiz	hale	getirmesi	söz	konusu	değildir.	Anlaşma	hükümleri	
iç	hukukta	sonuçlarını	doğurmaya	devam	eder.

Aynı	zamanda,	AİHM’in	Loizidou ile Türkiye kararından sonra Türkiye’yi, AİHS çerçe-
vesinde Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta sınırlar ötesi sorumluluğunun olduğunu ve orada-
ki insan hakları ihalallerinden sorumlu tutulabileceği kararını verdikten sonra, Kuzey 
Kıbrıs’taki insan hakları ihlalleri için AİHM’ne başvuru olanağı sağlanmıştır.28	Bu	karar	
daha	sonra	AİHM’e	götürülen	bir	çok	dava	da	teyit	edilmiştir.29

b)	 Kuzey	Kıbrıs’ta	İç	Hukukun	Parçası	olan	Mültecileri	Koruyan	Ulusla-
rarası	Sözleşmeler

	 Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	ve	1951	Mülteciler	Sözleşmesinden	farklı	ola-
rak	mültecilerin	haklarını	koruyan	diğer	uluslararası	sözleşmelerden,	Kadınlara	Karşı	
Tüm	Ayrımcılıkların	Önlenmesi	Sözleşmesi		ve	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi		1996	yılın-
da,	Uluslararası	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	ve	Uluslararası	Ekonomik,	Sosyal	
Haklar	ve	Kültürel	Haklar	Sözleşmesi	ve	 İşkenceyi	Önleme	Sözleşmesi,	Her	Çeşit	 Irk	
Ayrımcılığının	Kaldırılmasına	İlişkin	Uluslararası	Sözleşme	2004	yılında,	KKTC	Meclisi	
tarafından	onaylanıp	 iç	hukukun	parçası	haline	gelmişlerdir.	Bu	raporda	değinilecek	
olan	sözleşmeler	hakkında	kısaca	bilgi	vermekte	fayda	vardır.
 1951 Mülteciler Sözleşmesi:	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	ise,	Kıbrıs’ın	Birleşik	
Krallık’ın	kolonisi	olduğu	dönemde	Birleşik	Krallık	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’ni	1954	
yılında	onaylayıp	yürürlüğe	koymuş	ve	1954	yılında	da	söz	konusu	sözleşmenin	40.	(1)	
Maddesi	altında	yaptığı	bir	deklerasyon	ile	söz	konusu	sözleşmenin	uygulama	alanı-
nı	kolonisi	olan	bölgeleri	de	kapsayacak	şekilde	genişletmiştir.	Kıbrıs	Cumhuriyeti’nin	
Kurucu	Antlaşması’nın		8.	Maddesi	uyarınca30	da	Birleşik	Krallık’ın	uluslararası	antlaş-

27. 	Yargıtay	Ceza	İstinaf,	17/2005.
28.  AİHM, 15318/89, Loizidou ile Türkiye, 18.12.1996.
29.  AİHM, 25720/02 Amer ile  Türkiye, 13/01/2009 , AİHM, 28940/95, Foka ile Türkiye, 24/06/2008.

30.   1. Birleşik Krallık Hükümetinin yükümlülükleri ve sorumlulukları bundan böyle uygulama 
alanı olduğunca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümeti olarak Kıbrıs Cumhuriyeti taradından 
uygulanacaktır. 
2. Şimdiye kadar Birleşik Krallık Hükümeti tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında 
kullanılan uluslararası haklar ve faydalar bundan böyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümeti olarak 
Kıbrıs Cumhuriyeti taradından kullanılacaktır.



20 malar	tahtında	Kıbrıs	üzerindeki	uluslararası	sorumlulukları	ve	yükümlülükleri	Kıbrıs	
Cumhuriyeti	tarafından	üstlenilmiştir.	
	 Bununla	beraber,	16	Mayıs	1963	yılında	Kıbrıs	Cumhuriyeti	1951	Mülteciler	
Sözleşmesi’ni	uygulayacağını	Birleşmiş	Milletler	Genel	Sekreterine	de	 teyit	etmiştir.	
Bu	bağlamda	Anayasanın	geçici	4.	Maddesi	çerçevesinde,	1951	Mülteciler	Mülteciler	
Sözleşmesi	Anayasa	Mahkemesi’nin	UBP	ile	KKTC	Meclisi	arasındaki	davadaki	kararı	
ışığında	yürürlükte	olan		Anayasanın	geçici	4’üncü	Maddesine	göre	halen		yürürlükte-
dir	ve	iç	hukukun	parçasıdır.
1951	Mülteciler	Sözleşmesi	mültecinin	kim	olduğunu,	haklarını	ve	devletlerin	hukuksal	yü-
kümlülüklerini	tanımlayan	en	temel	hukuksal	belgedir.	1967	Protokol’ü	coğrafi	ve	zaman	sı-

nırlamalarını	ortadan	kaldırmıştır.31 	BMMYK	ise,	mültecileri	korumak	amacıyla	yapılan	
uluslararası	hareketleri	düzenlemek,	onlara	liderlik	etmek	ve	dünya	çapındaki	mülteci	
sorunlarını	çözmekle	yetkilendirilmiştir.	BMMYK’nın	asıl	amacı,	mültecilerin	haklarını	
ve	refahını	savunmaktır	ve	BMMYK,	herkesin	sığınma	talebi,	diğer	bir	devlette	güvenli	
bir	şekilde	barınma	ve	gönüllü	olarak	eve	dönebilme	haklarını	korumak	için	mücade-
le	verir.32	Birleşmiş	Milletler	Genel	Kurulu’nun	yetkesi	altında	hareket	eden	Birleşmiş	
Milletler	Mülteciler	Yüksek	Komiserliği,	Birleşmiş	Milletler	gözetimi	altında	bugünkü	
yasa	alanına	giren	mültecilere	uluslararası	koruma	sağlamak,	mülteci	problemlerine	
kalıcı	 çözümler	aramak	ve	 ilgili	 hükümetlerin	onayına	bağlı	olarak,	hükümetlere	ve	
özel	örgütlere	mültecilerinin	ülkelerine	iade	edilmeleri	ya	da	yeni	ulusal	toplumlara	
entegre	olmalarına	kolaylık	sağlamak	üzere	görev	üstlenir.33

 Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi:	
	 AİHS	yürürlükte	olan		Anayasanın	Geçici	4’üncü	Maddesine	göre	halen		yürür-
lüktedir	ve	iç	hukukun	parçasıdır.	
				 AİHS,	Avrupa	çapında	insan	hakları	ve	özgürlüklerini	koruyan	uluslararası	bir	
sözleşmedir.	Sözleşmenin	denetim	organı	ise	bu	sözleşme	uyarınca	kurulan	AİHM’dir.	
Sözleşmedeki	herhangi	bir	hakkı	 sözleşmeye	 taraf	bir	devlet	 tarafından	 ihlal	edilen	
bir	kişi	iç	hukuk	yollarını	tükettikten	sonra	AİHM’e	başvurabilir.	AİHM	kararları	devlet-
ler	üzerinde	bağlayıcı	olup,	devletler	AİHM’in	kararlarını	uygulamakla	yükümlüdürler.	
Çok	az	kullanılan	bir	yöntem	olmakla	beraber	devletler	birbirleri	aleyhine	de	AİHM’e	
başvurabilmektedir.34

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi:	29/2004	sayılı	yasa	ile	onaylanıp	iç	hukukun	par-
çası	haline	gelen	Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurlu 
tarafindan Kabul edilmiş olan çok taraflı bir sözleşmedir. Taraf	devletlerin	bireylerin	

31.  BMMYK “1951 Refugee Convention” http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html, (Son erişim 
tarihi 02.02.2011).
32.  BMMYK Görev Beyanı, http://www.unhcr.org.tr/MEP/index.aspx?pageId=220, (Son erişim tarihi 

18/11/2010).
33.  BMMYK Yasası, Madde 1.
34.  Council of Europe. http://conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/absence.htm, (Son erişim 
tarihi, 02.02.2011).



21yaşam	hakkı,	 inanç	özgürlüğü,	 ifade	özgürlüğü,	 toplantı	hakkı,	seçim	hakları	ve	adil	
yargılama	gibi	medeni	ve	siyasi	haklarını	gözetilmesi	için	uğraş	verir. 35 
İnsan	Hakları	Komitesi	bağımsız	uzmanlardan	oluşmakta	olup	Medeni	ve	Siyasal	Hak-
lar	Sözleşmesi’nin	üye	devletlerde	olan	uygulanışını	takip	eder.36		Tüm	üye	devletler	
düzenli	olarak	bu	komiteye	sözleşmedeki	hakların	uygulanışı	ile	ilgili	olan	raporlar	su-
narlar.37	Komite	tüm	bu	raporları	inceleyip	taraf	devletlere	görüşlerini	“nihai	gözlem-
ler”	adı	altında	sunar.38	Bununla	beraber,	komite	devletler	arası	başvuruları	da	değer-
lendirir.39	Aynı	zamanda,	Birinci	Seçmeli	Protokol	komiteye	Üye	Devletlerde	bulunan	
hakların	ihlalleriyle	ilgili	olarak	yapılan	şahsi	başvuruları	değerlendirme	yetkisi	verir.40

Ancak,	birinci	seçmeli	protokol	KKTC	meclisi	tarafından	henüz	onaylanmamıştır.	Onay-
lanmış	olsa	dahi	KKTC’nin	sadece	de facto	bir	devlet	olmasından	ötürü	bu	mekaniz-
maya	doğrudan	şikayet	edilmesi	mümkün	gözükmemektedir.	Bir	başka	değişle,	KKTC	
bir	devlet	olarak	Birleşmiş	Milletlere	üye	olmadığından	dolayı	denetleme	mekanizma-
sının	dışındadır.	Ancak,	AİHM’nin	kararları	ışığında	Türkiye’nin	kuzey	Kıbrıs’ta	“sınırlar	
ötesi	sorumluluğu”	olduğu	kabul	edilmiş	olduğundan	dolayı,	kuzey	Kıbrıs’taki	bir	insan	
hakları	ihlali	nedeniyle	İnsan	Hakları	Komitesine	yapılan	şikayetten	dolayı	Türkiye	Ki-
şisel	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nin	kuzey	Kıbrıs’ta	uygulanmasından	sorumlu	tutula-
bilir.
İşkence	ve	Diğer	Zalimce,	İnsanlıkdışı	veya	Onur	Kırıcı	Davranış	veya	Cezalandırmalara	
Karşı	Sözleşme	(İşkenceyi	Önleme	Sözleşmesi):		
	 28/2004	sayılı	yasa	ile	KKTC	iç	hukukunun	parçası	haline	gelen	İşkenceyi	Ön-
leme	Sözleşmesi,	BM’nin	gözetimi	altında	dünya	çapında	işkenceyi	önlemek	amacıy-
la	hazırlanmıştır.	Sözleşme	taraf	devletleri	 işkenceyi	önleme	konusunda	kendi	yetki	
alanı	 içerisinde	etkili	önlemler	almayı	ve	devletlerin	kişilerin	 işkenceye	maruz	kala-
caklarına	 inanıldığı	 durumlarda	 ülkelerine	 geri	 göndermelerini	 yasaklar.	 İşkenceyi	
Önleme	Sözleşmesi’nin	tahtında	kurulmuş	olan	İşkenceyi	Önleme	Komitesi,	İşkenceyi	
ve	Diğer	 Zalimce,	 İnsanlıkdışı	 veya	Onur	 Kırıcı	Davranış	 veya	Cezalandırmalara	Kar-
şı	Sözleşme’nin	taraf	devletlerce	uygulanmasını	denetleyen,	10	bağımsız	uzmandan	
oluşan	bir	birimdir.41	Sözleşmeye	taraf	tüm	devletler	sözleşmenin	uygulanması	ile	ilgili	
olarak	komiteye	düzenli	raporlar	sunmak	zorundadırlar.42	Komite	her	bir	raporu	ince-
leyerek,	endişe	ve	önerilerini	 	 ‘sonuç	gözlemleri’	başlığı	altında	taraf	devlete	sunar.	
43	Komite,	Taraf	Devletin	egemenliği	altındaki	bir	ülkede	işkencenin	sistematik	olarak	
yapıldığına	dair	esaslı	belirtilerin	bulunduğunu	gösteren	bilgileri	güvenilir	kaynaklar-

35.  http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm (Son erişim tarihi 27/01/2012).
36.  Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi madde 28.
37.  Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi madde 40.1.b.
38.  Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi madde 40.4
39.  Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi madde 41.
40.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm (Son erişim tarihi tarihi 18/10/2010)
41.  İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Madde 17.
42.  İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Madde 19.1.
43.  İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Madde 19.3.



22 dan	alması	halinde,	kendisine	ulaşan	bilginin	 incelenmesi	ve	bu	amaçla	söz	konusu	
bilgi	hakkında	saptamalarını	sunması	için	bu	Taraf	Devleti	kendisiyle	işbirliği	yapma-
ya	davet	eder44	veya	hemen	gizli	bir	araştırma	yapmaları	ve	durumu	Komiteye	rapor	
etmeleri	için	görevlendirme	kararı	alır.45	Taraf	devletler,	birbirlerini	sözleşmedeki	yü-
kümlülüklerini	 yerine	getirmediklerine	dair	komiteye	şikayette	bulunabilir.46	Komite	
ayrıca,	sözleşme	hükümlerinin	ihlal	edilmesinden	ötürü	mağdur	olduğunu	iddia	eden	
kişilerin	 yaptıkları	 şikayetleri	 veya	onlar	 adına	 yapılan	 şikayetleri	 alma	ve	 inceleme	
yetkisine	sahiptir.47

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi: 27/2004	sayılı	yasa	ile	KKTC	iç	huku-
kunun	parçası	haline	gelen	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Sözleşmesi	çok	taraflı	
bir	sözleşme	olup		taraf	devletlere	bireylere	karşı	işçi	hakları,	sağlık	haklı,	uygun	yaşam	
standard	hakkı	dahil	olmak	üzere	ekonomik,	 sosyal	ve	kültürel	hakların	 sağlanması	
görevini	yükler.	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Komitesi	bağımsız	uzmanlardan	
oluşan	ve	sözleşmenin	taraf	devletler	tarafından	nasıl	uygulandığını	denetleyen	me-
kanizmadır.48		Tüm	taraf	devletler	komiteye	düzenli	olarak	sözleşmedeki	hakların	nasıl	
uygulandığına	dair	düzenli	olarak	rapor	sunmak	zorundadır.49	Devletler	ilk	raporu	sö-
zelşmenin	kabulünden	2	yıl	sonra	ve	daha	sonra	her	5	yıl	zarfında	rapor	sunmaları	ge-
rekmektedir.	Komite	her	bir	raporu	inceleyerek,	endişe	ve	önerilerini	‘sonuç	gözlem-
leri’	başlığı	altında	taraf	devlete	sunar.	Kişisel	başvurularla	ilgili	olarak,	10	Aralık	2008	
tarihinde,	BM	Genel	Kurulu	oybirliğiyle,	Komiteye	başvuru	kabul	etme	ve	değerlendir-
me	yetkisini	veren			Opsiyonel	Protokol’ü	50	kabul	etmiştir.51	Ancak,	Opsiyonel	Protokol	
KKTC	Meclisi	tarafından	henüz	onaylanmamıştır.	Onaylanmış	olsa	dahi	KKTC’nin	sade-
ce	de facto	bir	devlet	olmasından	ötürü	bu	mekanizmaya	doğrudan	şikâyet	edilmesi	
mümkün	değildir.	Ancak	yine	de,	komiteye	yapılacak	herhangi	bir	 şikâyette	Türkiye	
sorumlu	tutulabilecektir.	Aynı	şekilde	KKTC’nin	de	facto	statüsünden	dolayı	komiteye	
rapor	gönderip	denetlenmemesine	rağmen	Türkiye’nin	raporlarının	denetlenmesi	za-
manında	KKTC’de	sözleşme	tahtında	meydana	gelen	ihlallerin	denetlenmesi	hukuken	
mümkündür.	

2) Geri Gönderilmeme (Non-Refoulment) İlkesi
a)	 Giriş

	 Yukarıda	da	belirtildiği	gibi	herhangi	bir	yasal	düzenleme	olmamasına	rağmen	
2009	Nisan	ayına	kadar	Irak	ve	Filistin’den	gelen	mültecileri	sistematik	olarak	KKTC’de	
kalmalarına	izin	verilmiştir.	Bununla	beraber,	MHD	yetkililerinin	bir	çok	kez	KKTC	ma-

44.  İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Madde 20.1.
45.  İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Madde 20.2.
46.  İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Madde 21.
47.  İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Madde 22.
48.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/ (Son erişim tarihi tarihi 26/01/2012).
49.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/ (Son erişim tarihi tarihi 26/01/2012).
50.  Genel Kurul Kararı A/RES/63/117 ESKHS.
51.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm (Son erişim tarihi 10/18/2010).



23kamlarıyla/yetkilileriyle	yaptıkları	görüşmeler	sonucunda	birçok	Iraklı	ve	Suriyeli	sığın-
macının	da	limanlardan	giriş	yapmadan	geri	gönderildiği	gerçeği	aktarılmıştır.	Bununla	
beraber	MHD’nin	söz	konusu	rakamlarla	ilgili	olarak	yazılı	olarak	yapmış	olduğu	resmi	
talebine	herhangi	bir	yanıt	verilmemiştir.	

b)	1951	Mülteciler	Sözleşmesi,	Geri Gönderilmeme	(Non-Refoulment)	
İlkesi

	 Zulüm	riski	olan	yere	“geri	gönderilmeme”	ilkesi	kuşkusuz	ki	1951	Mülteciler	
Sözleşmesi’nin	 en	 önemli	 unsurlarından	 biridir.	 1951	Mülteciler	 Sözleşmesi’nin	 33.	
Maddesine	göre	“Hiçbir	Taraf	Devlet,	bir	mülteciyi,	ırkı,	dini,	uyrukluğu,	belli	bir	top-
lumsal	gruba	üyeliği	ya	da	siyasal	düşünceleri	nedeniyle	yaşamı	ya	da	özgürlüğünün	
tehdit	altında	olacağı	ülkelerin	sınırlarına,	her	ne	şekilde	olursa	olsun	sınırdışı	etme-
yecek	ya	da	geri	göndermeyecektir.	(“refouler”).”	Bu	maddeye	göre	geri	gönderilmeye	
karşı	korumadan,	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	kapsamına	giren	mülteciler,	başvuruları	
bekletilen	sığınmacılar	ve	ülkesinden	kaçan	kişiler	yararlanabilirler.	Ancak	1951	Mül-
teciler	Sözleşmesi,	sadece	1	Ocak	1951’den	önce	meydana	gelen	olaylar	sonucunda	
mülteci	durumuna	düşen	kişileri	kapsadığı	için,	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’ne	ek	ola-
rak	zaman	sınırlamasını	kaldırmak	üzere	1967	Protokolü	yapılmıştır.	Bu	protokol	KKTC	
iç	hukukunun	parçası	değildir.	Ancak	“geri	gönderilmeme”	aynı	zamanda	uluslararası	
örf	ve	adet	hukukunun	parçasıdır.52	Dolayısıyla,	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’ne	taraf	
olup	olmadıklarına	veya	coğrafi	sınırlama	uygulayıp	uygulamadıklarına	bakılmaksızın,	
tüm	devletler	bu	ilkeye	saygı	göstermelidirler.	
	 Her	ne	kadar	da	mülteci	statüsüne	girebilmek	için		Ocak	1951’den	önce	mey-
dana	gelen	olaylar	sonucunda	etkilenmiş	olmak	gerekse	de	1967	protokolü	ile	1951	
Mülteciler	Sözleşmesi’nin	yer	ve	zaman	sınırlaması	kaldırılmıştır. 1967	Protokolü	KKTC	
İç	hukukun	parçası	değildir	ancak 1967	Protokolü	7(4)	Maddesine	göre		taraf	devletler	
aksine		bir		bildiride	bulunmadığı	takdirde,	işbu	Protokol	bakımından	da,	yürürlükte	
olacağı	kabul	edilecektir.	KKTC	otoriteleri	böyle	bir	bildirimde	bulunmuş	değildirler.	
Ancak	KKTC’nin	de	 facto	statüsü	nedeniyle	böyle	bir	bildirim	yapması	da	 tartışmalı	
bir	konudur.	Bununla	beraber,	uluslararası	hukuk	tahtında	kuzey	Kıbrıs’tan	sorumlu	
olan	Türkiye	Cumhuriyeti,	1967	Protokolüne	çekince	koymuş	olmasına	rağmen	1967	
Protokolündeki	çekinceleri	kuzey	Kıbrıs	için	de	geçerli	olacağı	konusunda	herhangi	bir	
bildirimde	bulunmamıştır.

	 1951	Mülteciler	Sözleşmesi	zaman	ve	yer	sınırlamaları	ile	uygulansa	bile,			Söz-

leşme	devletlere	35.	Madde	ile	BMMYK		ile	iş	birliği	yapma	yükümlülüğü	yüklediğin-

den	dolayı,	sınırları	içinde	sığınmacı	ve	mültecilere	sahip	olan	ülkeler	BMMYK	ile	iş-

52.  Refword, The Ledear in Refugee Decision Support, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/
refworld/rwmain?docid=437b6db64, (Son erişim tarihi 29/11/2011).



24 birliği	yapabilirler.	Türkiye	Cumhuriyeti		1951	Mülteciler	Sözleşmesi	ve	1967	Protoko-

lüne	taraf	olup	1967	Protokolüne	coğrafi	çekince	koyarak	sadece	Avrupa’dan	mülteci		

kabul	etmektedir.	Metinde	yer	alan	Avrupa	ülkeleri	kavramını	ise	Avrupa	Konseyi’ne	

üye	 olan	 ülkelerin	 vatandaşları	 olarak	 değerlendirmektir.	 Ancak,	 1951	 Mülteciler	

Sözleşmesi’nin	35.	Maddesi	çerçevesinde,	Avrupa	dışından	gelen	mültecilerin	korun-

ması	için	Türkiye	Cumhuriyeti	BMMYK	ile	işbirliği	geliştirmiştir.	Sözkonusu	işbirliği	çer-

çevesinde,	BMMYK	Türkiye’de	sığınma	başvurusu	kabul	edip,	başvuruları	değerlendi-

rir	ve	yapılan	değerlendirme	sonucu	mülteci	statüleri	tanınan	başvurucuları		mülteci	

kabul	eden	üçüncü	bir	ülkeye	yerleştirir	(resettlement).	
Bunun	 yanısıra	 Türkiye	 Cumhuriyeti,	 BMMYK’ye	 sığınma	 başvurusu	 yapıp	

Türkiye’de	ikamet	eden	kişilerin	statülerini	ve	haklarını	düzenleyen	mevzuat	da	yürür-
lüktedir.	1994	tarihli	Yönetmelik53	ve	özellikle	2006	yılında	AB	uyum	çalışmaları	çerçe-
vesinde	çıkarılan	diğer	bir	yönetmelik54	ile	mülteci	ve	sığınmacıların	sağlık,	eğitim	ve	
çalışma	haklarına	dair	bazı	düzenlemeler	öngörülmüştür.	Aşağıda	daha	genişçe	açık-
lanacağı	gibi	KKTC’de	de	sığınma	başvuruları	Türkiye’dekine	benzer	bir	şekilde	yapılır,	
ancak	sığınma	başvurusu	yapmış	kişilerin	ve	mülteci	durumuna	girmiş	kişilerin	yasal	
statülerini	ve	bu	kişilerin	haklarını	düzenleyen	yasalar	henüz	yapılmış	değildir.	
	 Sığınma	başvurularında	genel	bir	kural	olarak	kanıtlama	zorunluluğu,	talebi	ya-
pan	kişiye	aittir.	Ancak,	başvuruyu	yapan	kişi	iddialarını	belgeler	ya	da	diğer	kanıtlarla	
kanıtlayamayabilir.	Eğer	başvuruyu	yapan	kişinin	açıklamaları	inandırıcı	bulunursa	ve	
aksini	destekleyen	iyi	nedenler	yoksa,	kişinin	leyhine	karar	verilmelidir.55

1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	33.(2)	Maddesi	ise	non-refoulment	prensibine	
sınırlamalar	getirmektedir.	Bu	maddeye	göre,	“Bununla	beraber,	bulunduğu	ülkenin	
güvenliği	 için	 tehlikeli	 sayılması	yolunda	ciddi	 sebepler	bulunan	veya	özellikle	ciddi	
bir	adi	suçtan	dolayı	kesinleşmiş	bir	hükümle	mahkum	olduğu	için	söz	konusu	ülkenin	
halkı	açısından	bir	tehlike	oluşturmaya	devam	eden	bir	mülteci,	işbu	hükümden	ya-
rarlanmayı	talep	edemez”.	Ancak	,	Madde	33(2)’deki	koşullar,	bir	mültecinin	ülkeninin	
geleceği	için	ciddi	güvenlik	tehditi	oluşturduğu	durumlarda;	ülkenin	anayasısına,	top-
rak	bütünlüğüne,	bağımsızlığına	ya	da	dış	barış	koşullarına	tehdit	oluşturmak	gibi,	ya	
da	artık	temyiz	yolunun	açık	olmadığı	bir	suçtan	hüküm	giymiş	ise	(cinayet,	tecavüz,	

53.  30.11.1994 tarih ve 94/6169 sayılı Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek 
Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla 
Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik

54.  1994 Yönetmeliğini değitiren 2006 Yönetmeliği Bakanlar Kurulu’nun 2006/9938 karar sayısı ile 
16.01.2006 tarihinde kabul edilmiş, Resmi Gazetenin 27.01.2006 tarihli nüshasında yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

55.  İbid, 14.



25silahlı	soygun	gibi)	ve	bulunduğu	ülkeye	tehtid	oluşturmaya	devam	ediyorsa	uygula-
nabilir.	Madde	33(2)	kişinin	mülteci	statüsü	kaldırıldığı	takdirde	işkence	ya	da	zulüm,	
insanlıkdışı	veya	onur	kırıcı	muamele	ya	da	cezalandırma	gibi	ciddi	ve	gözardı	edile-
mez	risk	varsa	uygulanamaz.	Bu	durumlar	sözkonusu	olduğunda	 izlenecek	yol,	 ilgili	
araçlara	taraf	olduklarına	bakılıp	bakılmaksızın	uluslarası	hukukun	mutlak	kuralı	ya	da	
jus cogens  olarak	bağlayıcı	bir	karakter	gösterir.56

	 1951	Mülteciler	Sözleşmesi	“geri	göndermeme”	ilkesini	benimsemiş	olsa	bile	
hangi	ülkenin	bir	kişinin	mülteci	statüsüne	gireceğini	belirlemesi	gerektiğini	düzenle-
memiştir	ve	sığınma	başvurusunda	bulunacak	olan	bir	kişinin	daha	önce	geçmiş	oldu-
ğu	“güvenli	üçüncü	ülkeye”	gönderilebileceği	sonucu	çıkarılabilmektedir.	MHD’nin	ve	
KTİHV’nın	KKTC	ototriteleri	ile	yaptıkları	görüşmelerde,	KKTC	makamları	KKTC’ye	ge-
len	bazı	mültecilerin	Türkiye	üzerinden	geldikleri	için,	söz	konusu	kişilerin	Türkiye’ye	
gönderilmelerini	hukuka	uygun	olduğunu	iddia	etmişlerdir.	Ancak,	Türkiye’den	gelen	
bir	çok	mülteci	orada	sığınma	yapma	şansı	bulamamıştır.	Kaldı	ki	KKTC	makamları	ta-
rafından	Türkiye’nin	güvenli	üçüncü	ülke	sayılabileceğine	 ilişkin	herhangi	bir	hukuki	
düzenleme	ya	da	belge		bulunmamaktadır.	

	 Bununla	beraber,	 	söz	konusu	bu	kişilerin	Türkiye’ye	geri	gönderildiklerinde,	
özellikle	 de	 Türkiye’deki	 hava	 alanlarında,	 sığınma	 başvurusu	 yapma	 imkanları	 son	
derece	 şüphelidir.	 Bu	 minvalde	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi’nin	 Abdolkhani	
ve	Karimnia	 ile	Türkiye57	kararında	Mahkeme’nin	gözlemlerini	 sunmaya	davet	ettiği	
BMMYK’nın	vurguladığı	noktalardan	biri	de	şöyledir:	“BMMYK’nin	havaalanları	ya	da	
geçiş	bölgelerinde	tutulan	sığınmacılara	erişimi	yoktur	ve	önceki	limanlardan	(bu	li-
man	kişinin	vatanında	olduğunda	dahi)	gönderilen	kişilerin	hangi	ölçüde	uluslararası	
korumaya	ihtiyacı	olduğunu	soruşturamamaktadır”.	“Zincerleme	Gönderilme”	olarak	
da	adlandırılan	bu	yöntem	uygulamada	bir	çok	sıkıntıya	yol	açmaktadır.		

“Güvenli	üçüncü	ülkeye”		gönderilen	bir	sığınmacı	gittiği	ülkelerin	sığınma	ta-
lebini	kapsamlı	bir	şekilde	incelemeyi	red	edebileceğinden	ötürü	müracaat	sahibinin	
“güvenli	üçüncü	bir	ülkeden”	diğerine	“ileri-geri”	yollanma	tehlikesi	vardır.	Bunun	ya-
nısıra,	bir	sığınmacının	bir	ülkeden	diğerine	gönderilmesinden	sonra	kendi	ülkesine	
geri	gönderilmesi	ve	sığınma	başvurusu	yapma	şansının	kendine	tanınmamış	olması	
ihtimali	de	bulunmaktadır.	Bu	yüzden	BMMYK’ye	göre	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	
“geri	gönderilmeme”	ilkesi	ışığında	ülkesindeki	zulümden	kaçan	bir	kişinin	mülteci	ve/
veya	 sığınmacı	 statüsünün	 tanınması	 için	ulaşabildiği	 ilk	 güvenli	 ülkeye	başvurması	
gerekmektedir	ilkesini	“kişinin	koruma	bulduğu	ilk	ülke”	olarak	tanımlamaktadır.	

56. 	Ibid.
57.  AİHM, 30471/08, Abdolkhani ve Karimnia v Türkiye, 01/03/10.



26 BMMYK	Yürütme	Komitesi’nin		hangi	ülkenin	sığınma	başvurusunu	kabul	et-
mesi	gerektiği	konusundaki	görüşü	ise	sığınma	başvurusu	yapan	kişinin	hangi	ülkeye	
sığınma	başvurusu	yapma	niyeti	olduğu	ve	sığınma	başvurusu	yapan	kişinin	özel	duru-
mu	dikkate	alınması	gerektiği	şeklindedir.	Bu	bağlamda,	bir	kişi	söz	konusu	ülkeye	gel-
meden	önce	başka	bir	ülkede	sığınma	başvurusu	yapma	şansını	kullanmayıp	başka	bir	
ülkede	sığınma	başvurusu	yapmışsa,	sözkonusu	kişinin	başvurusu	daha	önce	bulun-
duğu	ülkede	sığınma	başvurusunda	bulunmadığı	için	reddedilemeyeceği	şeklindedir.	
Bu	bağlamda	sığınma	başvurusunda	bulunan	kişilerin	başvuruları	herhangi	bir	şekilde	
gözönünde	bulundurulmadan	sınır	dışı	edilmeleri	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	33.	
Maddesi	olan	ve	uluslararası	gelenksel	hukuk	tarafından	da	korunan	geri	göderilme-
me	hakkının	çok	açık	bir	şekilde	ihlal	edilmesidir.	

c)	İşkence	Yasağı
	 İşkence	 yasağı,	 kişinin	 vücut	 bütünlüğü	 ve	 vücut	 dokunulmazlığı	 hakkını	 ih-
lal	 eden	 ve	 diğer	 bütün	 insanlık	 dışı,	 zalimane	 ve	 onur	 kırıcı	muamele	 ve	 cezaları	
içine	alan,	kayıtsız	şartsız	ve	koşulsuz	bir	yasaktır.	 İşkence	yasağı	aynı	zamanda		de-
mokratik	toplumların	en	temel	değerlerinden	birini	ifade	etmektedir.	İşkenceye	Karşı	
Sözleşme’nin	1.	Maddesine	göre	işkence	şöyle	tanımlanmıştır:

bir	kimseye	karşı,	kendisinden	itiraf	almak	veya	üçüncü	kişi	hakkında	bilgi	edinmek,	
kendisinin	veya	üçüncü	kişinin	yaptığı	veya	yaptığından	kuşkulanılan	bir	eylem	nede-
niyle	cezalandırmak	veya	kendisini	veya	üçüncü	kişiyi	korkutmak	veya	zorlamak	ama-
cıyla	veya	ayrımcılığa	dayanan	her	hangi	bir	sebeple,	bir	kamu	görevlisi	veya	resmi	
sıfatla	hareket	eden	bir	başka	kişi	tarafından	veya	bu	görevlinin	veya	kişinin	teşviki	
veya	rızası	veya	muvafakatiyle	işlenen	ve	işlendiği	kimseye	fiziksel	veya	ruhsal	olarak	
ağır	acı	veya	ıstırap	veren	herhangi	bir	fiildir.	Kanuni	yaptırımlardan	kaynaklanan	veya	
yaptırımın	doğasında	bulunan	veya	bu	yaptırımlarla	rastlaşan	acı	veya	ıstırap,	işkence	
sayılmaz.

Bunun	yanında,	söz	konusu	sözleşme	tahtında	birinci	maddede	tanımlanan	işkence-
ye	varmayan	diğer	zalimane,	insanlık	dışı	veya	onur	kırıcı	muamele	veya	ceza	fiilleri-
nin	bir	kamu	görevlisi	ve	resmi	sıfatla	hareket	eden	bir	diğer	kimse	tarafından	veya	
bu	kimsenin	teşviki	veya	rızası	veya	muvafakati	ile	işlenmesi	halinde	İşkenceye	Karşı	
Sözleşme’nin	16.	Maddesi	altında	işkence	oluşturmayan	diğer	eylemler	başlığı	altında	
düzenlenmiştir.	
		 1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	geri	gönderilmeme	ilkesi	sınırlamalar	içermesi	
sebebiyle	uluslararası	hukuk	çerçevesinde	işkence	yasağı	geri	gönderilememe	ilkesini	
genişletmiştir.	Şöyle	ki	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’ne	göre,	ırk,	tabiiyet/	milliyet/uy-
rukluk,	din,	belirli	bir	toplumsal	gruba	mensubiyet	veya	siyasi	düşünce	sebebiyle	haklı	
nedenlerle	korku	yaşamaları	durumunda	geri	gönderilmeme	ilkesinden	faydalanabil-
melerine	rağmen,	işkence	yasağı	çerçevesinde	ırk,	tabiiyet	/	milliyet	/	uyrukluk,	din,	
belirli	bir	toplumsal	gruba	mensubiyet	veya	siyasi	düşünce	şartlarının	oluşması	şart	
değildir.
KKTC	Anayasası’da	İşkence	Yasağını	Kişi	dokunulmazlığı	başlığı	altında	14.	Madde	ile	



27şöyle	düzenlemiştir:
	(1)						Herkes,	barış,	güven	ve	huzur	içinde	yaşama,	maddi	ve	manevi	varlığını	

koruma	ve	geliştirme	hakkına	sahiptir.
	 (2)	 Kimseye	eziyet	ve	işkence	yapılamaz.

(3)	 Kimse,	 insanlık	 onuruyla	 bağdaşmayan	 bir	 cezaya	 çarptırılamaz	 veya	
muameleye	bağlı	tutulamaz.

											(4)	 Kişinin	şeref	ve	haysiyeti	dokunulmazdır.		Herkes	buna	saygı	göstermek	
ve	korumakla	yükümlüdür.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
	 AİHS’nin	3.	Maddesine	göre	“Hiç	kimse	işkence	veya	insanlık	dışı	veya	küçük	
düşürücü	muameleye	veya	cezaya	maruz	bırakılmayacaktır.”	Her	ne	kadar		AİHS	açıkca	
sığınma	hakkını	düzenlemiş	olmasa	da,		Sözleşmeye	taraf	devletler	kendi	yetki	alanları	
içinde	bulunan	herkese	Sözleşme’nin	birinci	bölümünde	açıklanan	hak	ve	özgürlükleri	
tanımakla	yükümlüdürler.	Bu	bağlamda,	sığınma	başvurusu	yapan	kişiler	AİHS	çerçe-
vesinde	ülkerine	geri	gönderilmeleri	durumunda	en	başta	yaşam	hakları	ve	 işkence	
görmeme	hakları	ihlal	edilebileceğinden	dolayı	AİHS’nin	korumasından	faydalanabil-
mektedirler.	AİHS	çerçevesinde	taraf	devletler	yetki	alanları	içerisinde	Sözleşmedeki	
hakları	 ihlal	etmemekle	yükümlülüğünün	yanı	sıra	bu	kişilerin	haklarının	korunması	
için	de	pozitif	yükümlülükleri	vardır.	AİHM	içtihatlarına	göre,	pozitif	yükümlülük	ulusal	
makamların	bir	hakkı	güvence	altına	almak	için	gerekli	tedbirleri	almasının	gerekliliği-
dir.	

Bu	bağlamda,	işkence,	insanlık	dışı	ve	küçültücü	muamele	ve	diger	tartışılmaz	
haklar	ile	ilgili	yasaklar,	devletlerin	bu	kişileri	böyle	bir	muameleye	maruz	kalma	riski	
olan	ülkelere	sınırdışı	ettikleri	taktirde	anlamlarını	yitireceğinden,	AİHS’in		3.	Maddesi	
çerçevesinde	devletlere	sorumluluk	alanlarının	dışında	meydana	gelen	olaylar	için	bir	
sorumluluk	 yüklememektedir.	Bunun	anlamı,	devletler	 kendi	 sınırlarının	 veya	 kont-
rolü	altında	olan	bölgelerde	AİHS’in	3.	Maddesi	çerçevesinde	muameleye	tutulacak	
kişileri	de	korumakla	yükümlüdür.
	 Sınırdışı	edilme	ilk	kez	Soering58	davasında	AİHM’nin	gündemine	gelmiştir.	Bu	
dava	 sığınma	 başvurusu	 ile	 ilgili	 olmamasına	 rağmen,	 sınırdışı	 edilmeme	 konusun-
da	 içtihatın	oluşmasına	yardımcı	olmuş	bir	davadır.	Soering	davasında	ABD,	Birleşik	
Krallık’tan,	suçlu	bir	kişiyi	iade	etmesini	istemiştir.	Başvurucu	iade	işlemini	durdurma	
çabaları	çerçevesinde,	 işlediği	suçtan	ötürü	 	ölüm	cezasına	çarptırılacağını,	daha	da	
önemlisi	“	ölüm	koridoru”	(death row)	olarak	da	adlandırılan	bir	olgu	ile		karşı	karşıya	
kalacağını,	bunun	da	insanlık	dışı	bir	muamele	olduğunu	ileri	sürmüştür.	Ölüm	korido-
ru	olgusu,	alıkonulmaya	ilişkin	özel	koşullar	(çok	katı	ve	sıkı	bir	yüksek	güvenlikli	ceza-
evi	rejimi	ve	temyiz	sürecinin	çok	uzun	sürmesi	nedeniyle,	mahkumun	çok	uzun	süre	
bu	rejime	katlanmak	zorunda	olması)	ile	sürekli	olarak	ölümün	gölgesinde	yaşamanın	

58.  AİHM, 14038/88, Soering ile Birleşik Krallık, 07/07/1989.



28 getirdiği	ruhsal	eziyetin	birleşimi	şeklinde	tanımlanmıştır.	
AİHM,	 bu	 koşullarda	Birleşik	 Krallık	 hükümetinin	 	 başvurucuyu	ABD’ye	 iade	

etmesi	 durumunda	 	 başvurucunun	 “ölüm	 koridoru”	 olgusunu	 yaşayacağını	 ve	 bu-
nun		AİHS’nin	3.	Maddesinin	ihlali	anlamına	geleceği	şeklinde	karar	vermiştir.	Soering	
davasından	kısa	bir	süre	sonra	bu	sefer	sığınma	başvurusunun	reddi	ile	ilgili	olan	Cruz	
Varas	davası59	AİHM’nin	gündemine	gelmiştir.	Cruz	Varas	ile	İsveç	davasında	başvuru-
cu,	ailesi	ile	beraber	iltica	talebi	reddedilen	birisidir.	Başvurucu,	Şili’de	siyasal	düşün-
celeri	nedeni	ile	işkence	gördüğünü,	dönerse	aynı	süreçle	tekrar	karşılaşacağını	belirt-
mektedir.	AİHM,	Soreing	davasında	“iade	etme”	ile	 ilgili	prensiplerin,	 iltica	talepleri	
reddedilen	ve	ihraç	edilecek	kişiler	içinde	uygulanabileceği	kararını	vermiştir.	
	 Birleşik	 Krallık	 ile	 Chalal60	 davasında	 ise	 Birleşik	 Krallık	 hükümeti	 AİHS’nin	
3.	 Maddesinin	 mutlak	 bir	 hak	 olmadığını	 ve	 	 başvurucunun	 milli	 güvenliğe	 teh-
like	 teşkil	 ettiği	 için	 ihraç	 edilebileceğini	 iddia	 etmiştir.	 Ancak,	 AİHM	 işkence	
yasağının	 mutlak	 bir	 yasak	 olduğunu	 ve	 	 ihraç	 edilecek	 olan	 kişinin	 gönderil-
diği	 ülkede	 AİHS’nin	 3.	 Maddesine	 aykırı	 bir	 muamele	 göreceklerine	 dair	 ger-
çek	 bir	 risk	 bulunduğunun	 sağlam	 delillerle	 kanıtlanması	 durumunda	 sözkonu-
su	 kişinin	 ihraç	 edilemeyeceği	 ilkesinin	 ihlal	 edilemeyeceği	 kararını	 vermiştir.	 
	 Yukarıda	daha	önce	belirtildiği	üzere,	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	sağladığı	
korumadan	yararlanabilmek	için	kişinin	Sözleşme’nin	1.	Maddesinde	belirtilen	husus-
lardan	biri	nedeniyle	zulümden	korkması	gerekmektedir.	Bunlar	:	“ırk,	din,	vatandaş-
lık,	belirli	bir	sosyal	gruba	veya	siyasal	fikre	üyelik”	unsurlarından	kaynaklanan	zulüm-
lerdir.	AİHS’nin	3.	Maddesi	icin	benzer	özellikler	uygulanmamaktadır.	Bu	madde	suçlu-
ların	iadeleri	ve	sığınma	isteği	red	edilenlerin	sınırdışına	çıkarılmalarına	da	eşit	şekilde	
veya	‘sözleşme	mültecileri’	olarak	tanınmayan	fakat	insani	statü	verilen	kişilere	veya	
mülteci	olarak	kabul	edilen	fakat	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	sağladığı	korumayı	
kaybeden	kişilere	de	eşit	olarak	uygulanmaktadır.	Bununla	beraber,	Cruz	Varas	davası	
kararında	AİHM	kötü	muamele	riskinin	değerlendirilmesi	konusunda	asağıdaki	ilkeleri	
gündeme	getirmiştir:

1.	 Mahkeme	3.	Maddeye	aykırı	muamele	riskinin	olup	olmadığına	ilişkin	olarak	karar	
verirken,	 söz	konusu	durumu	kendisine	 sunulan	bütün	belgeler	 ışığında	veya	eğer	
gerekli	görülürse	proprio motu	olarak	sunulan	belgeler	ışığında	belirleyecektir.

2.	 Bununla	 birlikte,	 sözleşmeye	 taraf	 olan	 devletlerin	 3.	 Maddeye	 göre 
sorumlulukları	bu	tür	davalarda	kişiyi	kötü	muameleye	maruz	kalma	riskine	atmak	
olabildiğine	 göre,	 bu	 riskin	 olup	 olmadığı	 sözleşmeye	 taraf	 olan	 devlet	 tarafından	
sınırdışı	etme	zamanında	bilinen	veya	bilinmesi	 gereken	bilgiler	 ışığında	değerlen-
dirilmelidir.	Ama	mahkeme	sınırdışı	etme	eylemini	müteakiben	kendisine	gelen	bil-
gileri	değerlendirmekten	de	alıkonamaz.	Bu	kural	sözleşmeye	taraf	olan	bir	devletin	
değerlendirmesini	veya	bir	mültecinin	korkularını	teyit	etmek	veya	kabul	etmemek	
açısından	mahkeme	için	önem	arz	etmektedir.

59.  AİHM, 15576/89, Cruz Varas ve diğeri ile İsveç, 20/03/1991. 

60.  AİHM, 22414/93, Chalal ile Birleşik Krallık, 15/10/1996.



29İşkenceye Karşı Sözleşme
	 	 İşkenceyi	Önleme	Sözleşmesi	işkencenin	tanımını	yapmış	olmasından	
başka,	doğrudan	sınır	dışı,	iade	etme	ve	“geri	gönderilmeme”	yasağını	da	düzen-
lemiştir.	İşkenceyi	Önleme	Sözleşmesi’nin	3.	Maddesi	sınır	dışı,	iade	etme	ve	“geri	
gönderilmeme”	yasağını	şöyle	düzenlemiştir:	

1.	 Hiç	bir	Taraf	Devlet,	bir	kimsenin	diğer	bir	Devlette	işkence	tehlikesine	maruz	kalaca-
ğına	inanmak	için	esaslı	sebeplerin	bulunması	halinde,	bu	kimseyi	sınır	dışı	edemez,	
geri	gönderemez	veya	iade	edemez.	

2.	 Yetkili	makamlar	bu	tür	bir	sebebin	bulunup	bulunmadığına	karar	vermek	amacıyla,	
söz	konusu	Devlette	insan	haklarının	ağır,	açık	veya	kitlesel	bir	tarzda	ihlalinin	bulu-
nup	bulunmadığı	da	dahil,	mümkün	olduğu	kadar	her	türlü	hal	ve	şartı	dikkate	alırlar.

Bu	maddenin	uygulanması	açısından	İşkenceye	Karşı	Komite’ye	göre:
1)	 Madde	3	başvurucunun	Sözleşme’nin	1.	Madde’since	tanımlanan	

işkenceye	maruz	kalacağını	işaret	eden	güçlü	delillerin	varlığı	halin-
de	uygulamada	sınırlandırılmıştır.

2)	 Komite’ye	 gore,	 Madde	 3	 tarafından	 tanımlanan	 “diğer	 Devlet”,	
şahsın	ihraç	edilmek,	geri	gönderilmek	ya	da	iade	edilmek	ile	ilgili	
kaygılar	taşıdığı	ülkeyi	olduğu	kadar	bu	işlemlere	konu	olduğu	her-
hangi	bir	ülkeyi	işaret	etmektedir.

3)	 Madde	 1’i	 takiben,	Madde	 3,	 paragraf	 2’de	 belirtilen	 “süregiden	
örüntüye	dönüşmüş,ya	da	brüt,	özgül	ya	da	kitlesel	 insan	hakları	
ihlalleri”yalnızca	bir	kamu	yetkilisinin	ya	da	resmi	makamlarca	gö-
revlendirilmiş	kişilerin	rıza,	göz	yumma	ya	da	teşvik	etmesinden	do-
ğan	ihlallerdir.61

İşkenceye	 Karşı	 Sözleşme’nin	 3.	 Maddesini	 ve	 bu	 maddeyle	 ilgili	 İşkenceye	 Kar-
şı	 Komite’nin	 verdiği	 kararları	 incelediğimizde,	 1951	Mülteciler	 Sözleşmesi	 Madde	
33’teki	“geri	gönderilmeme”	yükümlülüğünden	daha	geniş	olduğu	görülmektedir,	zira	
zulüm	sebebi	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nde	sayılan	beş	sebep	şartından	herhangi	
birini	aramamaktadır.		Komiteye	yapılan	Khan vs.	Canada başvurusunda	şu	görüş	ve-
rilmiştir:

Komite	 başvurucunun,	 Pakistan’a	 geri	 gönderildiği	 takdirde	 işkenceye	maruz	 kalma	 riskiyle	
karşıya	kalacağına	dair	güçlü	delilleri	olduğuna	inanmaktadır	ve	buna	istinaden	başvurucunun	
geri	gönderilmesi	ya	da	ihraç	edilmesinin	İşkenceye	ve	Diğer	Zalim,	İnsanlıkdışı	ya	da	Aşağılayıcı	
Muamele	ya	da	Cezalara	Karşı	Sözleşme’nin	3.	Maddesi’nin	ihlali	anlamına	geleceği	görüşünü	
taşımaktadır.62	Yukarıda	bahsedilenlerin	ışığında,	Komite’nin	görüşüne	göre	sözkonusu	koşull-
larda	taraf	devlet	Tahir	Hussain	Khan’ı	Pakistan’a	zorla	geri	göndermeme	yükümlülüğünü	taşır.63 

61.  Işkenceyi Önleme Komitesi, Genel Yorum No. 1: ‘Implementation of article 3 of the Convention
in the context of article 22.
62.  İşkenceye Karşı Komite, Tahir Hussain Khan ile  Canada, Başvuru No. 15/1994, U.N. Doc. A/50/44 
at 46 (1994) para. 12.6.
63.  Ibid, para. 13.
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başvurusunda	verdiği	karar:	

..Ayrıca	başvurucu	Ürdün’e	ihraç	edildiği	halde	bu	ülkeden	Irak’a	ihraç	edilme	riski		söz	konusu	
oduğundan	taraf	Devlet’in	başvurucuyu	zorla	Ürdün’e	geri	göndermeme	yükümlülüğü	vardır.	
Bu	bağlamda,	Komite	Sözleşme’nin	uygulanmasıyla	ilgili	Madde	22	kapsamındaki	genel	yoru-
mun	ikinci	paragrafında	atıfta	bulunarak,	Madde	3’te	yer	alan	‘diğer	devlet’	kavramının	söz	
konusu	kişinin	sınırdışı	edilme,	geri	gönderilme,	ihraç	edilme	endişesi	taşıdığı	ülkeye	olduğu	
kadar	geri	gönderileceği	ya	da	ihraç	edileceği	ülkeye	de	atıfta	bulunur.

Yani,	bir	devletin,	kişiyi	işkence	göreceği	bir	ülkeye	doğrudan	göndermemesi	
yükümlülüğünün	yanında,	onun	sonucunda	işkence	göreceği	başka	bir	ülkeye	
göndermeme	yükümlülüğünü	de	vardır.

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
MSHS’nin	7.	Maddesi	işkence	yasağını	şöyle	düzenlemiştir:	
“Hiç	kimseye	işkence	ya	da	zalimce,	insanlık	dışı	ya	da	onur	kırıcı	davranış	ya	da	ceza	
uygulanamaz.	Özellikle,	hiç	kimse,	kendi	özgür	oluru	olmadan	tıbbi	ya	da	bilimsel	de-
ney	konusu	olamaz.”
İnsan	Hakları	Komitesi	bu	sözleşmenin	7.	Maddesi	olan	işkence	yasağını	yorumlarken	
şu	görüşe	de	yer	vermiş	ve	“geri	gönderilmeme”	ilkesine	bu	sözleşme	ışığında		saygı	
gösterilmesi	gerektiğini	onaylamıştır:	“Komite’nin	görüşüne	göre,	 taraf	devletler	ki-
şileri	geri	gönderme,	ihraç	etme	ya	da	sınırdışı	etme	sonucu	işkence	ya	da	zalimane,	
insanlıkdışı	ya	da	aşağılayıcı	muamele	veya	cezalandırma	tehlikesine	maruz	bırakma-
malıdır.	Taraf	devletler	bu	anlamda	aldıkları	önlemleri	raporlarında	belirtmelidir”.66

	 Bu	nedenle	MSHS,	kişilerin	korunması	gereken	kötü	muamele	ile	ilgili	olarak	
İşkenceye	Karşı	Sözleşme’den	daha	geniş	bir	tanımlama	alanı	sağlar.	Çünkü,	İşkenceye	
Karşı	Sözleşme’nin	3.	Maddesi	geri	gönderilmemeyi	yalnızca	işkence	tehlikesi	sözko-
nusu	olduğu	durumlarda	yasaklar.	 MSHS’nin	daha	 geniş	 kapsamının	belirginliğine	
rağmen,	 bu	 konuyla	 ilintili	 çoğu	 dava	 İKK’ya	 götürülmektedir.	 	C’ye ile Avusturalya 
davasında67	başvurucu	Avustralya’dan	mülteci	statüsü	elde	etmiş	ve	İran’a	döndüğü	
takdirde	ırk	ve	dini	inançlarına	bağlı	nedenlerden	zulüme	maruz	kalma	korkusu	taşı-
dığı	için	kendisine	koruma	vizası	sağlanmıştı.	Ardından	başvurucu	altı	aydan	fazla	bir	
süre	içinde	birkaç	ciddi	suç	işlemiş	ve	tutuklanarak,	hapis	cezasına	mahkum	edilmişti.	
Serbest	bırakıldıktan	sonra,	ilgili	bakan	şahsın	sınırdışı	edilerek	Avustralya’dan	İran’a	
gönderilmesi	kararını	almış	ve	başvurucu	bunun	üzerine	geri	döndürülmesi	halinde	
İran’da	işkence,	zalimane	ya	da	insanlıkdışı	muamele	ya	da	cezalandırma	riskinin	var-

64. 	Sığınmacının,	başvurusunun	incelenemden		bir	ülkeden	başka	bir	ülkeye	ve	daha	sonra	
menşe	ülkesine	geri	gönderilmesi	demektir.
65.  İşkenceye Karşı Komite, Korban ile  İsveç, Başvuru No 88/1997, U.N Doc.CAT/C/21/D/88/1997, 

16/10/1998. 
66. 	İnsan	Hakları	Komitesi	Genel Yorum No. 20, para. 9.
67. 	 İnsan	Hakları	 Komitesi,	 C.	 Ile	 Avustralya	 Başvuru	No. 900/1999. 28 /10/2002. CCPR/C/76/
D/900/1999



31lığı	 gerekçesiyle	 sınırdışı	 kararına	 itiraz	 sunmuştur.	 İHK,	 şahsın	 sınırdışı	 edilmesinin	
Madde	7’yi	iki	şekilde	ihlal	edeceğine	karar	vermiştir.	Birincisi,	şahıs	hem	Suryani	Hrıs-
tiyan	olarak	zulüme	hem	de	ciddi	işkence	riskine	maruz	kalacaktır.
	 İkincisi,	başvurucunun	akli	dengesi	yerinde	değildir	ve	İran’da	hastalığını	kont-
rol	altında	tutmak	için	gerekli	ilaçlara	ulaşabileceği	şüphelidir.	Öncelikle	zulüme	ma-
ruz	kalma	olasılığı	 ile	 ilgili	olarak	 İHK	Avustralya	yetkililerinin	şahsa	mülteci	 statüsü	
vererek	 şahsın	 İran’a	 geri	 gönderilmesi	 halinde	 zulme	maruz	 kalacağını	 halihazırda	
kabul	ettiğini	vurgulamıştır.	Taraf	devletin	başvurucuyu	bekleyen	tehlikeleri	önceden	
kabul	etmiş	olması	nedeniyle,	İHK’nin	“koşulların	önemli	ölçüde	değişmesi	nedeniyle	
devletin	kendi	verdiği	kararın	değiştirilmesi	gereği	yönündeki	iddialarını	kabul	etme”	
eğilimi	daha	az	olmuştur.	İlaçlara	ulaşabilme	konusuyla	ilgili	olarak	da,	İHK	sözkonusu	
hastalığın	büyük	oranda	şahsın	göçmenlikten	ötürü	hapis	yatmasından	kaynaklandığı-
nı	vurgulamış	ve	bu	nedenle	taraf	devletin	bundan	büyük	oranda	sorumlu	olduğunu	
belirtmiştir.68

d)	Yaşam	Hakkı
	 Uluslararası	hukuk	“geri	gönderilmeme”	ilkesinin	yaşam	hakkının	da	ihlal	edi-
lebildiği	durumlarda	“geri	gönderilmeme”	ilkesinin	söz	konusu	olabileceği	uluslararası	
denetim	organlarının	kararlarında	belirtilmiştir.	Bu	bağlamda,	Kuzey	Kıbrıs	yetkilile-
rinin	sığınmacılar	hakkında	sınır	dışı	kararlarını	alırken	veya	sığınmacıların	ülkeye	gi-
rişine	 izin	 vermezlerken	aşağıda	 incelenen	husuları	 da	göz	önünde	bulundurmaları	
gerekmektedir.	AİHS	ve	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	yaşam	hakkını	koruyan	
sözleşmeler	olup	aşağıda	 incelenecektir.	Bunula	beraber	KKTC	Anayasası	 da	Yaşam	
Hakkını	Hayat	ve	Vücut	Bütünlüğü	Hakkı	başlığı	altında	15.	Maddesi	ile	şöyle	düzenle-
miştir:

Madde	15
	 (1)	 Herkes,	hayat	ve	vücut	bütünlüğü	hakkına	sahiptir.
	 (2)	 Yasanın	ölüm	cezası	 ile	 cezalandırdığı	 bir	 suçtan	dolayı	 hakkında	
yetkili	bir	mahkemece	verilen	bir	hükmün	yerine	getirilmesi	dışında	kimsenin	hayatı-
na	son	verilemez.
Yasa	böyle	bir	cezayı,	ancak	savaş	halinde	vatana	ihanet,	devletlerarası	hukuka	göre-
korsanlık	ve	tedhiş	suçları	için	veya	müebbet	hapis	cezası	gerektiren	bir	suçtan	mü-
kerrer	mahkumiyet	halinde	koyabilir.
	 (3)	 Yasa	ile	konduğu	zaman	ve	gösterildiği	şekilde:
	 	 (a)	 Kişinin	ve	malvarlığının,	başka	türlü	kaçınılması	ve	tamiri	
olanaksız	aynı	derecede	bir	zarara	karşı	savunulması;	veya
	 	 (b)	 Bir	kişinin	yakalanması	veya	yasaya	uygun	tutukluluktan	
kaçmasının		önlenmesi;	veya
	 	 (c)	 Bir	ayaklanmanın	veya	karşı	koymanın	bastırılması	ama-
cıyla	girişim	eylem	sırasında	kesin	olarak	gerekli	olduğu	kadar	zor	kullanmak	suretiyle	
yaşama	son	verilmesi,	(1).	ve	(2).	fıkra	kurallarına	aykırı	sayılmaz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

68.  Joseph, Sarah; Katie Mitchell & Linda Gyorki, Carin Benninger-Budel ‘Seeking Remedies for 
Torture Victims, A Handbook  on the Individual Complaints Procedures of the UN Treaty Bodies’ 
OMCT Kitapcik Serisi Cilt. 4, sayfa. 181.



32 	 AİHS’nin	2.	Maddesi	yaşam	hakkını	aşağıdaki	şekilde	düzenlemiştir:
1.	 Herkesin	 yaşama	 hakkı	 kanun	 ile	 korunmalıdır.	 Hiç	 kimsenin	 yaşa-
mı	 kasten	 alınmaz,	 hele	 ki	 kanunda	 belirtilen	 bir	 suç	 gereği	 mahke-
me	 tarafından	 verilen	 bir	 kararın	 uygulanması	 sırasında	 hiç	 alınamaz. 
2.	Yaşamın	alınması	eğer	kesinlikle	gerekli	olup	bu	gerçekten	daha	fazla	kuvvet	kulla-
nılmamış	ise	bu	durum	bu	maddede	belirtilen	hükümlerin	ihlali	olarak	sayılmamalıdır: 
a.	kişinin	yasadışı	kuvvetten	korunması	esnasında;
b.	kanuni	bir	tutuklamayı	etkilemek	için	veya	kanuni	olarak	gözaltına	alınan	bir	kişinin	
kaçmasını	önlemek	için;
c.	bir	isyan	veya	ayaklanmayı	önlemek	üzere	yapılan	yasal	müdahale	esnasında.

Yaşam	hakkı	sınır	dışı	davalarında	işkence	yasağı	kadar	AİHM’in	gündemine	gelmemiş-
tir.	Ancak,	yaşam	hakkının	konu	olduğu	bazı	davalar	ise	işkence	yasağı	çerçevesinde	
değerlendirilmiştir.	Ancak	AİHM	2006	yılında	karar	verdiği	bir	davada	“geri	gönderil-
meme”	konusunun	işkence	yasağının	yanı	sıra	yaşam	hakkının	da	ihlal	edileceği	ka-
rarını	vermiştir. Bader ve Kandor ile	 İsveç� davasında	AİHM	Suriye’de	 idam	cezasına	
mahkum	edilme	tehlikesi	yaşayan	başvurucunun	Suriye’ye	geri	gönderilmemesi	du-
rumunda	işkence	yasağı	ile	beraber	yaşam	hakkının	ihlal	edilebileceği	yönünde	şu	gö-
rüşlere	yer	vermiştir:

Bununla	beraber	mahkeme	daha	önceki	davalarda	bir	yabancının	kendisine	ölüm	ce-
zasının	veya	benzeri	bir	uygulamanın	uygulanmasının	sonucunda	idam			edilme	ihti-
mali	olan	bir	ülkeye	sınır	dışı	edilmesi	tehlikesi	taşıması	durumunda	sözleşmeye	taraf	
devletlerin	sorumluluğunu	Sözleşmenin	2.	Maddesi	veya	6.	Protokolun	1.	Maddesi	
tahtında	dışarıda	bırakmamıştır... 
Yukarıdakiler	ışığında,	Mahkeme	Suriye’ye	zorla	geri	gönderilmeleri	halinde	çok	yük-
sek	 ihtimalle	uygulanacak	olan	birinci	 başvurucuya	adil	 olmayan	bir	 yargılama	 so-
nucunda	verilen	ölüm	cezası,	ve	bu	durumun	kaçınılmaz	sonucu	olarak	başvuruclar	
üzerinde	gelecekleriyle	ilglili	olarak	korku	ve	ızdırap	yaratacaktır.	Bu	bağlamda,	Mah-
keme	davanın	tüm	koşullarını	göz	önünde	bulundurduğunda,	birinci	başvurucunun	
menşe	ülkesine	geri	gönderilmesi	halinde,	idam	edilme	ihtimalinin	ve	Sözleşmenin	2.	
ve	3.	Maddelerine	aykırı	bir	duruma	maruz	kalanacağına	dair	esaslı	belirtiler	vardır.	
Buna	göre,	başvurucuların	Suriye’ye	sınır	dışı	edilmeleri	halinde	sözleşmenin	2.	ve	3.	
Maddelerinin	ihlali	ortaya	çıkacaktır. 
Eğer	sözleşmeye	taraf	bir	devlet	varacağı	ülkede	adil	yargılama	hakkının	açıkca	ihlali	
sonucunda	olumsuz	bir	şekilde	etkilenmiş	veya	etkilenecek	olan		ve	sonucunda	ölüm	
cezası	alan	veya	alcak	olan	bir	yabancıyı	sınır	dışı	etmesi	halinde	Sözleşmenin	2.	ve	6.	
Protoloun	3.	Maddeleri	ile	ilgili	durumlar	ortaya	çıkacaktır. 

Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
	 AİHM	gibi	İnsan	Hakları	Komitesi’de	yaşam	hakkının	bir	şahsın	“geri	gönderil-
memesi”	ile	birlikte	doğrudan	yaşam	hakkının	ihlal	edilebileceğini	öngörmüştür.		Me-
deni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nin	6.	Maddesi	yaşam	hakkını	şöyle	düzenlemiştir:

1.	 Her	insanın	niteliğinden	gelen	yaşama	hakkı	vardır.	Bu	hak,	yasayla	korunur.	Kim-
se	 keyfi	olarak	 yaşamından	 yoksun	bırakılamaz.	 2.	Ölüm	cezasını	 kaldırmamış	
olan	ülkelerde,	bu	ceza,	suçun	işlendiği	tarihte	yürürlükte	olan	ve	bu	Sözleşmey-
le	Soykırım	Suçunun	Önlenmesi	ve	Cezalandırılması	Sözleşmesinin	hükümlerine	
aykırı	olmayan	yasalar	uyarınca	en	ağır	suçlar	için	konabilir.	Bu	ceza,	ancak	yetkili	
bir	mahkeme	tarafından	verilmiş	bir	kesinahükümaüzerineayerineagetirilebilir.	
3.	Yaşamdan	yoksun	bırakma	bir	soykırım	suçu	oluşturduğunda,	bu	maddenin	
hiçbir	hükmü	bu	Sözleşmeye	Taraf	herhangi	bir	Devlet,	Soykırım	Suçunun	Önlen-
mesi	ve	Cezalandırılması	Sözleşmesinin	hükümlerine	göre	üstlenilen	yükümlü-
lüklere	herhangi	bir	biçimde	aykırı	davranma	yetkisi	verdiği	biçimde	anlaşılamaz.	



334.	Ölüm	cezasına	hüküm	giyen	bir	kimse	bu	cezanın	bağışlanmasını	ya	da	hük-
mün	değiştirilerek	hafifletilmesini	 isteme	hakkına	sahiptir.	Ölüm	cezasının	affı,	
bağışlanması	ya	da	hafifletilmesi	kararı	her	durumda	verilebilir.	5.	Ölüm	cezası,	
onsekiz	yaşın	altındaki	kimseler	tarafından	işlenen	suçlar	için	verilemez	ve	gebe	
kadınlar	 için	yerine	getirilemez.	6.	Bu	maddenin	hiçbir	hükmü,	bu	Sözleşmeye	
Taraf	herhangi	bir	Devlet	tarafından	ölüm	cezasının	kaldırılmasını	geciktirmek	ya	
da	engellemek	amacıyla	dayanak	olarak	kullanılmaz.	

	 İnsan	Hakları	Komitesine	yapılan	Judge ile	Kanada69	başvurusunda,	başvurucu	
“cezasının	sonunda	ciddi	 infazla	karşılaşmasına	 rağmen	onun	10	yıl	boyunca	tutuk-
lu	tutulup,	şimdi	de	ABD’ye	geri	göndermeyi	önererek	Kanada	devleti	şahsın	yaşam	
hakkını,	ve	Sözleşme’nin	6.	Maddesini	ihlal	etmiştir.”70	Şeklinde	karar	vermiştir.	İnsan	
Hakları	Komitesi	şu	soru	çerçevesinde	kararını	vermiştir:
	 “Kanada	idam	cezasını	kaldırmasına	rağmen	başvurucuyu	idam	cezasına	çap-
tırıldığı	bir	ülkeye,	 idam	cezasının	uygulanmayacağını	garanti	etmeden	“geri	gönde-
rilmemesi”	Madde	6’ye	göre	şahsın	yaşam	hakkını,	Madde	7’ye	göre	işkenceye	ya	da	
zalimane,	insanlıkdışı	ya	da	aşağılayıcı	muamele	ya	da	cezaya	maruz	kalmama	hakkı-
nı,	ya	da	Madde	2	paragraf	3’e	göre	etkili	hukuki	çözüm	hakkını	ihlal	etmiş	olmuyor	
mu?”71

İnsan	Hakları	Komitesi	neticede	şöyle	karar	vermiştir:	
	 Komite’ye	göre,	Kanada	idam	cezasını	kaldırmış	bir	taraf	devlet	olarak,	İdam	
Cezasının	 Kaldırılması	 için	 Sözleşme’nin	 İkinci	 Seçmeli	 Protokol’ü	 onaylayıp	 onayla-
madığına	bakılmaksızın,	şahsı	idam	cezasına	çarptırıldığı	Birleşik	Devletler’e,	idam	ce-
zasının	uygulanmayacağını	garanti	etmeden	geri	göndermesi	Madde	6	paragraf	1’e	
göre	şahsın	yaşam	hakkını	 ihlal	etmektedir.	Komite	Kanada’nın	şahsı	 idam	cezasına	
bizzat	mahkum	etmediğini	kabul	etmekte	ancak	onu	idam	cezasına	mahkum	olduğu	
bir	ülkeye	geri	göndererek,	Kanada’nın	şahsın	olası	idamına	sebebiyet	verecek	zinciri	
yaratan	ciddi	bir	halka	olmaktadır.72

e)	Yargı	Yolu	Hakkı	(Etkin	Hukuki	Çözüm	Hakkı)
 “Geri	gönderilmeme”	ilkesi	ile	ilgili	olarak	hukuki	düzenlemeler	yapılmış	olsa	
dahi,	devletlerin		almış	olduğu	sınır	dışı	kararlarına	karşı	etkin	bir	yargı	yolunun	olması	
başka	bir	gerekliliktir.	Özellikle	mülteci	konularına	uluslararası	denetim	organları	yargı	
yolu	hakkına	özel	bir	önem	vermektedirler.	AİHS	ve	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleş-
mesi	denetim	organları	mülteciler	konusunda	yargı	yolu	hakkı	ile	ilgili	kapsamlı	ilkeler	

geliştirmişlerdir	ve	aşağıda	incelencektir.	KKTC	Anayasası	ise	bu	hakkı	 Hak	Arama	Öz-
gürlüğü	ve	Yasal	Yargı	Yolu	başlığı	altında	17.	Maddesinde	şöyle	düzenlemiştir:

	(1)	 Kimse,	bu	Anayasa	ile	veya	bu	Anayasa	gereğince	kendisine	gösterilen	mah-
kemeye	başvurmak	hakkından	yoksun	bırakılamaz.	 	Her	ne	ad	altında	olursa	olsun	

69.  Roger Judge ile  Kanada, Başvuru No. 829/1998,  U.N. Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 
(2003).05/08/2002.

70.  İbid, para. 3.2
71.  İbid, para. 10.1
72.  İbid para. 10.6



34 adli	komisyonlar	veya	istisnai	mahkemeler	oluşturulması	yasaktır.
(2)	 Herkes,	 yurttaş	hak	 ve	 yükümlülüklerinin	 veya	 kendisine	 karşı	 yapılan	bir	
suçlamanın	karara	bağlanmasında,	 yasa	 ile	 kurulan	bağımsız,	 tarafsız	 ve	yetkili	 bir	
mahkeme	tarafından,	makul	bir	süre	içinde	adil	ve	açık	bir	surette	davanın	dinlenme-
si	hakkına	sahiptir.		Karar	gerekçeye	dayanır	ve	açık	bir	oturumda	okunur.
(3)	 Ulusal	güvenlik,	anayasal	düzen,	kamu	düzeni,	kamu	güvenliği	veya	genel	
ahlak	yararına	olduğu	veya	küçüklerin	çıkarları	veya	tarafların	özel	hayatlarının	ko-
runması	 için	gerekli	olduğu	ve	yayının,	adaletin	sağlanması	 için	mahkemece	zararlı	
görüldüğü	özel	durumlarda,	mahkeme	duruşmanın	kısmen	veya	tamamen	kapalı	ya-
pılmasına	karar	verebilir.
(4)	 Herkes:
(a)	 Mahkeme	önüne	çıkarılması	nedenlerinin	kendisine	bildirilmesi;
(b)	 Davasını	mahkemeye	sunmak	ve	bunu	hazırlamak	için	gerekli	zamana	sahip	
olmak;
(c)	 Delillerini	göstermek	veya	göstertmek	veya	tanıkların	yasaya	uygun	olarak	
doğrudan	doğruya	sorguya	çekilmesini	istemek;
(ç)	 Kendisinin	veya	yakınlarının	seçtiği	bir	hukukçu	tutmak	ve	adaletin	sağlan-
ması	için	gerekli	görülüyorsa,	yasanın	gösterdiği	şekilde	kendisine	parasız	bir	hukuk-
çu	atanması;
(d)	 Mahkemede	 kullanılan	 dili	 anlayamadığı	 veya	 konuşamadığı	 takdirde,	 bir	
tercümanın	yardımından	parasız	yararlanmak,
hakkına	sahiptir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
	 Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’nin	13.	Maddesi	etkin	bir	hukuki	çözüm	hak-
kını	şöyle	düzenlemiştir:
“Bu	sözleşmede	belirtilen	hak	ve	özgürlükleri	çiğnenen	her	kişinin,	bu	ihlalin	resmi	gö-
rev	başındaki	kişiler	tarafından	yapılması	durumunda	bile	ulusal	makamlar	nezdinde	
itiraz	hakkı	bulunacaktır.”
KKTC	makamları	tarafından	aleyhine	sınır	dışı	edilme	kararı	alınan	sığınmacılar	Yüksek	
İdare	Mahkemesi’ne	Anayasının	152.	Maddesi	tahtına	da	75	gün	içerisinde	başvurma	
hakkına	sahiptir.	Anayasa’nın	152	(1).	Maddesi	ise	şöyledir:

Yüksek	İdare	Mahkemesi,	yürütsel	veya	yönetsel	bir	yetki	kullanan	herhangi	bir	or-
gan,	makam	veya	kişinin	bir	kararının,	işleminin	veya	ihmalinin,	bu	Anayasanın	veya	
herhangi	bir	yasanın	veya	bunlara	uygun	olarak	çıkarılan	mevzuatın	kurallarına	aykırı	
olduğu	veya	bunların	sözkonusu	organ	veya	makam	veya	kişiye	verilen	yetkiyi	aşmak	
veya	kötüye	kullanmak	suretiyle	yapıldığı	şikayeti	ile	kendisine	yapılan	başvuru	hak-
kında,	kesin	karar	vermek	münhasır	yargı	yetkisine	sahiptir.

AİHM	Chalal  Birleşik Krallık	davasında	Birleşik	Krallık’taki	hukuka	uygunluk	denetimi	
ve	danışma	kurulu	yollarının	da	etkin	bir	hukuki	çözüm	olmadığını	belirtmiştir.	AIHM’e	
göre:

Ne	 mahkemeler	 ne	 de	 danışma	 kurulu	 İçişleri	 Bakanı’nın	 Bay	 Chahal’ı	 sınırdışı	 ederek	
Hindistan’a	 gönderme	 kararını	 yalnızca	 risk	 sorunsalına	 atıfta	 bulunarak	 ve	 ulusal	 güvenlik	
meselelerini	göz	ardı	bırakarak	gözden	geçiremez.	Aksine,	mahkemenin	konuya	yaklaşımı	bu	
birimleri	 tatmin	edecek	şekilde	olmuştur:	Hatta	 tam	aksine	mahkeme	 İçişleri	Bakanı	ulusal	
güvenlik	tehlikesine	karşı	Bay.	Chahal’ın	karşı	karşıya	olduğu	riski	dengelemiş	olduğu	yaklaşı-
mındadır	(bkz.	Paragraf	41).	Yukarıdaki	noktalardan	hareketle,	bu	uygulamaların	Sn.	Chahal’ın	
Sözleşme’nin	Madde	3	ve	Madde	13’e	dayanarak	yaptığı	itiraza	atfen	etkili	hukuki	çözümler	
olmadığı	kanaati	getirilmiştir.



35AİHM	kararın	devamında,	
İddia	edilen	işkence	ya	da	kötü	muamele	riski	gerçekleştiği	takdirde	ortaya	çıkacak	zararın	geri	
dönülemeycek	 karakterde	 olması	 ve	Mahkeme’nin	Madde	3’e	 gösterdiği	 önem	ve,	Madde	
13’te	tanımlanan	etkin	yargı	yolu	konseptinin	bir	iddianın	bağımsız	ve	titizlikle	incelenmesini	
gerektirdiği	göz	önünde	bulundurarak,	başvurucunun	ihraç	edilmesi	halinde	Madde	3’ü	ihlal	
edecek	şekilde	bir	muameleye	maruz	kalma	riskini	işaret	eden	güçlü	delillerin	varlığına	ina-
nılmış	ve	hukuki	çözümün	otomatik	erteleme	(automotive	suspensive	effect)	 	etkisi olması	
gerektiği,

kararını	vermiştir.	AİHM	bu	kararında	özellikle	işkence	riski	ile	ilgili	durumlarda	etkin	
bir	yargının	olabilmesi	için	aşağıdaki	iki	unsurun	varlığını	aramaktadır:	

1)	 Başvuranın	varış	ülkesinde	3.	Maddeye	(işkence	yasağı)	aykırı	muamele	göre-
ceğine	 ilişkin	olarak	gerçek	bir	risk	olduğuna	dair	dayanaklı	 temeller	olduğu	
iddiasının	bağımsız	ve	titiz	bir	şekilde	incelenmesi.

2)	 Hukuki	çarenin	otomatik	erteleme	etkisi
Bu	iki	ilkeyi	detaylı	olarak	incelemekte	fayda	vardır.

	 Varış	ülkesinde	3.	Maddeye	aykırı	muamele	göreceğine	 ilişkin	olarak	gerçek	
bir	risk	olduğuna	dair	dayanaklı	temeller	olduğu	iddiasının	bağımsız	ve	titiz	incelen-
mesi	 ilkesi	Chalal	davasında	başvurucu	Birleşik	Krallık’ta	yapacağı	 idari	yargının	13.	
Madde	kapsamında	bir	hukuki	çözüm	olmayacağını	davanın	ilgili	yerel	ve	uluslararası	
hukuk	ve	uygulama	kısmında	şöyle	özetlenmiştir: 

İçişleri	 bakanlığı’nın	 sığınma	başvurusunu	 reddetme	 ve	 sınırdışı	 emri	 vermesi	 ya	 da	 bekle-
mede	olan	sınırdışı	işlemini	durdurması	hukuki	denetim	açısından	itiraza	uygundur	ve	İngiliz	
kamu	hukukunun	olağan	ilkeleriyle	feshedilebilir.	Bu	ilkeler	mahkemenin	Dışişleri	Bakanı’nın	
yetki	alanı	 içindeki	konularla	 ilgili	bulgular	edinmek	ya	da	Bakan’ın	 takdirini	değiştirmesine	
izin	vermemektedir.	Mahkeme	İngiliz	hukukunu	doğru	yorumlayamadığı	ya	da	uygulayamadı-
ğı	takdirde	veya	yasa	tarafından	gerekli	görülen	meseleleri	göz	önünde	bulundurmadıysa,	ya	
da,karar	hiç	bir	aklıselim	Dışişleri	Bakanı’nın	alamayacağı	denli	mantıkdışı	ya	da	sapkın	karar	
verdiyse	kararını	feshedebilir.	(Associated	Provincial	Picture	Houses	Ltd	v.	Wednesbury	Corpo-
ration	[1948]	1	King’s	Bench	Reports,	s.	223).”73  

Belirtilen	bu	hususlar	“Wednesbury	İlkeleri”	olarak	şöyle	tanımlanmıştır:	
Sınırsız	gücü	olan	bir	otoritenin	mantıkdışı	davranıp	davranmadığını	değerlendirirken,	mah-
kemenin	yalnızca	bu	otoritenin	konuyu	değerlendirirken	dikkate	almasının	gerekli	olmadığı	
unsurları	dikkate	alıp	almadığını	ya	da	dikkate	alması	gereken	noktaları	göz	ardı	edip	etmedi-
ğini	araştırma	yetkisi	vardır.	Mahkeme	böyle	bir	otoritenin	kararını	hükümsüz	kılabilecek	bir	
temyiz	otoritesi	gibi	müdahele	edemez	ancak	sözkonusu	otoritenin	gücünü	aşırı	kullanarak	
yasaya	aykırı	hareket	edip	etmediğini	inceleyen	bir	hukuki	otorite	görevi	görür.74

Bunun	 üzerine	 AİHM	 konuyu	 değerlendirmiş	 ve	 varış	 ülkesinde	 3.	Maddeye	 aykırı	
muamele	göreceğine	gerçek	risk	olduğuna	dair		dayanaklı	temeller	olduğu	iddiasının	
bağımsız	ve	titiz	 incelemesi	gerektiğini	karar	vermiştir.	AİHM	böyle	bir	 incelemenin	
Birleşik	Krallık’ta	idari	yargı		ile	olamayacağını	şu	görüşle	belirtmiştir:

Bu	davada,	ne	hukuki	uygunluk	denetim	organı	ne	de	danışma	kurulu	İçişleri	Bakanı’nın	Sn.	Chahal’ı	
sınırdışı	ederek	Hindistan’a	gönderme	kararını	yalnızca	risk	sorunsalına	atıfta	bulunarak	ve	ulusal	
güvenlik	meselelerini	göz	ardı	bırakarak	inceleyemez.	Aksine,	mahkemenin	konuya	yaklaşımı	bu	bi-
rimleri	tatmin	edecek	şekilde	olmuştur:	İçişleri	Bakanı	ulusal	güvenlik	tehlikesine	karşı	Sn.	Chahal’ın	

73.  Ibid 60. 
74.  The Law Online 2011. http://www.justis.com/data-coverage/iclr-s4821028.aspx, (Son erişim tarihi 
02.03.2011).



36 karşı	karşıya	olduğu	riski	dengelemiştir	(bkz.	Paragraf	41).	Yukarıdaki	noktalardan	hareketle,	bu	uy-
gulamaların	 Sn.	 Chahal’ın	 Sözleşme’nin	Madde	 3	 ve	Madde	 13’e	 dayanarak	 yaptığı	 itiraza	 atfen	
etkili	hukuki	çözümler	olmadığı	kanaati	getirilmiştir.

Yukarıda	da	belirtildiği	gibi	mülteci	davalarında	AİHM’in	bir	hukuki	yolun	etkin	bir	yar-
gı	yolu	olarak	değerlendirilebilmesi	 için	varış	ülkesinde	3.	Maddeye	aykırı	muamele	
göreceğine	ilişkin	gerçek	bir	risk	oluşturduğuna	dair	dayanaklı	temeller	olduğu	iddia-
sının	bağımsız	ve	titiz	incelemesidir	ve	Wednesbury	İlkeleri’nin	bu	ihtiyaca	cevap	ver-
mediği	AİHM	tarafından	kabul	edilmiştir.
	 KKTC’ye	“yasadışı”	girip	hapislik	cezası	alan	mültecileri	sınırdışı	etmek	yetkili	
otoritelerin	takdir	yetkisine	kalmıştır.	Tabi	ki	bu	takdir	keyfi	olarak	kullanılan	bir	yetki	
değil,		yetkili	mercilere	Fasıl	105	Yabancılar	ve	Muhaceret	Yasası’nın	verdiği	yetkilerdir.	
Fasıl	105	Yabancılar	ve	Muhaceret	Yasası’nın	14.	Maddesi	altında	Muhaceret	Dairesi	
KKTC’de	bulunan	herhangi	bir	yabancı	aleyhine	sınır	dışı	(ihraç)	kararı	verebilir.	İlgili	
madde	şöyledir;

14.(1)	 Bu	Yasa	kurallarına	ve	bu	Yasa	veya	bu	Yasa	uyarınca	yapılan	her-
hangi	bir	Tüzük	gereğince	verilen	herhangi	bir	ruhsat	veya	izindeki	şartlara	bağlı	
kalınması	koşuluyle,	Baş	Muhaceret	Memuru	yasaklı	göçmen	sayılan	herhangi	
bir	yabancının,	veya	Kıbrıs’a	sınırlı	bir	süre	için	kalmak	üzere	izinli	olarak	giren	an-
cak	o	süre	bittikten	sonra	Kıbrıs’ta	kalmaya	devam	eden	herhangi	bir	kişinin	veya	
6.	maddenin	(1).	fıkrasının	(i)	paragrafında	gösterilen	kategoriye	giren	herhangi	
bir	kişinin	Kıbrıs’tan	sınır	dışı	edilmesini	ve	sınır	dışı	edilinceye	kadar	tutuklanıp	
gözetim	altına	alınmasını	emredebilir.

Kimlerin	 yasaklı	 göçmen	 sayılacağı	 Fasıl	 105	 Yabancılar	 ve	Muhaceret	 Yasası’nın	 6.	
Maddesinde	düzenlenmektedir.	Sığınmacılar	hakkında	sınır	dışı	kararı	alınırken	daya-
nılan	bu	maddenin	ilgili	paragrafları	şöyledir:	

6.(1)	 Aşağıdaki	kişiler,	yasaklı	göçmen	sayılırlar......

(d)	 Kasten	 adam	 öldürmekten	 hüküm	 giyen	 veya	 işlediği	 bir	 suçtan	
mahkûm	edilerek	bir	süre		hapis	cezasına	çarptırılan

Sığınmacılar	genelde	sahte	seyahat	belgeleri	ile	KKTC’ye	giriş	yapmaya	çalışırken	veya	
onaylanmamış	bir	limandan	girdikleri	cihetle	aleyhlerine	ceza	davası	getirilip	hapislik	
cezasına	 çarptırıldıklarından	 dolayı	muhaceret	 dairesi	 haklarında	 sınırdışı	 kararı	 al-
maktadır.	Oysa,	uluslararası	hukukta	sığınmacıların	yasa	dışı	giriş	yapmaları	suç	sayıl-
mamaktadır.	Bu	konu	ilerleyen	bölümlerde	daha	detaylı	incelencektir.	
	 Sınırdışı	 kararlarına	 karşı,	 hakkında	 sınır	 dışı	 kararı	 alınan	 kişi	 Yüksek	 İdare	
Mahkemesine	 (YİM)	 kararın	 iptal	 edilmesi	 için	 dava	 açabilmektedir.	 Bu	 bağlamda 
YİM’in	hangi	hallerde	müdahale	edebileğini	incelemekte	fayda	vardır.
	 Kıbrıs	Cumhuriyeti	ile	KKTC’de	uygulanan	usul	hukuku	ve	temel	yasalar	aynı-
dır.	Benzer	konularda	Kıbrıs	Cumhuriyeti	mahkemelerinin	verdiği	kararlara	kuzeydeki	
mahekemeler	atıfta	bulunabilir.	İşte	bu	sebeple,	KKTC	mahkemeleri	tarafından	bağla-
yıcı	olmayan	ancak	aynı	hukuk	sistemini	paylaştığımız	Kıbrıs	Cumhuriyeti’nin	Anayasa	



37Mahkemesi75	1962	yılında	verdiği	bir	kararda,	Kamu	Hizmeti	Komisyonu’nun	dikkate	
alması	gereken	tüm	faktörleri	dikkate	alarak	bunları	doğru	değerlendirdikten	sonra	
kullanmış	olduğu	takdir	yetkisine,	anayasal	ve	yasal	kurallar	ihlal	edilmediği	veya	yetki	
aşımı	veya	kötüye	kullanılması	söz	konusu	olmadığı	hallerde,	müdahale	edemeyeceği	
görüşünü	belirtmiştir.	Mahkeme	ek	olarak,	yargı	organı	yönetsel	organın	yerindeymiş	
gibi	davranarak	kendi	takdirini	diğerinin	takdirine	tercih	edemez	görüşünü	belirtmiş-
tir.76	Kıbrıs	Cumhuriyeti	Yüksek	Mahkemesi’nde	görülen	36/61	sayılı	Saruhan	davasın-
da	mahkeme,

Mahkeme’nin	görüşüne	göre,	Kamu	Hizmeti	Komisyonu’nun	dikkate	alması	gereken	tüm	fak-
törleri	dikkate	alarak	bunları	doğru	değerlendirdikten	sonra	kullanmış	olduğu	takdir	yetkisine,	
anayasal	ve	yasal	kurallar	ihlal	edilmediği	veya	yetki	aşımı	veya	kötüye	kullanılması	söz	konusu	
olmadığı	hallerde,	Mahkeme	müdahale	edemeyecektir.77

Buradan	da	anlaşılacağı	üzere,	Kıbrıs	Cumhuriyeti	Yüksek	Mahkemesi	de	Wednesbury	
İlkeleri	benimsenmiştir.	KKTC	YİM	kararlarını	da	incelediğimizde	aynı	ilkelerin	idarenin	
takdir	hakkını	değerlendirirken	geçerli	olduğunu	görürüz.	Özellikle	bu	konu	KKTC’de		
Kamu	Hizmeti	 Komisyonu’nun	 kararlarına	 karşı	 açılan	 davalarda	 ele	 alınmıştır.	 YİM	
134/2001	sayılı	davada	Kıbrıs	Cumhuriyeti	 içtihatına	atıfta	bulunarak	şu	görüşe	yer	
vermişti:

Takdir	yetkisi	kullanılırken	yasaya	uyulmuş,	ancak	değerlendirmede	ciddi	ve	açık	hatalar	ya-
pılmamışsa	Yüksek	İdare	Mahkemesi	sözü	edilen	takdir	yetkisine	müdahale	etmez.	Başka	bir	
ifade	ile	Yüksek	İdare	Mahkemesinin	Kamu	Hizmeti	takdir	yetkisine	müdahale	etmesi	için	ko-
misyonun	bu	hakkını	kullanırken	bariz	Komisyonunun	hatalar	yapmış	olması	gerekir.	Böyle	bir	
durumda	karardan	şikâyetçi	olan	kişi	Kamu	Hizmeti	Komisyonunun	sözü	edilen	takdir	yetkisini	
ne	yönde	hatalı	kullandığını	ortaya	koymalıdır.78 

YİM	41/2001	sayılı	davada:
 Takdir	yetkisine	sahip	kişi	veya	kurum	takdir	yetkisini	kullanırken	karara	bağlayacağı	konu	ile	
ilgili	 tüm	önemli	olguları	dikkate	alıp	bunlara	uygun	gördüğü	değeri	vermişse,	olguları	veya	
hukukun	ilgili	kıldığı	kuralları	yanlış	kavramamışsa	ve	yetkisini	aşmamış	veya	kötüye	kullanma-
mışsa,	bu	kişinin	veya	kurumun	takdirine	müdahale	edilmemesi	gerekir.”79	görüşünü	vermiştir.	

YİM	119/2001	sayılı	davada	ise:
Takdirini	kullanırken	Kamu	Hizmeti	Komisyonunun	hata	yaptığı	açıkça	görülmedikçe,	yönetsel	yargı	
yeri	Komisyonun	takdirine	müdahale	edemez;	yönetsel	yargı	yeri	kendi	takdirini	Komisyonun	takdiri	
yerine	koyup	Komisyonun	kararını	iptal	edemez.80 

şeklinde	mahkeme	görüşünü	bildirmiştir.	
	 Yüksek	 İdare	Mahkemesi’nin	 sınır	 dışı	 kararlarına	 karşı	 yapılan	 başvurularla	
içtihat	kararlarını	incelediğimizde,	Yükek	İdare	Mahkemesi	yetkili	mercilerin	sınırdışı	
kararının	hukuka	uygunluğu	denetimi	konusunda	yukarıda	bahsedilen	ilkeleri	uygula-
mıştır.	YİM	15/2006	sayılı	davada	mahkeme	verdiği	kararda	şu	soru	çerçevesinde	karar	

75.  Necatigil, Zaim M. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Anayasa ve Yönetim Hukuku, Rüstem 
Kitabevi, 1998, sayfa 120.

76.  Ibid
77.  Kıbrıs Cumhuriyeti yüksek Mahkeme, 36/61, Salih Shukri Saruhan and the Republic of Cyprus, 
Through the Public Service Commission, an Independent Organ of the Republic.
78.  Ibid, sayfa 6.
79.  Ibid, sayfa 10.
80.  Ibid, sayfa 8.



38 vermiştir,	
davacı	aleyhine	yasaklı	göçmen	kararı	alırken,	değerlendirdiği	deliller	nedir?		Bakanlar	Kuru-
lu,	hangi	dellileri	değerlendirdikten	sonra,	davacının	kamu	düzenini	bozucu,	ülke	barışını	ve	
yönetsel	 düzeni	 tehlikeye	 sokucu	 tutum	 ve	 davranışlar	 içinde	 olduğuna,	 tatmin	 olup	 karar	
vermiştir?81

Yine	benzer	bir	 davada	YİM	 şu	 soru	 çerçevesinde	 karar	 vermiştir	 “Bakanlar Kurulu 
önünde dava konusu kararı almayı gerekli kılacak ne gibi bulgular veya deliller bulun-
maktadır?”
	 Yukarıdaki	alıntılardan	da	anlaşılacağı	üzere	YİM	sınırdışı	kararlarının	hukuka	
uygun	olup	olmadığını	değerlendirirken	göz	önünde	bulundurduğu	esas	nokta	önce-
likle	karara	etki	eden	delillerin	yeterli	olup	olmadığıdır.	Delillerin	nasıl	değerlendiril-
diği	ve	takdir	hakkının	nasıl	kullanıldığı	konusunda	mahkemenin	sınırdışı	kararı	alan	
yetkili	mercilerin	takdir	hakkına	müdahale	hakkı	yoktur.	YİM	alınan	kararın	bilinmesi	
gereken	bir	hususun	göz	önünde	bulundurulmaması	nedeniyle	iptal	edebileceği	halde	
söz	konusu	hususun	göz	önünde	bulundurulduktan	sonra	idarenin	aynı	kararı	verme	
yetkisi	de	vardır.	Bu	konuda	YİM	Kamu	Hizmeti	Komisyonu’nun	bir	kararı	ile	ilgili	olan	
223/1980	sayılı	davada	şu	görüşe	yer	vermiştir:
 

Söylenenlerden	de	anlaşılacağı	 gibi	müstedi	 ile	 ilgili	 nakil	 işlemleri	 yapılırken	onun	 sendika	
içindeki	 rol	ve	faaliyetlerinin	müstedaaleyhçe	bilinmemesi	veya	bu	hususun	tezekkür	edilip	
edilmediğinin	zabıtlarda	görülmemesi	alınan	nakil	kararının	nazarı	itibara	alınması	gerekli	bir	
faktörün,	dikkata	alınmamasıyla	gerçekleştirildiğini	ve	bu	yüzden	iptal	edilmesi	gerektiği	gö-
rüşündeyiz.	İlgili	kurum	isteminde	ısrar	ettiği	takdirde	müstedaaleyh	konuyu	betekrar	ele	alıp	
yukarıda	söylenenleri	de	dikkate	aldıktan	sonra	yeni	bir	karar	almakta	serbesttir82 

şeklindedir.	Sonuç	olarak,	yetkili	mercilerin	sınırdışı	edilecek	olan	bir	sığınmacı	ile	ilgili	
göz	önünde	bulundurması	gereken	tüm	hususları	bulundurmuş	ancak	takdir	hakkını	
yanlış	kullanması	halinde	alınan	kararı	 iptal	etme	yetkisi	 yoktur.	Bu	bağlamda	varış	
ülkesinde	AİHS’in	3.	Maddesine	aykırı	muamele	göreceğine	gerçek	risk	olduğuna	da-
ir		dayanaklı	temeller	olduğu	iddiasının	bağımsız	ve	titiz	incelemesi	mümkün	olmaya-
caktır.
	 Sığınmacıların	Yüksek	İdare	Mahkemesi’ne	sınır	dışı	kararının	iptali	için	yaptık-
ları	başvurunun	sonuçlanmadan	sınır	dışı	kararının	durdurmak	için	yürütmenin	dur-
durulması	(ara	emri)	başvurusu	yapmaları	da	sınırdışını	durdurmaları	açısından	şarttır.	
Ancak,	mültecilerin	yaptıkları	yürütmeyi	durdurma	başvurularının	başarılı	olması	için	
9/76	sayılı	Mahkemeler	Yasası’nın	41’inci	maddesinde	sayılan	aşağıdaki	şartların	var-
lığına	dair	iddialarını	kanıtlaması	gerekmektedir.

a.	 Karara	bağlanması	gereken	konunun	ciddi	olması,
b.	 Davacının	taleplerinde	haklı	olduğuna	dair	belirtiler	olması	ve
c.	 Talep	edilen	emir	verilmezse,	ileride	telafisi	mümkün	olmayacak	zararın	
													doğabileceği	veya	eski	hale	dönüşün	zorlaşacağı.

KKTC’de	herhangi	bir	sığınma	prosedürünün	olmaması	ve	yasa	dışı	giriş	yap-

81.  Yüksek İdare mahkemesi, 15/2006, Salim Elibol ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyle KKTC vd, 
sayfa 5. 
82.  Ibid, sayfa 7.



39mak	zorunda	kalan	mültecilerin	özgürlüklerinden	mahrum	kaldıkları	sürenin	hemen	
sonunda	hapislik	cezası	gerektiren	bir	suç	işlemiş	olmaları	ve/veya	onaylanmamış	bir	
limandan	giriş	yapmaları	nedeniyle	aleyhlerinde	sınır	dışı	kararı	alınmaktadır.	Bu	du-
rumda,	mültecilerin	 yürütmenin	 durdurulması	 kararı	 alınması	 için	 yukarıda	 sayılan	
hallerin	varlığı	konusunda	yeterli	kanıt	sunma	imkanı	zaman	darlığı	veya	başka	sebep-
ler	nedeniyle	mümkün	olamayabileceğinden	başvurularında	haklı	olduklarını	kanıtla-
yamayıp	sınır	dışı	edilebilirler.	AİHM,	bir	hukuki	yolun	13.	Madde	kapsamında	etkin	
olabilmesi	 için	hem	teorik	hem	de	 işlevsel	olması	gerektiğini	bir	 çok	davada	belirt-
miştir.	Mültecilerin	yaptıkları	yürütmenin	durdurulması	başvurularına	dair	ise	AİHM,	
inter alia,	yabancıların	 toplu	halde	sınır	dışı	edilmesi	 ile	 ilgili	olan	Conka	 ile	Belçika 
davasında	şu	görüşe	yer	vermiştir:

Madde	13,	Sözleşme’ye	göre	‘tartışmaya	açık	şikayet’lerin	boyutlarını	keşfedebilmek	ve	uygun	
çareler	sunabilmek	için	iç	hukukta	çözüm	üretebilecek	yasaların	üretilmesini	gerektirir.	Madde	
13’e	göre	taraf	devletlerin	sorumluluk	kapsamı	başvurucunun	şikayetinin	doğasına	bağlı	ola-
rak	değişkenlik	gösterir;	ancak,	Madde	13’ün	gerektirdiği	hukuki	çözüm	süreci	pratik	ve	yasal	
anlamda	‘etkili’	olmalıdır.	Madde	13’e	göre	‘hukuki	çözüm’ün	‘etkililiği’başvurucunun	lehine	
bir	sonucun	kesinliğine	bağlı	değildir.83

AİHM,	bu	sebepten	ötürü	mülteci	davalarında	yürütmenin	durdurulması	başvurları-
nın	etkin	bir	iç	hukuk	yolu	olarak	kabul	edilmesi	için	“Askıya	alma	etkisi”	şartını	ara-
maktadır.	“Askıya	alma	etkisi”	şartının	gerçekleşmesi	için	de	AİHM	bu	gibi	meseleler-
de	“Konunun,	davacının	leyhini	sağlayan	bir	sonuca	bağlı	olmaması”	şartını	koşmuş-
tur.	 	Bu	bağlamda,	YİM’nin	ara	emri	vermek	için	aradığı	kriterlerden	olan	davacının	
taleplerinde	haklı	olduğuna	dair	ciddi	belirtiler	olması	şartı	YİM’i	mültecilerin	sınırdışı	
edilmeleri	konularında	etkin	bir	yargı	organı	olmaktan	çıkarır.  AİHM	yine	Conka dava-
sında	“Konunun,	davacının	leyhini	sağlayan	bir	sonuca	bağlı	olmaması” şartının	aran-
mama	sebebini	şöyle	açıklamıştır,

“Ilk	olarak,	 idam	gerekçesiyle	 sınırdışı	edilme	kararının	 iptal	edilebileciği	bir	
sistemde	bu	prosedürün	yanlış	bir	 şekilde	 reddedilebileceği	 	 ve	özellikle	bir	
mahkeme	kararının	Sözlesmeyle	olabilecek	bir	uyumsuzluğun	önlenmesi	için	
sınır	dışı	etme	kararının	iptalinin	yapılması,	örneğin,	bir	kişinin	sınır	dışı	edil-
mesi	durumunda	kötü	muameleye	maruz	kalma	riski	bulunması	veya	haksız	
yere	toplu	sınır	dışı	edilmeye	maruz	kalmasıdır.	Böyle	durumlarda	baş	vuran	
kişiye	sunulan	çözümler	madde	13	tahtında	yetersiz	olabilir.	Ikincil	olarak,	her	
ne	kadar	hata	yapma	riski	mevcut	olsa	da	–	mahkemenin	gerekli	kanıt	yeter-
sizliğinden	dolayı	onaylayamadığı	bir	durum	–	ciddi	bir	sekilde	13.	Maddedeki	
kuralların	bir	öneri	değil	aksine	bir	garanti	olduğunu	ve	doğrudan	uygulanma-
ları	gerektiğini	belirtmek	gerekir.	Bu	durum	hukuk	kurallarının	bir	neticesi	ve	
demokratik	bir	toplumun	temel	prensiplerinden	biridir	ve	bu	Sözleşmenin	tüm	
maddelerinin	kökenini	oluşturmaktadır”.  84

Bununla	beraber,	AİHM	mülteci	meselelerinde	başvuranın	sığınma	sebeplerini	değil	
de	sığınma	başvurusu	yapmanın	şekil	şartlarını	inceleyerek	red	etmenin	etkin	bir	hu-

83.  AİHM, 51564/99 Conka ile Belçika, 05/02/2002
84.  Ibid, para. 82.



40 kuki	çözüm	hakkı	olmadığını	kabul	etmiştir.85	AİHM,	 Jabari ile Türkiye86	davasındaki		
konulardan	biri	 İranlı	bir	kişinin	süre	geçtiği	 için	sığınma	başvurusunun	yetkililer	ta-
rafından		alınmamasıdır.	Bu	gelişmenin	üzerine	İranlı	şahsın	sınır	dışı	edilmemesi	için	
Türkiye’deki	 idari	mahkemeye	yürütmenin	durdurulması	kararı	almak	 için	başvurul-
muş,	ancak	mahkeme	davacının	sığınma	başvurusunu	geç	yapması	sebebiyle	idarenin	
bir	hatasının	olmadığına	karar	vermiştir.	Ancak,	AİHM,		idare	mahkemesi	başvuranın	
temyiz	başvurusu	üzerine,	sınırdışı	edilme	kararını,	daha	zorlayıcı	bir	sorun	olan	baş-
vuranın	 korkuları	 bakımından	değil	 de	 şekli	 bir	 yasallık	 bakımından	değerlendirmiş	
olmasını	ve	başvurucunun	idare	mahkemesi	önündeki	davasında	mahkeme	sınırdışı	
etme	kararına	ilişkin	olarak	yürütmenin	durdurulması	kararı	vermediği	için	etkili	bir	iç	
hukuk	yolu	olarak	değerlendirilemez	kararını	vermiş	ve	Türkiye’nin	AİHS’nin	13.	Mad-
desini	ihlal	ettiği	sonucuna	varmıştır.	

Ocak	2009	yılında	açıklanan Abdolkhani ve Karimnia ile	Türkiye	davasında	ise	
Türkiye’deki	idari	mahkemelerin	“doğrudan	erteleme	etkisi”	unsuru	taşımadığı	gerek-
çesiyle	AİHM	başvurucuların	Türkiye’de	iç	hukuk	yollarını	tüketmeden		AİHM’e	başvu-
rularını	kabul	etmiş	ve	Türkiye’den	Irak’a	gönderilmeye	çalışılan	İranlı	başvurucuların	
AİHS’nin	3.	Maddesi	olan	 işkence	görmeme	haklarının	 ihlal	edilmiş	olduğunu	ve	3.	
Madde	 ile	beraber	AİHS’nin	13.	Maddesi	olan	etkin	başvuru	hakkının	da	 ihlal	 edil-
miş	olduğu	hükmünü	vermiştir.	AİHM	kararın	59.	paragrafında:		“Mahkememiz,	idari	
mahkemelere	Anayasa’nın	125.	Maddesi	uyarınca	yapılan	sınır	dışı	edilmelerin	iptali	
başvurularının	 ara	 emri	 niteliğinde	olmadığını	 göz	önünde	bulundurmuştur.	 Bunun	
sağlanabilmesi	için	bir	idari	mahkemenin	özel	olarak	ara	emir	çıkartması	gerekmekte-
dir,”	şeklinde	görüş	bildirmiştir.
	 AİHM’in	işkence	görme	tehlikesi	nedeniyle	sınır	dışı	edilecek	olan	kişilerin	ye-
rel	hukukta	yapacakları	başvuruların	etkin	bir	hukuk	yolu	olarak	kabul	edilmesi	 için	
Chahlal ile Birleşik Krallık 87	davasında	belirtilen	2	prensibin	iç	hukukta	yerine	getiril-
miş	olması	lazımdır.	Bu	bağlamda	yukarıda	bahsedilen	2.	şartın	KKTC	hukuk	sistemi-
nin	sağlanmaması	AİHS’nin	13.	Maddesi	olan	etkin	yargı	yolunun	bir	ihlalidir.	Bununla	
beraber,	AİHM’e	başvurmanın	gereklerinden	biri	olan	iç	hukuku	tüketme88	şartı	etkin	
bir	yargı	yolu	olmadığı	cihetle	yerine	getirilmeden	de	AİHM’e	başvuru	olanağı	 tanı-
maktadır.	
	 Sığınmacıların,	sınırdışı	kararlarına	karşı	etkin	bir	yargı	sistemi	oluşturulması	
için	KKTC’de	YİM’in	yetkilerinin	tekrardan	gözden	geçirilmesinde	veya	sınırdışı	kararla-
rının	AİHM	standartlarında	bir	başvuru	mekanizması	gereklidir.	AİHM	etkin	yargı	hakkı	
konusunda “13.	Madde,	sözleşmeye	taraf	devletlerin	hukuk	sistemlerini	mahkemele-

85.  AİHM, 40035/98, Jabari ile Türkiye, 11/07/2000.
86.  Ibid 60.
87.  Ibid 57.
88.  AİHS md 35.(1) 



41rin	yasanın	gereklerine	uymalarını	sağlayacak	şekilde	düzenlemelerini	şart	koşar” ve	
bu	hususta	düzenleme	yapmalarını	belirtir.	89  

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nin	2.	Maddesi	sözleşmenin	iç	hukukta	uygulan-
ması	ve	ayrımcılık	yasağını	düzenler.	Etkin	yargı	hakkı	 ile	 ilgili	olan	bu	maddenin	3.	
fıkrası	şöyledir:	
Bu	Sözleşmeye	Taraf	her	Devlet	şu	taahhütlerde	bulunur:

a)	Bu	Sözleşmede	tanınan	hakları	veya	özgürlükleri	ihlal	edilenlere,	ihlal	fiili	resmi	sıfatlarıyla	
hareket	eden	kişilerden	başka	kimseler	tarafından	işlense	dahi,	etkili	bir	hukuki	yola	başvurma	
hakkı	sağlamak;
b)	Bu	tür	bir	hukuki	yola	başvurmak	isteyen	kişinin	hakkının	yetkili	yargısal,	idari	ve	yasama	or-
ganları	veya	Devletin	hukuk	sisteminin	öngördüğü	başka	bir	yetkili	makamı	tarafından	karara	
başlanmasını	sağlamak	ve	yargısal	hukuki	yollara	başvurma	imkanını	geliştirmek;
c)	Bu	gibi	hukuki	yolların	 tanınması	halinde,	yetkili	makamlar	 tarafından	bu	hukuki	yolların	
işletilmesini	sağlamak.

İnsan	Hakları	Komitesine	göre,	Devletler	diplomatik	güvenceyi	kullanırken	çok	dikkatli	
olmalı	ve	kişiler	sınırdışı	edilmeden	önce	inceleme	sürecinde,	bu	süreç	sonucunda	et-
kilenecek	kişilerin	kaderini	titiz	ve	aktif	bir	şekilde	gözetmek	için	etkin	mekanizmaların	
yanında		yeterli	yargı	mekanizması	ile	desteklenen	açık	ve	şeffaf	prosedürler	izleme-
lidirler.	Devletler	unutmamalıdır	ki,	işkence	veya	zalimane,	insanlıkdışı	ya	da	aşağıla-
yıcı	uygulamalar	sistematikleştikçe,	takip	prosedürleri	ne	kadar	katı	olursa	olsun	söz	
konusu	güvenceler	kullanılarak	bu	tarz	muamele	riskinin	engellenme	olasılığı	o	kadar	
düşük	olacaktır.90

Bununla	beraber,	İnsan	Hakları	Komitesi	devletlerin	etkili	hukuki	çözüm	hakkının	Mad-
de	791’ye	aykırı	durumlarda	ve	iç	hukukta	uygulanması	gerektiğini	vurgulamaktadır.
Medeni	 ve	 Siyasi	 Haklar	 Sözleşmesi’nin  13.	Maddesi	 doğrudan	 yabancılar	 aleyhi-
ne	alınmış	sınırdışı	kararlarının	yeniden	incelenmesini	düzenlemektedir.	Söz	konusu	
madde	şöyledir:		
Bu	Sözleşmeye	Taraf	bir	Devletin	ülkesinde	yasal	olarak	bulunan	bir	yabancı,	ancak	yasa	uyarınca	alın-
mış	bir	karar	sonucu	sınır	dışı	edilebilir.	Zorlayıcı	ulusal	güvenlik	gerekçelerinin	tersini	gerektirdiği	du-
rumlar	dışında,	sınır	dışı	edilmeye	karşı	çıkmasına	ve	durumunun	yeniden	incelenmek	üzere	yetkili	bir	
makam	ya	da	bu	makam	tarafından	özel	olarak	görevlendirilmiş	kişi	ya	da	kişiler	önüne	getirilmesine	ve	
bu	amaçla	temsil	edilmesine	izin	verilir.

Yukarıda	bahsedilen	YİM	15/2006	sayılı	davada	başvurucu	sunduğu	dilekçesinde	bu	
maddeye	de	değinmiş,	ancak	mahkeme	diğer	sebeplerden	dolayı	sınırdışı	kararını	ip-
tal	ettiği	için	bu	madde	bakımından	başvuruyu	incelemeye	gerek	duymamıştır.	

89.  AİHM, 57/1995/563/649, Süßmann ile Almanya,16/09/1996.
90.  Jurisprudence of the Human Rights Commiittee, Seeking remedies for Torture Victims: A handbook 
on the Individual Complaints procedures of theUN Treaty Bodies. Bolum III s. 182, http://www.omct.
org/files/2006/11/3979/handbook4_eng_03_part3.pdf, son giriş 02.03.2011.
91.  İnsan Hakları Komitesi, Genel Yorum 20(44), para. 14
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	 İnsan	Hakları	Komitesi	bu	maddeyi	şöyle	yorumlamıştır:	Madde	13	doğrudan	
ihraç	edilme	için	tatmin	edici	sebepleri	değil	yalnızca	prosedürü	düzenler.	Ancak,	yal-
nızca	“yasa	ile	uyumlu	bir	karar	alma	arayışı”nda	olan	prosedürlere	olanak	vererek,	
hedefin	keyfi	sınır	dışıları	engellemek	olduğunu	açık	etmektedir.	Diğer	taraftan,	her	
yabancının	kendi	durumlarına	özel	karar	alınması	hakkı	tanır	ve	bu	nedenle	Madde	
13,	 kollektif	 veya	 kitlesel	 sınırdışı	 uygulamalarına	mahal	 veren	 yasa	 veya	 kararlara	
hoşgörülü	değildir.	Komite’ye	göre,	bu	anlayış	diğer	yasal	düzenlemelerle	de	sınır	dışı-
na	karşı	neden	belirtme	hakkı	ve	ilgili	yetkililerin	kararı	inceleme	ve	diğer	ilgili	yetkili-
lere	sunulması	yoluyla	temin	edilmektedir.	Her	yabancı	hakkında	alınan	sınırdışı	kararı	
ile	 ilgili	etkin	bir	hukuki	çözüme	ulaşmak	 için	 tüm	araçlara	ulaşabilmelidir.	Bu	yolla	
şahsın	hakkı	davanın	her	koşulunda	etkin	olacaktır.	Sınırdışı	kararına	itiraz	ve	yetkili	bir	
otoritenin	incelemesi	haklarıyla	ilgili	olan	Madde	13’ün	ilkeleri	ancak	“ulusal	güvenliği	
ilgilendiren	nedenler”	gerektirdiği	 takdirde	aşılabilir.	Madde	13’ün	uygulanmasında	
yabancılara	farklı	kategorilere	dayanarak	ayrımcılık	yapılamaz.92

	 Bu	 madde	 ile	 ilgili	 olarak	 AİHS’nın	 13.	 Maddesi	 ve	 Medeni	 ve	 Siyasi	 Haklar	
Sözleşmesi’nin	2.	Maddesinde	olduğu	gibi	geniş	bir	içtihat	geliştirilmemiştir.

f)	Yabancıların	Toplu	Olarak	Sınır	Dışı	Edilmesi	Yasağı
	 AİHM	 sığınmacıların	 sınır	 dışı	 edilmesi	meselesini	 Yabancıların	 Toplu	Olarak	
Sınır	Dışı	 Edilmesi	 Yasağı	 çerçevesinde	de	 incelemiştir.	 AİHS’nin	 4.	 Protokolünün	4.	
Maddesi	Yabancıların	toplu	olarak	sınırdışı	edilmelerini	“Yabancıların	toplu	olarak	sı-
nır	dışı	edilmesi	yasaktır,”	şeklinde	düzenlemiştir.	
	 AİHS’nin		4.	Protokolü	KKTC	Meclisi	tarafından	onaylanmadığından	dolayı	KKTC	
iç	hukukunun	parçası	değildir.	
AİHM,	Conka	ile	Belçika	davasında,	

“Başvurucular	Roma	kökenli	Slovakya	vatandaşlarıdırlar.	Kasım	1998’de	siyasi	sığınma	aradık-
ları	Belçika’ya	gitmek	üzere	Slovakya’dan	ayrıldılar.	Protokol	No.	4’ün	4.	Maddesi	uyarınca,		
yabancılara	karakola	çağrısının	iletilmesi	ile	sınırdışı	edilmeleri	arasında	geçen	sürecin	hiç	bir	
aşamasında	kişilerin	özel	durumlarının	içtenlikle	dikkate	alındığı	yeterli	şekilde	garanti	edile-
memektedir.	Sonuç	olarak,	Protokol	No.4	Madde	4’ü	ihlali	söz	konusudur.93

kararını	vererek	sığınmacıların	sınır	dışı	edilmesiyle	sözleşmenin	bu	maddesinin	ihlal	
edildiği	kararını	vermiştir.

g)	Öneriler
	 Her	ne	kadar	da	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	“geri	gönderilmeme”	prensibinin	
temelini	oluştursa	da,	AİHS	ve	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	ve	İşkenceye	Karşı	
Sözleşme	özellikle	 işkence	yasağı	 çerçevesinde	 söz	 konusu	 ilkenin	kapsamını	 geniş-

92.  İnsan Hakları Komitesi, Genel Yorum No. 15 para. 1.
93.  Netherlands Institute of Human Rights, 2002. http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/2422ec
00f1ace923c1256681002b47f1/c478c05afdcc081dc1256b58002f4046?OpenDocument, (Son erişim 
tarihi 02/03/2011).



43letmiştirler.	İşkence	yasağı	ile	beraber,	yaşam	hakkı,	aile	hayatına	müdahale	ve	sınırlı	
olarak	yabancıların	toplu	olarak	sınır	dışı	edilmesi	yasağı	çerçevesinde	de	mültecilere	
uluslararası	hukuk	tarafından	korunma	sağlanmıştır.		Bu	hakların	korunması	açısından,	
özellikle	AİHM	devletlere	sınır	dışı	davalarında	şekil	şartlarından	çok,	başvurunun	içe-
riğini	değerlendirecek	etkin	bir	yargı	yolu	sağlamalarını	şart	koşmuştur.		
Bu	bağlamda,	öncelikle	“geri	gönderilmeme”	ilkesine	saygı	gösterilmesi	amacıyla	KKTC	
iç	hukukunun	parçası	olan	uluslararası	sözleşmelerin	öngördüğü	şekilde	bir	korunma	
sağlanmış	değildir.	Bu	bağlamda,	yeni	hukuki	düzenlemelerin	yapılması	ve	mevcut	ya-
saların	da	bu	sözleşmelere	uygun	şekilde	tadil	edilmesi	gerekmektedir.	Bu	bağlamda

•	 1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	zaman	ve	yer	sınırlamasını	kaldıran	1967	prot-
kolü	onlaylanıp	iç	hukukun	parçası	haline	getirilmesi;

•	 Mülteci	hukuku	konusunda	sivil	ve	askeri	sınır	görevlilerine	eğitim	verilmesi;
•	 Devletin	muhaceret	ile	ilgili	idari,	askeri	ve	yargı	kurumlarına	mülteci	hukuku,	

özellikle	“geri	gönderilmeme”	prensibi	ve	işkence	yasağı	konusunda	eğitim	ve-
rilmesi;

•	 “Geri	gönderilmeme”	ilkesinin	uygulanması	için	devletin		bütüncül	bir	mülteci	
politikası	çizilmesi;

•	 Mültecilik	konusunda	bilinç	artırma	faaliyetleri	yapılması;
•	 Devletin	ilgili	kurumları	mülteci	konuları	ile	ilgilenen	sivil	toplum	örgütleri	ile	

iletişimi	artırmaları	tavsiye	edilmektedir.

3) Kişi	Özgürlüğü		ve	Güvenliği	Hakkı
a)	Giriş
Her	ne	kadar	uluslararası	teamül	hukuku,	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	ve	Avrupa	İn-
san	Hakları	Mahkemesi	kararları	yasa	dışı	giriş	yapan	mültecilere	ceza	verilmemesini	
öngörse	de	KKTC’ye	“yasadışı	giriş”	yapan	mültecilere	genelikle	hapis	cezası	verilmek-
tedir.	
Sığınmacıların	karşılaştıkları	bir	diğer	 sorun	 ise	KKTC’ye	giriş	 yapmalarına	 izin	veril-
meyip	sınırdışı	edilmek	üzere	özgürlüklerinden	mahrum	bırakılmalarıdır.	Fasıl	105	Ya-
bancılar	ve	Muhaceret	Yasası’nın	10.	Maddesi	yabancıların	KKTC’ye	kayıtsız	koşulsuz	
girme	hakkına	sahip	olmadığını	düzenler.	Söz	konusu	maddenin	ilgili	kısımları	şöyledir:

	...pasaportunda	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	Devleti’nin	yetkili	makamlarınca	verilmiş	bir	
giriş	vizesi	bulunan	ve	yasaklı	göçmen	olmayan	bir	yabancı,	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’ne	
kayıtsız	 koşulsuz	 girme	hakkına	 sahip	değildir	 ve	durum	ne	olursa	olsun,	 Kuzey	Kıbrıs	 Türk	
Cumhuriyeti’ne	girişi	reddolunabilir.

Bu	gibi	durumlarda	ülkeye	kabul	edilmeyen	kişiyi	yetkililerin	sınırdışı	etme	hakkı	var-
dır	ve	KKTC	Anayasası’nın	16.	Maddesi	kimlerin	özgürlüğünden	mahrum	edilebilece-
ğini	şöyle	düzenlemiştir	:
1)	 Herkes	kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği	hakkına	sahiptir.
(2)	 Bir	kişi,	yasa	ile	öngörülmek	ve	yasanın	gösterdiği	biçimde	olmak	koşuluyla,	ancak	aşağıdaki	



44 hallerde	özgürlüğünden	yoksun	bırakılabilir:
(a)	 Yetkili	mahkemece	hakkında		hüküm	verilmiş	bir	kişinin	tutukluluğu;
(b)	 Mahkemece	verilmiş	yasal	bir	emre	uymamaktan	dolayı	bir	kişinin	yakalanması	veya	tutuklu-
luğu;
(c)	 Bir	kişinin,	suç	işlediği	makul	şüphesi	üzerine,	yetkili	yargı	mercii	önüne	getirilmesi	amacıyla	
veya	 suç	 işlemesini	önlemenin	veya	 işledikten	 sonra	kaçmasına	engel	olmanın	makul	olarak	gerekli	
görüldüğü	hallerde	yakalanması	veya	tutukluluğu;
(ç)	 Bir	küçüğün	ıslahı	amacıyla	yasal	bir	emirle	bakım	altına	alınması	veya	yetkili	yargı	mercii	önü-
ne	getirilmesi	amacıyla	yasal	tutukluluğu;
(d)	 Bulaşıcı	bir	hastalık	yayabilecek	kişilerin,	akıl	hastalarının,	alkoliklerin,	uyuşturucu	madde	düş-
künlerinin	veya	serserilerin	tutukluluğu;
(e)	 Bir	kişinin,	Devlet	topraklarına	izinsiz	girmesini	önlemek	için	veya	bir	yabancının	sınırdışı	edil-
mesi	veya	geri	verilmesi	işlemine	girişilmesi	nedeniyle	yakalanması	veya	tutukluluğu;
(f)	 Herhangi	bir	yabancının	Cumhuriyette	herhangi	bir	maddi	yükümlülükten	kurtulmak	amacı	ile	
Cumhuriyeti	terk	etmesini	önlemek	için	yakalanması	veya	tutukluluğu;
(g)	 Birden	 fazla	 uyruklu	 Cumhuriyet	 yurttaşlarının,	 uyruğunda	bulundukları	 diğer	 ülke	 yasaları	
karşısında	 işlemiş	oldukları	 suçlar	nedeniyle	haklarında	 verilmiş	mahkeme	kararlarının,	 Kuzey	Kıbrıs	
Türk	Cumhuriyeti	ile	o	ülke	arasında	adli	yardım	ve	mahkeme	ilamlarının	karşılıklı	tenfizi	andlaşması	
bulunması	kaydıyla,	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyetinde	infazı	için	tutukluluğu
(3)	 Kimse,	ölüm	veya	hapis	cezasını	gerektiren	bir	suçüstü	halinde,	yasa	 ile	konduğu	zaman	ve	
gösterildiği	usul	müstesna,	yasanın	gösterdiği	usullere	uygun	olarak	ve	gerekçe,	yargıç	kararına	dayana-
rak	düzenlenmiş	adli	bir	belge	bulunmaksızın	yakalanamaz.
(4)	 Yakalanan	veya	tutuklanan	kişinin	durumu,	soruşturmanın	kapsam	ve	konusunun	açığa	çıkma-
sının	sakıncalarının	gerektirdiği	kesin	zorunluluk	dışında,	yakınlarına	en	erken	bir	zamanda	ve	süratle	
bildirilir.
(5)	 Yakalanan	veya	tutuklanan	herkese,	yakalanmasını	veya	tutuklanmasını	gerektiren	nedenler,	
yakalanması	veya	tutuklanması	sırasında	anladığı	dilde	bildirilir	ve	herkes,	kendisinin	veya	yakınlarının	
seçtiği	bir	hukukçunun	hizmetinden	derhal	yararlandırılır.
(6)	 Yakalanan	kişi,	yakalandıktan	sonra	mümkün	olan	en	kısa	zamanda	ve	daha	önce	salıverilme-
diği	takdirde	her	halde	yirmi	dört	saat	geçmeden	bir	yargıç	önüne	çıkarılır.
(7)	 Yargıç,	derhal,	yakalanan	kişinin	anladığı	dilde	yakalanma	nedenlerini	soruşturur	ve	en	kısa	za-
manda	ve	herhalde	yargıç	önüne	çıkma	tarihinden	başlayarak	üç	günü	geçmeyen	bir	süre	içinde,	uygun	
göreceği	koşullarla	yakalananı	ya	salıverir	veya	yakalanma	nedeni	suç	hakkındaki	soruşturma	tamam-
lanmadığı	takdirde,	yakalanmanın	devamına	karar	verir.		Yargıç,	her	defasında	sekiz	günü	geçmemek	
koşuluyla,	bu	yakalanmanın	devamına	karar	verebilir.
	 							Ancak,		yakalanma	veya	tutuklanma	süresinin	toplamı,	yakalanma	tarihinden	başlayarak	üç	
ayı	geçemez	ve	bu	sürenin	sonunda	yakalamayı	veya	tutuklamayı	uygulamakla	görevli	kişi	veya	makam,	
yakalanan	veya	tutuklanan	kişiyi	derhal	serbest	bırakır.
(8)	 Yargıcın	(7).	fıkraya	göre	verdiği	kararlara	karşı	istinaf	yolu	kapatılamaz.
(9)	 Yakalanması	 veya	 tutukluluğu	nedeniyle	özgürlüğünden	yoksun	bırakılan	herkes,	 tutuklulu-
ğunun	yasaya	uygunluğu	hakkında	bir	mahkemece	süratle	karar	verilmesi	için,	yasal	yollara	başvurma	
hakkına	sahiptir.		Tutukluluğu	yasaya	aykırı	görüldüğü	takdirde,	serbest	bırakılması	mahkemece	emre-
dilir.
(10)Bu	madde	kurallarına	aykırı	olarak	bir	yakalanmanın	veya	bir	tutukluluğun	mağduru	herkes,	dava	
açmak	suretiyle	tazminat	alma	hakkına	sahiptir.

Bir	kişinin,	Devlet	topraklarına	izinsiz	girmesini	önlemek	için	veya	bir	yabancının	sınırdışı	edilmesi	veya	
geri	verilmesi	işlemine	girişilmesi	nedeniyle	yakalanması	veya	tutukluluğu,

Ancak	bu	gibi	hallerde,	yetkililer,	özgürlüğünden	mahrum	bırakılan	sığınmacıların	avu-
katlarla	görüşmelerine	izin	vermemektedir.94

b)1951	Mülteciler	Sözleşmesi	

94.  Yazar Öncel Polili bu konularla ilgilenen bir avukat olarak kendi tecrübelerini yansıtmaktadır.



451951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	31.	Maddesi	mültecilerin	yasadışı	yollardan	girişleri	
veya	bulunuşlarından	dolayı	ceza	vermemelerini	öngörür.	Bu	madde	şöyledir:
31. Madde

1.	Taraf	Devletler,	hayatlarının	veya	özgürlüklerinin,	madde	1’de	gösterilen	şekilde	tehdit	altın-
da	bulunduğu	bir	ülkeden	doğruca	gelerek	izinsizce	kendi	topraklarına	giren	veya	bu	toprak-
larda	bulunan	mültecilere,	gecikmeden	yetkili	makamlara	başvurarak	yasadışı	girişlerinin	veya	
bulunuşlarının	geçerli	nedenlerini	göstermeleri	koşuluyla,	yasadışı	yollardan	girişleri	veya	bu-
lunuşlarından	dolayı	ceza	vermeyeceklerdir.
2.	Taraf	Devletler,	bu	mültecilerin	hareketlerine	gerekli	olanların	dışında	kısıtlama	uygulama-
yacaklardır	ve	bu	kısıtlamalar	ancak,	ülkedeki	statüleri	belirleninceye	veya	bir	başka	ülkeye	
kabulleri	sağlanıncaya	kadar	uygulanacaktır.	Taraf	Devletler,	bu	mültecilerin	diğer	bir	ülkeye	
kabullerini	sağlamak	için	makul	bir	süre	ve	gerekli	bütün	kolaylıkları	sağlarlar.

Bu	maddenin	terimlerinin	ne	anlama	geldiği	konusunda	zaman	içerisinde	kriterler	ge-
liştirilmiştir.	

Mülteciler:	 Her	 ne	 kadar	 da	 bu	madde	 sığınmacılardan	değil	mültecilerden	
bahsediyorsa,	bu	madde	geniş	bir	şekilde	yorumlanmadığı	 	takdirde	“olası	mülteci”	
olabilmesine	fırsat	tanıyacak	etkinlikten	yoksun	olacaktır.	95

Doğruca gelmek:	KKTC’ye	gelen	sığınmacılar	bazan	doğrudan	değil	de	Türkiye	
veya	başka	bir	ülke	üzerinden	gelirler.	Ancak	bu	husus	kendilerini	bu	maddenin	dışın-
da	bırakmaz	Şöyle	ki:	

“Sığınmacıların	doğrudan menşe	ülkelerinden	gelmeleri	gerekli	değildir.	Bazı	
Devletlerin	uygulamalarında	görüldüğü	üzere,	gidilen	diğer	ülke	veya	toprakların	da	
mevuct	ya	da	olası	yaşam	tehditi	oluşturabileceği;	sığınmacının	bu	ülkeye	gelişi	geçtiği	
diğer	ülkelerin	koruma	ya	da	sığınma	sağlamayı	reddetmesi	zoruyla	gerçekleşebilece-
ği	ya	da,	güvenli	üçüncü	ülke,	güvenli	menşe	ülke	ya	da	zaman	sınırlamaları	konuların-
daki	gibi	dışlayıcı	yasaların	uygulaması	sonucunda	oluşabilecek	durumlar	sözkonusu-
dur.	“Hukuken	geçerli	sebep”	kriteri	açıkça	kişisel	durumların	dikkate	alınmasına	alan	
verecek	kadar	esnek	bir	kriterdir.”96

Ceza:	Sığınmacıların	yasa	dışı	girişleri	sebebiyle	hapislik	cezası	almaları	yuka-
rıda	açıklandığı	üzere	yetkili	makamların	haklarında	 sınırdışı	 kararı	 almaları	 sonucu	
doğurmaktadır.	 ‘Ceza’ terimi	1951	Mülteciler	Sözleşmesinin	31.	Maddesi	kapsamın-
da	tanımlanmamıştır,	ancak	yasa	tasarısını	yapan	yetkililerin	akıllarında	kovuşturma,	
para	cezası	ve	hapislik	gibi	ölçüler	bulunmakla	beraber	idari	gözaltı	31.	Maddenin	2.	
paragrafı		kapsamında	mümkündür.	Giriş	koşullarını	araştırmak	ya	da	hakkında	hiç	bil-
gi	sahibi	olunmayan	şahıslarla	ilgili	bilgi	toplamak	gibi	gerekli	görülen	hallerde	geçici	
gözaltı	da	kapsam	dışında	bırakılmamıştır.	Ancak	soruşturma	nedeniyle	gözaltına	alma	

95.  Goodwin-Gill, G. S. “‘Article 31’ of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-
penalization, detention, and protection”, in Erika Feller, Volker Turk, & Frances Nicholson, eds. (eds), 
Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection 
(Cambridge. Cambridge University Press 2003, sayfa  .8
96.  Ibid, sayfa  29.



46 ile	yasadışı	giriş	nedeniyle	yaptırım	uygulama	arasındaki	önemli	fark	vurgulanmıştır:	
ikinci	durum	giriş	meşru	kılındığı	halde	yasaklanmıştır.97

İzinsizce kendi topraklarına giren veya bu topraklarda bulunan:	İzinsizce	top-
raklara	girme	ya	da	topraklarda	bulunma	terimleri	genellikle	yorumlamada	herhangi	
bir	karışıklığa	yol	açmamaktadır.	İlk	durumda,	kişi	sahte	veya	yanıltıcı	belgelerle,	di-
ğer	kandırıcı	 yolları	 kullanarak,	gizli	 şekillerde,	örneğin	gemilere	 saklanarak,	 insane	
tacirleri	 veya	 kaçakçılarının	 yardımıyla	Devlet	 sınırlarına	 girme	 ya	da	 girişi	 sağlama	
söz	konusudur.	Sığınmacılar	kurallara	uygun	bir	şekilde	ülkeye	giriş	yapsalar	bile	yine	
de	pratikte	sığınmacı	ve	mülteciler	adına	belli	sonuçlar	doğurabilmektedir	ve’Yasadışı 
topraklarda bulunma’ yasal	girişi	ve	izin	verilen	süreyi	aşan	kalışı	kapsar.98

Geçerli neden: ‘Geçerli neden’ kavramı	da	yorumlamada	zorluk	kaynağı	olma-
maktadır;	ciddi	temellere	dayanan	zulüm	korkusuyla	mülteci	olmak	genellikle	geçerli	
neden	olarak	görülmektedir.	Ancak	bu	kriter	aynı	zamanda	bir	sığınmacı	veya	mülte-
cinin	neden	ilk	sığınma	ya	da	geçiş	ülkesinden	ayrılmayı	seçebileceğinin	sebeplerinin	
geçerliliğini	ölçmek	için	de	göz	önünde	bulundurulmaktadır.

Gecikmeden yetkili makamlara başvurma:  ‘Gecikmeme’	durumun	hakikati	
ve	zorlululuğu	ile	ilgilidir;	danışma	olasılığı	da	dahil	olmak	üzere	meselenin	koşularına	
göre	değişkenlik	gösterebilir.99

Her	 ne	 kadar	 1951	Mülteciler	 Sözleşmesi	 KKTC	 iç	 hukunun	parçası	 olsa	 da,	
sığınmacıların	başvuru	yapabileceği	herhangi	bir	resmi	usul	oluşturulmuş	değildir.	Bu	
bağlamda,	sığınmacılara	“yasa	dışı”	girişleri	sebebiyle	ceza	veren	yasa	maddelerinin	
1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	31.	Maddesi	çerçevesinde	yeniden	gözden	geçirilmesi	
gereklidir.	

c)	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	
AİHS	sığınmacıların	özgürlüklerinden	mahrum	bırakılmayacakları	ile	ilgili	bir	düzenle-
me	barındırmamaktadır.	Ancak	bu	konu	AİHS’in	özgürlük	ve	güvenlik	hakkını	düzen-
leyen	 	5.	Maddesi	 çerçevesinde	AİHM	tarafından	ele	alınmıştır.	AİHS’in	5.	Maddesi		
şöyledir:

1.	 Herkesin	kişi	özgürlüğüne	ve	güvenliğine	hakkı	vardır.	Aşağıda	belirtilen	haller	ve	
yasada	belirlenen	yollar	dışında	hiç	kimse	özgürlüğünden	yoksun	bırakılamaz.	 
	 	 	 	 a)	 Kişinin	 yetkili	 mahkeme	 tarafından	 mahkum	 e-
dilmesi	 üzerine	 usulüne	 uygun	 olarak	 hapsedilmesi;	 
	 	 	 	 b)	 Bir	 mahkeme	 tarafından,	 yasaya	 uygun	 olarak,	 veri-
len	 bir	 karara	 riayetsizlikten	 dolayı	 veya	 yasanın	 koyduğu	 bir	 yü-
kümlülüğün	 yerine	 getirilmesini	 sağlamak	 için	 usulüne	 uy-
gun	 olarak	 yakalanması	 veya	 tutulu	 durumda	 bulundurulması;	 
				c)	Bir	suç	işlediği	hakkında	geçerli	şüphe	bulunan	veya	suç	işlemesine	ya	
da	suçu	 işledikten	sonra	kaçmasına	engel	olmak	zorunluluğu	 inancını	do-

97.  Ibid, sayfa 9.
98.  Ibid, sayfa.11
99.  Ibid 57.



47ğuran	makul	 nedenlerin	 bulunması	 dolayısıyla,	 bir	 kimsenin	 yetkili	merci	
önüne	 çıkarılmak	 üzere	 yakalanması	 ve	 tutulu	 durumda	 bulundurulması;	 
				d)	Bir	küçüğün	gözetim	altında	eğitimi	için	usulüne	uygun	olarak	verilmiş	bir	
karar	gereği	tutulu	durumda	bulundurulması	veya	kendisinin	yetkili	merci	ö-
nüne	çıkarılması	için	usulüne	uygun	olarak	tutulu	durumda	bulundurulması;	 
	 	 	 	 e)	 Bulaşıcı	 hastalık	 yayabilecek	 bir	 kimsenin,	 bir	 akıl	 hastasının,	
bir	 alkoliğin,	 uyuşturucu	 madde	 bağımlısı	 bir	 kişinin	 veya	 bir	 ser-
serinin	 usulüne	 uygun	 olarak	 tutulu	 durumda	 bulundurulması;	 
				f)	Bir	kişinin	usulüne	aykırı	surette	ülkeye	girmekten	alı	konmasını	veya	kendisi	
hakkında	sınır	dışı	etme	ya	da	geriverme	işleminin	yürütülmekte	olması	nede-
niyle	usulüne	uygun	olarak	yakalanması	veya	tutulu	durumda	bulundurulması;	 
2.	 Yakalanan	 her	 kişiye,	 yakalama	 nedenleri	 ve	 kendisine	 yönelti-
len	 her	 türlü	 suçlama	 en	 kısa	 zamanda	 ve	 anladığı	 bir	 dille	 bildirilir.	 
3.	 Bu	 maddenin	 1.c	 fıkrasında	 öngörülen	 koşullara	 uyarınca	 yakala-
nan	 veya	 tutulu	 durumda	 bulunan	 herkes	 hemen	 bir	 yargıç	 veya	 ad-
li	 görev	 yapmaya	 yasayla	 yetkili	 kılınmış	 diğer	 bir	 görevli	 önüne	 çıka-
rılır;	 kendisinin	 makul	 bir	 süre	 içinde	 yargılanmaya	 veya	 adli	 kovuş-
turma	 sırasında	 serbest	 bırakılmaya	 hakkı	 vardır.	 Salıverilme,	 ilgilinin	
duruşmada	 hazır	 bulunmasını	 sağlayacak	 bir	 teminata	 bağlanabilir.	 
4.	 Yakalama	 veya	 tutuklu	 durumda	 bulunma	 nedeniyle	 özgürlüğünden	
yoksun	kılınan	herkes,	özgürlük	kısıtlamasının	yasaya	uygunluğu	hakkında	
kısa	bir	 süre	 içinde	karar	vermesi	ve	yasaya	aykırı	görülmesi	halinde	ken-
disini	 serbest	 bırakması	 için	 bir	 mahkemeye	 başvurma	 hakkına	 sahiptir.	 
5.	Bu	madde	hükümlerine	aykırı	olarak	yapılmış	bir	yakalama	veya	tutulu	
kalma	işleminin	mağduru	olan	herkesin	tazminat	istemeye	hakkı	vardır.	

Her	ne	kadar		AİHS’de	sığınmacıların	özgürlüklerinden	mahrum	bırakılmayacaklarını	
içeren	doğrudan	bir	düzenleme	olmasa	da	ve	KKTC	yasalarına	göre		yetkililer	hakla-
rını	 kullandıklarını	 iddia	etseler	de	Sözleşme	 tarafından	korunan	haklar	gereği	oto-
ritelerinin	keyfi	müdahalelerine	karşı	 iç	hukukta	yeterli	yasal	koruma	sağlama	 ilkesi	
çerçevesinde	değerlendirilmelidir.100	Bu	hususa	ışık	tutabilcek	olan	Amuur	ile	Fransa101  
davasında	AİHM	karar	şu	şekilde	vermiştir:

Başvurucular	Şam’dan	Paris-Orly	havaalanına	9	Mart	1992	tarihinde	vardılar.	Menşe	ülkeleri	
olan	Somali’den	hükümet	rejimi	tarafından	zulme	uğradıkları	ve	hayatlarının	tehlike	altında	
olması	nedeniyle	kaçtıklarını	belirttiler.	Pasaportları	sahte	çıktığı	için,	havaalanı	ve	sınır	polisi	
Fransız	topraklarına	girmelerine	izin	vermedi.	Bunun	üzerine,	havaalanının	transit	geçiş	bölge-
sinde	(ve	bu	amaçlar	için	tutulan,	Hotel	Arcade	ile	aynı	kattaki	uzantısında)	20	gün	boyunca,	
İçişleri	Bakanı	sığınmacı	statüsü	ile	giriş	yapmak	için	ayrılmalarını	reddettiği	29	Mart’a	değin	
tutulmuşlardır...102	Yabancıların	uluslararası	bölgede	tutulmaları	elbette	ki	özgürlüğü	kısıtlayıcı	
bir	unsur	taşımaktadır,	ancak	bu	kısıtlama	kişilerin	sınırdışı	edilmek	için	gözaltında	beklediği	
merkezlerle	tamamıyla	karşılaştırılabilir	değildir.	Sözkonusu	kişilere	uygun	korumaların	eşlik	
ettiği	böylesi	bir	sınırlama	yalnızca	Devletlerin	yasaya	aykırı	göçü	engellemelerini	sağladığı	ve	
başta	1951	Mülteciler	Sözleşmesi	ve	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	başta	olmak	üzere	ulus-
lararası	yükümlülüklerine	uyumlu	olduğu	takdirde	kabul	edilebilirdir.	Devletlerin	göç	kısıtla-
malarını	giderek	artan	oranda	kırma	girişimlerini	engellemekle	ilgili	meşru	endişesi,	sğınmacı-
ları	bu	sözleşmelerce	sağlanan	korumadan	mahrum	bırakmamalıdır.103Madde	5,parag.	(md.5-
1)	herhangi	bir	özgürlük	mahrumiyetinin	 “yasa	 tarafından	belirlenmiş	bir	procedure	uygun	
olarak”	ortaya	çıkması	gereğini	ileri	sürerek,	her	tutuklama	veya	gözaltının	iç	hukukta	yasal	bir	
zemine	oturtulmasını	gerekli	kılar.	Ancak,	bu	anlatım	yalnıza	iç	hukuka	değil	Madde	8	ve	11’nin		
(md.8-2,	md.9-2,	md.10-2,	md.	11-2)	ikinci	paragraflarına	geçen	“yasayla	uyumlu	şekilde”	ve	

100.  AİHM, 8691/91, Malone ile Birleşik Krallık, 2/08/1984, para. 67 
101. AİHM, 17/1995/523/609, Amuur ile Fransa, 25/06/1996, para. 44.
102.  Ibid.
103.  Ibid, para. 43.



48 “yasanın	öngördüğü	şekilde”	ifadeleriyle	yasanın	niteliğine	vurgu	yaparak,	Sözleşme’nin	tüm	
maddelerine	ilişkin	olan	bir	konsept	olan	yasanın	ilkeleriyle	uyumluluğunu	gerektirmektedir.	
Özgürlükten	mahrumiyetin	iç	hukukla	uyumluluğu	ilkesine	aykırı	olmadığının	kesinliğini	tespit	
etme	gereği,	mahkemeyi	yalnızca	yürürlükte	olan	düzenlemeleri	değil,	ama	ilgili	şahsın	duru-
muna	uygulanabilecek	diğer	yasaların	niteliğini	de	göz	önünde	bulundurmakla	sorumlu	tutar.	
Bu	anlamda	nitelik,	 iç	hukukun	özgürlükten	mahrumiyeti	salık	verdiği	durumlarda-	özellikle	
yabancı	bir	sığınmacı	söz	konusu	olduğunda-	keyfi	karar	riskinden	kaçınmak	için	yeterince	ula-
şılabilir	ve	net	olması	anlamına	gelir.	Bu	özellikler	havaalanlarındaki	sığınmacılar	için,	özellikle	
Devletlerin	göç	politikalarının	gerekleri	ile	temel	hakların	korunmasını	uzlaştırmak	açısından	
çok	büyük	önem	taşımaktadır.	104

AİHM	bu	davada	açık	bir	şekilde	yerel	ceza	usul	yasası	ve	diğer	yasaların	mültecileri	

özgürlüğünden	mahrum	bırakmak	 için	yasal	bir	 zemin	olmadığını	ve	mahkemelerin	

karar	verirken	1951	Mülteciler	Sözleşmesini	ve	diğer	uluslararası	sözleşmeleri	de	göz	

önünde	bulundurması	gerektiğini	belirtmiştir.
Daha	yakın	tarihli	olan,	Abdolkhani	ve	Karimnia	ile	Türkiye105	davasında	AIHM,	sınırdışı	
edilmek	üzere	özgürlüğünden	mahrum	bırakılan	2	İranlı	sığınmacının	diğer	haklarının	
yanında	AİHS’in	5.1.	Maddesinin	 ihlal	edildiğine	karar	vermiştir.	Başuvurucular,	 jan-
darma	görevlileri	tarafından,	Türkiye’ye	yasadışı	giriş	gerekçesiyle	tutuklanmışlardır.	
AIHM	bu	tür	bir	tutuklamanın	‘özgürlükten	mahrum’	kalma	olduğunu	kabul	etmiştir.	
Bu	tutuklamanın	hukukiliği	 ile	 ilgili	olarak	(AİHS	Madde	5.1)	AİHM,	yukarıda	bahse-
dilen	Amur	ile	Fransa	davasındaki	kriterler	çerçevesinde	bir	değerlendirme	yaparak	
başvurucuların	özgürlüklerinden	mahrum	kalmaları,	gözaltına	alma	ve	sınırdışı	etme	
niyetiyle	 gözaltı	 süresini	 uzatma	prosedürlerini	 ve	böylesi	 bir	 gözaltı	 için	 zaman	 sı-
nırlaması	getiren	açık	bir	yasanın	eksikliğinden	dolayı,	keyfiliğe	karşı	uygun	koruma	
önlemleri	tarafından	sınırlandırılmamıştır.	Ulusal	sistem	başvurucuları	keyfi	gözaltına	
karşı	koruyamamıştır.	Buna	istinaden,	AİHM	başvurucuların	tutukluluğu	Sözleşme	il-
kelerine	göre	“yasaya	uygun”	olarak	değerlendirilemez	şeklinde	karar	vermiştir.

Yukarıda	bahsedilen	mültecilerin	özgürlüklerinden	mahrum	bırakılması	ile	ilgili	
uygulamaları	AİHM	içtihatı	çerçevesinde	incelediğimizde	AİHS’in	5.1	Maddesi	tahtın-
da	bir	ihlal	olduğunu	söylemek	yerinde	olacaktır.	
	 Özgürlüğünden	 mahrum	 bırakılan	 sığınmacıların	 avukatlarla	 görüşmelerine	
izin	verilmemesi	yine	sözleşmenin	5.	Maddesinin	kapsamına	giren	bir	konudur.	Sözleş-
menin	5.4	Maddesi’ne	göre		yakalama	veya	tutulma	nedeniyle	özgürlüğünden	yoksun	
kılınan	herkes,	özgürlük	kısıtlamasını	yasaya	uygunluğu	hakkında	kısa	bir	süre	içinde	
karar	vermesi	ve	yasaya	aykırı	görülmesi	halinde,	kendisini	serbest	bırakması	için	bir	
mahkemeye	başvurma	hakkına	sahiptir.
	 Yerel	hukukta	sınırdışı	edilmek	üzere	özgürlüklerinden	mahrum	bırakılan	kişi-
lerin	mahkemeye	başvurmalarını	engelleyen	hiç	bir	hukuki	düzenleme	yoktur,	bilakis	

104.  Ibid para. 50.
105.  Ibid.



49sınır	dışı	kararı	bir	devlet	organı	tarafından	alınmış	olduğu	cihetle	YİM	bu	konuda	yet-
kili	bir	mahkemedir.	Yetkililerin	öne	sürdüğü	argümanlardan	biri	“KKTC’ye	girişine	izin	
verilmeyen	kişi	KKTC’de	bulunmuş	sayılmaz	bu	yüzden	mahkemede	dava	açma	hakkı	
yoktur”	şeklindedir.	Halbuki	bu	iddianın	herhangi	bir	hukuki	temeli	yoktur.	Şöyle	ki,	
AİHS’nin	1.	Maddesi’ne	göre	Yüksek	Sözleşmeci	Tarafların,	kendi	yetki	alanları	içinde	
bulunan	herkese	bu	Sözleşmenin	birinci	bölümünde	açıklanan	hak	ve	özgürlükleri	ta-
nımlar.	Yukarıda	bahsedilen	AİHS’nin	5.1.f		ve	5.4	Maddesi	beraber	ele	alındığında	ise,	

Sözleşme,	yabancılara	taraf	devletlere	giriş	ya	da	oturma	izni	haklarını	garanti	etmez	ancak,	
Madde	5	bir	yabancı	ile	ilgili	sınırdışı	ya	da	ihraç	kararları	beklemedeyken	yetkililer	tarafından	
tutuklanma	veya	gözaltına	alınması	ile	ilgili	bazı	garantiler	sağlamaktadır.	Bu	garantiler,	böy-
lesi	bir	tutuklama	ya	da	gözaltı	uygulamasının	yasaya	uygun	ve	bu	nedenle	uygulanabilecek	
hem	ulusal	hem	de	uluslarası	hukukun	uygulanabilecek	hükümleri	ile	uyumlu	olmasını	ve	keyfi	
şekilde	uygulanmamasını	sağlar.	Bu	hak,	paragraf	4’te	belirtilen	yasaya	uygunluğun	bir	mah-
keme	tarafından	 incelenmesi	hakkıyla	birlikte	güçlenmektedir.	Mahkeme’ye	göre	bu	haklar	
özellikle	sığınmacılar	sözkonusu	olduğunda	gereklidir.106

Bu	bağlamda,	sınır	dışı	edilmek	üzere	özgürlüğünden	mahrum	bırakılan	kişilerin	avu-
katlarla	görüştürülmemesi	ve	dolayısıyla	mahkemeye	başvurma	hakları	 tanınmamış	
olması	AİHS’in	5.1,	5.1.f	ve	5.4	Maddeleri	ile	uyumlu	olan	bir	uygulama	değildir.

d)	 Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi
	 Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nde	kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği	hakkı	A-
İHS’deki	kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği	hakkı	ile	benzer	bir	şekilde	düzenlenmiştir.	Medeni	
ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nin	9.	Maddesi	olan	kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği	hakkının	
ilgili	kısımları	şöyledir:

1.	Herkesin	kişi	özgürlüğü	ve	güvenliğine	hakkı	vardır.	Hiç	kimse	keyfi	olarak	yakalanamaz	ya	
da	tutuklanamaz.	Kimse,	yasayla	konulmuş	gerekçeler	ve	işlemlere	uygun	durumlar	dışında	
özgürlüğünden	yoksun	bırakılamaz.	2.	Tutuklanan	bir	kimseye,	tutuklama	sırasında,	tutuklan-
ma	nedenleri	ve	ne	ile	suçlandığı	hemen	bildirilir.3.	Bir	suç	işlediği	gerekçesiyle	yakalanan	ya	
da	 tutuklanan	bir	 kimse,	hemen	bir	 yargıç	ya	da	yargı	 gücünü	kullanmaya	yetkili	bir	başka	
resmi	görevli	önüne	çıkarılır	ve	makul	bir	süre	içinde	yargılanmasını	ya	da	salıverilmesini	iste-
me	hakkı	vardır.	Yargılanmayı	bekleyen	kişinin	gözaltında	tutulması	genel	kural	değildir,	ancak	
salıverilme,	sanığın	yargılama	sürecinin	herhangi	bir	aşamasında	duruşmada	ve	-gereğinde-	
hükmün	yerine	getirilmesinde	hazır	bulunması	güvencesine	bağlanabilir.4.	Yakalanarak	ya	da	
tutuklanarak	özgürlüğünden	yoksun	bırakılmış	olan	bir	kimsenin	tutuklanmasının	yasallığı	ko-
nusunda	gecikmeksizin	karar	verilmesini	ya	da	yasal	değilse	salıverilmesi	için	mahkeme	önü-
ne	çıkarılmasını	isteme	hakkı	vardır.	5.	Yasadışı	yakalanan	ya	da	tutuklanan	kimse,	tazminat	
isteme	hakkına	sahiptir.	

İnsan	Hakları	Komitesi’nin	bu	madde	ile	ilgili	olarak	yaptığı	yorumunda	şöyle	denmek-
tedir:	

...Komite’ye	göre,	paragraf	1,	suçla	ilgili	davalar	ya	da	örneğin	akıl	hastalığı,	avarelik,	uyuştu-
rucu	bağımlılığı,	eğitimsel	nedenler,	göç	kontrolü	vs	gibi	diğer	durumlar	da	dahil	olmak	üzere	
tüm	özgürlük	mahrumiyeti	durumlarında	uygulanabilirdir.	Madde	9’un	hükümlerinden	bazıla-
rının	(para.	2	ve	3)	yalnızca	hakkında	criminal	suçlamalar	olan	kişilere	uygulanabileceği	doğru-
dur.	Ancak,	özellikle	paragraf	4’te	sağlanan	önemli	garanti	(gözaltının	yasallığının	bir	mahkeme	

106.  Vermeulen, Ben, “Freedom from Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (Article 3), Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak (ed.), Theory and 
Practice of the European Convention on Human Rights, Intersentia, 2006, sayfa 411



50 tarafından	incelenmesi	hakkı)	de	dahil	olmak	üzere	geri	kalan	tüm	hükümler	tutuklama	ya	da	
gözaltına	alınma	sonucu	özgürlüğünden	mahrum	kalan	tüm	kişilere	uygulanabilirdir.	Dahası,	
taraf	devletler	Madde	2	(3)’e	göre	bir	kişinin	Sözleşme’ye	aykırı	olarak	özgürlüğünden	mahrum	
kaldığını	iddia	ettiği	durumlarda	etkili	bir	hukuki	çözüm	yolu	sağlamayı	garanti	etmelidir.	107

İnsan	Hakları	Komitesi	Shams ve diğerleri ile Avustralya108	başvurusunda	sığınmacıla-
rın	tutukluluklarının	yasallığı	konusunda	AİHS’e	benzer	bir	karar	vermiştir.	İnsan	Hak-
ları	Komitesi	bu	konu	ile	ilgili	şu	görüşü	belirtmiştir:	Sınır	dışı	edilmek	üzere	özgürlü-
ğünden	mahrum	bırakılan	kişilerin	avukatlarla	görüştürülmemesi	ve	dolayısıyla	mah-
kemeye	başvurma	hakları	tanınmamış	olması	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nin		
9.1	ve		9.4		Maddeleri	ile	uyumlu	olan	bir	uygulama	değildir.“Başvurucuların	Madde	
9,	paragraf	4’ün	 ihlal	edildiğine	dair	 iddialarıyla	 ilgili,	Komite	mahkeme	 incelemesi-
nin,	şahısların	izinsiz	giriş,	yasadışı	“vatandaş	olmayan”	kişiler	olup	olmadığını	keşfet-
meyi	amaçlayan	 tümüyle	 şekli	bir	değerlendirme	olduğunu	gözlemlemektedir.	Yine	
gözlemlenmiştir	ki,	bir	mahkemenin	bu	tutukluluğun	devamlılığını	meşru	kılan	tatmin	
edici	sebepler	olmadan	yaptığı	incelemede	takdir	yetkisi	söz	konusu	değildir.		Komi-
te,	içtihatına	atıfta	bulunarak	Madde	9,	paragraf	4	uyarınca	tutukluluğun	yasaya	uy-
gunluğunun	bir	mahkemece	incelenmesi,	ki	bu	süreç	salıverilme	kararı	ihtimalini	de	
içermelidir;	yalnızca	tutuklanmanın	iç	hukuka	uygunluğunun	tespit	ile	sınırlı	değildir.	
Ulusal	hukuk	sistemleri	idari	tutuklamanın	mahkemece	incelenmesini	garanti	etmek	
için	 farklı	 yöntemler	kullanabilirler.	Madde	9,	paragraf	4	kapsamında	kesin	olan	bu	
incelemenin	etkisinin	gerçek	ve	tamamıyla	şekilsel	olmaması	gerekliliğidir.	Madde	9,	
paragraf	4	mahkemeye	“tutuklama	yasaya	uygun	olmadığı	halde”,	diğer	bir	deyişle	
Madde	9,	paragraf	1	ya	da	Sözleşme’nin	ilgili	herhangi	bir	diğer	hükümleri	ile	çelişme-
diği	halde	salıverme	emri	çıkarma	gücünü	koşul	olarak	belirlemektedir.	Başvurucula-
rın	durumunda,	Komite	yargının	Madde	9,	paragraf	1	ile	çelişkili	hale	gelen	bir	tutuk-
lamayı	gerekli	şekilde	cesaretle	incelememiş	olması,	Madde	9,	paragraf	4’ün	ihlaline	
yol	açmaktadır.109

e)	 Öneriler
	 KKTC	 mevzuatının	 uluslararası	 sözleşmeler	 göz	 önünde	 bulundurulmadan	
mültecilerin	özgürlüklerinden	mahrum	bırakılması	özellikle	AİHM	içtihatı	ile	ters	düş-
mektedir	ve	mültecilerin	“yasa		dışı”	giriş	yapmaları	sebebi	ve	avukata	ulaşma	hakkı	
olmadan	 sınır	 dışı	 edilmek	üzere	 özgürlüklerinden	mahrum	kalmaları	 çağdaş	 insan	
hakları	hukuku	açısından	geri	kalmış	bir	uygulamadır.	
Amur ile Fransa	davasında	AİHM	açıkca	yerel	mevzuatın	insan	haklarını	koruyan	dü-
zeyde	olmaması	sebebiyle	mültecilerin	özgürlüklerinden	mahrum	kalmasını	AİHS’in	

107.  İnsan Hakları Komitesi, Genel Yorum No. 08, para. 1.
108.  İnsan Hakları Komitesi, Shams ile Avustralya, HRC, UN Doc CCPR/C/90/D/1255, 1256, 1259, 

1260, 1266, 1268, 1270, 1288/2004,11/09/2007
109.  Ibid, para. 7.3.



515.maddesi	olan	kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği	hakkına	aykırı	bulmuştur.	
	 Doğal	olarak,	mahkemeye	başvurmak	 için	özgürlüğünden	mahrum	bırakılan	
sığınmacıların	avukat	aracılığı	ile	bu	haklarını	kullanmaları	kaçınılmazdır.	Bu	bağlam-
da,	sınırdışı	edilmek	üzere	özgürlüğünden	mahrum	bırakılan	sığınmacıların	avukat	ile	
görüştürülmemeleri	hem	yerel	hukukun	hem	de	AİHS’in	5.	Maddesinin	ve	Medeni	ve	
Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nin	9.	Maddesinin	açık	bir	ihlalidir.	Bununla	beraber	bu	konu	
ilerleyen	bölümlerde,	adil	yargılama	çerçevesinde	ele	alınacaktır.	Bu	bağlamda,

•	 Mültecilerin	“yasa	dışı	girişleri”	sebebiyle	ceza	almalarının	öngören		
hukuki	mevzuatın	tadil	edilmesi;

•	 Mültecilerin	“yasa	dışı	girişleri”	sebebiyle	ceza	almalarının	öngören		
mevzuatın	tadil	edilene	dek	mahkemelerin	iç	hukukun	parçası	olan		
uluslararası	sözleşmeleri	de	karar	verirken	göz	önünde	bulundurması;

•	 İdari,	yargı	ve	güvenlik	personeline	kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği	konusunda		b i -
linç	artırıcı	faaliyetlerin	düzenlenmesi	tavsiye	edilir.

4 ) Adil Yargılama Hakkı
a)	 Giriş

	 Yasa	dışı	girişleri	nedeniyle	ceza	mahkemelerinde	yargılanan	sığınmacılarına	
isnat	edilen	suçlar	hapislik	cezası	öngörse	de,	kendilerine	yetkililer	tarafından	herhan-
gi	bir	adli	destek	verilmemektedir.	Bununla	beraber	aleyhlerine	sınırdışı	kararı	alınan	
sığınmacılara	karşı	da	bu	kararın	iptali	için	mahkemeye	başvurmak	için	yetkililer	tara-
fından	sağlanan	herhangi	destek	de	yoktur.	Aynı	zamanda,	daha	önceleri	gönüllü	bir	
şekilde	ve	şimdi	de	AB	ve	BMMYK	tarafından	verilen	fonlarla	MHD	avukatları	mülte-
cilerin	ceza	ve	YİM	davalarını	üstlenmişlerdir.	Yukarıda	bahsedilen	Anayasanın	“Hak	
Arama	Özgürlüğü	ve	Yasal	Yargı	Yolu”	başlığı	altındaki	17.4.ç	Maddesi	AİHS	6.	Madde-
sine	benzer	bir	düzenleme	getirmiştir	
Buna	rağmen	ceza	davalarında	adli	yardımın	nasıl	yapılacağına	dair	herhangi	bir	yasa	
yapılmış	değildir.	Diğer	taraftan	Fasıl	155	Ceza	Usul	Yasa’nın	64.	Maddesi	bu	sıkıntıyı	
bir	nebze	olsun	gidermektedir.	Şöyle	ki,	bu	madde	mahkemeye,	hakkında	suçlama	ya-
pılan	veya	mahkemenin	kararını	istinaf	eden		kişileri	temsil	etmek	için,	avukat	sağlama	
yetkisi	verir.	Uygulamada,	sanığın	maddi	durumu	her	zaman	göz	önünde	bulundurul-
ması	gereken	önemli	bir	faktördür.	Ancak,	mahkemeler	bu	yetkiyi	ender	kullanmak-
tadır	 ve	 yasadışı	 giriş	 nedeniyle	 tutuklanan	mültecilerin	 herhangi	 bir	 davasında	da	
bugüne	değin	kullanılmamıştır.	Mülteciler	çok	ender	bir	avukatı	ödeyebilmekte	ve	bir	
çok	kez	avukat	tarafından	temsil	edilemektedirler.110

Mülteciler	 yasa	 dışı	 giriş	 yaptıkları	 neticesi	 ile	 aleyhlerine	 getirilen	 ceza	 da-
valarının	 bazı	 safhalarında,	 avukatları	 olması	 halinde	 de	mahkemeler	 oturumlarda	
tercüman	bulundurmamakta	hatta	bazı	safhalarda	avukatın	tercümanı	hazır	etmesi	
beklenmektedir.	Davanın	görülmesi	sırasında	ise	özellikle	mülteci	sanıkların	aleyhleri-

110.  Pikis and Louizou, Criminal Procedure in Cyprus, 1975  sayfa 82.



52 ne	getirilen	suçları	kabul	etmeleri	halinde	tercümanlar	bazan	sadece	aleyhlerine	geti-
rilen	suçu	tercüme	edip	suçu	kabul	edip	etmediklerini	sanığa	sormakta	ve	aleyhlerine	
ve	lehlerine	olan	şahadeti	tercüme	etmemektedirler. 111		Halbuki	KKTC	Anayasası’nın	
17.4.d	Maddesi	tercümandan	yararlanma	hakkını	tanımıştır	ve	madde	şu	şekilde	dü-
zenlemiştir:	 “Mahkemede	 kullanılan	 dili	 anlayamadığı	 veya	 konuşamadığı	 takdirde,	
bir	tercümanın	yardımından	parasız	yararlanmak,	hakkına	sahiptir.” 
KKTC	Anayasası’nın	18.(5)	Maddesi	ise	sanık	haklarını	şöyle	düzenlemiştir:

				“Bir	suçtan	sanık	herkes,	en	azından:
(a)				Hakkında	yapılan	suçlamanın	nitelik	ve	nedeninin	anladığı	bir	dilde	ve	

etraflı	şekilde	derhal	kendisine	bildirilmesi;”
Fasıl	155	Ceza	Usul	Yasası’nın		65.	(1)	Maddesine	göre	ise	“herhangi	bir	şahadet	sa-
nığın	anlamadığı	bir	dilde	verildiği	ve	sanığın	bizzat	hazır	bulunduğu	hallerde,	bu	tür	
şahadet	sanığın	anlayacağı	bir	dilde	ve	açık	oturumda	kendisine	tercüme	edilir.	Ancak	
sanık	bir	avukat	tarafından	savunulduğu	hallerde,	avukatın	rızası	ve	Mahkemenin	ona-
yı	ile	tercümeden	vazgeçilebilir.”

b)	 Adli	Yardım
AİHS 

	 AİHS’nin	6.	Maddesinin	Adil	Yargılama	Hakkını	düzenleyen	6.3.c	Maddesi	adli	
yardım	hakkını	şöyle	düzenlemiştir:	Kendi	kendini	savunmak	veya	kendi	seçeceği	bir	
avukatın	yardımından	yararlanmak	ve	eğer	avukat		tutmak	için	mali	olanaklardan	yok-
sun	bulunuyor	ve	adaletin	selameti	gerektiriyorsa,	mahkemece	görevlendirilecek	bir	
avukatın	para	ödemeksizin	yardımından	yararlanabilmek;	

Ceza	 davalarında	 adli	 yardım	 konsunda	 AİHM	 aşağıdaki	 ilkeleri	 geliştirmiştir: 

1)	 Öncelikle,	 sanık	 hukuki	 yardımı	 karşılayabilecek	 yeterli	 kaynaklardan	
yoksun	olmadıdır.

2)	 adaletin	sağlanması	 için	yasal	yardım	garanti	edilmesi	 için	mahkeme	
davanın	karmaşıklığını	 ve	 sanığın	destek	olmadan	davayı	 savunabilip	
savunamayacağını	göz	önünde	bulundurmalıdır.

AİHM	adli	yardım	sağlanırken	davanın	ciddiyeti	konusunda	olası	cezanın	da	göz	önün-
de	bulundurulmasını	şöyle	açıklamıştı	:	“Verilecek	herhangi	bir	cezanın	ciddiliği	de	yasal	
desteğin	sağlanıp	sağlanmamasını	belirleyebilecek	bir	faktördür.		Benham	ve	Birleşik	Krallık	
davasında	mahkeme	 şu	 görüşü	 belirmiştir	 ‘özgürlükten	mahrumiyet	 sözkonusu	 olduğunda	

adalet	ilkeleri	gereği	yasal	temsiliyet	sağlanmalıdır”.112

	 Kendilerine	avukat	tutacak	maddi	imkanı	olan	mültecilerin	yanında	bu	imkana	

111.  Yazar Öncel Polili bu onularla ilgilenen bir avukat olarak kendi tecrübelerini yansıtmaktadır.
112.  AİHM, 19380/92, Benham ile Birleşik Krallık, 10/07/ 1996.



53sahip	olmayan	mülteciler	de	KKTC’ye	gelmektedir.	Mülteci	hukukunun	yeterince	KKTC	
mahkemeleri	tarafından		uygulama	alanı	bulmaması	ve	mültecilerin	alacağı	cezaların	
genellikle	hapislik	olabilmesi	sebebiyle	meselenin	AİHM	içtihatı	çerçevesinde	karışık	
olarak	nitelendirilebilmesine	olanak	vermektedir.	Bu	bağlamda,	ceza	mahkemelerin-
de	onaylanmamış	limandan	giriş	yapan	veya	sahte	seyahat	belgesi	kullandığı	için	yar-
gılanan	mültecilere	adli	yardım	verilmesi	AİHS’e	uygun	bir	uygulama	olacaktır.

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
	 Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nde	ise	adli	yardım	Madde	14.3.d	kısmın-
da	şöyle	düzenlenmiştir:	

Hazır	bulunduğu	bir	duruşmada	yargılanmak	ve	kendisini	doğrudan	ya	da	seçtiği	yasal	yardımcıyla	
savunmak,	yasal	yardımcısı	yoksa	buna	hakkı	olduğunu	öğrenmek,	adaletin	çıkarları	gerektirdiğinde	
kendisine	verilmiş	yasal	yardımcıdan	yararlanmak	ve	bu	yardım	için	ödeme	gücü	yoksa	bu	yardım-
cıdan	ücretsiz	yararlanmak;	

İnsan	Hakları	Komitesi	genellikle	hukuki	destek	sağlamanın	gerekip	gerekmediğini	her	
bir	davaya	özel	değerlendirme	yapmaktadır.	“Adaletin	sağlanması	için”	ücretsiz	yasal	
temsiliyet	sağlama	gereği	Komite	tarafından	suçlamanın	mahiyeti	ve	davanın	karara	
bağlanmasının	karmaşıklık	derecesi	ile	ilişkilidir.113	Ancak	İnsan	Hakları	Komitesi’ne	gö-
re	avukatlar	hizmetleri	karşılığında	devlet	ödenekli	bir	yasal	destek	planından	uygun	
bir	ücret	almalıdırlar.114	Benzer	şekilde,	Komite	eğer	sanığın	karşılayacak	maddi	gücü	
yoksa	adli	desteğin	sağlanmasını115	ve	bu	desteğin	etkili	olması	gereğini	salık	verir.116 

c)	 Mahkemeye	Erişim	Hakkı	
AİHS

	 AİHS’nin	Adil	Yargılama	Hakkı	olan	6.	Maddesinin	metninde	mahkemeye	eri-
şim	hakkına	ilişkin	açık	bir	teminat	bulunmamakla	beraber,	AİHM	bu	hükmün,	herke-
sin	medeni	hak	ve	yükümlülüklerine	ilişkin	tüm	iddialarını	mahkeme	önüne	getirmesi	
hakkını	teminat	altına	aldığını	belirlemiştir.	6.	Madde	kapsamında	bulunan	mahkeme-
ye	erişim	hakkı,	yani	medeni	konularda	mahkemelerde	dava	açma	hakkı,	sadece	bir	
tek	boyut	oluşturur.	Golder ile Birleşik Krallık117 davasında	bir	cezaevi	yetkilisine	karşı 
hakaret	 davası	 açmak	 isteyen	 bir mahkumun	 avukatı	 ile	 görüşmesine	 izin	 verilme-
mişti.	AİHM	bunun	6.	Maddenin	ihlâli	olduğuna	karar	verdi	çünkü	mahkemeye	erişim	
hakkının	yalnızca	bulunması	yetmez,	aynı	zamanda	etkin olması	da	gerekir.	Yine	aynı	
davada	AİHM	şöyle	karar	vermiştir:	6.	Madde	(1)	AİHM’in	kanaatine	göre,	6.	Madde	
(1)	uyarınca	taraflara	süregelen	bir	davada	tanınan	yargılama	teminatları	ayrıntılarıyla	

113.  Eileen Skinnider, The Responsibility of States to Provide Legal Aid,, The International Centre for 
Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,1999 sayfa 9
114.  İnsan Hakları Komitesi, Reid ile  Jamaika,	Başvuru	No No. 355/1989, U.N. Doc. CCPR/C/51/
D/355/1989 (1994).
115.  İnsan	 Hakları	 Komitesi, Wright	 and	 Harvey	 ile.	 Jamaika,	 Başvuru	 No.	 459/1991,17/03/1994,	
CCPR/C/50/D/459/1991.
116. 	Ibid.
117.  AİHM, 4451/70, Golder ile Birleşik Krallık, 21/02/1975



54 tanımlanırken,	öncelikle	bu	teminatlardan	faydalanılmasına	imkân	tanıyan	mahkeme-
ye	gitme	hakkının	koruma	altına	alınmamış	olması	düşünülemez.118 Airey ile	İrlanda119  
davasında	yoksul	bir	kadının kocasından	ayrılmak	amacıyla	dava	açması	için	yasal	yar-
dım sağlanması	talebi	reddedilmişti.	AİHM	bu	davada	şöyle	bir karar	verdi:	Ya	hukuki	
temsilcinin	zorunlu	oluduğu	(bazı	Taraf	Devletlerin	 iç	hukuku	çeşitli	dava	türlerinde	
böyle	bir	zorunluluk	içerir)	ya	da	usul	veya	davanın	karmaşıklığı	nedeniyle	bu	yardımın	
etkin	bir	şekilde	mahkemeye	erişim	imkânı	açısından	kaçınılmaz	olduğu	kanıtlanırsa,	
6.	Madde(1)	kapsamında	bazen	Devlet	avukat	yardımı	sağlamak	zorunda	kalabilir.		A-
İHM,	bu	davada	başvurucunun	boşanma	kararı	için	başvurmak	amacıyla	Yüksek Mah-
kemeye	 etkin	 erişim	hakkından	 faydalanmadığını	 belirlemiştir.120	 Bu	bağlamda	 sınır	
dışı	edilmek	üzere	özgürlüklerinden	mahrum	bırakılan	mültecilerin	avukatlarla	görüş-
türülmemesi	ve	adli	yardım	imkanından	yoksun	olup	hakkını	arayamayan	mültecilerin	
mahkemeye	erişim	haklarına	saygı	gösterildiği	söylenemez.

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
	 Bu	sözleşme	tahtında	adaletin	gerçekleşmesi	açsından	gerkli	olduğu	hallerde	
Adli	 yardım	alma	gerekliliği	 vurgulanmaktadır.	Bu	sözleşme	Medeni	adli	destek	söz	
konusu	olduğunda,	AİHM	içtihatı	belli	oranda	destek	sağlayabilmektedir.	AİHM	Airey 
ile İrlanda davasında	medeni	davalarda	adli	desteğin	sağlanmasını	adillik	göstergesi	
olarak	kabul	etmiştir.121Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’de	AİHM	içtihatına	daya-
narak	bir	 içtihat	geliştirmiş	ve	bu	sözleşme	tahtında	da	mahkemeye	erişim	hakkına	
saygı	gösterildiği	söylenemez.

d)	 	 Kişinin	Anlayabildiği	Bir	Dilde	Yargılanma	Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

	 AİHS’in	6.3.e	Maddesi	bu	hakkı	şöyle	düzenlemiştir:	Duruşmada	kullanılan	dili	
anlamayan	veya	konuşamayan	kişilere	bir	tercümanın	yardımından	para	ödemeksizin	
yararlanma	hakkına	sahiptir.	 Luedicke, Belkacem ve Koç ile Federal Almanya Cumhu-
riyeti’122 davasında	AİHM,	bu	hüküm	uyarınca	sanığa	tercüman	ücretini	ödemesinin	
emredilmesinin	kesinlikle	yasak	olduğunu	belirtmiştir.123	Buradan	hareketle,	mahkem-
lerin	 tercüman	 sağlamakla	mükellef	olduğunun	altı	bir	 kez	daha	 çizilmiştir.	Avukat-
lardan	mahkemelerin	tercüman	bulmasını	istemesi	de	yukarıda	anılan	davadaki	gibi	
sanığın	tercüman	hizmetlerini	ödemesine	ve	adil	yargılama	ilkesinin	ihlal	edilmesine	
yol	açabilir.

118. Nuala Mole, Catharina Harby ‘Adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. 
Maddesi’nin uygulanmasına ilişkin kılavuz İnsan hakları’ kitapçıkları No.3, Council of Europe, 
2001,Almanya, sayfa 72,
http://www.ihop.org.tr/dosya/coe/adil_yargilanma.pdf  (En son erişim tarihi, 10/05/2011)

119.  AİHM, 6289/73, Airey ile İrlanda, 09/10/1979.
120.  Ibid, sayfa 74.
121.  de Dieu Sikulibo, Jean, “Access to justice and the international law standards”
http://www.memoireonline.com/06/10/3554/m_Access-to-justice-and-the-international-law-standards7.html, son 
giriş tarihi, 16/01/2012.
122.  AİHM, 6210/73 ; 6877/75 ; 7132/75, Luedicke, Belkacem ve Koç ile Federal Almanya Cumhuriyeti
123.  Ibid.



55Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
	 Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi’nin	14.3.a		Maddesi	de	bu	hakkı	şöyle	dü-
zenlemiştir: 
Her	şahsın	cezai	alanda	kendisine	karşı	ileri	sürülen	bir	isnadın	esası	hakkında	karar	
verilirken	tam	eşitlikle,	en	azından	aşağıdaki	güvencelere	sahip	olma	hakkı	vardır:
“a)	Kendisine	yöneltilen	suçlamanın	niteliği	ve	sebebinden	en	kısa	bir	zamanda,	ayrın-
tılı	olarak	ve	anladığı	bir	dilde	haberdar	edilmek;124”
Guesdon ve Fransa 125 başvurusunda	 Komite’ye	 göre	 başvurucunun	 Sözleşme’nin	
Madde	14’ü	uyarınca	tanımlanan	“adil	yargı”	konseptinin	sanığın	kriminal	takibatlara	
dahil	olması	gereği	vardır...ve	kendisi	ve	şahitleri	için	çevirmen	sağlanmaması	Madde	
14,	paragraf	3	(e)	ve	(f)’nin	ihlali	anlamına	gelmektedir.

e)	Öneriler
	 AİHS	ve	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	adli	yardımdan	faydalanabilmek		
için	sanığın	maddi	gücünün	olmaması	ve	davanın	ciddiyeti	ve	zorluğu	göz	önünde	bu-
lundurulmalı	ilkelerini	benimsemiştir.	Kuzey	Kıbrıs’a	düzensiz	giriş	yapan	mültecilerin	
büyük	bir	kısmı	avukat	ücreti	karşılayacak	güce	sahip	değildir,	bununla	beraber		mül-
tecilerin	düzensiz	girişine	uluslararası	hukuka	göre	ceza	verilmemesi	gerekirken	kuzey	
Kıbrıs’ta	cezası	verilmesi	ve	hapislik	cezası	alması	durumunda	sınırdışı	edilecek	olan	
bir	mültecinin	davasının	hayli	ciddi	ve	zor	olduğu	görükmektedir.	Yasadışı	giriş	yap-
tıklarında	Fasıl	154	Ceza	Yasası	veya	Fasıl	105	Muhaceret	Yasası	tahtında	mültecilerin	
hapis	cezalarına	çarptırılma	olasılığını	da	göz	önünde	bulundurduğumuzda	mültecile-
re	adli	yardım	sağlanmaması	adil	yargılama	hakkının	bir	ihlalidir.	Her	ne	kadar		KKTC	
Anayasası	adil	yargılama	hakkını	barındırıyor	olsa	da	,	Fasıl	155	Ceza	Usul	Yasası	AİHS	
ve	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	standartlarında	adil	yargı	imkanı	sağlamamakta	
ve	birçok	mülteci	adli	yardım	alamayıp	mağdur	olabilmektedir.	Her	ne	kadar	da	sivil	
toplum	örgütleri	bu	rolü	üstlenmiş	olsalar	ve	kısıtlı	bir	şekilde	yardımda	bulunsalar	
dahi,	adli	yardım		devletin	sorumluluğunda	olan	bir	konudur.		
	 Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	de	mahkemeye	erişim	hakkı	konusunda		
AİHM	içtihatını	örnek	almıştır	ve	iki	kurum	da	aynı	kriterleri	kullanmaktadır.	Mülteci-
lerin	yasaların	öngördüğü	şekilde	giriş	yapamamaları	nedeniyle	tutuklanmaları	ve	bu	
tutukluluğu	sona	erdirmek	veya	ülkeye	girmek	için	avukattan	yararlanıp	mahkemeye	
başvuramamaları	 veya	avukattan	yararlanma	 şansı	 olsa	bile	mahkemeye	başvurma	
şansı	verilmeden	sınır	dışı	edilmeleri	adil	yargılanma	hakkının	başka	bir	şekilde	ihlali-
dir.
Bu	bağlamda,	

124. 	Ibid.
125.  İnsan Hakları Komitesi, Gudson ile Fransa, Başvuru No. 219/1986 (219/1986), ICCPR, A/45/40 
cilt. II ,25/06/199061 para. 10.2-10.4 ve 11.



56 •	 Mülteciler	için	adli	yardım	olanaklarının	geliştirilmesi	ve	Ceza	Usul	Yasası	uya-
rınca	var	olan	imkanların	kullandırılması;

•	 Mültecilerin	mahkemeye	başvuru	hakkını	kullanmaları	için	gerekli	kolaylıkların	
sağlanması	ve	bu	konuda	adli,	idari	ve	yargı	personeline	eğitim	verilmesi;

•	 Mülteci	davalarında	her	daim,	ehil	bir	 tercüman	bulundurmak	ve	adil	yargı-
lamanın	gerektirdiği	şekilde	tercüme	yapılmasınının	sağlanması	tavsiye	edilir.

5) Ekonomik ve Sosyal Haklar
a)	Giriş

	 Ekonomik	ve	Sosyal	hakları	en	geniş	bir	şekilde	ele	alan	uluslararası	enstrü-
man	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Sözleşmesi’dir.	Bu	sözleşmeye	göre,	 insan	
hakları	sözleşmelerinde	ortaya	konan	tüm	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	haklar	taraf	
devletin	yetki	alanı	içindeki	“herkes”	için	geçerlidir.	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Hak-
lar	Komitesi’ne	göre,	her	bir	hakkın	en	azından	temel	seviyede	sağlaması	tüm	taraf	
devletlerin	sorumluluğundadır.	Bu	nedenle,	örneğin,	bir	taraf	devlette	önemli	sayıda	
birey	temel	yiyecek	sıkıntısı	çekiyorsa,	temel	sağlık	hizmetlerinden,	barınaktan	ya	da	
en	temel	eğitimden	mahsunsa	bu,	prima facie,	diğer	deyişle	ilk	bakışta	Sözleşme’nin	
yükümlülüklerinin	yerine	getirilememesi	anlamına	gelmektedir.	Eğer	Sözleşme	böy-
lesi	minimum	seviye	yükümlülük	yüklemeyecek	şekilde	okunacak	olsaydı,	bu	raison 
d’être,	yani	varoluş	nedeninden	büyük	oranda	mahrum	bırakılması	anlamına	gelecek-
ti.	Aynı	şekilde,	bir	Devletin	minimum	seviye	yükümlülüğünü	yerine	getirip	getirmediği	
değerlendirilirken,	söz	konusu	ülkenin	ilgili	kaynak	sınırlamaları	da	dikkate	alınmalıdır.	
Madde	2	(1)	her	taraf	devleti	‘eldeki	kaynakların	izin	verdiği	azami	derecede’		gerekli	
adımlar	atmasını	öngörür.	Bir	 taraf	devlet,	kaynak	yetersizliği	nedeniyle	en	azından	
minimum	 seviye	 temel	 yükümlülükleri	 yerine	 getiremediğini	 iddia	 ediyorsa,	 eldeki	
kullanma	yetkisi	olan	tüm	kaynakların	bu	minimum	seviye	yükümlülüklerin	önceliğe	
alınarak	yerine	getirilmesi	için	kullanıldığını	ispatlamalıdır.126 

Sığınmacılar,	mülteciler	ve	yerinden	edilmiş	kişiler	kendi	çabalarıyla	uygun	bir	
yaşam	standardına	sahip	olmak	için	diğer	kişilerle	aynı	fırsatlara	sahip	değillerdir.	Bu	
nedenle,	kendi	kendilerine	yetebilecek	duruma	erişene	kadar	genel	kamudan	çok	da-
ha	fazla	doğrudan	erzağa	ihtiyaç	duyarlar.127	Sözleşme’nin	Madde	2	(3)’ü	uyarınca	“in-
san	hakları	ve	ulusal	ekonomi	açısından	gelişmekte	olan	ülkeler,	Sözleşme	tarafından	
muteber	ekonomik	hakları	yabancılara	ne	dereceye	kadar	garanti	edebileceklerini	be-
lirlemelidirler”.	 ‘İnsan	hakları	açısından’	noktası,	bu	hükmün	mültecilerin	ekonomik	
haklara	erişmesini	engellemek	için	meşru	bir	zemin	olmadığını	işaret	eder.

126.  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum  No. 3  para. 2.
127.  Hathaway, James, “The Rights of Refugees under International Law”, Cambridge Press, 2005, 
sayfa  486



57b)	Barınma	Hakkı     
Kıbrıslı	Türk	yetkililer	mültecilere	barınma	hakları	kapsamında	hiç	bir	destek	sağlama-
maktadır.	2008	yılının	sonuna	dek,	BMMYK	mültecileri	barındırmak	için	iki	daire	kira-
lamıştır.	O	zamandan	beri,	mülteciler	kendi	barınma	ihtiyaçlarını	gidermek	durumun-
dadır.	MHD	edindiği	bilgilere	göre,	bazı	mülteciler	bitmemiş	inşaatlarda	ya	da	diğer	
uygunsuz	yerlerde	kalmaktadırlar.	Ancak,	2010’da	BMMYK	ile	MHD	arasında	yapılan	
anlaşmaya	 göre,	mültecilerin	 barındırılması	 için	 BMMYK	 tarafından	 küçük	bir	 katkı	
yapılabilmektedir.128

Anayasanın	44.	Maddesinde	konut	hakkı	şöyle	düzenlnmiştir:	
“Devlet,	konut	sahibi	olmayan	veya	sağlık	ve	 insanca	yaşama	koşullarına	uygun	ko-
nutu	bulunmayan	ailelerin	konut	gereksinimlerini	karşılayacak	önlemleri	yasa	ile	dü-
zenler.”	Bu	madde	altında	çıkarılan	yasalar	mültecilerin	barınma	hakkı	ile	ilgili	hiç	bir	
düzenleme	içermemektedir.
	 1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	21.	Maddesi	barınma	hakkını	şöyle	düzenle-
miştir:	“Taraf	Devletler,	konut	edinme	bakımından,	bu	konu	yasalar	ve	yönetmelikler-
le	düzenlendiği	ya	da	kamu	makamlarının	kontrolüne	tabi	olduğu	oranda,	ülkelerinde	
yasal	olarak	ikamet	eden	mültecilere,	her	halde	genel	olarak	aynı	şartlar	altındaki	ya-
bancılara	uygulanandan	daha	az	olmayacak	biçimde,	mümkün	olduğu	kadar	müsait	
bir	muamele	sağlayacaklardır.”
Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Sözleşmesi’nin	11.	Maddesi	ise	barınma	hakkını	
diğer	haklarla	beraber	yeterli	bir	yaşam	düzeyi	başlığı	altında	şöyle	düzenlemiştir:	

Bu	Sözleşmeye	Taraf	Devletler,	herkese,	kendisi	ve	ailesi	için	beslenme,	giyim	ve	konut	dahil,	yeterli	
bir	yaşam	düzeyi	ve	yaşama	koşullarını	sürekli	olarak	geliştirme	hakkı	tanır.	Taraf	Devletler,	özgür	
isteğe	dayalı	uluslararası	işbirliğinin	bu	alandaki	temel	önemini	tanıyarak	bu	hakkın	gerçekleştiril-
mesini	sağlama	yolunda	gerekli	girişimlerde	bulunur.	

 
				Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Komitesi	bu	maddeyi	yorumlarken	yeterli	ola-
cak	bir	barınak	 sağlanması	hakkının	herkes	 için	geçerli	bir	hak	olduğu	 şeklinde	yo-
rumlamıştır.	Bu	bağlamda,	yalnızca	vatandaşların	değil	mültecilerin	de	bu	hakka	sahip	
olduğu	anlaşılmaktadır.129	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Komitesi	barınma	hak-
kının	ne	olduğunu	açıklarken	şu	yorumda	bulunmuştur:“barınma	hakkı	dar	ve	kısıtlı	
bir	şekilde	yorumlanmamalı	ve	örneğin	yalnızca	başının	üzerinde	bir	çatı	olması	veya	
barınağı	yalnızca	ticari	bir	mal	olarak	görmek	anlamına	gelmemelidir.	Aksine,	kişinin	
bir	yerde	güvenli,	huzurlu	ve	onurlu	bir	şekilde	yaşama	hakkı	olarak	görülmelidir.”130

Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Komitesi	Belçika’nın	sözleşmeyi	nasıl	uy-
guladığını	denetlemiş	ve	“nihai	gözlemlerinde”	şiddetle	sığınmacıların	barınma	ile	il-

128.  Yakinthou, C and Polili, Ö. Reconciliation through a Common Purpose: Third Party Human 
Rights in Cyprus, Tesev Publications, 2010 sayfa 28.
129.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi. Genel Yorum 4. para. 6.
130.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi. Genel Yorum 4. para. 7.



58 gili	olarak	ayrımcılığa	yol	açan	yasalara	karşı	korunması	gerektiği	önerisini	yapmıştır.131

c)	 Çalışma	Hakkı
Kıbrıs’ın	kuzeyinde	mültecilerin	çalışma	hakkıyla	ilgili	hiç	bir	yasal	düzenleme	

yoktur.	Ancak,	MHD	yapılan	başvurular	üzerine	mültecilerin	iş	bulmasına	yardımcı	ol-
maktadır.	Bunun	dışında,	mültecilere	iş	imkanlarına	erişebilmek	için	danışmanlık	sağ-
layan	herhangi	bir	mekanizma	da	mevcut	değildir	ve	çoğu	mülteci	geçici	veya	mev-
simlik	işler	dışında	çalışamamaktadır.132	İş	piyasısına	ya	da	herhangi	bir	sosyal	güvenlik	
desteğine	erişim	için	de	bir	danışmanlık	yoktur.

Anayasa’nın	49.(1)	Maddesine	göre		çalışma	her	yurttaşın	hakkı	ve	ödevidir.	
1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	17.	Maddesi’ne	göre	ise	Taraf	Devletler,	

1.	 	Ülkelerinde	yasal	olarak	 ikamet	eden	her	mülteciye,	ücretli	bir	meslekte	
çalışmak	hakkı	bakımından,	aynı	şartlar	içinde	yabancı	bir	memleketin	vatan-
daşına	uyguladıkları	en	müsait	muameleyi	uygulayacaklardır.
2. Her	halde	ulusal	işgücü	piyasasını	korumak	amacıyla,	yabancılara	veya	ya-
bancıların	 çalıştırılmalarına	 konan	 sınırlama	 tedbirleri,	 bu	Sözleşmenin,	 ilgili	
Taraf	Devlette	yürürlüğe	girdiği	tarihte	söz	konusu	tedbirlerden	muaf	tutulan	
veya	aşağıdaki	koşullardan	birine	sahip	olan	mültecilere	uygulanmayacaktır:

a)	 Ülkede	üç	yıl	ikamet	etmiş	olmak;
b)	 İkamet	ettiği	ülkenin	vatandaşı	olan	bir	kimse	ile	evli	bulunmak.
c)	 Eşini	terk	etmiş	olan	bir	mülteci	bu	hükümden	istifadeyi	iddia

edemeyebilir;
3. Taraf	Devletler,	ücretli	mesleklerde	çalışmak	bakımından	bütün	mültecilerin	
ve	özellikle	ülkelerine,	bir	işçi	bulma	programına	yahut	göçmen	getirme	pla-
nına	göre	girmiş	olan	mültecilerin	haklarını,	vatandaşlarına	tanıdıkları	çalışma	
haklarıyla	aynı	noktaya	getirme	konusuna	sıcak	bakacaklardır.

Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Sözleşmesi’nin	6.1.	Maddesi	ise	çalışma	hakkını	
devletin	sınırları	 içerisindeki	herkese	bahsetmiştir.	Söz	konusu	madde	şöyledir:	“Bu	
Sözleşmeye	Taraf	Devletler,	herkesin	özgürce	seçtiği	ya	da	benimsediği	bir	işte	çalışa-
rak	yaşamını	kazanma	fırsatına	sahip	olma	hakkını	içeren	çalışma	hakkını	tanır	ve	bu	
hakkı	korumak	için	uygun	girişimlerde	bulunur.”
	 Ekonomik,	 Sosyal	 ve	 Kültürel	 Haklar	 Komitesi,	 Almanya’nın	 sözleşme-
yi	 nasıl	 uyguladığını	 denetlerken	 “nihai	 gözlemlerinde”	 şu	 yorumda	 bulunmuştur: 

131.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Nihai Gözlemler, Belçika, 1994.
132.  James Mackay, Dilek Latif, Ali Dayıoğlu, Öncel Polili ‘ENAR Shadow Report 2008’sayfa  17, 
<http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Cyprus%20-%20SR%202008.pdf> (En son 
erişim tarihi 10/11/2010)



59‘Ayrıca	sığınmacıların	başvurularının	hızlı	bir	şekilde	işleme	alınması	ve	sığınmacıların	
Sözleşme’ye	uygun	olarak	sağlıksal,	ekonomik	ve	eğitimler	haklarının	sağlanması	tav-
siye	edilmektedir.’133

d)	Sağlık	Hakkı
Mültecilerin	sağlık	hakkıyla	ilgili	herhangi	bir	düzenleme	mevcut	değildir.	Mül-

teciler	özel	durumlarına	rağmen	tüm	yabancılara	uygulanan	kurallara	tabi	tutulmak-
tadır.	Avrupa	Birliği	ve	BMMYK	tarafından	MHD’ye	sağlanan	küçük	fonlar	mültecilerin	
sağlık	problemlerine	hitap	eden	mevcut	tek	kaynaktır.

Kuzey	Kıbrıs’a	gelen	mültecilerin	bir	çoğu	gerek	ülkelerine	dönememeleri	sebe-
biyle	gerek	ülkelerinde	yaşadıkları	sorunlar	nedeniyle	psikolojik	sorunlar	yaşamakta-
dırlar.134	Ancak,	BMMYK	ve	AB’nin	sağladığı	sınırlı	yardım	söz	konusu	kişilerin	yeterin-
ce	psikolojik	hizmet	almasına	yetmemektedir.	Bununla	beraber,	mülteciler	yaşadıkları	
sağlık	sorunlarını	hastanenin	iyi	niyetli	inisiyatif	göstermesi	durumunda	tedavi	ettire-
bilmektedirler.	Acil	durumlarda	ise	mültecilere	sağlık	hizmeti	verilmektedir.	Bununla	
beraber	devlet	hastanesinde	olmayan	bir	hizmetin	mülteciler	tarafından	karşılanması	
gerekmektedir.	Ancak	mültecilerin	gelirlerinin,	ulaşım	imkanlarının	ve	KKTC’deki	sağ-
lık	sistemi	konusundaki	bilgilerinin	çok	kısıtlı	olduğunu,	düşündüğümüzde	ciddi	sağlık	
sorunları	baş	gösterdiğinde	akıbetlerinin	ne	olacağı	meçhuldur.

Anayasa’da	sağlık	hakkı	şöyle	düzenlenmiştir:	“Devlet,	herkesin	beden	ve	ruh	
sağlığı	içinde	yaşayabilmesini	ve	tıbbi	bakım	görmesini	sağlamakla	ödevlidir.”

Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Sözleşmesi’nin	12.	Maddesi	de	sağlık	hak-
kını	şöyle	düzenlemektedir:

“1.	Bu	Sözleşmeye	Taraf	Devletler,	herkesin	erişilebilir	 en	yüksek	bedensel	 ve	 ruhsal	 sağlık	
standardından	yararlanma	hakkını	tanır.	
2.	Bu	Sözleşmeye	Taraf	Devletlerce	bu	hakkı	tam	olarak	gerçekleştirmek	üzere	yapılacak	giri-
şimler;	
a-	Ölü	doğum	oranı	ve	çocuk	ölümlerinin	azaltılması	ve	çocuğun	sağlıklı	gelişmesi	için	önlem-
ler	alınması;	
b-	Çevre	ve	endüstri	sağlığının	her	bakımdan	iyileştirilmesi;	
c-	Salgın	ve	yöresel	hastalıklarla,	meslek	hastalıkları	ve	öteki	hastalıkların	önlenmesi,	bakımı	
ve	denetlenmesi;	
d-	Hastalık	durumunda	herkese	tıbbi	hizmet	ve	bakım	sağlayacak	koşulların	yaratılması;		için	
gerekli	olan	önlemleri	içerir.”	

Bu	madde	uluslararası	 insan	hakları	sözleşmeleri	çerçevesinde	sağlık	hakkını	
en	geniş	 şekilde	koruyan	düzenlemedir.	 Sözleşme’nin	12.1.Madde’si	uyarınca,	 taraf	
devletler	“herkesin	erişilebilecek	en	yüksek	standartta	fiziksel	ve	akli	sağlık	hakkından	
faydalanması”	gereğini	tanırken	Madde	12.2	“bu	hakkın	topyekün	gerçekleştirilmesi	
için	taraf	devletlerce	atılması	gereken	adımlar”ı	listeler.	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	
Haklar	Komitesi’ne	göre,	sağlık	hakkı	her	şekil	ve	seviyede,	uygulanması	taraf	devle-

133.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Nihai Gözlemler Almanya, 1988.
134.  Mülteci Hakları Derneği Koridanotörü Utku Beyazıt ile 28/02/2011 tarihinde  röportaj. 



60 tin	koşullarına	bağlı	olan	birbiriyle	ilişkili	ve	esas	unsurları	içerir.	Bunlar,	yararlanırlık,	
erişilebilirlik,	kabul	edilebilirlik	ve	niteliktir.135	Öncelikle	KKTC’deki	mülteci	ve	sığınma-
cılar	sağlık	hakkına	erişme	konusunda	sıkıntı	yaşamaktadırlar.	Komite’ye	göre,	tesisler,	
ürünler	ve	servisler	ayrımcılık	yapmadan	taraf	devletin	yetki	alanı	içindeki	herkes	için	
ulaşılabilir	olmalıdır.	Komiteye	göre	Erişilebilirlik	unsurunun	4	örtüşen	boyutu	vardır:
 Ayrımcılık yapmama: Sağlık	 tesisleri,	ürünler	ve	servisler	nüfusun	en	savunmasız	ve	marji-
nalleştirilmiş	kesimleri	başta	olmak	üzere,	yasal	olarak	ve	ayrımcılık	yapılmadan	herkes	için	ulaşılabilir	
olmalıdır.136
 Fiziksel erişim:	Sağlık	tesisleri,	ürünler	ve	servisler	başta	etnik	azınlıklar,	yerli	halk,	kadınlar,	
çocuklar,	gençler,	yaşlılar,	engelliler	ve	HIV/AIDS	hastası	kişiler	gibi	 savunmasız	ve	marjinalleştirilmiş	
gruplar	başta	olmak	üzere	her	kesimin	güvenli	fiziksel	ulaşımında	olmalıdır.	
 Ekonomik erişilebilirlik (Satın alınabilirlik): Sağlık	tesisleri,	ürünler	ve	servisler	herkesin	eko-
nomik	açıdan	karşılayabileceği	şekilde	ücretlendirilmelidir.	Sağlık	servisleri	ile	sağlıkla	ilgili	diğer	servis-
ler	için	ücretlendirme,	ister	özel	ister	kamusal	şekilde	sunulsun	eşitlik	ilkesine	dayandırılmalı	ve	sosyal	
açıdan	dezavantajlı	gruplar	da	dahil	olmak	üzere	herkesin	karşılayabileceği	garanti	altına	alınmalıdır.
 Bilgiye erişim:	Erişilebilirlik,	sağlıkla	ilgili	bilginin	ve	fikirlerin	aranma,	alınma	ve	kullanılması	
haklarını	içerir.137

e)	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Hakların	Yararlanılmasında	Ayrımcılık	Yasağı
	 Kuzey	Kıbrıs’taki	mültecilerin	statülerini	ve	ekonomik	ve	sosyal	haklardan	nasıl	
yararlanacaklarını	düzenleyen	yasalar	olmadığı	için	diğer	kişilere	nazaran	bu	hakların	
kullanılmasında	bu	kişiler	ayrımcılığa	uğramaktadırlar.	Bu	bağlamda	Ekonomik,	Sosyal	
ve	Kültürel	Haklar	Komitesi	ülkelerin	raporlarını	incelerken	ayrımcılık	tespit	ettiği	alan-
larda	bu	ülkelere	eleştirilerde	bulunmuştur.	

Komite,	sığınmacılar,	mülteciler	ve	vatansız	şahısların	anayasal	haklardan	mah-
rum	bırakılmasıyla	ilgili	kaygısını,	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	hakların	taraf	devletin	
tüm	vatandaşlarını	 kapsayacak	 şekilde	 genişletilmesi	 gereğini	 vurgulayarak	dile	 ge-
tirmiştir.138	Taraf	devletlerin	mevzuatlarında	sığınmacı	ve	mültecilere	karşı	ayrımcılık	
unsuru	olup	olmadığını	değerlendirmeleri	 şiddetle	 tavsiye	edilmekte	ve	eğer	böyle	
bir	durum	söz	konusuysa	devletler	iyileştirici	adımlar	atmaları	yönünde	uyarılmakta-
dır.139	Diğer	bir	örnekte	Komite	sığınmacıların	yalnızca	acil	durumlarda	fonlanmış	sağ-
lık	servisine	erişebildiği	bir	politikanın	Sözleşme	şartlarına	aykırı	olduğunu	belirtmiş	ve	
sözkonusu	devleti	fonlanmış	sağlık	servisinin	tüm	sığınmacılara	ayrımcılık	yapılmadan	
sağlanmasını	salık	vermiştir.140

f)	Öneriler
	 Kuzey	Kıbrıs	otoritelerinin	mültecilerin	barınma	hakları	konusundaki	sıkıntıla-
rın	giderilmesi	için	hiç	bir	girişimde	bulunmaması	ve	bazı	mültecilerin	insan	onuruna	
yakışmayan	bir	şekilde	ve	güvenli	ve	barışcıl	olmayan	bir	ortam	olan	yarım	inşaatlarda	

135.  Ekonomik, sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi  General comment No. 14:, para. 2.
136.  Ekonomik, sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi  General comment No. 14:, para. 12.
137.  Ibid.
138.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Çin, 2005
139.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Danimarka, 1999.
140.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Italya, 2000.



61yaşamalarına	göz	yumulması	barınma	hakkının	açık	bir	ihlalidir.	
	 Yukarıda	da	belirtildiği	gibi	KKTC	yetkililerinin	mültecilerin	çalışma	hakkını	ga-
rantiye	almak	için	yapılmış	herhangi	bir	hukuki	düzenleme	yoktur.	Bununla	beraber,	
diğer	 yabancılara	uygulanan	 çalışma	 izni	 konusunda	ülkeye	gelmeden	önce	ön	 izin	
alma	şartının	mültecilere	uygulanmaması	olumlu	bir	gelişmedir.	Ancak	herhangi	bir	
yasal	düzenleme	olmadığından	bu	uygulamanın	ne	kadar	süreceği	belli	değildir.	Aynı	
zamanda,	mültecilere	iş	bulunması	için	devlet	bir	girişimde	de	bulunmamaktadır.	Bu	
bağlamda,	uluslararası	sözleşmeler	özellikle	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Söz-
leşmesi	tahtında	mültecilerin	çalışma	hakkına	saygı	gösterildiği	söylenemez.

Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Komitesi	en	savunmasız	olanlara	ayrımcılık	
yapılmadan	sağlığa	erişim	hakkının	olması	ve	ayrımcılık	yapılmaması	gerektiğini	be-
lirtmesine	rağmen	KKTC’deki	mülteci	ve	sığınmacıların	sağlık	hakkına	erişimleri	çok	kı-
sıtlıdır.	Bununla	beraber,	devletin	mültecilerin	sağlık	hakkına	erişebilmeleri	için	fiziksel	
erişilebilirlik,	ekonomik	erişilebilirlik	ve	bilgiye	erişim	konularında	yaptığı	herhangi	bir	
çalışma	yoktur.	Bu	konuda	Komite’ye	göre	taraf	devletlerin	gerekli	sağlık	sigortası	ve	
sağlık	tesislerine	erişmek	için	yeterli	araçları	olmayan	kişilere	bunu	sağlama	yüküm-
lülüğü	ve	uygulamada	uluslararası	düzeyde	yasaklanmış	şekilde	ayrımcılığa	engel	ol-
maları	gerekliliği	vardır.	141	Bu	bağlamda	mültecilerin	ekonomik	ve	sosyal	hakları	olan	
barınma,	çalışma	ve	sağlık	haklarından	ayrımcılığa	uğramadan	faydalanabilmeleri	için	
öncelikle:

•	 Devlet	tarafından	mültecilerin	ekonomik	ve	soyal	haklardan	faydalanabilmesi	
için	bütüncül	bir	plan	yapılması;

•	 Barınacak	yeri	olmayan	mültecilerin	barınabilmesi	amacıyla	fonlar	oluşturul-
ması;

•	 En	acil	durumda	olan	mülteciler	için	geçici	barınaklar	sağlanması;
•	 Mültecilerin	çalışma	hakkı	yasalar	tarafından	düzenlenmesi;
•	 Mültecilerin	kendilerine	uygun	işler	bulabilmeleri	için	devletin	yardımcı	olma-

sı;
•	 Mültecilerin	sağlık	hizmetlerinden	yararlanması	yasalar	tarafından	düzenlen-

mesi,
•	 Mültecilik	konusunda	halka	yönelik	bilinç	artırma	faaliyetlerinin	düzenlenme-

si;
•	 Devletin	ve	sivil	toplum	örgütlerinin	mültecilerin	ekonomik	ve	sosyal	hakları-

nın	geliştirilmesi	açısından	işbirliği	yapılması	tavsiye	edilir.

141.  Ekonomoik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum No. 14, para. 19.



62 Bölüm IV
Kuzey Kıbrıs’ta Mülteci Hikayeleri
	 Mülteci	Hakları	Derneği	Yetkilileri	ve	Havadis	Gazetesi	muhabiri	Selda	İçer	Ku-
zey	Kıbrıs’ta	yaşayan	mültecilerin	Kuzey	Kıbrıs’a	gelmeden	önce	yaşadıklarını	ve	Kuzey	
Kıbrıs’taki	durumlarnı	gösteren	röportajlar	yaptı.	Bu	röportajlardan	biri	Filistin’den	ge-
len	bir	öğrenci	ile	gerçekleştirildi.
 

1) Filistin’den Gelen Öğrenci
Soru:	Öncelikle	isterseniz	hangi	ülkeden	geldiniz	onu	sorarak	başlayalım?

					CEVAP:	Ben	Filistin’den	geliyorum.
Soru:	Ne	kadar	zamandır	Kıbrıs’tasınız?

				CEVAP:	7	aydır	buradayım	ben.
Soru:	Kaç	yaşındasın?

				CEVAP:	30	yaşındayım.
Soru:	Kıbrıs’a	nasıl	geldin	peki?

CEVAP:	Ben	öğrenciyim,	okumak	için	buraya	geldim.	Şu	anda	da	okula	devam	
ediyorum.

Soru:	Okul	paranızı	kim	ödüyor?
CEVAP:	Yurt	dışında	yaşayan	bir	kardeşim	var,	o	yardımcı	olur	bana,	yaşamımı	ida-

me	ettireceğim	kadar	para	gönderir.
Soru:	Neden	mülteci	olmak	istediniz?

CEVAP:	 Ülkemde	 güvende	 değildim.	 Ailemin,	 özellikle	 kardeşlerimin	 sorunları	
vardı.	Kardeşim	Hamas’ta	olduğu	için	İsrail	askerleri		bizi	rahat	bırakmıyor.	Büyük	
kardeşim	yedi	yıl	hapis	yattı.	Aileden	birçok	kişiyi	de	hapse	attılar.	Kardeşimi	 iki	
kez	vurdular.Şu	anda	onun	durumunun	da	çok	iyi	olduğunu	söyleyemem.	Beş	er-
kek	kardeşiz	ama	kimin	nerede	olduğunu	bilmiyorum.	Kimisi	yurt	dışında,	kimisi	
Filistin’de.

Soru:	Ülkenizde	neler	yaşadınız?
CEVAP:	Psikolojimi	en	fazla	etkileyen	olaylar	tabii	ki	sokaklardaki	durumdu.	Sokak-
ta	hiçbir	zaman	güvende	değilsiniz,	yaşınız	kaç	olursa	olsun	her	an	bir	kurşun	size	
isabet	edebilir.	Ben	daha	küçük	bir	 çocuktum,	8-9	yaşlarında	ve	okula	giderken	
gözümün	önünde	 yanımdaki	 aynı	 yaşlardaki	 arkadaşımı	 vurdular	 göğsünden	 ve	
öldü.	Birçok	kez	okuldan	dönerken	bizlere	ateş	açıldı,	çocuk	olmamıza	rağmen.

Soru:	Çocuğunuz	var	mı?
CEVAP:	Hayır,	çocuk	yapmayı	düşünmüyorum.	Bu	koşullardaki	bir	ülkede	ve	dün-
yada,	doğacak	bir	çocuğun	sağlıklı	olacağına	pek	inanmıyorum.

Soru:	Ne	zaman	başvurdunuz	mülteci	olmak	için?
CEVAP:	Adaya	geldikten	iki	ay	sonra?



63Soru:	Neden	okumayı	seçtiniz,	bu	bir	kaçış	mıydı	ülkenden?
CEVAP:	Evet,	benim	için	bir	kaçış	yolu	idi	bu.	Buraya	geldim,	çünkü	diğer	Arap	ülke-
leri	Filistinlilerin	hepsinin	terörist	olduğunu	söylüyorlar.Ülkemdeki	durum	hiç	de	iç	
açıcı	değil.	Ben	sokağa	çıktığım	zaman	kan	ve	ölü	insan	görmek	istemiyorum	artık.	
En	azından	ambulansların	girmesine	 izin	 vermeleri	 gerekir.	 İnsan	hakları	 açısın-
dan,	insanca	yaşamamıza	yardımcı	olmaları	gerekiyor.	Vurulduğunuz	zaman	size	
müdahale	edilecek	sağlık	malzemeleri	bile	yok,	insanlar	perişan.	Hayatta	kalmak,	
orda	yaşamak	tamamen	tesadüf,	bir	şans.	Birçok	kez	atılan	kurşunlar	kulağımı	sı-
yırıp	 geçti.	 Bir	 gün	 anneme	giderken	 tanktan	 atılan	bir	 bomba	dibimden	 geçti.	
Saklanmasam	vurulacaktım.	Her	an	ölme	riskiniz	var	özetle. 

Soru:	Bu	yaşanılan	kötü	olaylar	doğal	olarak	psikolojinizi	kötü	etkiliyor?
CEVAP:	Tabii	ki,	hem	de	çok	kötü.	Bu	durumlardan	dolayı	babamın	hasta	yatağında	
yalnız	öldüğünü	asla	unutamam.	Babam	çok	ciddi	şekilde	hasta	idi	ve	onu	hasta-
neye	 ziyarete	 giderken	birçok	 kontrol	 noktasından	 geçmek	 zorunda	 kalıyorduk.	
Tankların	arasından	geçerdik.	Babam	en	sonunda	bana	“	Oğlum	zaten	ben	ölece-
ğim.	Bir	de	siz	canınızı	tehlikeye	atarak	buraya	gelmeyin”	dedi	ve	hastanede	yalnız	
öldü.	Hiç	unutamam	bunu.	Annem		de	9	yıldır	kanser.	Buraya	geldiğimden	bu	yana	
onu	göremiyorum,	o	da	hasta	olduğu	için	gelemez.	Onu	çok	özlüyorum	ve	uzun	
zaman	göremeyecek	olmam	beni	çok	üzüyor.			

Soru:	Ne	gibi	zorlukları	var	burada	yaşamanın	peki,	size	göre?
CEVAP:	Ailemi	Filistin’de	bırakmaktan	dolayı	üzgünüm,	onları	çok	özlüyorum.	Bu-
rada	sanki	bir	yabancı	olmam,	bir	hata	 imiş	gibi	hisse	kapılırım.	Bana	karşı	dav-
ranışlarından		dolayı.	Kıbrıs’ta	çoğu	zaman	yabancılara	sıcak	davranılmaz.	Birçok	
zorluklar	yaşadım	Kıbrıs’ta,	ancak	doğaldır.	Onlar		benim	ne	konuştuğumu,	neler	
yaşadığımı,	hissettiğimi	bilemezler.	Dışlandığımı	hissederim	onların	bana	davranış	
şekillerinden.	Bu	kolay	bir	yaşam	değil.

Soru:	Kendinizi	nasıl	hissediyorsunuz?
CEVAP:	Ülkem	yok	benim,	15	yaşından	bu	yana.	Yatağa	yattığım	zaman	geceleri	
uyuyamam.	Bizi	içerde	(hapiste)	tuttukları	zaman	uyutmazlardı.	Bunu	birçok	kez	
yaşadım.	Şimdi	de	bundan	etkileniyorum	işte.Yaşadıklarımı	insanlarla	paylaşmak	
istemiyorum,	 sadece	onları	 unutmak	 istiyorum.	Uyuduğum	zaman	kötü	 rüyalar	
görüyorum,	çığlıklar	atarak	uyanıyorum.	Sorunlarımı	biliyorum	ve	bunları	kendim	
atlatmaya	çalışıyorum

Soru:	Mülteci	olmak	konusundaki	başvurun	ne	durumda?
CEVAP:	Şu	anda	değerlendirmede.

Soru:	Buradaki	yönetimden	nasıl	bir	destek	bekliyorsunuz?
CEVAP:	Kıbrıs’ta	kendimi	güvende	hissediyorum.Yabancı	olduğum	için	beni	gön-
dermesinler,	Filistinli	olduğum	için	suçlamasınlar.	Söylemek	istediğim,	insanlar	bir	



64 hiç	uğruna	neden	acı	çeker.	Daha	insanca	koşullarda	yaşamak	istiyorum,	daha	ne	
kadar	uğraşacağız	bunun	için?	
2) 11 Yıldır Kuzey Kıbrıs’ta Yaşayan Filistinli

Soru:	Hangi	ülkeden	geliyorsunuz?
CEVAP:	Filistin	Gazze’den	geliyorum	ben.	30	yaşındayım.

Soru:	Adaya	ne	zaman	geldiniz?
CEVAP:	11	yıl	önce	okumak	için	geldim.	Yakın	Doğu	Üniversitesi’nde	okuyordum.	
Okulu	 2	 yıl	 sonra	 bırakmak	 zorunda	 kaldım	maddi	 sıkıntılardan	 dolayı.	 Ailemin	
Gazze’deki	maddi	durumu	iyi	değil.

Soru:	Okulu	bırakınca	neler	yaptınız?
CEVAP:	 İş	bulmaya	çalıştım	belki	biraz	para	biriktiririm	diye.	Babamdan	para	al-
madan	okulu	bitirmek	 istedim.	Daha	sonra	bir	baktım	ki	evlendim.	Aşık	oldum.	
Eşim	İngiliz.	Belki	İngiltere’de	hayat	daha	kolay	olur	diye	düşündüm.	O	zamanlar	
Türkçem	daha	azdı,	İngilizcem	iyi	idi.	Orada	hem	çalışıp	hem	okuyabileceğimi	dü-
şündüm.	Çünkü	Kıbrıs’ta	ya	çalışacaksın	ya	da	okuyacaksın.
“21 yaşında olmadan evlenemezsiniz”

Soru:	Ne	zaman	evlendiniz?
CEVAP:	Eşim	19	yaşında	iken	biz	evlenmek	için	resmi	makamlara	başvurduk,	ancak	
bize	eşimin	benle	evlenebilmesi	için	21	yaşına	gelmesi	gerektiğini	söylediler.	Biz	de	
imam	nikahı	kıydık.	Eşim	de	Müslüman	oldu.

Soru:		Resmi	nikahı	ne	zaman	kıydınız	bu	durumda?
CEVAP:	2007	yılında	resmi	olarak	nikah	kıydık	bizler.	Evlendiğimiz	zaman	bir	çocu-
ğumuz	vardı.	8-9	aylıktı	kızımız.	
Çocuğum vatansızdı

Soru:	Çocuk	doğunca	sorun	olmadı	mı	evli	olmamanız?
CEVAP:	Oldu	tabii	ki.	Çocuğumuz	doğduğu	zaman	bize	bir	belge	verdiler.	Doğum	
belgesi	ve	o	belgede	de	“KKTC	vatandaşı	değildir”	yazıyordu.	Çocuğumuz	burada	
doğmasına	rağmen.	 İngiliz	vatandaşı	da	değildi	çocuk,	evlenme	belgemiz	yoktu.	
Yani	kısacası	çocuğum	vatansızdı.	O	zaman	oturup	düşündüm.	“Şimdi	bana	bir	şey	
olursa	bu	çocuk	ne	olacak,	vatansız	mı	kalacak”	diye.

Soru:	Peki	ne	yaptınız	o	zaman?
CEVAP:	 İnsancıl	 Yardım	Misyonu’nun	 temsilcisi	 Kıvanç	 Aktuğ	 vardı	 o	 zamanlar,	
ondan	yardım	 istedim.	Orada	mülteci	olmak	 için	baş	 vurdum.	Daha	 sonra	 İngi-
liz	Elçiliğini	aradık	ve	gittik	çocuğun	vatandaşlığı	için	başvuruda	bulunduk.	Ancak	
orda	bize	eksik	belgemiz	olduğu	söylendi.	Evli	değildik	ancak,	muhtardan	birlikte	
yaşadığımıza	dair	belge	alınca	elçilik	bunu	kabul	etti.	4	hafta	içinde	çocuğumuzu	
vatandaş	yaptılar.

Soru:	Daha	sonra	ne	oldu?



65CEVAP:	Yaşı	dolmamıştı	eşimin	ama	evlilik	konusuna		bir	çare	bulmak	lazım	diye	yi-
ne	yetkili	makamlara	gittim.	O	zaman	da	eşimin	babasının	evlenmesine	izni	oldu-
ğuna	dair	belge	istediler.	Notere	gittik	ve	oradan	bize	belge	verdiler	ve	kaymakam-
lık	bizi	evlendirdi.	Şimdi	problemlerin	hepsi	çözülmeye	başladı	gibi	görünüyordu.

Soru:	Maddi	geliriniz	nasıldı?
CEVAP:	Ben	barda	çalışıyordum,	bir	kişi	vardı	durumumuzu	gördüğü	için	kira	al-
madan	evinde	kalmamıza	izin	vermişti.	Mülteci	olduktan	sonra	da	belli	bir	harçlık	
veriliyordu	bize.	Eşim	çalışmıyordu.	Kayınpeder	de	zaman	zaman	bizlere	yardımcı	
oluyor.		

Soru:	Şimdi	çalışıyor	musunuz?
CEVAP:	Pasaportumda	mühür	olmadığı	için	kimse	benim	ülkede	kaçak	olmadığıma	
inanmıyor.	İş	verenlere	bunu	anlatmak	çok	zor.	Onlar	bizden	tedirgin	oluyorlar.	İş	
bulsam,	 ilgili	makamlar	 bana	 çalışma	 izni	 çıkaracaklar	 ama	 işverenler	 korkuyor.	
Şimdi	zaman	zaman	iş	bulduğumda	çalışıyorum,	ancak	karnımızı	doyurabiliyoruz.	
Şimdi	bir	köyün	misafirhanesinde	kalıyoruz,	muhtar	ev	için	bizden	para	almıyor.

Soru:	Sanırım	bir	çocuğunuz	daha	var.
CEVAP:	Evet	şimdi	iki	yaşında	bir	kızım	daha	var.	Büyük	de	şu	anda	3,5	yaşında.	

Soru:	Peki	eşiniz	İngiltere’ye	gidemiyor	mu?
CEVAP:	Evet	iki	sefer	gitti.	Bir	defasında	evlenmek	için	bekarlık	kağıdı	alacaktı,	ikin-
cisinde	de	beş	ay	kaldı	beni	de	İngiltere’ye	götürmeye	çalıştı	ama	olmadı	pasapor-
tumdan	dolayı.

Soru:	Sonuçta	burada	kaldınız?
CEVAP:	Ben	artık	kendimi	Kıbrıslı	sayıyorum	11	yıldır	buradayım,	Türkçeyi	öğren-
dim,	 çocuklarım	burada	 doğdu	 büyüdü.	 İngiltere’ye	 gitmek	 istemem	artık.	 Ben	
artık	bilmek	istiyorum	kesin	burada	kalacağımı.	Bir	 istikrar	istiyorum	hayatımda,	
burada	resmi	olarak	vatandaş	olmak	isterim.	Devlet	dairelerinde	işlemlerimi	daha	
kolay	 yapmak	 istiyorum.	 Çalışmak	 için,	 bankada	 hesap	 açmak,	 ehliyet	 uzatmak	
gibi.	Ben	gerekirse	askere	de	giderim	burada	eğer	vatandaş	olursam.

Soru:	Eşiniz	İngiltere’de	neden	beş	ay	kaldı?
CEVAP:	Sıkı	 zamanlarımda	bana	Kıbrıslı	Türkler	yardımcı	oldu.	Hem	İngiltere’de,	
hem	Kıbrıs’ta.	Arkadaşlar	bana	yardımcı	olmasaydı	 İngiltere’de	hem	eşim	hapse	
girecekti,	hem	de	İngiliz	devleti	benden	çocuklarımı	alacaktı.	Eşimden	devlete	İn-
giltere	dışında	uzun	kaldığı	için	vergi	borcu	birikmiş	ve	çocuklara	bakamayacağını	
düşünerek	elinden	almak	istediler.	Ben	o	zamanlar	borçlanarak	eşime	ve	çocukla-
rıma	para	gönderdim.	Beş	ay	boyunca	çok	zor	günler	geçirdim.

Soru:	Eşiniz	sonra	adaya	nasıl	geldi?
CEVAP:	Borçlarını	ödedik	ona	göre	getirdik	onu.

Soru:	Siz	neden	gidemediniz	İngiltere’ye?



66 CEVAP:	Devlet	eşimden	bankada	20	bin	sterline	yakın	para	ve	evi	olması	gibi	ta-
leplerde	bulundu	benim	oraya	gidebilmem	için.	Bu	da	uzun	sürecekti	o	nedenle	
ben	de	vazgeçtim.

Soru:	Şu	anda	durumunuz	ne?
CEVAP:	 Şimdi	bizim	 sorunumuz	 serbestliğimiz	 yok	ve	benim	eşim	burada	 turist	
olarak	kalıyor,	oturma	izni	alamıyor.	Bunun	için	gerekli	şartlar	benim	eşimde	yok.	
Benim	de	çalışma	iznim	olmadığı	için,	o	nedenle	3	ayda	bir	çıkış	yapmak	zorunda	
kalıyor.	Rum	tarafına	babasının	yanına	gidiyor	bu	durumlarda.	Çıkış	yapmadığında	
ceza	veriyorlar.	Her	geçen	gün	başına	45	türk	lirası	ceza	veriyoruz.	Bazen	o	günler-
de	çocuk	veya	eşim	hasta	olduğunda		gidip	gelmek	de	çok	zor	oluyor.

Soru:	Son	olarak	neler	söylemek	istersin?
CEVAP:	Filistin	Gazze	benim	vatanım	ama	burada	daha	rahat,	daha	serbestim.	O-
rada	burada	olduğu	gibi	rahat	değilim.	Orada	ansızın	bomba	düşebilir	pencereden	
falan.	Ailemin	hayatı	tehlikeye	girer.	Eşim	de	İngiltere’nin	çok	büyük	ve	gürültülü	
bir	ülke	olmasından	dolayı	oraya	gitmek	istemiyor.	Ailemi	çok	özlüyorum	ama	ya-
pacak	bir	şey	yok.	Onları	en	son	2003	yılında	gördüm.	Ailemle	nette	konuşuyorum.	
Kafamda	sürekli	düşünüyorum	benim	durumum	ne	olacak	diye.	O	nedenle	yetkili	
makamlara	sesleniyorum,	artık	beni	vatandaş	yapsınlar,	önümü	göreyim,	aileme	
sahip	çıkayım.	Çocuklarımın	geleceği	için	endişelerim	giderek	büyüyor.	En	azından	
bir	oturma	izni	bile	alsam	bir	nebze	de	olsa	sorunlarım	çözülecek,	iş	bulup	çalışa-
bileceğim.	Ne	olduğumu	bilmek	istiyorum	artık

3) Kamerunlu Genç
Soru:	Bizlere	adaya	geliş	hikayenizi	anlatır	mısınız?

CEVAP:	Ülkemden	çıkmak	için	birileri	bana	yardımcı	oldular,	bilet	de	buldu	ba-
na	ve	buraya	geldim.

Soru:	Hangi	ülkeden	geliyorsunuz?
CEVAP:	Kamerun’dan.

Soru:	Neden	ülkenden	kaçtınız?
CEVAP:	Ülkemde	çok	ciddi	sıkıntılar	yaşıyordum,	hayatım	tehlikede	idi	ben	de	
kaçtım.	Bunları	sizlere	anlatamam,	çok	ciddi	şeylerdi,	anımsamak	bile	istemem.

Soru:	Kaç	aydır	buradasınız?
CEVAP:	6	ay.

Soru:	Peki	neden	Kıbrıs’ı	seçtiniz	gelmek	için?
CEVAP:	Benim	tercihim	değildi,	ben	nereye	geleceğim	bilmiyordum.	Bana	bile-

ti	temin	edenler	buraya	almışlar,	ben	de	buraya	geldim.
Soru:	Peki	Kıbrıs’a	geldiğiniz	zaman	kimin	yanına	gittiniz?

CEVAP:	Açıkçası	Ercan	Havaalanı’na	indiğim	zaman	nereye	gideceğime	dair	en	
ufak	bir	fikrim	bile	yoktu.	Havaalanı’nda	otostop	yaptım	ve	adama	beni	insan-



67ların	olduğu	bir	merkeze	götürmesini	istedim.	O	da	beni	Lefkoşa’da	bıraktı.
Soru:		Adaya	geldiğiniz	zaman	cebinizde	ne	kadar	paranız	vardı?

CEVAP:	Hiç.	Para	benim	için	hiçbir	zaman	problem	olmadı.	Uçağa	bindiğim	za-
man	“bu	benim	son	şansım”	dedim	sadece.	Başka	bir	şey	düşünmedim.	

Soru:	Lefkoşa’ya	gittiğinizde	ne	yaptınız	peki?
CEVAP:	Lefkoşa’da	24	saat	açık	bir	internet	cafe	buldum.	2	gün	boyunca	orda	
kaldım.	Oranın	sahibi	bilgisayarlardan	birisini	benim	için	açık	tutuyordu,	bu	da	
bana	yetti.	Oyalanıyordum	orada.
HAVADİS:	Paranız	yok	demiştiniz,	orada	bulunduğunuz	süre	içerisinde	ne	ye-

diniz?
CEVAP:	Bisküvi	yedim.

Soru:	O	kadar	paranız	vardı	yani?
CEVAP:	Hayır,	oranın	sahibi	veya	oradakiler	yerken	bana	da	 ikram	ederlerdi.	
Onların	ikram	ettikleri	kadar	yedim.

Soru:	Daha	sonra	nereye	gittiniz?
CEVAP:	Tesadüfen	şu	anda	evinde	kaldığım	arkadaşım	ile	tanıştım.	İnternet	ca-
feden	çıkmıştım	bir	gün	Sarayönü’nde	dolaşırken	Saray	Otel’in	orda	Clifort	ile	
tanıştım.	O	da	Kamerunlu	idi.	Bir	ay	boyunca	onun	evinde	kaldım.

Soru:	O	bir	ay	süresinde	neler	yaptınız?
CEVAP:	Burada	yapacağım	bir	şey	yoktu,	iş	yoktu.	Hayatın	kolay	olmadığını	an-
ladım.	Kamerun’dan	ayrılmama	yardımcı	olan	kişi	 ile	 irtibata	geçip	beni	baş-
ka	bir	ülkeye	götürmesini	istedim.	O	kişi	de	beni	Almanya’ya	götürebileceğini	
söyledi.	Benim	pek	de	oraya	gitme	niyetim	yoktu	ancak	o	şahıs	benim	için	en	
iyisinin	o	olacağını	söyledi.

Soru:	Bu	şahıs	neden	size	yardımcı	oluyor?
CEVAP:	Bilmiyorum,	Kamerun’da	onun	 için	çalışırdım.	Yaşadığım	problemleri	
anlattım	kendisine.	Alman	idi,	ben	de	kendisine	Almanca	konuşuyordum,	bana	
yardımcı	olmak	istedi.

Soru:	Neden	Almanya’ya	gidemediniz?
CEVAP:	Pasaport	problemim	vardı.	Ercan’dan	çıktım,	Türkiye’ye	gittiğim	zaman	
polis	pasaportun	bana	ait	olmadığını	söyledi.	Beni	geri	Kıbrıs’a	gönderdiler.	Bu-
rada	3	gün	tutuklu	kaldım.	Daha	sonra	4	ay	2	hafta	hükümsüz	tutuklu	olarak	
Lefkoşa	Merkezi	Cezaevi’nde	kaldım.	Bu	süreçte	Mülteci	Hakları	Derneği	duru-
mumu	fark	ederek	benimle	ilgilenmeye	başladı.

Soru:	Cezaevi	nasıldı?
CEVAP:	Beslenme	açısından	çok	iyi	idi,	ancak	oradakiler	çok	ırkçı	idi.	Bazı	gardi-
yanlar	bana	“maymun”	diye	çağırırdı.	Bazı	mahkumlar	da	öyle.	Ben	orada	iken	
mutfakta	çalışırdım.



68 Soru:	Cezaevi’nde	şiddet	var	mıydı?
CEVAP:	Şiddet	her	zaman	vardı,	ama	ben	hiç	bulaşmadım.

Soru:	Mahkemen	ne	zaman	idi?
CEVAP:	16	Temmuz’da	mahkemeye	 çıktım.	Ceza	 aldım	ve	bundan	dolayı	 da	
sınır	dışı	edilecektim.

Soru:	Peki	neden	sınır	dışı	edilmedin?
CEVAP:	MHD	Avukatları	 Yüksek	 İdare	Mahkemesi’nde	ara	emri	almış	benim	
için.	Ben	hiç	bilmiyorum.	Mahkemeden	sonra	bekliyordum,	bir	polis	gelip	beni	
alacak,	götürecek.	Ama	nereye	gideceğimden	dahi	haberim	yoktu.

Soru:	Ancak	olaylar	sizin	düşündüğünüz	gibi	gelişmedi	sanırım?
CEVAP:	Hayır,	gerçekten	öyle	olmadı.	Ben	polisin	gelip	beni	almasını	ve	sınır	dı-
şı	etmesini	beklerken	MHD’den	bir	arkadaş	geldi	ve	beni	götüreceğini,	burada	
kalacağımı	söyledi	ama	ben	ona	çok	zor	inandım.	Rüya	gibi	bir	şeydi	bu	benim	
için.

Soru:	Sınır	dışı	edilseniz	ne	yapacaktınız?
CEVAP:	Herhalde	intihar	ederdim.	Cezaevinde	kalmayı	tercih	ederdim.

Soru:	Kaç	zaman	oldu	cezaevinden	çıkalı?
CEVAP:	1	ay,	2	gün.

Soru:	Bu	süre	içerisinde	neler	yaptın?
CEVAP:	Hiçbir	şey.	Sürekli	evde	oturuyorum,	yapacak	hiçbir	şey	yok.		

	Soru:	Peki	bundan	sonra	ne	olacak?
CEVAP:	 Cezaevinde	 kaldığım	 sürede	 Kıbrıs’taki	 BM	 Mülteciler	 Yüksek	
Komiserliği’nden	kişiler	gelip	benimle	görüştüler.	Çıktıktan	sonra	da	beni	gelip	
gördüler.	Sığınma	talebinde	bulundum.

Soru:	Peki	burada	kalmayı	düşünüyor	musunuz?
CEVAP:	Hayır,	sanmıyorum.

Soru:	Neden?
CEVAP:	Burada	bulunduğum	süre	içerisinde	polis	bana	hiç	iyi	davranmadı,	hep	
onları	anımsıyorum.	Sahte	pasaport	olayından	dolayı	İstanbul’dan	Ercan’a	gön-
derildiğim	gün,	polis	karakola	gidene	kadar	arabada	beni	çok	kötü	dövdü.

Soru:	Polisin	size	karşı	şiddet	kullandığını	mı	söylüyorsunuz?
CEVAP:	Evet,	önce	ağzıma	vurdular,	sonra	dişlerimin	çıkacağını	fark	edince	de	
bu	sefer	başıma,	mideme	vurmaya	başladılar,	tekme	attılar.

Soru:	Peki	bunu	neden	yapıyorlardı?
CEVAP:	Pasaportu	nasıl	temin	ettiğimi	öğrenmek	istiyorlardı.	Bu	şiddetten	son-
ra	ben	istediklerini	söyleyince	durdular.

Soru:	Ama	sanırım	şimdi	polis	sizinle	uğraşmıyor?
CEVAP:	Cezaevinden	çıktıktan	sonra	bir	ay	içerisinde	4	kez	gelip	beni	kaldığım	



69yerde	kontrol	ettiler.	Suçlular	gibi	fotoğrafımı	da	çektiler.	Bunu	neden	yaptık-
larını	bilemiyorum.	
HAVADİS:	Neden	fotoğrafınızı	çektiklerini	sormadınız	mı?
CEVAP:	Hayır	soramadım,	çünkü	arkadaşça	yaklaşmadılar.

Soru:	Ülken	Kamerun’da	sorunlar	ortaya	çıkana	kadar,	mutlu	bir	hayat	sürdüğünü	söy-
leyebilir	misin?

CEVAP:	Hayır,	asla.	Hiçbir	zaman	kendimi	orada	özgür	hissetmedim.
HAVADİS:	Neden?	
CEVAP:	Bunu	söylemek	istemiyorum,	lütfen	bana	bunu	sormayın.

Soru:	Mülteciliğin	ne	olduğunu	biliyor	musun,	haklarını?
CEVAP:	Pek	fazla	bildiğimi	söyleyemem.	Benim	için	bir	uçağa	binip	ülkemden	
ayrılmak	 yeterli	 idi.	 Benim	ülkemde	 başka	 ülkelerden	 gelen	 ve	 orada	 özgür	
olan	birçok	insan	vardı.	Ben	de	başka	bir	ülkeye	gidersem	özgür	olacağımı	dü-
şündüm,	ancak	bu	kadar	sorunla	karşılaşacağımı	düşünmedim.	

Soru:	Peki	şu	anda	ne	talep	ediyorsun?
CEVAP:	Kendi	kendime	bakabileceğim	kadar	kazanacağım	bir	iş.	Belki	o	zaman	
sorunların	bir	kısmı	geride	kalır.

Soru:	Nasıl	bir	iş	yapabilirsin?
CEVAP:	Ne	iş	olursa	yaparım,	sadece	sağlık	sorunlarımdan	dolayı	inşaatlarda	
çalışamam.

Soru:	Şu	anda	kaldığın	yer	kime	ait?
CEVAP:	Kamerunlu	öğrenci	arkadaşlar	bana	sahip	çıktılar,	evlerini	açtılar.	Be-
nimle	beraber	4	kişi	kalıyoruz	burada.	Şimdi	bir	şekilde	benim	de	kiraya	ortak	
olmam	gerekecek	onların	da	parası	yok,	kaç	zamandır	bana	destek	çıktılar.

Soru:	Adada	bulunduğunuz	6	ay	içerisinde	kimse	size	maddi	yardımda	bulunmadı	mı?
CEVAP:	Hayır,	sadece	ev	arkadaşlarım.
KKTC devletinden hiçbir katkı almadım 

Soru:	KKTC	devletinin	size	hiç	katkısı	olmadı	mı?
CEVAP:	Hayır,	devlet	sadece	beni	dövdü.

Soru:	Peki,	kaldığın	yerde	yeterince	beslenebildiğini	söyleyebilir	misin?
CEVAP:	Yani	iyi	beslendiğimi	söyleyemem.	Bazen	ev	arkadaşlarım	da	pişirecek	
bir	 şey	bulamazlar.	Pişirdiklerinde	bana	da	verirler	ama	bir	 şey	olmadığı	 za-
manlar	karnımı	bisküvi	ile	doyururum.	Yemek	bulmak	sorun.

Soru:	Peki	şimdi	ne	bekliyorsun?
CEVAP:	Benle	ilgili	sürecin	nasıl	gelişeceğini	bilemiyorum.	Bekliyorum.	Artık	ne	
olacağına	BMMYK	karar	verecek.	



70 Bölüm V
Sonuç 
 
	 Mülteci	konusu	dünyada	küresel		olarak	var	olan	bir	olgudur	ve	bu	bağlamda	
KKTC’nin	bu	olgunun	dışında	kalması,	tanınmamış	olmasına	rağmen,	mümkün	değil-
dir.	Mülteci	konusu	özellikle	2.	Dünya	Savaşı	sonrasında	uluslararası	hukuk	tarafından	
etraflıca	düzenlenmiş	 ve	diğer	 insan	hakları	 anlaşmalarıyla	da	alanı	 genişletilmiştir.	
KKTC	mültecileri	koruyan	insan	hakları	anlaşmalarını	kendi	iç	hukukunun	parçası	ha-
line	getirirek	mültecilerin	insan	haklarını	da	korumayı	hukuken	üstlenmiştir.	Özellikle,	
1951	Mülteciler	Sözleşmesi,	AİHS,	İşkenceye	Karşı	Sözleşme,	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	
Sözleşmesi	ve	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Haklar	Sözleşmesi	mültecilerin	haklarını	
da	koruyan	sözleşmelerdir.	
	 KKTC’nin	kendine	özgü	politik	yapısının	da	etken	olmasıyla	beraber,	mülteci-
ler	için	kendine	özgü	bir	sığınma	prosedürü	gelişmiştir.	KKTC’ye	mülteciler	genellikle	
belgesiz	olarak	gelmekte	veya		düzensiz	yollardan	giriş	yapmaktadır.	Bununla	beraber,	
KKTC’ye	üniversite	öğrenimi	yapmaya	gelen	öğrenciler	de	sığınma	başvurusu	yapmak-
tadır.	Sığınma	başvuruları	sivil	toplum	örgütleri	aracılığyla	BMMYK’ya	yapılmaktadır.	
Sığınma	başvurularını	BMMYK	değerlendirmekte	ve	değerlendirme	 sonucu	mülteci	
statüsü	 tanınılan	 başvurucular	 üçüncü	 bir	 ülkeye	 yerleştirilmektedirler.	 KKTC	 otori-
teleri	 ise	sürece	hiç	bir	şekilde	müdahil	olmayıp,	mültecilere	nerdeyse	hiç	denecek	
kadar	destek	sağlamaktadır.	KKTC	otoriteleri,	çoğu	zaman,	belgesiz	mülteciler	için	de	
sınırdışı	kararı		almaktadır.
	 1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	33.	Maddesi	olan	“geri	gönderilmeme”	ilkesi,	
AİHS,	İşkenceye	Karşı	Sözleşme	ve	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Sözleşmesi	ile	mültecilere	
hukuki	olarak	daha	geniş	bir	koruma	sağlamıştır.		Her	ne	kadar	yukarıda	bahsedilen	
sözleşmeler	KKTC	iç	hukukunun	parçası	olsa	da	mültecileri	koruyacak	özel	yasalar	he-
nüz	yapılmış	değildir.	Bununla	beraber,	1951	Mülteciler	Sözleşmesi’nin	zaman	ve	yer	
sınırlandırmasını	kaldıran	1967	Protokolü	de	onaylanmış	değildir.	Özellikle,	mültecile-
rin	yaptığı	“yasadışı	girişlere”	ceza	verilmesi	mültecilerin	yaşadıkları	en	büyük	sorun-
dur.	“Yasa	dışı”	girişlere	verilen	cezalar	hem	mültecilerin	özgürlüklerinden	mahrum	
kalmalarına	 hem	de	haklarında	 sınır	 dışı	 kararı	 alınmasına	 yol	 açmaktadır.	 Bu	bağ-
lamda,	mültecilerin	“yasa	dışı	girişlerine”	ceza	verilmesi	uygulamasının	çağdaş	insan	
hakları	hukuku	çerçevesinde	yeniden	düzenlenmesi	son	derece	zaruri	bir	ihtiyaçtır.
	 	 Mültecilerle	ilgili	olarak	yasaların	olmaması	ve	düzenlemelerin	sadece	
uluslararası	sözleşmelere	dayandırılmaya	çalışılması	mültecilerle	ilgili	olan	meseleler-
de	bir	çok	karmaşıklığa	yol	açmaktadır.	Çünkü,	uluslararası	insan	hakları	sözleşmele-
ri	genel	düzenlemelerdir	ve	uluslararası	sözleşmelere	en	iyi	şekilde	uymak	için	dev-
letlerin	 kendi	 yasalarını	 bu	 sözleşmelere	uygun	hale	 getirmeleri	 gerekmektedir.	 Bu	



71bağlamda,	halihazırda,	KKTC’de	ikamet	etmekte	olan	mültecilerin	hukuki	statüleri	net	
değildir	ve	diğer	haklardan	ne	şekilde	faydalanacakları	da	aynı	ölçüde	belli	değildir.	
Mahkemelere	yaptıkları	başvurular	sonucunda	geri	gönderilmekten	kurtulan	kişilerin	
sağlık,	barınma,	çalışma	hakkı	gibi	ekonomik	ve	sosyal	haklardan	veya	evlenme	gibi	
medeni	haklardan	nasıl	faydalanacakları	da	belirsizdir	ve	ilgili	zamandaki	yönetenlerin	
kararına	kalmıştır.	
	 	 Aynı	zamanda,	adil	yargılama	konusunda,	yargı	yolu	hakkı	gibi	sıkıntı	
yaşanan	noktalarda,	mülteciler	diğer	kesimlere	göre	daha	fazla	mağdur	olabilmekte-
dir.	Özellikle	avukata	erişim	hakkı,	anlayabileceği	bir	dilde	yargılanma	hakkı	ve	yargı	
yolu	hakkı	konusunda	mültecilerin	yaşadıkları	sıkıntıların	giderilmesi	için	uluslararası	
sözleşmelerin	öngördüğü	şekilde	yasal	düzenlemelerin	yapılması	gerekmektedir.	
	 Mülteci	konusunda	yönetenlerin	yanında	halkın	da	yeterince	bilgilendirildiği-
ni	söylemek	güçtür.	Medyanın	mülteci	meselelerini	gerektiği	şekilde	aktarmaması	ve	
aynı	zamanda,	KKTC’de	sadece	son	zamanlarda	gündeme	gelmesi	sebebiyle,	mülteci-
lerle	yapılan	röportajlardan	ve	sivil	toplum	örgütlerinin	mültecilere	yeterince	destek	
vermemesinden	de	anlaşılacağı	üzere	halkın	da	mülteciler	konusunda	çok	pozitif	bir	
yaklaşımı	olduğunu	söylemek	zordur.	Bu	bağlamda,	mültecilerin	haklarını	koruyan	ya-
saların	yapılması	yanısıra,	mülteci	konusunda	bilincin	arttırılması	için	bütüncül	bir	po-
litika	izlenerek	mültecilik	konusunda	bilinç	arttırma	çalışmaları	devlet	ve	sivil	toplum	
örgütleri	işbirliği	ile	yapılması	gerekmektedir.	
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83INTRODUCTION
Cyprus	 is	 located	 in	 a	 region	 which	 has	 been	 convenient	 for	 refugees	

throughout	 	 history.	 After	 the	 1917	 Revolution,	 people	 who	 fled	 from	 Russia	
or	 from	 Arabic	 countries	 took	 refuge	 in	 Cyprus1.	 At	 the	 time	 of	 World	 War	 II,	
when	 Nazi’s	 terrorised	 Europe;	 approximately	 two	 thousand	 Polish	 refugees	
came	 to	 Cyprus	 in	 1940,	 sheltered	 until	 the	 end	 of	 the	 war.2	 Today,	 due	 to	 its	
proximity	 to	problematic	 regions	 and	oppressive	 governments	of	 the	Middle	 East,	
Cyprus	 remains	 an	 easy	 access	 country	 for	 refugees	 compared	 to	 other	 places.	 
									Due	to	the	lack	of	information	in	the	general	public	and	the	media	in	North	Cyprus,	
the	 issue	of	 refugees	 is	often	associated	with	human	smuggling	and	 the	problems	
faced	by	refugees	are	thus	neglected.	Each	time	a	person	enters	the	TRNC	through	
“illegal”	or	rather	“unregulated”	ways,	s/he	is	mentioned	as	a	refugee	in	the	media,	
therefore,	 people	who	might	 have	migrated	 for	 economical	 reasons	 are	 confused	
with	those	who	could	be	a	refugee.3

As	mentioned	above,	migrant	and	refugee	are	both	different	statuses	at	least	
in	legal	terms,	however,	migrants	and	refugees	are	categorised	under	the	same	title	
in	North	Cyprus.	That	said,	it	is	important	to	stress	that	there	is	no	indicator	that	in	
such	migration	movements,	people	and/or	groups	which	differ	from	one	another	in	
terms	of	legal	status,	should	be	placed	in	the	same	legal	category	no	matter	whether	
they	are	seeking	refuge	or	migrating	at	the	same	time	for	other	reasons.	Therefore	it	
should	be	taken	into	account	that	taking	a	shortcut	to	define	these	categories	without	
considering	these	people’s	refugee	applications	carefully	and	in	line	with	international	
norms	could	be	dramatically	misleading.	Also,	the	absence	of	a	positive	refugee	policy	
or	vision	of	 the	authorities	 in	North	Cyprus	urged	us	 further	 to	address	 this	 issue.	
Especially	after	the	change	of	government	in	April	2009,	the	right	of	non-refoulement	
which	is	the	most	fundamental	right	of	refugees	have	not	been	respected.	Moreover,	
the	limiting	factor	of	of	the	ongoing	non	recognition	problem	cast	a	shadow	over	the	
possibility	 of	 cooperation	between	 the	North	Cyprus	 authorities	 and	 international	
organizations	 and	 constrains	 international	 control	 on	 human	 rights	 issues.	 Also,	
the	 fact	 that	 the	political	 structure	 is	hampered	by	 the	Cyprus	 issue	 results	 in	 the	
negligence	of	refugee	rights.

1.  Gürkan, Haşmet Muzaffer Kıbrıs Tarihinden Sayfalar, Galeri Kültür Publications, 2006, p. 184.
2.  Ibid, p. 185.
3.  2 Yılda 700 Mülteci, Kıbrıs Gazetesi, 28 January 2008, p 2. (http://www.kibrisgazetesi.com/

print.php?news=49192) (Last available on:10/05/2011), Yakar, Deniz, “10 Yılda 2357 Mülteci”, 
Halkın Sesi Gazetesi, 25 January 2011, p. 5. 



84 Part I
1) Refugees and Definition of Human Rights for Refugees

1951	Refugee	Convention	relating	to	the	Status	of	Refugees	defines	refugee	
as	 “owing	 to	 well-founded	 fear	 of	 being	 persecuted	 for	 reasons	 of	 race,	 religion,	
nationality,	membership	of	a	particular	social	group	or	political	opinion,	[a	refugee]	is	
outside	the	country	of	his	nationality	and	is	unable	or,	owing	to	such	fear,	is	unwilling	
to	avail	himself	of	the	protection	of	that	country;	or	who,	not	having	a	nationality	and	
being	outside	the	country	of	his	former	habitual	residence	as	a	result	of	such	events,	
is	unable	or,	owing	to	such	fear,	 is	unwilling	to	return	to	 it.”	4	For	any	individual	to	
obtain	refugee	status,	initially	they	are	required	to	apply	to	a	state	or	to	UN’s	refugee	
body;	UNHCR.	While	their	application	is	being	processed,	they	have	the	right	to	be	
protected	by	the	international	refugee	law	and	cannot	be	deported	to	their	country	
of	origin.	Migrants	however	are	those	who	migrate	to	another	country	through	legal	
or	illegal	ways	and	reside	with	or	without	relevant	authorities’	permission.

Migration	is	a	global	phenomenon	today.	Refugees	who	are	not	safe	in	their	
countries	 have	 a	 special	 position	 among	 other	migrating	 groups	 and	 they	 require	
international	protection	 in	terms	of	 legal	and	ethical	values.	According	to	the	data	
provided	by	the	UNHCR,	there	are	15.2	million	refugees	in	the	world	under	the	auspices	
of	the	UN	by	the	end	of	2010.5	It	is	very	often	that	refugees	have	to	leave	their	home	
behind,	 lose	their	 loved	ones,	 their	 lives	are	at	stake,	 face	torture	or	 ill	 treatment.	
After	facing	oppression	in	their	country,	refugees	along	with	other	foreigners	often	
become	a	subject	of	 fascism	and	discrimination	and	victims	of	 racism,	xenophobia	
and	 physical	 violence.	 Moreover,	 they	 have	 trouble	 with	 primary	 rights	 such	 as	
housing,	education	and	health.	Undoubtedly	among	refugees,	women	and	children	
are	the	ones	who	suffer	the	most	from	war,	cruelty	and	migration.	After	leaving	their	
countries	behind	refugee	children	continue	to	suffer	in	the	country	they	take	refuge	
in	through	exploitation,	lack	of	education	and	sexual	violence.

In	an	international	document	the	term	refugee	was	defined	for	the	first	time	
while	1951	Refugee	Convention	and	defined	the	term	of	persecution.	However	there	
is	 no	 universally	 adopted	 definition	 of	 persecution.	 Within	 the	 context	 of	 Article	
14	of	Universal	Human	Rights	Declaration	alongside	the	Article	33	of	1951	Refugee	
Convention,	all	 the	practices	 (either	done	by	 the	state	or	external	actors)	 that	are	
directed	at	one’s	right	to	life	and	are	related	to	the	violation	of	the	right	to	liberty	and	
security,	the	risk	of	being	tortured,	inhumane	punishment	and	treatment	and	general	

4.  1951 Convention Article 1
5. 	 UNHCR,	 “2009	 Global	 Trends,	 Refugees,	 Asylum	 Seekers,	 Returnees,	 Internally	 Displaced	 and	
Stateless	 Persons”,	 15	 June	 2010,	 p	 4	 (http://www.unhcr.org/4c11f0be9.html).	 (Last available on 
06/012/2011).		



85violation	of	fundamental	human	rights	can	be	deemed	as	persecution.	However	each	
refugee	story	should	be	evaluated	in	line	with	their	individual	historical,	geographical	
and	ethnic	background.	

Excluding	and/or	oppressing	a	person	depending	on	their	‘race’,	ethnic	background,	
nationality,	religion	and	political	opinion	are	the	factors	that	often	lead	to	persecution.	
As	a	matter	of	 fact	 these	characteristics	are	 internal	 to	a	person’s	being	and	are	a	
subject	of	fundamental	human	rights.	Below	are	the	summary	of	mentioned	internal	
characteristics: 6

‘Race’:	Though	the	term	race	has	not	been	defined	in	the	1951	Refugee	Convention,	
according	 to	 the	 Article	 1	 of	 	 the	 International	 Convention	 on	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	
Racial	 Discrimination,	 race	 is	 related	 to	 “colour,	 ancestry	 or	 national	 or	 ethnic	 roots”.	 On	 a	
more	subjective	note,	this	term	also	includes	the	membership	to	a	social	group	which	forms	a	
minority	within	a	greater	population	on	the	grounds	of	common	ancestry.	

Nationality: In	a	narrow	sense,	nationality	should	not	be	understood	merely	as	citizenry	
and	 it	 terms	of	 the	 refugee	protection	should	be	understood	belonging	 to	a	cultural,	ethnic	
or	language	group.	Therefore	it	is	often	used	interchangeably	with	the	term	race.	It	does	not	
matter	whether	the	group	is	big	or	small	or,	whether	the	members	are	documented.	Negative	
approaches	towards	national	minorities	can	be	evaluated	within	this	context.		

Religion:	A	person	who	faces	oppression	and	cruelty	 for	 the	belief	system	s/he	feel	
whether	it	is	monotheist	or	not	any	falls	under	this	category.

Membership in a particular social group:	The	1951	Refugee	Convention did	not	define	
the	frame	of	‘particular	social	group’	and	left	it	as	an	open	ended	matter.	UNHCR	on	the	other	hand	
developed	a	definition	as	follows:

	 “Particular	social	group”	means	a	group	of	people	who	share	some	characteristic	which	
distinguishes	them	from	society	at	large.		That	characteristic	must	be	unchangeable,	
either	because	 it	 is	 innate	or	otherwise	 impossible	to	change	or	because	 it	would	
be	wrong	to	require	the	individuals	to	change	it.		Thus,	where	a	person	holds	beliefs	
or	has	values	such	that	 requiring	 them	to	renounce	them	would	contravene	their	
fundamental	human	rights,	they	may	in	principle	be	part	of	a	particular	social	group	
made	up	of	like-minded	person.7 

Different	groups	from	different	places	can	face	oppression	at	times.		For	instance,	violent	acts	
based	on	gender	discrimination	such	as	female	mutilation,	sexual	slavery	or	gay	people	can	fall	under	
this	title.	Invariably,	if	the	level	of	suppression	and	threats	faced	by	women	turns	to	be	oppressive	and	
cruel,	to	that	end	women	can	be	deemed	as	members	of	a	particular	social	group.	

Political thought:	 Freedom	of	 thought	 is	 a	 fundamental	 human	 right	 guarded	by	many	
international	conventions	on	human	rights.	It	is	possible	to	categorise	this	issue	as	well	if	a	person	
is	facing	a	risk	of	oppression	by	the	state	owing	to	their	thoughts.

Fear for rightful reasons:	It	is	to	evaluate	the	influence	of	the	objective	circumstances	in	
the	country	of	origin	of	a	refugee	over	their	psychological	state.	The	fundamental	point	herein	is	
to	prove	the	fear	of	facing	persecution.	Fear	does	not	only	refer	to	the	fear	of	recurrence	of	those	

6.  Covenant on Legal Status of refugees, article 1
7.  Aleinikoff T. Alexander, “MEMBERSHIP IN A PARTICULAR SOCIAL GROUP”: 

ANALYSIS AND PROPOSED CONCLUSIONS,p. 6. 



86 who	faced	cruelty	before	but	also	the	possibility	to	face	persecution	due	to	the	political	situation	
in	their	country.	

To be out of the country of origin:	In	order	for	a	decision	to	be	made	on	refugee	status	of	
a	person,	it	is	required	from	the	person	to	have	made	his/her	application	in	another	country.	This	is	
the	main	factor	that	differentiates	internally	displaced	people	from	refugees.8

 The	1951	Refugee	Convention	framed	the	rights	of	the	refugees	and	guarded	
the	principle	of	non-refoulement.	Today,	both	1951	Refugee	Convention	and	also	the	
1967	Protocol;	which	removed	the	time	and	geographical	limitation	of	the	1951	Refugee	
Convention,	 are	adopted	by	141	 countries.9	Besides	 the	 right	 to	non-refoulement,	
the	1951	Refugee	Convention	also	provides	refugees	with	some	other	social	rights.	
According	to	the	Convention,	refugees	without	facing	discrimination	(Article	3)	and	in	
light	of	the	exceptional	measures	for	their	country	of	origin	(Article	8)	have	the	right	
of	freedom	of	religion	(Article	7),	freedom	of	benefiting	civil	rights	(Article	13),	right	
to	acquisition	of	movable	and	immovable	property	(Article	13),	artistic	and	industrial	
property	 (Article	14),	 right	 to	association	(Article	15),	access	 to	courts	 (Article	16),	
wage	earning	employment	(Article	17),	self-employment	in	agriculture,	handicrafts,	
industry	and	commerce	(Article	18),	practising	liberal	profession	(Article	19),	right	to	
rationing	(Article	20),	right	to	housing	(Article	21),	right	to	public	education	(Article	
22),	right	to	public	relief	(Article	23),	right	to	benefit	from	labour	legislation	and	social	
security	 (Article	 24).	Moreover,	 the	1951	Refugee	Convention	also	 encumbers	 the	
states	 to	 take	some	administrative	measures	 in	order	 to	protect	 refugee	rights.	To	
that	end,	if	a	refugee	needs	the	assistance	of	a	foreign	country’s	officials	in	order	to	
benefit	from	their	right,	the	states	who	adopted	the	Convention	are	legally	obliged	
to	provide,	allow	and/or	guarantee;	administrative	assistance	(Article	25),	freedom	of	
movement	just	as	any	other	foreigner	(Article	26),	identity	papers	(Article	27),	travel	
documents	if	there	are	no	important	obstacles	regarding	for	instance	national	security	
or	public	order	(Article	28),	not	to	request	fiscal	charges	any	higher	than	those	which	
are	or	may	be	levied	on	their	nationals	 in	similar	situations	(Article	29),	transfer	of	
assets	in	case	they	obtain	refugee	status	in	another	country	(Article	30),		not	to	apply	
restrictions	to	the	movements	of	such	refugees	other	than	those	which	are	necessary,	
all	the	necessary	facilities	to	obtain	admission	to	another	country	(Article	31.2)	and	
finally;	facilitate	the	assimilation	and	naturalisation	of	refugees	(Article	34).

2) Relating of  Refugee Status with Other Concepts

8.  Kılıç, Taner, ‘Bir İnsan Hakkı Olarak İltica’, p 9. http://www.multeci.org.tr/images/stories/pdf/
br%20nsan%20hakki%20olarak%20ltca.%20av.%20taner%20kl.pdf (Last available on: 10/05/2011).
9.  http://www.unhcr.hk/files/useful_resources/Important_documents/StatesParties_to_1951_

Convention_as_of_Oct08.pdf (Last available on: 10/05/2011).



87The	 Article	 1	 of	 1951	 Refugee	 Convention	 describes	 refugee	 as	 “[people	
who...]	owing	to	well-founded	fear	of	being	persecuted	for	reasons	of	race,	religion,	
nationality,	membership	of	a	particular	 social	group	or	political	opinion,	 is	outside	
the	country	of	his	nationality	and	is	unable	or,	owing	to	such	fear,	is	unwilling	to	avail	
himself	of	the	protection	of	that	country;	or	who,	not	having	a	nationality	and	being	
outside	 the	 country	of	his	 former	habitual	 residence	as	a	 result	of	 such	events,	 is	
unable	or,	owing	to	such	fear,	is	unwilling	to	return	to	it”10

Asylum	 seeker	 is	 a	 term	 used	 to	 describe	 people	 whose	 refugee	 status	
application	is	still	on	hold,	in	other	words	not	yet	concluded.	People	who	are	waiting	
an	answer	for	the	asylum	application	and	have	not	yet	applied	for	the	refugee	status	
are	 also	 defined	 as	 asylum	 seekers.	When	 the	 asylum	 process	 is	 on	 hold,	 asylum	
seekers	should	be	able	to	benefit	from	the	non-refoulement	principle	and	have	right	
to	be	treated	humanely.	If	the	decision	concludes	that	the	person	in	question	meets	
the	 requirements	 to	 be	 a	 refugee,	 then	 s/he	 is	 considered	 as	 a	 refugee	 from	 the	
beginning.	That	is	to	say,	the	recognition	of	the	refugee	status	is	about	announcement	
and	statement	of	this	status.11

Migrant: Migrants	are	outside	all	 the	political	 criteria	of	 international	 legal	
documents	listed	of	above.	It	is	a	person	who	is	seeking	a	more	prosperous	life	and	
migrated	from	their	country	of	origin	merely	for	economic	reasons.	Migrants	continue	
to	benefit	 from	the	protection	of	 their	country	of	origin	and	travel	with	their	own	
will.	Depending	on	the	migration	policy	in	force,	countries	may	or	may	not	accept	a	
migrant	application.12

Internally	displaced	people,	as	described	by	the	UN	on	April	1998	in	Guiding 
Principles on Internal Displacement are	“[as	a]	consequence	of	traumatic	experiences	
with	violent	conflicts,	gross	violations	of	human	rights	and	related	causes	 in	which	
discrimination	 features	significantly,	people	who	had	to	flee	 from	their	 living	area,	
however	could	not	cross	borders	of	any	internationally	recognised	country”.	Though	
this	concept	coincides	with	the	political	criterias	which	define	the	notion	of	refugee,	
it	differs	by	referring	to	those	who	did	not	or	could	not	leave	their	country.13

Refugees sur place:  Persons	who	were	 not	 refugees	when	 they	 left	 their	
countries	of	origin,	but	who	become	refugees	at	a	later	date,	owing	to	intervening	
events	in	their	country	of	origin.	They	may	owe	their	fear	of	presecution	related	to	
developments		in	the	country	of	origin,	such	as	through	a	coup	d	‘état,	or	to	bona	fide	
political	activities	undertaken	in	the	country	of	refuge.14

10.  http://www.unhcr.hk/files/useful_resources/Important_documents/StatesParties_to_1951_
Convention_as_of_Oct08.pdf, p. 5, (Last available on 10/05/2011).
11. 		Ibid	8, p	7.
12. 	Ibid.
13. 	Ibid.
14. 	Ibid.



88 Temporary Protection: Nations	sometimes	offer	‘temporary	protection’	when	
they	experience	a	sudden	mass	 influx	of	people,	and	their	 regular	asylum	systems	
face	being
overwhelmed.15 

 Subsidiary Protection:	 Subsidiary	protection	 can	be	 given	 to	 a	person	who	
does	not	meet	the	legal	definition	of	a	refugee	under	the	1951	Refugee	Convention.	
Three	 grounds	 exist	 for	 giving	 subsidiary	 protection.	 They	 include	when	 a	 person	
faces:	(1)	the	death	penalty	or	execution	in	their	country;	(2)	torture,	inhumane	or	
degrading	treatment	or	punishment;	and	(3)	threats	from	an	international	or	armed	
conflict.	This	status	created	across	the	EU	by	a	directive.16 

PART	II
Asylum Procedure in North Cyprus 

1) Ways to Enter North Cyprus by Asylum Seekers
Some	of	the	people	who	applied	for	refugee	status	and	are	residing	in	North	Cyprus	
came	 to	 North	 Cyprus	 with	 the	 help	 of	 human	 smugglers	 and	 through	 so-called	
‘irregular’	ways.	Moreover,	there	are	some	university	students—mostly	Palestanian—
who	applied	 for	asylum	also.	 Similarly,	 there	are	 those	who	entered	North	Cyprus	
through	official	ways	and	applied	to	UNCHR	for	asylum.

2) Procedure for Defining Refugee Status and Figures
Refugee	 status	 determination	 means	 an	 examination	 by	 a	 government	

authority	or	UNHCR	whether	an	individual	who	has	submitted	an	asylum	application	
or	otherwise	expressed	his	or	her	need	for	international	protection	is	indeed	a	refugee		
that	 is,	whether	 his	 or	 her	 situation	meets	 the	 criteria	 specified	 in	 the	 applicable	
refugee	definition.

The	primary	responsibility	for	identifying	those	who	come	within	the	refugee	
definition,	and	thus	for	ensuring	that	refugees	can	actually	benefit	from	international	
protection	and	enjoy	the	rights	and	entitlements	which	are	attached	to	refugee	status	
lies	with	the	country	in	which	such	persons	have	sought	asylum.		In	certain	countries	
which	are	Party	to	the	1951	Refugee	Convention	and/or	1967	Protocol,	but	where	

15.  The 1951 Refugee Convention, Questions and Answers,UNHCR, p 14), http://www.unhcr.
org/3c0f495f4.html, Last available on: 7/5/2011.

16.  Adam, Jane Seeking Refuge in Human Rights, Qualifiyng for  Subsidiary Protection in the 
European Union,p.11, (http://www.forcedmigration.org/events/prague2004/mcadam-paper.pdf) 
(Last available on 07/05/2011)
.



89national	 asylum	determination	procedures	 have	not	 yet	 been	 established,	UNHCR	
conducts	refugee	status	determination	on	behalf	of	the	State.17

Currently,	no	legislation	is	 in	effect	to	regulate	asylum	applications	in	TRNC.	
Due	to	the	fact	that	TRNC	is	a	de facto	state,	UNCHR	have	not	had	any	direct	relation	
with	TRNC.	However,	until	2008	 through	 the	agency	of	Humanitarian	Aid	Mission,	
and	since	March	2009	through	the	agency	of	TCHRF	and	RRA,	asylum	applications	are	
being	delivered	to	and	examined	by	the	Cyprus	branch	of	UNHCR.		TCHRF	and	RRA	
also	work	to	secure	other	rights	of	refugees	and	asylum	seekers.	The	absence	of	other	
organizations	whose	focus	is	to	support	refugees	and	asylum	seekers	is	noticeable.

Most	of	the	asylum	applications	made	to	the	UNCHR	are	by	Iraqi	of	Palestinian	
origin	 refugees.	Also,	 there	are	asylum	applications	 from	nationals	of	Afghanistan,	
Bangladesh,	 Cameroon,	 Iran,	 Palestine	 and	 Turkmenistan.	 Many	 other	 Iraqis	 of	
Palestinian	origin	made	their	asylum	application	to	UNHCR	when	they	were	 in	 the	
north	Cyprus	and	later	on	they	crossed	to	the	south.	Due	to	the	recent	developments	
in	Syria	led	to	increase	applications	made	by	Syrians.

	 Those	who	come	to	the	north	Cyprus,	get	the	chance	to	reach	UNHCR,	make	
an	 asylum	 application	 and	 obtain	 admission	 are	 resettled	 in	 a	 third	 country	 that	
accept	refugees.	Those	who	do	not	get	admission	can	be	deported	to	their	country	of	
origin.

Asylum Applicants by Country

17.  UNHCR, “Refugee Status Determination” Identifying Who is a Refugee, Self Study Module 2, 
2005, http://www.unhcr.ie/pdf/43144dc52.pdf (Last available on 2/02/2011).
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Asylum Applications by Year

Asylum Applications by Gender
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It	takes	between	one	to	two	years	for	UNCHR	to	examine	an	asylum	application	
and	those	who	obtain	refugee	status	are	resettled	into	a	third	country	within	one	to	
three	years.	Asylum	seekers	have	the	right	to	appeal	if	their	application	is	rejected	by	
the	UNHCR.

Despite	the	lack	of	any	legal	regulations,	refugees	from	Iraq	and	Palestine	were	
allowed	to	reside	in	the	TRNC	until	2009.	According	to	the	records	of	the	RRA,	though	
the	exact	numbers	are	unknown,	authorities	took	deportation	decisions	against	more	
than	30	asylum	seekers.	In	2010,	3	asylum	applicants	were	deported18	and	in	2011	the	
decision	for	the	deportation	of	25	people	was	taken	and	executed.19	These	numbers	
are	only	those	known	by	the	RRA’s	and	actual	numbers	are	estimated	by	the	RRA	to	
be	significantly	higher.20	Moreover,	the	RRA	officials	were	also	 informed	that	many	
asylum	seekers	were	not	admitted	at	 the	ports.21	As	mentioned	 in	“Ways	 to	Enter	
Cyprus	by	Asylum	Seekers”	section,	refugees	are	being	deported	from	the	TRNC	in	
contradiction	to	the	1951	Refugee	Convention	for	either	entering	the	country	in	so-

18.  Faika Deniz Paşa, “Report For The Year 2010 Asylum seekers and Refugees in Northern Cyprus” 
2010 Report, Nicosia,2011, p 13.
19.  Faika Deniz Paşa ve Cemre İpciler, “Report For The Year 2010 Asylum seekers and Refugees in 

Northern Cyprus” 2012 Report. 
20. 	Interview	with	MHD Project coordinator Utku Beyazıt, 28/02/2011.
21. 	Ibid.



92 called	‘irregular’	ways	and/or	because	they	are	sentenced	to	prison.
Most	of	the	refugees	who	enter	North	Cyprus	through	so-called	irregular	or	

regular	ways	come	to	North	Cyprus	with	the	aim	of	crossing	to	the	RoC	which	has	a	
more	structured	refugee	policy.	As	stated	in	2007	Annual	Green	Line	Report	
		 	According	to	the	data	submitted	by	the	authorities	of	the	Republic	of	Cyprus	
the	number	of	 illegal	 immigrants	detained	after	crossing	 the	Green	Line	 increased	
from	725	in	2002	to	3796	in	2003	and	5287	in	2004	before	decreasing	again	to	a	level	
of	5191	 in	2005	and	3778	 in	2006.	 In	the	reporting	period	2844	 illegal	 immigrants	
(more	than	97	%	of	all	illegal	immigrants	detained)	are	reported	by	the	Cypriot	Police	
to	have	entered	the	government	controlled	areas	across	the	Green	Line,).22	According	
to	 the	 2008	 EU	Annual	 Green	 Line	 Report	 The	 number	 of	 third	 country	 nationals	
crossing	the	Line	illegally	remains	an	area	of	serious	concern.	In	the	reporting	period,	
according	to	the	data	submitted	by	the	authorities	of	the	Republic	of	Cyprus,	the	total	
number	of	detected	(or	apprehended)	illegal	immigrants	more	than	doubled	(increase	
from	2919	to	5844),	reaching	the	highest	level	ever.23 According	to	the	EU	Green	Line	
Report	which	covered	the	years	2008	and	2010	partially	CYPOL	figures	from	May	2009	
to	April	2010	 indicate	a	54%	decrease	 in	 illegal	migration	across	the	Line	from	the	
northern	part	of	Cyprus	to	the	government-controlled	areas.	2,546	 illegal	migrants	
were	apprehended	within	the	government-controlled	areas	(excluding	those	refused	
crossing	 at	Green	 Line	 crossing	 points)	 down	 from	5,560	 illegal	 immigrants	 in	 the	
previous	period.24

	 In	 order	 to	 prevent	 “illegal”	 crossings	 to	 the	Republic	 of	 Cyprus	 controlled	
areas,	Turkish	Cypriot	authorities	 took	measures	such	as	not	allowing	 the	entry	of	
many	 asylum	 seekers	 through	 legitimate	 ports	 and	 took	 the	 deportation	 decision	
against	 those	 who	 entered	 “illegally”.	 Despite	 the	 requests	 of	 the	 RRA	 from	 the	
Ministry	of	 Internal	Affairs	to	provide	 information	on	how	many	people	have	been	
deported	for	the	reason	above,	no	information	was	provided.

PART III
Human Rights of Refugees in North Cyprus within the context of International 

22.  Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and 
the situation resulting from its application (20/09/2007), p 5, http://ec.europa.eu/cyprus/documents/
turkish_community/glr20report_en_act20clean.pdf,   (Last available on 18/11/2010).

23.  Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and 
the situation resulting from its application and Technical Annexes (Brussels, 27/8/2008), p 4
http://ec.europa.eu/cyprus/documents/information/glr_report.pdf, (Last available on 18/11/2010).

24.  Report from the Commission to the Council, Annual Report on the implementation of Council 
Regulation (EC) 866/2004 of 29 April2004 and the situation resulting from its application  and 
Technical Annex  (Brussels 21.9.2010), page 4. <http://ec.europa.eu/cyprus/documents/turkish_
community/gl_annual_report.pdf>  (Last available on 18/11/2010).



93Conventions  that  Protect Rights of Refugees
1)	 International	Conventions	in	TRNC	Domestic	Law	and	International	

Conventions	that		Protect	of	Refugees
a)	 International	Conventions	in	TRNC	National	Law

The	Constitution	defines	the	status	of	international	treaties	within	the	TRNC	
domestic	law.	Regarding	article	indicates	that	“International	treaties	which	have	been	
duly	put	 into	operation	shall	have	the	force	of	 law.	Recourse	cannot	be	had	to	the	
Supreme	Court	sitting	as	the	Constitutional	Court	in	respect	of	such	treaties	on	the	
grounds	 of	 unconstitutionality”25	 Though	 the	 Constitutional	 Court	 interpreted	 the	
article	in	question	within	the	in	the	case	of		National	Unity	Party	(UBP)	versus	the	TRNC	
Parliament,	it	is	confirmed	that	the	European	Convention	of	Human	Rights	is	part	of	
the	domestic	law.	In	this	case	the	Constitutional	Court	interpreted	that	“International	
treaties	which	have	been	duly	put	into	operation	in	TRNC	do	not	only	have	the	force	
of	 law	 but	 also	 there	 is	 no	 question	 of	 litigation	 to	 the	 Constitutional	 Court	with	
the	claim	of	these	treaties	being	contrary	to	the	Constitution.	In	other	words	these	
treaties	are	level	with	the	Constitution	and	are	superior	to	the	other	laws”26

The	1951	Refugee	Convention	and	the	ECHR	which	protect	the	human	rights	
of	the	refugees	had	been	adopted	by	the	Republic	of	Cyprus.	Also	the	constitutional	
Court	held	in	the	same	case,	“The	1950	European	Human	Rights	Convention	and	its	
Protocol	1	has	been	ratified	by	Republic	of	Cyprus	with	the	law	39/62	which	has	been	
ratified	 in	 accordance	with	 the	 criteria	 of	 the	 article	 90	of	 our	 Constitution.....The	
statute	numbered	as	39/62	 is	still	valid	 in	accordance	with	the	temporary	article	4	
of	our	Constitution	and	it	is	an	important	part	of	our	legislation	which	us,	the	TRNC	
courts,	are	bound	to	apply”.		On	the	other	hand,	the	High	Court	has	not	made	any	
judgements	regarding	the	application	of	CAT,	ICCPR	and	ICESCR	within	the	domestic	
law.	 However,	 in	 an	 another	 case27	 the	 High	 Court	 has	 taken	 into	 consideration	
Convention	on	Children’s	Rights	where	it	has	same	status	with	the	above	mentioned	
conventions.	On	the	other	hand		High	Administrative	Court		has	developed	the	above	
mentioned	 judgement	 of	 the	 Constitutional	 Court	 and	 it	 has	 given	 the	 following	
judgement	 regarding	 the	 effects	 of	 these	 conventions	 on	 domestic	 law	 and	 their	
application;	

	(a)The	international	conventions	which	have	been	ratified		in	accordance	with	
the	necessary	legal	procedures	are	a	part	of	the	domestic	law	and	the	directly	
applicable	 regulations	 of	 the	 international	 conventions	 are	 automatically	
implemented	in	domestic	law.	

25.  TRNC Constitution 90. article 5.subsection.
26.  Constitutional Court, “3/2006, Ulusal Birlik Partisi vs. KKTC Cumhuriyet Meclisi”, 21/06/2006.
27. 	Court	of	Criminal	Appeal,	17/2005.



94 (b)	The	 international	conventions	are	applicable	even	 if	 they	are	contrary	 to	
the	constitution	and	claims	of	unconstitutionality	 cannot	be	made	 for	 these	
conventions.

(c)	If	the	International	Conventions	are	in	conflict	with	the	domestic	law,	than	
the	regulations	of	the	International	Conventions	are	to	be	applied.		

(d)	After	the	ratification	of		International	Conventions	no	regulations	contrary	to	
these	conventions	can	be	made	within	the	domestic	law	including	the	statutes	
and	 Constitution.	 (Regulations	 which	 are	 aimed	 to	make	 these	 conventions	
void	or	voidable,	directly	or	indirectly).	The	Convention	regulations	continue	to	
be	applicable	within	the	domestic	law.		

After	the	decision	of	the	ECtHR	on	Loizidou	vs.	Turkey	case	which	states	that	Turkey	
has	a	extra	territorial	responsibility	 in	North	Cyprus	within	the	framework	of	ECHR	
and	is	responsible	for		human	rights	violations.	As	a	result,	this	case	has	opened	the	
door	to	cases	brought		to	the	ECtHR.	28	This	decision	was	confirmed	later	on	by	the	
several	other	cases	which	was	taken	to	the	ECtHR. 29

b) International Conventions that  Protect of Refugees
Apart	from	the	ECHR	and	1951	Refugee	Convention,	in	1996	the	Convention	

on	the	Elimination	of	all	Forms	of	Discrimination	against	Women	and	Convention	on	
the	Rights	of	the	Child,	in	2004	the	ICCPR	and	ICESCR,	International	Convention	on	
Elimination	of	All	Kinds	of	Racial	Discrimination	were	ratified	by	the	TRNC	Parliament	
and	became	domestic	law.	

1951 Refugee Convention: This	convention	was	adopted	by	the	UK	 in	1954	
during	the	time	when	Cyprus	was	a	colony	of	the	UK.	Again	in	1954	a	declaration	was	
made	by	the	UK	authorities	to	broaden	the	territory		in	terms	of	implementation	of	
the	1951	Refugee	Convention		and	include	the	colonised	territories	as	well.	According	
to	Article	8	of	the	Treaty of Establishment30 of	the	Republic	of	Cyprus,	international	
responsibilities	and	duties	of	the	UK	over	Cyprus	with	regards	to	international	treaties	
was	taken	over	by	the	Republic	of	Cyprus.	

Undertaking	 the	 implementation	 of	 1951	 Refugee	 Convention	 was	 also	
declared	by	the	Republic	of	Cyprus	in	May	the	16th,	1963	to	the	UN	General	Secretary.	
In	that	sense,	within	the	framework	of	the	provisional	Article	4	of	the	Constitution,	

28.  ECtHR, 15318/89, Loizidou vs. Turkey, 18.12.1996.
29.  ECtHR, 25720/02 Amer vs Turkey, 13/01/2009 , ECtHR, 28940/95, Foka vs. Turkey, 24/06/2008.
30.   1. All international obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom shall 

henceforth, in so far as they may be held to have application to the Republic of Cyprus, be assumed 
by the Government of the Republic of Cyprus.
2.The international rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom 
in virtue of their application to the territory of the Republic of Cyprus shall henceforth be enjoyed by 
the Government of the Republic of Cyprus



95which	is	in	effect	in	relation	to	the	decision	made	the	Constitutional	Court	on	the	case	
between	UBP	and	the	TRNC	Parliament;	the	1951	Refugee	Convention	is	currently	in	
effect	and	it	is	part	of	the	domestic	law.

The	1951	Refugee	Convention	 relating	 to	 the	Status	of	Refugees	 is	 the	key	
legal	document	 in	defining	who	 is	 a	 refugee,	 their	 rights	 and	 the	 legal	obligations	
of	 states.	The	1967	Protocol	 removed	geographical	and	 temporal	 restrictions	 from	
the	 Convention.31	 The	UNHCR	 is	 authorised	 to	 organize	 international	 activities	 for	
the	protection	of	refugees,	lead	similar	activities	and	propose	worlwide	solutions	to	
refugee	problems.	The	actual	aim	of	the	UNHCR	is	to	safeguard	the	rights	and	welfare	
of	 refugees.	 The	 UNHCR	 strives	 for	 the	 rights	 of	 asylum	 seeking,	 secure	 housing	
outside	their	home	country	and	voluntary	repatriation.	32

UNHCR	 ,	 acting	under	 the	 authority	 of	 the	General	Assembly.	 	 Function	of	
UNHCR	to	provide	international	protection,	under	the	auspices	of	the	United	Nations,	
to	refugees	who	fall	within	the	scope	of	the	present	Statute.	It	is	the	role	of	UNHCR	
to	seek	permanent	solutions	for	the	problem	of	refugees	by	assisting	Governments	
and,	 subject	 to	 the	approval	of	 the	Governments	concerned,	private	organizations	
to	facilitate	the	voluntary	repatriation	of	such	refugees,	or	their	assimilation	within	
new	 national	 communities.33	 The	 decisions	 of	 the	 UNHCR	 Executive	 Committee	
(EXCOM),	established	in	1958,		are	important	resources	in	the	way	of	constituting	and	
developing	refugee	rights.

The	European	Convention	on	Human	Rights	

The	ECHR	is	currently	in	force	according	to	the	provisional	Article	4	of	the	Constitution.

The	 ECHR	 is	 an	 international	 treaty	 protecting	 human	 rights	 and	 fundamental	
freedoms	in	Europe.	Any	person	who	believes	that	his/her	rights	have	been	violated	
under	the	Convention	by	a	state	party	can	take	the	case	to	the	ECtHR,	after	exhausting	
all	domestic	 remedies.	The	ECtHR	decisions	are	binding	on	 states.	Although	 rarely	
used,	states	can	take	their	case	against	another	state	before	the	court. 34

International Covenant on Civil and Political Rights: Becoming	part	of	the	domestic	
law	under	the	ratifying	law	29/2004,	is	a	multilateral	treaty	adopted	by	the	United	
Nations	General	Assembly.	State	parties	commit	to	respect	the	civil	and	political	rights	

31.  UNHCR “1951 Refugee Convention” http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html, (Last available 
on 02.02.2011) .

32. 	 UNHCR Declaration, http://www.unhcr.org.tr/MEP/index.aspx?pageId=220, (Last available on 
18/11/2010).
33.  Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, article 1.
 
34.  European Conventon on Human Rights,  http://www.hri.org/docs/ECHR50.html,  (Last available on 
29/3/2011).



96 of	 individuals,	 including	 the	 right	 to	 life,	 freedom	 of	 religion,	 freedom	 of	 speech,	
freedom	of	assembly,	electoral	rights	and	rights	to	due	process	and	a	fair	trial.35	The	
HRC	is	the	body	of	independent	experts	that	monitor	implementation	of	the	ICCPR 
by	 its	State	parties.36	All	 State	parties	are	obliged	 to	submit	 regular	 reports	 to	 the	
Committee	on	 how	 the	 rights	 are	 being	 implemented.37	 The	 Committee	 examines	
each	report	and	addresses	its	concerns	and	recommendations	to	the	State	party	in	the	
form	of	“concluding	observations”.38	Also,	the	covenant	provides	for	the	Committee	
to	consider	inter-state	complaints.39	Furthermore,	the	First	Optional	Protocol	to	the	
Covenant	gives	 the	Committee	competence	 to	examine	 individual	 complaints	with	
regard	 to	 alleged	 violations	 of	 the	 Covenant	 by	 States	 parties	 to	 the	 Protocol.40 
However,	the	TRNC	parliament	has	not	yet	ratified	the	First	Optional	Protocol,	 it	 is	
important	to	note	that	even	 if	 the	parliament	ratifies	this	protocol,	as	 the	TRNC	 is	
a	de-facto	state,	it	will	not	be	possible	to	directly	file	a	complaint	against	the	TRNC	
and	complaints	can	only	be	filed	against	Turkey.	However	it	is	legally	possible	to	bring	
violations	occurring	in	TRNC	to	the	international	monitoring	mechanism	during	the	
monitoring	process	of	Turkey.

	 International	 Convention	 against	 Torture and	Other	 Cruel,	 Inhuman	or	Degrading	
Treatment	or	Punishment	

The	 CAT,	 which	 was	 ratified	 with	 Law	 28/2004	 in	 TRNC;	 aims	 to	 prevent	
torture	worldwide	under	the	supervision	of	the	UN.	It	requires	the	state	parties	to	
take	effective	measures	to	prevent	torture	within	their	area	of	jurisdiction	and	forbids	
states	to	return	people	to	their	home	country	if	there	is	reason	to	believe	they	will	be	
tortured.	The	Committee	Against	Torture,	which	was	established	under	the	umbrella	
of	the	Convention	against	Torture;	is	the	body	of	10	independent	experts	that	monitors	
implementation	 of	 the	 CAT	 by	 its	 State	 parties.41	 All	 state	 parties	 are	 obliged	 to	
report	to	the	Committee	regularly	regarding	their	implementation	practices.42	In	the	
instances	when	the	Committee	gathers	information	from	reliable	sources	regarding	
the	 presence	 of	 indicators	 of	 systematic	 torture	 within	 the	 jurisdiction	 of	 a	 state	
party,43	the	Committee	invites	the	state	party		to	cooperate	for	the	investigation	and	
determination	of	the	information	in	question	or	assigns	the	Party	State	for	immediate	
confidential	 investigation	 and	 reporting	 on	 the	 matter.44	 State	 parties	 may	 apply	

35.  http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm  last access 27/01/2012.
36.  International Covenant on Civil and Political Rights Article 28.
37.  International Covenant  on Civil and Political Rights Article 40.1.b.
38.  International Covenant  on Civil and Political Rights Article 40.4
39.  International Covenant  on Civil and Political Rights Article 41.
40.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm  (Last available on 18/10/2010).
41.  Convention on Prevention of Torture Article 17.
42.  Convention on Prevention of Torture Article 19.1
43.  Convention on Prevention of Torture Article 19.3
44.  Convention on Prevention of Torture Article 20.1.



97against	one	another	when	it	is	believed45	that	one	does	not	meet	the	requirements	
set	out	by	 the	Convention.46	 The	Committee	 is	 also	authorised	 to	 take	 complaints	
from	 the	 individuals	 (or	 the	 complaints	 done	 on	 behalf	 of	 those	 individuals)	who	
claim	to	be	victims	from	the	violation	of	the	Convention	provisions	and	investigate	
the	matter.47

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: According	 to	
the	 Act.	 27/2004	 the	 ICESCR	 became	 part	 of	 the	 domestic	 law	 of	 the	 TRNC,	 this	
convention	 commits	 its	 parties	 to	 work	 for	 economic,	 social	 and	 cultural	 rights,	
including	 labour	 rights,	 the	 right	 to	 health	 and	 the	 right	 to	 an	 adequate	 standard	
of	 living.	 	The	convention	 is	monitored	by	the	Committee	on	Economic,	Social	and	
Cultural	Rights,	composed	of	 independent	experts	monitoring	the	compliance	with	
ICECSR.	48		Parties	need	to	submit	reports	to	the	committee	regularly.		The	committee	
meets	three	times	a	year	to	consider	the	five-yearly	reports	of	member	states.	States	
parties	to	the	ICECSR	submit	a	report	at	the	end	of	the	second	year	and	then	submit	a	
five-yearly	report.	49	The	committee	examines	each	report	and	addresses	its	concerns	
and	 recommendations	 to	 the	 state	 in	 the	 form	 of	 “concluding	 observations”.	 The	
committee	examines	each	report	and	addresses	its	concerns	and	recommendations	
to	the	state	in	the	form	of	“concluding	observations”.	On	10	December	2010,	the	UN	
General	Assembly	has	unanimously	accepted	the	Optional	Protocol50	which	permits	
individual	applications	to	the	Committee.51	However,	the	TRNC	parliament	has	not	yet	
ratified	the	First	Optional	Protocol,	it	is	important	to	note	that	even	if	the	parliament	
ratifies	this	protocol,	as	the	TRNC	is	a	de-facto	state,	it	will	not	be	possible	to	directly	
file	a	complaint	against	 the	TRNC	and	complaints	can	only	be	filed	against	Turkey.	
However	it	is	legally	possible	to	bring	violations	occurring	in	TRNC	to	the	international	
monitoring	mechanism	during	the	monitoring	process	of	Turkey.

2) Non-Refoulement Principle
a) Introduction

As	mentioned	above,	refugees	from	Iraq	and	Palestine	were	allowed	to	reside	
in	the	North	Cyprus	until	April	2009	despite	the	lack	of	any	legal	regulations.	
However,	 from	 the	 information	 gathered	 by	 the	 RRA	 officials	 in	 several	
interviews	with	TRNC	authorities	it	was	revealed	that	many	Iraqi	and	Syrian	
refugees	were	sent	back	from	the	ports	before	they	could	enter.	Furthermore,	

45.  Convention on Prevention of Torture Article 20.2.
46.  Convention on Prevention of Torture Article 21
47.    Convention on Prevention of  Torture article22.
48.  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Monitoring the economic, social and cultural rights,

     http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/, accessed on  26/01/2012.
49.  Ibid.
50.  UN General Resolution  A/RES/63/117.
51.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm ,  (Last available 10/18/2010).



98 the	RRA	could	not	get	any	respond	from	the	authorities	to	their	official	written	
request	for	information	regarding	actual	figures.	
b)1951	Refugee	Convention,	Non-Refoulement Principle

 Undoubtedly	 the	 non-refoulement	 principle,	 is	 one	 the	 most	 important	
components	of	 the	1951	Refugee	Convention.	According	 to	Article	33	of	 the	1951	
Refugee	Convention	“No	Contracting	State	shall	expel	or	return	(“	refouler	“)	a	refugee	
in	any	manner	whatsoever	 to	 the	 frontiers	of	 territories	where	his	 life	or	 freedom	
would	be	threatened	on	account	of	his	race,	religion,	nationality,	membership	of	a	
particular	social	group	or	political	opinion.”	According	to	this	Article,	refugees	who	
meet	 the	 requirements	 of	 the	 1951	 Refugee	 Convention,	 asylum	 seekers	 whose	
applications	 are	 in	 process	 and	 those	 who	 flee	 from	 their	 countries	 may	 benefit	
from	 the	 protection	 against	 refoulement.	 However,	 within	 the	 framework	 of	 the	
Convention,	only	those	who	became	a	refugee	as	a	result	of	the	incidents	occurred	
before	January	the	1st,	1951	are	included,	therefore,	in	order	to	remove	the	temporal	
and	geographical	limitation	of	the	1951	Refugee	Convention	the	1967	Protocol	was	
put	in	force.	This	protocol	is	not	a	part	of	the	TRNC	domestic	law.	However,	the	non-
refoulement	 principle	 is	 at	 the	 same	 time	 a	 part	 of	 customary	 international	 law.	
Therefore,	all	states	shall	respect	this	principle	notwithstanding	they	are	parties	to	
the	1951	Refugee	Convention	or	whether	or	not	they	apply	geographical	limitations.52

Though	it	is	required	to	be	affected	by	the	incidents	occurred	before	January	
1951	in	order	to	obtain	refugee	status,	the	1967	Protocol	 lifted	such	temporal	and	
geographical	limitation	of	the	1951	Refugee	Convention.	The	1967	Protocol	is	not	part	
of	the	TRNC	domestic	law,	however,	according	to	Article	7(4)	of	the	1967	Protocol	shall	
be	deemed	to	be	applied	in	respect	of	the	present	Protocol	if	not	declared	contrary	
by	the	state	parties.	Nevertheless	no	declarations	as	such	have	been	made	by	the	
authorities	of	the	TRNC.	Because	of	de facto	status	of	the	TRNC,	it	is	controversial	to	
make	such	a	declaration.	Despite	of	this	the	Republic	of	Turkey	has	extra	territorial	
jurisdiction	in		North	Cyprus	under	international	law;	made	reservations	to	the	1967	
Protocol,	but	had	made	no	declarations	as	to	these	reservations	to	be	valid	for	North	
Cyprus	as	well.	Though	the	1951	Refugee	Convention	takes	effect	with	temporal	and	
geographical	limitations,	since	the	Convention	obliges	states	to	collaborate	with	the	
UNHCR	under	Article	35,	the	countries	which	host	asylum	seekers	and	refugees	may	
cooperate	with	the	UNHCR.	The	Republic	of	Turkey	adopted	1951	Refugee	Convention	
and	1967	Protocol	with	geographical	reservations,	namely	by	accepting	refugees	only	
from	 Europe.	 She	 interprets	 the	 concept	 of	 European	 countries	 as	 the	 citizens	 of	

52.  Refword, The Ledear in Refugee Decision Support, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/
refworld/rwmain?docid=437b6db64, (Last available on 29/11/2011).



99European	Council	member	states.	However,	in	order	to	protect	refugees	from	outside	
Europe,	 Turkey	 promoted	 cooperation	 with	 the	 UNHCR	 within	 the	 framework	 of	
Article	35	of	the	1951	Refugee	Convention.	Within	this	framework	of	cooperation,	the	
UNHCR	accepts	and	determines	asylum	applications	within	Turkey	and	as	a	result	of	
these	determinations	resettles	those	of	who	obtain	refugee	status	to	a	third	country.

Moreover,	there	is	also	legislation	in	force	in	Turkey	regulating	the	rights	and	
statuses	 of	 those	who	made	 an	 asylum	 application	 to	 the	UNHCR	 and	 residing	 in	
Turkey.		The	Legislation53	which	took	effect	in	1994	and	the	other	legislation54	which	
took	effect	in	2006	as	part	of	EU	harmonization	process	foresee	some	regulations	on	
the	rights	of	refugees	and	asylum	seekers	regarding	health,	education	and	work.	As	
it	will	be	further	elaborated	below,	asylum	applications	 in	the	TRNC	are	made	in	a	
similar	way	with	those	in	Turkey.	However,	legislations	to	regulate	the	legal	statuses	
and	rights	of	those	who	made	asylum	applications	and	those	who	obtained	refugee	
status	are	not	yet	issued.

In	 asylum	 applications	 as	 a	 general	 rule,	 the	 burden	 of	 proof	 lies	with	 the	
person	submitting	a	claim.	However,	the	applicant	may	not	be	able	to	support	his/
her	statements	with	documentary	or	other	proof.	If	the	applicant’s	account	appears	
credible,	 he/she	 should	 be	 given	 the	 benefit	 of	 the	 doubt,	 unless	 there	 are	 good	
reasons	to	the	contrary.55

Article	33	(2)	of	the	1951	Refugee	Convention	regulates	limitations	on	the	 non-
refoulement principle.	According	to	this	article	“The	benefit	of	the	present	provision	
may	not,	however,	be	claimed	by	a	refugee	whom	there	are	reasonable	grounds	for	
regarding	as	a	danger	to	the	security	of	the	country	in	which	he	is,	or	who,	having	been	
convicted	by	a	final	judgement	of	a	particularly	serious	crime,	constitutes	a	danger	to	
the	community	of	that	country.”	However,	the	conditions	in	which	Article	33(2)	may	
be	applicable	can	onlybe	met	if	a	refugee	poses	a	very	serious	future	danger	to	the	
security	of	the	host	country		such	as	a	threat	to	the	country’s	constitution,	territorial	
integrity,	 independence	 or	 external	 peaceor	 if	 he	 or	 she	 has	 been	 convicted	 by	 a	
judgement	that	is	no	longer	open	to	appeal	of	a	crime	of	a	particularly	serious	nature	
(e.g.murder,	rape,	armed	robbery)	and	continues	to	pose	a	danger	to	the	community	
of	the	host	State.	Article	33(2)	of	the	1951	Refugee	Convention	will	not	apply,	however,	

53. Implementation Regulation,(11.30.1994 dated and 94/6169 numbered) on principles and procedures 
to be applied to foreigners who seek asylum asylum to Turkey or any other country to take refuge from 
Turkey, or collective asylum appliants  or  any Population Regulation those who  requested permission 
to reside within the  borders.
54.  Extracts from 1994 regulation 2006/9938 of the Council of Ministers decided on 01.16.2006 has 

been adopted by the number of the Official Gazette dated 01.27.2006 issue issue came into force in 
2006.

55.  İbid, 14.



100 if	the	removal	of	a	refugee	results	in	a	substantial	risk	of	torture	or	cruel,	inhuman	or	
degrading	treatment	or	punishment.	It	has	risen	to	the	status	of	a	peremptory	norm	
of	international	law,	or	jus cogens and, as such, is binding regardless	of	whether	or	
not	they	have	become	party	to	the	relevant	instruments.56

	 Though	 the	 non-refoulement	 principle	 is	 adopted	 by	 the	 1951	 Refugee	
Convention,	the	Convention	does	not	propose	any	regulations	as	to	which	country	
shall	determine	the	refugee	status	of	a	person.	To	that	end	it	is	possible	to	conclude	
that	a	person	at	 the	process	of	 their	asylum	application	may	be	 sent	 to	a	 “secure	
third	country”	that	s/he	have	been	before.	In	the	interviews	of	the	RRA	and	TCHRF,	
the	TRNC	authorities	argued	that	it	would	be	legal	to	send	those	of	who	came	to	the	
TRNC	 through	Turkey	back	 to	Turkey.	However,	most	of	 the	 refugees	 coming	 from	
Turkey	had	not	had	the	chance	to	seek	asylum	there.	Besides,	there	are	no	documents	
or	 legal	 regulations	 issued	by	 the	 TRNC	authorities	 in	 order	 to	 consider	 Turkey	 as	
a	secure	third	country.	Moreover,	the	chances	of	making	an	asylum	application	for	
these	 people	 are	 highly	 questionable,	 especially	 at	 the	 airports	 of	 Turkey.	 In	 the	
case	 	 of	 Abdolkahni	 and	 Karimnia	 vs.	 Turkey	 at	 the	 ECtHR	 the	 UNHCR	 presented	
their	observations	and	one	of	the	points	emphasised	by	the	UNHCR	is	noteworthy	
in	relation	to	the	statement	above:	“UNHCR	does	not	have	access	to	asylum-seekers	
held	in	transit	zones	or	airport	facilities	and	cannot	verify	the	extent	to	which	persons	
returned	 to	 the	 previous	 airports	 of	 embarkation,	 were	 in	 need	 of	 international	
protection,	including	where	such	airports	were	in	the	country	of	origin”.	This	method	
called	“Chain	Refoulement”	causes	a	lot	of	impediments	in	administration.	A	refugee	
who	is	refouled	to	a	“safe	third	country”	faces	the	danger	of	being	sent	“back	and	
forth”	from	one	“safe	third	country”	to	another	since	there	is	no	guarantee	that	the	
country	they	seek	refuge	from	would	accept	their	application.	Moreover,	there	is	a	
possibility	of	repatriation	after	being	sent	back	and	forth	between	countries	and	it	is	
also	possible	that	the	chance	to	make	asylum	application	had	not	been	provided	to	
that	person.	For	that	reason,	as	to	UNHCR,	in	light	of	the	“non-refoulement”	principle	
guarded	by	the	1951	Refugee	Convention	in	order	for	a	person	who	fled	from	cruelty	
in	their	home	country	to	get	admission	for	refugee	and/or	asylum	seeker	status,	it	is	
required	from	them	to	make	application	to	the	first	safe	country	they	can	reach	to.57 
This	principle	is	known	as	“safe	third	country”	principle.	The	view	of	the	UNHCR	on	
which	country	should	accept	the	asylum	application	is	dependent	on	which	country	
the	asylum	seeker	intends	to	make	application	to	and	on	the	particular	conditions	of	
the	applicant.	To	that	end,	if	a	person	did	not	use	the	chance	to	make	application	to	

56.  Ibid.
57.  ECtHR, 30471/08, Abdolkhani ve Karimnia vs. Turkey, 01/03/10.



101a	country	before	arriving	and	made	application	to	another	country,	the	application	in	
question	cannot	be	declined	since	s/he	have	not	applied	for	asylum	at	the	country	s/
he	is	at.	To	that	end,	deportation	of	people	who	made	asylum	applications	without	
consideration	 of	 the	 application	 is	 a	 clear	 violation	 of	 non-refoulement	 principle	
guarded	by	Article	33	of	the	1951	Refugee	Convention	and	international	customary	
law.

c)Prohibition	of	Torture
	 Prohibition	of	torture	prohibits	absolutely	all	inhumane,	cruel	and	degrading	
treatment	 and	 punishment	 which	 violate	 the	 right	 of	 a	 person’s	 bodily	 integrity	
and	inviolability.	It	also	refers	to	one	of	the	most	fundamental	values	of	democratic	
societies.	Article	1	of	the	CAT	defines	torture	as	follows:

For	 the	 purposes	 of	 this	 Convention,	 the	 term	 “torture”	means	 any	 act	 by	
which	 severe	 pain	 or	 suffering,	 whether	 physical	 or	mental,	 is	 intentionally	
inflicted	on	a	person	for	such	purposes	as	obtaining	from	him	or	a	third	person	
information	or	a	confession,	punishing	him	for	an	act	he	or	a	third	person	has	
committed	or	 is	 suspected	of	 having	 committed,	or	 intimidating	or	 coercing	
him	or	a	third	person,	or	for	any	reason	based	on	discrimination	of	any	kind,	
when	such	pain	or	suffering	is	inflicted	by	or	at	the	instigation	of	or	with	the	
consent	or	acquiescence	of	a	public	official	or	other	person	acting	in	an	official	
capacity.	It	does	not	include	pain	or	suffering	arising	only	from,	inherent	in	or	
incidental	to	lawful	sanctions.

When	inhumane	or	degrading	treatments	or	punishment	which	do	not	amount	to	torture	as	defined	
in	Article	1	of	the	CAT	,committed	by	or	at	the	instigation	of	or	with	the	consent	or	acquiescence	of	a	public	official	
or	other	person	acting	in	an	official	capacity	Article	16	of	the	CAT	under	the	title	of	acts	other	than	
torture.

Within	the	framework	of	international	law,	prohibition	of	torture	extents	the	
limitations	of	the	non-refoulement	principle	defined	by	the	1951	Refugee	Convention.	
According	to	1951	Refugee	Convention	persecution	must	be	based	on	the	grounds	
of	 race,	 nationality,	 religion,	 membership	 to	 a	 particular	 social	 group	 or	 political	
opinions,	however	within	the	framework	of	prohibition	of	torture	these	conditions	
are	not	required	.

Article 14 of TRNC Constitution regulates prohibition of torture under 
the title of “Personal Immunity” as follows:

(1)	 Every	person	shall	have	the	right	to	live	in	peace,	security	and	tranquillity	
and	to	develop	and	protect	his	material	and	moral	existence.

(2)	 No	person	shall	be	subjected	to	ill-treatment	or	torture.

(3)	 No	person	shall	be	subjected	to	any	punishment	or	treatment	which	is	
incompatible	with	human	honour	and	dignity.

(4)	 A	 person’s	 honour	 and	 dignity	 are	 inviolable.	 Every	 person	 shall	 be	
duty-bound	to	respect	and	protect	this.



102 European	Convention	of	Human	Rights

Under	Article	3	of	the	ECHR	“no	one	shall	be	subjected	to	torture	or	 inhumane	or	
degrading	treatment	or	punishment”.	Although,	ECHR	does	not	clearly	regulate	the	
right	to	asylum,	state	parties	are	obliged	to	recognize	the	rights	and	freedoms	defined	
by	the	first	section	of	the	Convention	within	their	jurisdiction.	Therefore,	those	who	
made	asylum	applications,	their	right	to	life	and	right	to	not		be	subjected	to	torture		
could	be	protected	under	ECHR.	Besides	the	obligation	to	not	 to	violate	the	rights	
defined	by	the	Convention,	state	parties	have	positive	obligations	to	protect	the	rights	
of	 refugees.	 According	 to	 the	 ECHR,	 positive	 obligations	 refer	 to	 the	 requirement	
expected	 from	 the	 national	 authorities	 to	 take	 necessary	 measures	 in	 order	 to	
secure	a	right.	In	this	sense,	prohibitions	regarding	torture,	inhumane	and	degrading	
treatment	and	other	 indisputable	 rights	would	 lose	 their	meaning	 if	 states	deport	
people	back	to	countries	that	carry	such	a	risk.	Therefore,	under	Article	3	of	ECHR,	
state	parties	are	responsible	for	 incidents	emerging	outside	of	their	 jurisdiction.	 In	
other	words,	within	the	framework	of	Article	3	of	the	ECHR,	states	are	also	obliged	
in	their		jurisdiction	to	protect	those		who	may	face	such	treatment	their	country	of	
origin.	
	 The	 issue	of	deportation	 came	 into	question	firstly	 in	 the	 Soering58	 case	 in	
ECtHR.	Though	this	case	was	not	regarding	asylum	application,	it	provided	a	ground	
for	the	development	of	case	law	regarding	deportation.	In	the	Soering	case,	the	USA	
demanded	from	the	UK	to	extradite	a	criminal.	As	part	of	the	efforts	to	stay	the	order	
of	extradition,	the	applicant	claimed	that	the	he		would	be	sentenced	to	death,	more	
importantly	he	would	face	the	risk	of	“death	row”	which	is	considered	to	be	inhumane	
treatment.	Death	row	refers	to	the	combination	of	specific	conditions	about	detention	
(i.e.;	very	strict	prison	regiment	with	high	surveillance	and	long-lasting	exposure	to	
these	conditions	due	very	long	appeal	processes)	and	psychological	torture	as	a	result	
of	constant	stress	of	living	under	the	shadow	of	death.
	 The	ECtHR	has	ruled	against	the	extradition	of	the	applicant	by	the	UK	to	the	
USA	on	the	grounds	that	it	would	expose	him	to	“death	row”	conditions	which	would	
violate	Article	3	of	the	ECHR.	Recently	after	the	Soering	case,	Cruz	Varas	case59	which	
was	on	the	rejection	of	an	asylum	application;	was	brought	to	the	ECtHR.	In	the	case	
of	Cruz	Varas	vs.	Sweden,	the	applicant	was	a	person	whose	asylum	application	for	
himself	and	his	family	were	denied.	The	applicant	claimed	that	because	of	his	political	
opinions	he	was	tortured	in	Chile	and	in	case	of	refoulement	he	would	face	the	same	
treatment.	The	ECtHR	has	ruled	that	the	principles	adopted	in	Soering	case	applied	to	
decisions	to	expel	as	well	as	to	extradite.	

58.  ECtHR, 14038/88, Soering v UK, 07/07/1989.
59.  ECtHR, 15576/89, Cruz Varas and othe v Sweden, 20/03/1991. 



103	 In	UK	vs.	Chalal	 case,60	 the	government	of	 the	UK	claimed	that	Article	3	of	
the	ECHR	is	not	an	absolute	right	and	that	the	applicant	could	be	extradited	in	case	
s/he	causes	risk	for	national	security.	However,	the	ECtHR	has	ruled	that	prohibition	
of	torture	is	absolute	and	the	principle	of	non-refoulement	shall	not	be	violated	in	
case	the	convicted	extradited	while	the	actual	risk	of	facing	a	treatment	prohibited	by	
Article	3	of	the	ECHR	has	proven	on	a	substantial	ground.

As	 aforementioned,	 in	 order	 for	 a	 person	 to	 benefit	 from	 the	 protection	
guarded	by	the	1951	Refugee	Convention,	the	person	should	be	in	fear	of	oppression	
and/or	cruelty	for	one	of	the	reasons	defined	by	Article	1	of	the	Convention,	namely;	
oppression	based	on	“race,	religion,nationality	and	membership	to	a	specific	group	
or	political	opinion”.	Similar	factors	cannot	be	applied	for	Article	3	of	the	ECHR.	This	
article	applies	equally	to	the	conditions	of	extradition	and	refoulement	and	for	those	
who	are	recognised	as	‘convention	refugees’	that	obtained	this	statue	on	humanitarian	
ground	rather	than	1951	Refugee	Convention	or	those	who	are	accepted	as	refugees	
but	 can	 no	 longer	 benefit	 from	 the	 protection	 of	 the	 1951	 Refugee	 Convention.	
Moreover,	 in	 Cruz	 Varas	 verdict,	 the	 ECtHR	 proposed	 the	 principles	 below	on	 the	
evaluation	of	bad	treatment	risk:

1.	 In	determining	whether	substantial	grounds	have	been	shown	for	believing	the	existence	of	a	real	risk	of	treatment	
contrary	to	Article	3	the	Court	will	assess	the	issue	in	the	light	of	all	the	material	placed	before	it	or,	if	necessary,	
material	obtained	ex	proprio	motu.

2.	 Since	the	nature	of	the	Contracting	States’	responsibility	under	Article	3	in	cases	of	this	kind	lies	in	the	act	of	exposing	
an	individual	to	the	risk	of	illtreatment,	the	existence	of	the	risk	must	be	assessed	primarily	with	reference	to	those	
facts	which	were	known	or	ought	to	have	been	known	to	the	Contracting	State	at	the	time	of	the	expulsion;	the	Court	
is	not	precluded,	however,	from	having	regard	to	information	which	comes	to	light	subsequent	to	the	expulsion.	This	
may	be	of	value	in	confirming	or	refuting	the	appreciation	that	has	been	made	by	the	Contracting	Party	of	the	well-
foundedness	or	otherwise

3. Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment

	 Alongside	 defining	 torture,	 the	 CAT	 also	 regulates	 the	 issues	 of	 deportation,	 extradition	 and	 non-refoulement	

principle	under	Article	3	as	presented	below:

1.	No	State	Party	shall	expel,	return	(“refouler”)	or	extradite	a	person	to	another	
State	where	 there	are	 substantial	 grounds	 for	believing	 that	he	would	be	 in	
danger	of	being	subjected	to	torture.

2.	 For	 the	 purpose	 of	 determining	 whether	 there	 are	 such	 grounds,	 the	
competent	 authorities	 shall	 take	 into	 account	 all	 relevant	 considerations	
including,	where	applicable,	the	existence	in	the	State	concerned	of	a	consistent	
pattern	of	gross,	flagrant	or	mass	violations	of	human	rights.

In	regard	to	implementation	of	this	article,	the	CAT	states	that;
1)	Article	3	is	confined	in	its	application	to	cases	where	there	are	substantial	
grounds	for	believing	that	the	author	would	be	in	danger	of	being	subjected	to	
torture	as	defined	in	Article	1	of	the	Convention.
2)		The	Committee	is	of	the	view	that	the	phrase	“another	State”	in	Article	3	
refers	to	the	State	to	which	the	individual	concerned	is	being	expelled,	returned	
or	extradited,	as	well	as	to	any	State	to	which	the	author	may	subsequently	be	
expelled,	returned	or	extradited
3)		Pursuant	to	Article	1,	the	criterion,	mentioned	in	Article	3,	paragraph	2,	of	“a	

60.  ECtHR, 22414/93, Chalal and UK, 15/10/1996.



104 consistent	pattern	or	gross,	flagrant	or	mass	violations	of	human	rights”	refers	
only	to	violations	by	or	at	the	instigation	of	or	with	the	consent	or	acquiescence	
of	a	public	official	or	other	person	acting	in	an	official	capacity.61

In	 comparison	 to	 Article	 33	 of	 the	 1951	 Refugee	 Convention,	 the	 scope	 of	 the	
obligations	regarding	non-refoulement	principle	is	wider	under	Article	3	of	the	CAT.	
Because	five	grounds	recognized	by	the	1951	Refugee	Convention	is	not	specified	as	
such	under	Article	3	of	the	CAT.	The	Committee	Against	Torture	has	concluded	in	the	
case	of	Khan	vs.	Canada	as	follows:

The	 Committee	 therefore	 concludes	 that	 substantial	 grounds	 exist	 for	 believing	 that	
the	 author	 would	 be	 in	 danger	 of	 being	 subjected	 to	 torture	 and,	 consequently,	 that	
the	 expulsion	 or	 return	 of	 the	 author	 to	 Pakistan	 in	 the	 prevailing	 circumstances	
would	 constitute	 a	 violation	 of	 article	 3	 of	 the	 Convention	 against	 Torture	 and	 Other	
Cruel,	 Inhuman	 or	 Degrading	 Treatment	 or	 Punishment.62	 In	 the	 light	 of	 the	 above,	
the	 Committee	 is	 of	 the	 view	 that,	 in	 the	 prevailing	 circumstances,	 the	 State	 party	
has	 an	 obligation	 to	 refrain	 from	 forcibly	 returning	 Tahir	 Hussain	 Khan	 to	 Pakistan.63  
 
	 In	regard	to	chain	refoulement64,	the	Committee	Against	Torture	has	
concluded	in	the	case	of	Korban v. Sweden65that;

The	State	party	 ...	also	has	an	obligation	to	 refrain	 from	forcibly	 returning	
the	author	to	Jordan,	in	view	of	the	risk	he	would	run	of	being	expelled	from	
that	country	to	Iraq.	In	this	respect	the	Committee	refers	to	paragraph	2	of	its	
general	comment	on	the	implementation	of	the	Convention	in	the	context	of	
article	22,	according	to	which	‘the	phrase	“another	State”	in	article	3	refers	
to	the	State	to	which	the	individual	concerned	is	being	expelled,	returned	or	
extradited,	as	well	as	to	any	State	to	which	the	author	may	subsequently	be	
expelled,	returned	or	extradited.

Therefore,	apart	from	the	obligation	for	non-refoulement	of	a	person	in	view	
of	the	risk	of	being	subjected	to	torture,	State	parties	are	also	obliged	not	to	refoul	a	
person	to	another	country	which	carries	the	risk	of	torture.

International Covenant on Civil and Political Rights

Article	7	of	the	ICCPR	regulates	prohibition	of	torture	as	follows:

No	one	 shall	 be	 subjected	 to	 torture	or	 to	 cruel,	 inhuman	or	 degrading	 treatment	 or	
punishment.	In	particular,	no	one	shall	be	subjected	without	his	free	consent	to	medical	
or	scientific	experimentation.

The	Human	Rights	Commitee		commented	on	Article	7	regarding	prohibition	of	
torture	and		confirmed	the	non-refoulement principle	under	the	covenant.66

The	ICCPR	casts	a	wider	approach	than	CAT	in	relation	to	mistreatment	from	which	

61.  The Committee against Torture, General Comment No. 1..
62.  Committee Against Torture, Tahir Hussain Khan v. Canada, Communication No. 15/1994, U.N. 

Doc. A/50/44 at 46 (1994) para. 12.6.
63.  Ibid, para. 13.
64. 	The	asylum	seeker	is	ultimately	expelled	from	one	country	to	the	next	and	back	to	his	or	her	country	of	origin	
without	a	substantive	examination	(or	reexamination)	of	his	or	her	claim.
65.  Committee Against Torture, Korban v. Sweden, Communication No 88/1997, U.N Doc.CAT/C/21/

D/88/1997, 16/10/1998. 
66.  HRC, General Comment No. 20., para 9.



105an	individual	must	be	protected,	as	Article	3	of	CAT	only	prohibits	return	where	there	
is	danger	of	torture.	Despite	the	broader	apparent	scope	of	the	ICCPR,	most	cases	on	
this	issue	have	come	before	the	CAT	Committee.	In	C v. Australia, 67the	complainant	
was	granted	refugee	status	in	Australia	and	issued	with	a	protection	visa	on	the	basis	
that	he	had	a	well	founded	fear	of	persecution	on	the	basis	of	his	race	and	his	religion	
if	returned	to	Iran.	The	complainant	then	committed	a	number	of	serious	crimes	over	
a	six	month	period	for	which	he	was	convicted	and	sentenced	to	imprisonment.	Upon	
his	release,	the	relevant	Minister	ordered	that	he	be	deported	from	Australia	to	Iran.	
The	complainant	challenged	the	proposed	deportation	on	the	basis	that	he	faced	a	
substantial	risk	of	torture,	cruel	or	inhuman	treatment	if	returned	to	Iran.	The	HRC	
agreed	that	the	complainant’s	deportation	would	breach	Article	7	in	two	ways.	First,	
he	faced	persecution	as	an	Assyrian	Christian,	and	a	real	risk	of	torture.		
	 Second,	the	complainant	was	mentally	ill,	and	it	was	doubtful	that	he	could	
access	 the	 necessary	 medicine	 to	 control	 his	 illness	 in	 Iran.	 Both	 findings	 were	
influenced	by	unique	features	of	this	case.	First,	with	regard	to	the	finding	of	likely	
persecution,	 the	 HRC	 emphasised	 that	 Australia	 had	 already	 accepted	 that	 the	
author	faced	persecution	upon	his	return	to	Iran	by	originally	granting	him	refugee	
status.	Given	that	the	State	party	had	previously	acknowledged	the	danger	facing	the	
author,	 the	HRC	was	 less	 inclined	to	“accept	the	State’s	arguments	that	conditions	
had	changed	so	much	as	 to	supersede	 its	own	decision”.	Regarding	 the	finding	on	
the	availability	of	medicine,	the	HRC	emphasized	that	the	relevant	illness	was	largely	
caused	 by	 the	 complainant’s	 original	 incarceration	 in	 immigration	 detention,	 and	
therefore	was	caused	by	the	actions	of	the	State	party	itself.68

d)	Right	to	Life

	 According	to	the	decisions	of	International	human	rights	supervision	bodies	
refoulement	would	also	violate	the	right	to	life,	and		the	non-refoluement	principle	
should	apply	 to	 the	right	 to	 life.	To	that	end,	North	Cyprus	authorities	should	also	
consider	the	matters	presented	below	in	the	process	of	taking	decisions	on	deportation	
of	an	asylum	seeker	or	not	allowing	entry	of	asylum	seekers	to	the	country.	The	ECHR	
and	 ICCPR	will	be	presented	below	as	 treaties	 that	protecet	 the	 right	 to	 life.	Also,	
Article	15	of	the	TRNC	Constitution	regulates	“Right	to	Life	and	Corporal	Integrity”	as	
follows:

1.	 Every	person	has	the	right	to	life	and	corporal	integrity.

2.	 No	 person	 shall	 be	 deprived	 of	 his	 life	 except	 in	 die	 execution	 of	 a	 sentence	 of	 a	
competent	 court	 following	his	 conviction	of	 an	offence	 for	which	death	penalty	 is	

67.  HRC, Communication No. 900/1999. 28 October 2002. CCPR/C/76/D/900/1999
68.  Joseph, Sarah; Katie Mitchell & Linda Gyorki, Carin Benninger-Budel ‘Seeking Remedies for 

Torture Victims, A Handbook  on the Individual Complaints Procedures of the UN Treaty Bodies’ 
OMCT Handbook Series Vol. 4, p. 181.



106 provided	by	law.

A	law	may	provide	for	such	penalty	only	in	cases	of	high	treason	in	times	of	war,	offence	
of	piracy	and	terrorism	jure	gentium	or	repeated	conviction	of	an	offence	punishable	
with	death	sentence.

3.	 Deprivation	of	life	shall	not	be	deemed	to	be	inflicted	in	contravention	of	the	provisions	
of	paragraphs	(1)	and	(2)	‘hen	it	results	from	the	use	of	force	which	is	no	more	than	
absolutely	necessary:

a.	 in	 defending	 one’s	 self	 or	 property	 against	 the	 infliction	 of	 a	
proportionate	and	otherwise	unavoidable	and	irreparable	evil;	or

b.	 in	effecting	an	arrest	or	in	preventing	ale	escape	of	a	person	lawfully	
detained;	or

c.	 in	 action	 taken	 for	 the	purpose	of	quelling	a	 riot	or	 insurrection,	
when	and	as	provided	by	law.

European	Convention	on	Human	Rights
Article	2	of	the	ECHR	regulates	the	right	to	life	as	follows:

1.	Everyone’s	right	to	life	shall	be	protected	by	law.	No	one	shall	be	deprived	of	his	life	
intentionally	save	in	the	execution	of	a	sentence	of	a	court	following	his	conviction	
of	a	crime	for	which	this	penalty	is	provided	by	law.

2.	Deprivation	of	 life	 shall	 not	be	 regarded	as	 inflicted	 in	 contravention	of	 this	 article	
when	it	results	from	the	use	of	force	which	is	no	more	than	absolutely	necessary:

a.	in	defense	of	any	person	from	unlawful	violence;
b.	in	order	to	effect	a	lawful	arrest	or	to	prevent	the	escape	of	a	person	lawfully	detained;
c.	in	action	lawfully	taken	for	the	purpose	of	quelling	a	riot	or	insurrection.

In	deportation	cases,	the	right	to	life	has	not	been	brought	to	the	attention	
of	the	ECtHR	as	much	as	the	prohibition	of	torture.	However,	some	cases	which	the	
right	to	life	was	in	question	were	examined	within	the	framework	of	prohibition	of	
torture.	On	the	other	hand	in	a	case	in	2006,	the	ECtHR	ruled	that	refoulement	would	
breach	the	right	to	life	as	well	as	the	prohibition	of	torture.	In	Bader	and	Kandor	vs.	
Sweden	case,69	the	compliant	was	under	the	risk	of	being	sentenced	to	death	upon	
return	to	Syria.	The	ECtHR	concluded	that	the	right	to	life	would	be	violated	in	case	of	
repatriation	as	well	as	the	prohibition	of	torture:

Moreover,	 the	 Court	 has	 not	 in	 earlier	 cases	 excluded	 the	 possibility	 that	
a	 Contracting	 State’s	 responsibility	might	 be	 engaged	under	Article	 2	 of	 the	
Convention	 or	 Article	 1	 of	 Protocol	 No.	 6	 where	 an	 alien	 is	 deported	 to	 a	
country	where	he	or	she	is	seriously	at	risk	of	being	executed,	as	a	result	of	the	
imposition	of	the	death	penalty	or	otherwise....	

In	the	light	of	the	above,	the	Court	considers	that	the	death	sentence	imposed	
on	 the	 first	 applicant	 following	 an	 unfair	 trial	 would	 inevitably	 cause	 the	
applicants	additional	 fear	and	anguish	as	 to	 their	 future	 if	 they	were	 forced	
to	 return	 to	 Syria	 as	 there	 exists	 a	 real	 possibility	 that	 the	 sentence	will	 be	
enforced	 in	that	country.	Thus,	having	regard	to	all	 the	circumstances	of	 the	
case,	 the	 Court	 considers	 that	 there	 are	 substantial	 grounds	 for	 believing	

69.  ECtHR, 13284/04, Bader vs. Kandor and Sweden, 08/02/2006.



107that	the	first	applicant	would	be	exposed	to	a	real	risk	of	being	executed	and	
subjected	 to	 treatment	contrary	 to	Articles	2	and	3	 if	deported	 to	his	home	
country.	Accordingly,	the	Court	finds	that	the	deportation	of	the	applicants	to	
Syria,	 if	 implemented,	would	give	rise	to	violations	of	Articles	2	and	3	of	the	
Convention.
It	follows	that	an	issue	may	arise	under	Article	2	of	the	Convention	and	Article	
3	of	the																Protocol	No	6,	if	a	Contracting	State	deports	an	alien	who	has	
suffered	or	risks	suffering	a	flagrant	denial	of	a	fair	trial	in	the	receiving	State,	
the	outcome	of	which	was	or	is	likely	to	be	the	death	penalty.

International Covenant on Civil and Political Rights
The	HRC	foresees	as	the	ECtHR	that	refoulement	of	an	individual	may	directly	

violate	the	right	to	life.	Article	6	of	the	ICCPR	regulates	the	right	to	life	as	follows:
1.	Every	human	being	has	the	inherent	right	to	life.	This	right	shall	be	protected	
by	law.	No	one	shall	be	arbitrarily	deprived	of	his	life.

2.	In	countries	which	have	not	abolished	the	death	penalty,	sentence	of	death	
may	be	imposed	only	for	the	most	serious	crimes	in	accordance	with	the	law	
in	 force	at	 the	time	of	 the	 commission	of	 the	 crime	and	not	 contrary	 to	 the	
provisions	of	 the	present	Covenant	and	 to	 the	Convention	on	 the	Prevention	
and	Punishment	of	the	Crime	of	Genocide.	This	penalty	can	only	be	carried	out	
pursuant	to	a	final	judgement	rendered	by	a	competent	court.

3.	When	deprivation	of	life	constitutes	the	crime	of	genocide,	it	is	understood	
that	nothing	in	this	article	shall	authorize	any	State	Party	to	the	present	Covenant	
to	derogate	in	any	way	from	any	obligation	assumed	under	the	provisions	of	the	
Convention	on	the	Prevention	and	Punishment	of	the	Crime	of	Genocide.

4.	Anyone	sentenced	to	death	shall	have	the	right	to	seek	pardon	or	commutation	
of	the	sentence.	Amnesty,	pardon	or	commutation	of	the	sentence	of	death	may	
be	granted	in	all	cases.

5.	 Sentence	of	 death	 shall	 not	 be	 imposed	 for	 crimes	 committed	by	persons	
below	eighteen	years	of	age	and	shall	not	be	carried	out	on	pregnant	women.

6.	Nothing	in	this	article	shall	be	invoked	to	delay	or	to	prevent	the	abolition	of	
capital	punishment	by	any	State	Party	to	the	present	Covenant.

In	 	 the	 Judge	 vs.	 Canada70 application,	 HRC	 concluded	 that	 “by	 detaining	
[him]	 for	 ten	 years	 despite	 the	 fact	 that	 he	 faced	 certain	 execution	 at	 the	 end	of	
his	sentence,	and	proposing	now	to	remove	him	to	 the	United	States,	Canada	has	
violated	[his]	right	to	life,	in	violation	of	Article	6	of	the	Covenant”71	The	HRC	gave	its	
decision	in	the	framework	of	the	following	question:	

As	Canada	has	abolished	the	death	penalty,	did	it	violate	the	author’s	right	to	life	under	
article	 6,	 his	 right	 not	 to	 be	 subjected	 to	 torture	 or	 to	 cruel,	 inhuman	 or	 degrading	
treatment	or	punishment	under	article	7,	or	his	right	to	an	effective	remedy	under	article	
2,	paragraph	3,	of	 the	Covenant	by	deporting	him	 to	a	 State	 in	which	he	was	under	
sentence	of	death	without	ensuring	that	that	sentence	would	not	be	carried	out?”72 

70. 	HRC,	Roger Judge v. Canada, Communication No. 829/1998,  U.N. Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 
(2003).05/08/2002.
71.  Ibid, para 3.2.
72.  Ibid, para 10.1.
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the	Committee	 considers	 that	Canada,	 as	 a	 State	party	which	has	abolished	
the	death	penalty,	 irrespective	of	whether	 it	has	not	yet	 ratified	the	Second	
Optional	Protocol	to	the	Covenant	Aiming	at	the	Abolition	of	the	Death	Penalty,	
violated	the	author’s	right	to	life	under	article	6,	paragraph	1,	by	deporting	him	
to	the	United	States,	where	he	is	under	sentence	of	death,	without	ensuring	
that	 the	death	penalty	would	not	be	carried	out.	The	Committee	recognizes	
that	 Canada	 did	 not	 itself	 impose	 the	 death	 penalty	 on	 the	 author.	 But	 by	
deporting	him	 to	a	country	where	he	was	under	 sentence	of	death,	Canada	
established	the	crucial	 link	 in	the	causal	chain	that	would	make	possible	the	
execution	of	the	author.73

e)	Right	to	an	Effective	Remedy

 Despite	 regulations	do	exist	 in	 relation	 to	 the	non-refoulement	principle;	 it	
is	another	necessity	to	have	an	effective	remedy	when	dealing	with	the	deportation	
decisions	of	the	states.	International	supervision	bodies	pay	special	attention	to	the	
right	to	access	to	court	especially	regarding	refugee	matters.	Monitoring	bodies	of	
the	ECHR	and	ICCPR	established	comprehensive	principles	 in	regard	to	the	right	to	
access	to	court	for	refugees.	TRNC	Constitution	regulates	this	right	under	Article	17	

with	the	title	“Rights	Relating	to	Judicial	Trials”:

(1)	 No	person	shall	be	denied	access	to	the	court	assigned	to	him	by	or	under	this	Constitution.	
The	establishment	of	 judicial	 committees	or	 special	 courts	under	any	name	whatsoever	 is	
prohibited.

(2)	 Every	parson	shall,	in	the	determination	of	his	civil	rights	and	obligations	or	of	any	criminal	
charge	against	him,	be	entitled	to	a	fair	and	public	hearing	within	a	reasonable	time	by	an	
independent,	impartial	and	competent	court	established	by	law.	Judgment	shall	be	reasoned	
and	pronounced	in	public	session.

(3)	 The	press	and	the	public	may	be	excluded	from	all	or	any	part	of	the	trial	upon	a	decision	of	
the	court	in	cases	where	it	is	in	the	interest	of	the	national	security	or	the	constitutional	order	
or	the	public	order	or	the	Public	safety	or	the	public	morals	or	where	the	interest	of	juveniles	
or	the	protection	of	the	private	life	of	the	parties	so	require	or,	in	special	circumstances	where,	
in	the	opinion	of	the	court,	publicity	would	prejudice	the	interests	of	justice.

(4)	 Every	person	his	the	right	:

a.	 to	be	informed	of	the	reasons	why	he	is	required	to	appear	before	the	court	;

b.	 to	present	his	 case	before	 the	 court	 and	 to	have	 sufficient	time	necessary	 for	 its	
preparation;

c.	 to	adduce	or	cause	to	be	adduced	his	evidence	and	to	demand	that	witnesses	are	
directly	examined	according	to	law

d.	 to	have	the	services	of	a	lawyer	chosen	either	by	him	or	by	his	relatives	and	where	
the	interests	of	justice	so	require	to	have	free	legal	assistance	as	provided	by	law	;

e.	 to	 have	 free	 assistance	 of	 an	 interpreter	 if	 he	 cannot	 understand	 or	 speak	 the	
language	used	in	court.

73.  Ibid, para 10.6.



109Article	13	of	the	ECHR	regulates	the	right	to	an	effective	remedy	as	follows:
“Everyone	whose	rights	and	freedoms	as	set	 forth	 in	this	Convention	are	violated	
shall	have	an	effective	remedy	before	a	national	authority	notwithstanding	that	the	
violation	has	been	committed	by	persons	acting	in	an	official	capacity.”

According	to	Article	152	of	the	Constitution	presented	below,	asylum	seekers	
who	face	with	the	risk	of	deportation	from	the	TRNC	have	the	right	to	apply	to	High	
Administrative	Court	within	75	days.

The	High	Administrative	Court,	 shall	have	exclusive	 jurisdiction	to	adjudicate	
finally	on	a	recourse	made	to	it	on	a	complaint	that	a	decision,	an	act	or	omission	
of	 any	organ,	 authority	 or	 person	 exercising	 any	 executive	or	 administrative	
authority	is	contrary	to	any	of	the	provisions	of	this	Constitution,	or	of	any	law	
or	of	 and·subsidiary	 legislation	made	 thereunder,	or	 is	made	 in	excess	or	 in	
abuse	of	powers	vested	in	such	organ	or	authority	or	person.

In	Chalal	vs.	UK case,	the	ECtHR	stated	that	neither	the	judicial	review	nor	the	
advisory	panel	would	be	an	efficient	remedy.	According	to	the	ECtHR:

neither	 the	 advisory	 panel	 nor	 the	 courts	 could	 review	 the	 decision	 of	 the	 Home	
Secretary	 to	deport	Mr	Chahal	 to	 India	with	 reference	 solely	 to	 the	question	of	 risk,	
leaving	aside	national	security	considerations.	 	On	the	contrary,	 the	courts’	approach	
was	one	of	satisfying	themselves	that	the	Home	Secretary	had	balanced	the	risk	to	Mr	
Chahal	 against	 the	 danger	 to	 national	 security	 (see	 paragraph	 41	 above).	 	 It	 follows	
from	the	above	considerations	that	these	cannot	be	considered	effective	remedies	 in	
respect	of	Mr	Chahal’s	Article	3	(art.	3)	complaint	for	the	purposes	of	Article	13	of	the	
Convention	(art.	13).		

The	ECtHR	concluded	that,
Given	the	irreversible	nature	of	the	harm	which	might	occur	if	the	alleged	risk	of	torture	
or	ill-treatment	materialised	and	the	importance	which	the	Court	attaches	to	Article	3,	
the	notion	of	an	effective	remedy	under	Article	13	requires	independent	and	rigorous	
scrutiny	of	a	claim	that	 there	exist	substantial	grounds	 for	believing	that	 there	was	a	
real	risk	of	treatment	contrary	to	Article	3	in	the	event	of	the	applicant’s	expulsion	to	
the	country	of	destination,	and		a	remedy	with	automatic	suspensive	effect,	shall	be	
applied.

In	this	decision	the	ECtHR	required	the	existence	of	two	factors	for	an	effective	remedy	
especially	in	view	of	torture	risk:

1)	 Independent	and	rigorous	scrutiny	of	a	claim	about	the	existence	of	substantial	
grounds	for	believing	that	there	is	a	risk	contrary	to	Article	3	(prohibition	of	
torture)	in	the	country	where	applicant	is	expelled	to.

2)	 A	remedy	with	automotive	suspensive	effect.
It	would	be	beneficial	to	evaluate	these	principles	further.	The	principle	of	independent	
and	rigorous	scrunity	of	the	risk	claim	for	facing	treatment	contrary	to	Article	3	in	the	
country	of	arrival	was	summarised	in	Chahal	case	where	the	judicial	review	in	the	UK	
was	found	not	to	be	an	effective	remedy	in	accordance	with	Article	13:

Decisions	of	the	Home	Secretary	to	refuse	asylum,	to	make	a	deportation	order	or	to	
detain	pending	deportation	are	liable	to	challenge	by	way	of	judicial	review	and	may	be	
quashed	by	reference	to	the	ordinary	principles	of	English	public	law.	These	principles	
do	 not	 permit	 the	 court	 to	make	 findings	 of	 fact	 on	matters	within	 the	 province	 of	



110 the	Secretary	of	State	or	to	substitute	its	discretion	for	the	Minister’s.		The	court	may	
quash	his	decision	only	if	he	failed	to	interpret	or	apply	English	law	correctly,	if	he	failed	
to	 take	account	of	 issues	which	he	was	 required	by	 law	to	address,	or	 if	his	decision	
was	so	irrational	or	perverse	that	no	reasonable	Secretary	of	State	could	have	made	it	
(Associated	Provincial	 Picture	Houses	 Ltd	 v.	Wednesbury	Corporation	 [1948]	 1	 King’s	
Bench	Reports,	p.	223).”74  

These	points	were	 conceptualised	as	 “Wednesbury	Principles”	 and	defined	as	
follows:

In	considering	whether	an	authority	having	so	unlimited	a	power	has	acted	unreasonably,	
the	court	is	only	entitled	to	investigate	the	action	of	the	authority	with	a	view	to	seeing	
if	it	has	taken	into	account	any	matters	that	ought	not	to	be	or	disregarded	matters	that	
ought	to	be	taken	into	account.	The	court	cannot	interfere	as	an	appellate	authority	to	
override	a	decision	of	such	an	authority,	but	only	as	a	judicial	authority	concerned	to	see	
whether	it	has	contravened	the	law	by	acting	in	excess	of	its	power.75

Consequently	 the	ECtHR	 interpreted	 the	 subject	matter	and	has	 ruled	 that	 it	 is	
required	to	have	an	independent	and	rigorous	scrutiny	of	a	claim	that	there	exist	
substantial	grounds	for	believing	that	there	was	a	real	risk	of	treatment	contrary	
to	Article	3	in	the	event	of	the	applicant’s	expulsion	to	the	country	of	destination.	
The	ECtHR	concluded	that	such	a	review	would	not	be	applicable	with	the	judicial	
review	in	the	UK:

In	 the	present	 case,	 neither	 the	advisory	panel	 nor	 the	 courts	 could	 review	 the	decision	of	
the	Home	Secretary	to	deport	Mr	Chahal	to	India	with	reference	solely	to	the	question	of	risk,	
leaving	aside	national	security	considerations.		On	the	contrary,	the	courts’	approach	was	one	
of	satisfying	themselves	that	the	Home	Secretary	had	balanced	the	risk	to	Mr	Chahal	against	the	
danger	to	national	security	(see	paragraph	41	above).		It	follows	from	the	above	considerations	
that	these	cannot	be	considered	effective	remedies	in	respect	of	Mr	Chahal’s	Article	3	(art.	3)	
complaint	for	the	purposes	of	Article	13	of	the	Convention	(art.	13).

As	mentioned	 above,	 in	 order	 to	 have	 an	 effective	 remedy	 the	 ECtHR	 requires	
to	have	an	independent	and	rigorous	scrutiny	of	a	claim	that	there	exist	substantial	
grounds	for	believing	that	there	was	a	real	risk	of	treatment	contrary	to	Article	3	in	the	
event	of	the	applicant’s	expulsion	to	the	country	of	destination	and	it	was	recognized	
by	the	ECHR	that	the	“Wednesbury	Principles”	do	no	meet	these	requirements.

It	is	upon	discretion	of	relevant	authorities	to	deport	refugees	who	made	an	
‘illegal’	entry	to	the	TRNC	and	sentenced	to	imprisonment.	Surely	this	is	not	an	
arbitrary	discretion	but	 it	 is	entitled	by	Chapter	105	Aliens	and	Migration	Law.	
Under	Article	14	of	Chapter	105	Aliens	and	Migration	Law,	the	Migration	Office	
in	the	TRNC	may	make	a	decision	for	deportation	of	any	foreigner.	The	article	in	
question	is	as	follows:

74.  Ibid, 49. 
75.  The Law Online 2011. http://www.justis.com/data-coverage/iclr-s4821028.aspx, (Last available 
02.03.2011.)



11114.(1)	Subject	to	the	provisions	of	this	Law	and	the	terms	of	any	licence	
or	 permit	 granted	 under	 this	 Law	 of	 anr	 Regulations	made	 thereunder,	
the	 Chief	 Immigration	 Officer	may	 order	 any	 alien	 who	 is	 a	 prohibited	
immigrant	or	any	person	who,	having	entered	the	Cyprus	after	that	period	
has	expired	or	any	person	who	comes	within	the	category	enumerated	in	
paragraph	 (i)	of	 subsection	 (1)	of	 section	6	 to	be	deported	 from	Cyprus	
and,	in	meantime,	to	be	detained	in	custody.	

Article	6	of	the	Chapter	105	Aliens	and	Migration	Law	regulates	who	would	be	
considered	as	prohibited	immigrant.	Related	paragraphs	of	these	article	to	which	
referred	when	taking	a	decision	for	deportation	are	as	follows:

6.(1)	Below	are	considered	as	banned	immigrant.....	

(d)	...has	been	convecited	of	murder	or	an	offence	for	which	a	sentence	of	imprisonment...

Immigration	Office	orders	deportation	for	asylum	seekers	who	are	convicted	
and/or	sentenced	to	prison	generally	due	to	attempting	to	make	an	entry	to	the	TRNC	
with	fraud	travel	documents	or	through	an	unapproved	port.	However,	in	international	
law	 illegal	 entry	of	 asylum	seekers	 is	not	 considered	as	a	 crime.	This	 issue	will	 be	
investigated	further	in	following	sections.

A	person	who	 is	 facing	deportation	may	apply	 to	 the	 for	 the	annulment	of	
the	deportation	decision.	It	would	be	beneficial	to	investigate	in	which	circumstances	
High	Administrative	Court	may	annul	the	decision.

Procedural	 law	 and	 basic	 laws	 in	 the	 RoC	 and	 in	 TRNC	 are	 the	 same.	 The	
TRNC	courts	in	may	refer	to	the	decisions	of	the	RoC	courts	for	similar	cases.	For	that	
reason,	though	not	binding	for	the	TRNC	court,	Constitutional	Court	of	the	RoC76	with	
which	we	share	the	same	judiciary	system,	in	a	decision	in	1962,	stated	that	in	the	
instances	where	Public	Service	Commission	has	taken	account	of	all	relevant	factors	
and	reviewed	them	carefully,	the	Court	cannot	interfere	with	the	discretion	exercise	
of	the	Public	Service	Commission	unless	there	is	a	violation	of	any	provision	of	the	
Constitution	and	any	laws	or	acting	ultra	vires	or	abusing	of	power.	Additionally,	the	
court	concluded	that	the	judiciary	shall	not	assume	to	undertake	administrative	role	
and	prevail	one	 judgement	over	another.77	 In	36/61	Saruhan case,	 the	Republic	of	
Cyprus	High	Court	has	concluded	that:

The	Court	is	of	the	opinion	that	when	the	Public	Service	Commission	has	exercised	its	
discretion	in	reaching	a	decision,	after	paying	due	regard	to	all	relevant	considerations	
and	without	taking	into	account	irrelevant	factors,	this	Court	will	not	interfere	with	the	
exercise	of	such	a	discretion	unless	it	can	be	shown	to	the	satisfaction	of	the	Court	that	
such	exercise	has	been	made	in	disregard	of	any	provision	of	the	Constitution	or	of	any	

76.  Necatigil, Zaim M. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Anayasa ve Yönetim Hukuku, Rüstem 
Publications, 1998, p. 120.
77.  Ibid.



112 law	or	has	been	made	ultra	vires	or	in	abuse	of	the	powers	vested	in	the	Public	Service	
Commission.”78 

As	 it	 is	 understood	 from	 the	 statement	 above,	 RoC	 High	 Court	 has	 also	
adopted	Wednesbury	 Principles.	When	 examining	 the	 decisions	 of	 the	 TRNC	High	
Administrative	 Court,	 it	 is	 observed	 that	 same	 principles	 do	 apply	 in	 reviewing	
discretion	of	administration.	In	TRNC,	this	subject	matter	was	especially	covered	in	
counterclaims	against	the	decisions	of	Public	Service	Commission.	High	Administrative	
Court’s	verdict	for	Case	134/2001	referred	to	the	jurisprudence	of	the	RoC:

High	Administrative	Court	does	not	interfere	with	the	exercise	of	discretion	unless		it	can	
be	shown	to	the	satisfaction	of	the	Court	that	such	exercise	has	been	made	in	accordance	
with	relevant	provisions	and	without	serious	and	explicit	mistakes.	 In	other	words,	 in	
order	for	High	Administrative	Court	to	interfere	with	the	exercise	of	discretion	of	
the	Public	Service	Commission,	the	Commisson	has	to	make	mistakes	in	exercising	this	
right.	In	such	a	case,	the	complainanat	who	apply	against	the	decision	in	question	should	
put	forth	the	extent	and	content	of	the	mistake.79

In	Case	41/2001	and	Case	119/2001	the	High	Administrative	Court	stated	respectively	
that,

 When	 an	 individual	 or	 institution	 exercising	 the	 right	 of	 discretion	 in	 reaching	 a	 decision,	
there	 shall	 not	 be	 an	 interference	with	 this	 decision,	 if	 the	 decision	 has	 reached	 after	 paying	 due	
regard	to	all	relevant	considerations	and	without	taking	into	account	irrelevant	factors	and	unless	such	
exercise	has	been	made	in	disregard	of	any	provision	or	any	law	or	has	been	made	in	excess	or	in	abuse	
of	the	powers	vested	in	the	position	of	the	individual	or	institution.	80	Unless	it	can	be	shown	to	the	
satisfaction	of	the	Court	that	Public	Service	Commission	has	made	explicit	mistakes	in	exercising	the	
right	of	discretion,	the	administrative	judiciary	cannot	interfere	with	the	discretion	of	the	Commission;	
cannot	override	and	repeal	the	decision	of	the	Commission.81

In	past	cases,	the	jurisprudence	verdicts	of	High	Administrative	Court	followed	
the	principles	 above	when	 they	 judicially	 reviewed	 the	deportation	decisions.	 The	
High	Administrarive	Court	has	ruled	for	Case	15/2006	within	the	framework	of	the	
question	below:

What	are	the	evidences	grounding	the	decision	against	the	complainant	to	be	considered	as	
an	prohibited	immigrant?	Following	the	assessment	of	which	evidences	the	Council	of	Ministers	has	
concluded	and	decided	that	the	complainant’s	actions	are	threatening	the	well-being	and	public	and	
administrative	order	of	the	country?82

In	a	similar	case,	the	High	Administrative	Court		has	ruled	within	the	framework	
of	the	following	question:	“What findings or evidences do set ground for the decision 
of the Council	of	Ministers	for the case in question?”

78.  Republic of Cyprus High court36/61, Salih Shukri Saruhan and the Republic of Cyprus, 
Through the Public Service Commission, an Independent Organ of the Republic. 

79.  Ibid, p. 6.
80.  Ibid, p. 10.
81.  Ibid, p. 8.
82.  High Administrative Court, 15/2006, Salim Elibol and KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyle KKTC 
vd, p. 5.



113As	it	is	understood	from	the	quotes	above,	in	judicial	review		of	deportation	
decisions	the	High	Administrative	Court’s	primary	consideration	is	whether	or	not	the	
evidences	influencing	the	decision	are	sufficient.	There	is	no	right	to	interfere	with	
the	right	of	discretion	relevant	authorities	which	take	deportation	decision	as	to	how	
the	evidences	are	taken	into	account	and	how	the	right	of	discretion	has	been	used.	
The	High	Administrative	Court	has	the	right	to	repeal	a	decision	with	reference	to	a	
relevant	factor	which	has	not	been	taken	into	account,	however,	the	administration	
can	reach	to	the	same	decision	after	taken	into	account	the	factor	in	question.	In	that	
regard,	 for	Case	223/1980	relating	to	a	decision	of	Public	Service	Commission,	 the	
High	Administrative	Court	concluded	that,
As	it	can	be	understood	from	the	above	statements,	while	the	redeployment	procedures	are	carried	
out	in	relation	to	the	plaintiff,	if	his	role	and	activities	within	the	trade	union	are	not	known	and	if	there	
is	no	record	of	a	related	search	of	this	matter	in	the	reports,	than	it	might	be	possible	to	consider	that	
the	redeployment	has	been	made	due	to	the	lack	of	taken	into	account	of	an	important	factor	and	
as	a	result,	this	would	make	the	decision	void.	 If	the	related	organisation	insists	on	 its	request,	the	
defendant	can	taking	into	account	the	issue	within	the	light	of	above	statements	and	therefore	can	
reach	a	new	decision.	

In	conclusion,	relevant	authorities	have	taken	into	account	all	necessary	points,	
however,	there	is	no	right	to	repeal	in	case	the	right	of	discretion	has	been	misused.	
In	this	sense,	it	would	not	be	possible	to	examine	independently	and	rigorously	the	
existence	substantial	grounds	for	believing	that	there	is	a	real	risk	of	treatment	in	the	
country	of	destination	contrary	to	Article	3	of	the	ECHR.

It	is	required	from	the	asylum	seekers	to	apply	for	an	interim	order	to	cease	
the	deportation	 verdict	 prior	 to	 the	 application	process	 is	 concluded.	However,	 in	
order	 for	 interim	 order	 application	 of	 refugees	 to	 success,	 they	 should	 prove	 the	
existence	of	conditions	listed	below	under	Article	41	of	9/76	Courts	Law:

a.	 The	applicant	has	a	prima	facie	case;	
b.	 There	is	a	possibility	that	a	judgement	will	be	issued	in	favour	of	the	applicant	

on	merits;
c.	 If	an	order	is	not	made,	there	is	a	great	risk	to	occur	irreparable	damage	or	will	

be	difficult	to	restore	to		original	condition.
Deportation	orders	 in	 the	TRNC	are	given	as	 a	 result	of	 the	 lack	of	 asylum	

procedure.	 Refugees	 enter	 the	 country	 through	 illegal	 ways	 and	 sentenced	 to	
imprisonment,	therefore,	they	face	deportation.	Moreover,	for	it	might	not	be	possible	
for	refugees	to	provide	sufficient	grounds	to	prove	the	existence	of	conditions	above	
for	an	interim	order,	in	other	words	to	prove	why	they	are	right	in	their	application	
and	yet	they	still	might	face	deportation.	The	ECHR	stated	in	many	cases	that	in	order	
to	have	an	effective	remedy	under	Article	13,	it	should	be	both	theoretical	and	also	
effective.	With	 regards	 to	 the	appeal	of	 a	 refugee	 for	an	 interim	order,	 the	ECtHR	
concluded	in	the	specific	inter alia	case	of	Conka	vs.	Belgium	that:

The	effect	of	Article	13	is	thus	to	require	the	provision	of	a	domestic	remedy	to	deal	with	



114 the	substance	of	an	“arguable	complaint”	under	the	Convention	and	to	grant	appropriate	
relief.	The	scope	of	the	Contracting	States’	obligations	under	Article	13	varies	depending	
on	the	nature	of	the	applicant’s	complaint;	however,	the	remedy	required	by	Article	13	
must	be	“effective”	in	practice	as	well	as	in	law.	The	“effectiveness”	of	a	“remedy”	within	
the	meaning	of	Article	13	does	not	depend	on	the	certainty	of	a	favourable	outcome	for	
the	applicant.”83 
For	that	reason,	the	ECtHR	seeks	the	“suspensive	effect”	in	order	for	interim	

order	applications	 to	be	an	effective	domestic	 remedy.	Moreover,	 in	order	 for	 the	
term	 of	 suspensive effect to	 be	 applied,	 the	 ECtHR	 lays	 down	 another	 condition:	
“does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant”. To	
that	end,	the	requirement	of	the	High	Administrative	Court		from	the	applicants	to 
have	 substantial	 grounds	 to	 show	 that	 their	 demands	 are	 legitimate	 prevents	 the	
High	Administrative	Court	from	having	an	effective	remedy	in	deportation	cases	of	
refugees.	EctHR	explained	in	Conka	vs	Belgium	the	reasons	of	why	there	should	be	no	
need	for	the	applincant’s	application’s certainty	of	a	favourable	outcome:

Firstly,	 it	 is	not	possible	to	exclude	the	risk	that	 in	a	system	where	stays	of	execution	
must	be	applied	for	and	are	discretionary	they	may	be	refused	wrongly,	in	particular	if	
it	was	subsequently	to	transpire	that	the	court	ruling	on	the	merits	has	nonetheless	to	
quash	a	deportation	order	for	failure	to	comply	with	the	Convention,	for	instance,	if	the	
applicant	would	be	subjected	to	ill-treatment	in	the	country	of	destination	or	be	part	of	
a	collective	expulsion.	In	such	cases,	the	remedy	exercised	by	the	applicant	would	not	
be	sufficiently	effective	for	the	purposes	of	Article	13.		Secondly,	even	if	the	risk	of	error	
is	in	practice	negligible	–	a	point	which	the	Court	is	unable	to	verify,	in	the	absence	of	
any	reliable	evidence	–	it	should	be	noted	that	the	requirements	of	Article	13,	and	of	
the	other	provisions	of	the	Convention,	take	the	form	of	a	guarantee	and	not	of	a	mere	
statement	of	intent	or	a	practical	arrangement.	That	is	one	of	the	consequences	of	the	
rule	of	law,	one	of	the	fundamental	principles	of	a	democratic	society,	which	is	inherent	
in	all	the	Articles	of	the	Convention	”84

Moreover,	 the	 ECHR	 acknowledges	 that85	 refusal	 of	 an	 application	 by	 not		
having	an	examination	of	the	merits	is	not	an	effective	remedy.	In	Jabari vs. Turkey 
case86	 at	 the	ECtHR,	one	of	 the	 subjects	 in	question	was	 the	 refusal	 of	 taking	 the	
asylum	application	of	an	Iranian	for	the	lapse	of	time.	Consequently,	an	application	
was	made	to	the	administrative	court	 in	Turkey	to	apply	stays	of	execution	for	the	
deportation	order;	however,	the	court	ruled	that	no	error	in	practice	was	discovered	
in	view	of	the	asylum	application	was	not	made	within	the	time	limit.	However,	the	
ECtHR	has	 ruled	 that	 the	 court	 does	 not	 have	 an	 effective	 remedy	 in	 view	of	 the	
application	was	processed	depending	on	 the	 formal	 requirements	 and	not	 on	 the	
fears	of	the	applicant	and	also	the	administrative	court	has	not	ruled	for	an	interim	
order.	Thus	the	ECHR	concluded	that	Turkey	had	violated	Article	13	of	the	ECHR.87 

In	 the	 Abdolkhani	 and	 Karimnia	 vs.	 Turkey case88	 the	 ECtHR	 accepted	
applications	before	exhausting	domestic	remedies	in	Turkey	on	account	to	the	lack	of	

83.   Ibid, p. 7.
84.  ECtHR, 51564/99, Conka vs. Belgium, 05/02/2002.
85.  Ibid, para. 82.
86.  ECtHR, 40035/98, Jabari vs. Türkiye, 11/07/2000.
87.  ECtHR, 22414/93, Chahlal vs. UK, 15/11/1996.
88.  Ibid 57.



115“suspensive	effect”	in	administrative	courts	of	Turkey	and	has	ruled	that	Turkey	had	
breached	Article	3	of	the	ECHR	(prohibition	of	torture)	and	Article	13	which	is	right	to	
effective	domestic	remedy	through	taking	a	deportation	to	Iraq	order	against	Iranian	
applicants.	At	the	59th	paragraph	of	the	verdict,	“the	court	observes	that	an	application	to	
the	administrative	courts,	made	pursuant	to	Article	125	of	the	constitution	seeking	the	annulment	of	
a	deportation	order	does	not	have	automatic	suspensive	effect.	An	administrative	court	would	have	to	
make	a	specific	staying	order”.

In	order	to	have	effective	domestic	remedy	for		refugees	which	has	the	fear	of	being	
subjected	 to	 torture	 and	 those	 that	 fearful	 and	 those	which	 due	 to	 this	 afraid	 of	
deportation,	it	is	necessary	to	take	the	2	conditions	in	ECtHR’s	judgement	on	Chahlal	
v	 UK	 and	 it	 needs	 to	 be	 implemented	 into	 domestic	 law.	 In	 this	 context,	 as	 the	
mentioned	above	2	conditions	of	Article	13	of	 the	Convention	 is	not	a	part	of	 the	
TRNC	legal	system	and	it	is	in	violation	of	effective	domestic	remedy.	Therefore,	this	
gives	an	opportunity	to	apply	to	ECtHR	without	exhausting	domestic	remedies	one	of	
ECtHR’s	application	criteria.	89  

In	 order	 to	 have	 an	 effective	 domestic	 remedy	 for	 	 deportation	 decisions	 against	
asylum	seekers	the	High	Administrative	Court’s	competence	should	be	reviewed	and	
a	mechanism	should	be	developed	which	is	compatible	with	ECtHR	case	law.	Accoring	
to	ECtHR	 in	order	 to	have	an	effective	domestic	 remedy	 the	 substance	of	 the	 law	
courts	in	legal	systems	of	States	parties	to	comply	with	contractual	arrangements	of	
the	Convention.90 

International Covenant on Civil and Political Rights

The	Article	2	of	the	ICCPR	regulates	the	implementation	of	the	Covenant	in	domestic	
law	and	the	prohibition	of	discrimination.	The	section	3	of	this	article	which	regulates	
the	right	to	effective	remedy		is	as	follows;

Each	State	Party	to	the	present	Covenant	undertakes:

(a)	To	ensure	that	any	person	whose	rights	or	freedoms	as	herein	recognized	are	violated	shall	
have	an	effective	remedy,	notwithstanding	that	the	violation	has	been	committed	by	persons	
acting	in	an	official	capacity;

(b)	To	ensure	that	any	person	claiming	such	a	remedy	shall	have	his	right	thereto	determined	
by	competent	 judicial,	administrative	or	 legislative	authorities,	or	by	any	other	competent	
authority	provided	 for	by	 the	 legal	system	of	 the	State,	and	to	develop	the	possibilities	of	
judicial	remedy;

(c)	To	ensure	that	the	competent	authorities	shall	enforce	such	remedies	when	granted.

According	to	the	HRC	

“...A	 State	must	 ensure	 that	 its	 procedures	 for	 deciding	whether	 to	 deport	 a	 person	 take	
Article	7	rights	into	account.	If	a	deportation	proceeding	is	procedurally	inadequate,	a	breach	

89.  ECtHR article 35.(1). 
90.  ECtHR, 57/1995/563/649, Süßmann vs. Germany,16/09/1996.



116 of	Article	7	may	ensue	even	in	the	absence	of	a	substantive	finding	by	the	HRC	that	there	is	a	
real	risk	of	torture	upon	deportation.	In	this	respect,	it	may	be	noted	that	the	mere	receipt	of	
diplomatic	assurances	from	a	recipient	State	that	it	will	not	torture	a	deportee	is	not	sufficient:	
States	should	exercise	the	utmost	care	in	the	use	of	diplomatic	assurances	and	adopt	clear	
and	transparent	procedures	with	adequate	judicial	mechanisms	for	review	before	individuals	
are	deported,	as	well	as	effective	mechanisms	 to	monitor	 scrupulously	and	vigorously	 the	
fate	of	the	affected	 individuals.	 [States]	should	further	recognise	that	the	more	systematic	
the	practice	of	 torture	or	 cruel,	 inhuman	or	degrading	 treatment	or	punishment,	 the	 less	
likely	it	will	be	that	a	real	risk	of	such	treatment	can	be	avoided	by	such	assurances,	however	
stringent	any	agreed	follow-up	procedures	may	be”.91

Moreover,	HRC	stressed	that	States92	have	an	obligation	to	grant	the	right	to	an	
effective	remedy	in	their	domestic	law	also	in	cases	of	alleged	violations	of	Article	7.93

The	Article	13	of	 the	 ICCPR	 regulates	 the	procedures	 regarding	 the	 judicial	
reviews	of	the	deportation	decisions	which	were	taken	against	aliens.	This	article	is	
as	follows:

An	alien	lawfully	in	the	territory	of	a	State	Party	to	the	present	Covenant	may	be	expelled	
therefrom	only	 in	pursuance	of	a	decision	 reached	 in	accordance	with	 law	and	shall,	
except	where	 compelling	 reasons	 of	 national	 security	 otherwise	 require,	 be	 allowed	
to	submit	the	reasons	against	his	expulsion	and	to	have	his	case	reviewed	by,	and	be	
represented	for	the	purpose	before,	 the	competent	authority	or	a	person	or	persons	
especially	designated	by	the	competent	authority.

	 In	 the	 above	 mentioned	 case	 (High	 Administrative	 Court,	 15/2006)	 the	
applicant	has	mentioned	this	article	in	his	petition	but	the	court	did	not	take	this	article	
into	consideration	as	they	have	made	the	deportation	void	on	different	grounds.		
	 HRC	 interprets	 this	 article	 as	 follows:	 Article	 13	 directly	 regulates	 only	 the	
procedure	and	not	the	substantive	grounds	for	expulsion.	However,	by	allowing	only	
those	carried	out	“in	pursuance	of	a	decision	reached	 in	accordance	with	 law”,	 its	
purpose	is	clearly	to	prevent	arbitrary	expulsions.	On	the	other	hand,	it	entitles	each	
alien	to	a	decision	in	his	own	case	and,	hence,	Article	13	would	not	be	satisfied	with	
laws	or	decisions	providing	for	collective	or	mass	expulsions.	This	understanding,	in	
the	opinion	of	the	Committee,	is	confirmed	by	further	provisions	concerning	the	right	
to	submit	reasons	against	expulsion	and	to	have	the	decision	reviewed	by	and	to	be	
represented	before	the	competent	authority	or	someone	designated	by	it.	An	alien	
must	be	given	full	facilities	for	pursuing	his	remedy	against	expulsion	so	that	this	right	
will	in	all	the	circumstances	of	his	case	be	an	effective	one.	The	principles	of	Article	
13	relating	to	appeal	against	expulsion	and	the	entitlement	to	review	by	a	competent	
authority	may	only	be	departed	from	when	“compelling	reasons	of	national	security”	
so	require.	Discrimination	may	not	be	made	between	different	categories	of	aliens	in	
the	application	of	Article	13.

91.  Jurisprudence of the Human Rights Committee, Seeking remedies for Torture Victims: A handbook 
on the Individual Complaints procedures of theUN Treaty Bodies. Part III p. 182, http://www.omct.
org/files/2006/11/3979/handbook4_eng_03_part3.pdf, Last Entry 02.03.2011.

92.  HRC, General Comment 20, para. 14.
93.  HRC, General Comment No. 15, para 1.



117f)	Prohibition	of Collective Expulsion	of Foreigners
ECtHR	examined	the	deportation	of	the	refugees	under	the	Prohibition	of	Collective	
Expulsion	 of	 Foreigners.	 Under	 the	 Protocol	 4,	 Article	 4,	 of	 ECHR,	 the	 collective	
expulsion	of	aliens	is	regulated	as	“The	Collective Expulsion	of Foreigners	is	prohibited”.	
Since	the	Protocol	4	of	ECHR	have	not	ratified	by	the	TRNC	parliament,	it	is	not	a	part	
of	the	domestic	law.	
In	the	case	of	Conka	vs	Belgium,	ECHR	has	made	the	following	decision

“The	 applicants	 are	 Slovakian	 nationals	 of	 Romany	origin.	 In	November	 1998	 they	 left	
Slovakia	 for	 Belgium,	 where	 they	 requested	 political	 asylum.	 As	 regards	 Article	 4	 of	
Protocol	No.	4,	at	no	stage	in	the	period	between	the	service	of	the	notice	on	the	aliens	
to	 attend	 the	 police	 station	 and	 their	 expulsion	 had	 the	 procedure	 afforded	 sufficient	
guarantees	demonstrating	that	 the	personal	circumstances	of	each	of	 those	concerned	
had	been	genuinely	and	individually	taken	into	account.	In	conclusion,	there	had	been	a	

violation	of	Article	4	of	Protocol	No	4.”94

With	this	decision,	 the	deportation	of	refugees	were	found	to	be	 in	breach	of	 this	
article.

g)	Suggestions
Even	though	the	1951	Refugee	Convention	on	Refugees	was	a	milestone	document	
for	the	principal	of	non-	refoulment,	the	ECHR,	the	Convention	on	Civil	and	Political	
Rights	and	the	CAT	has	expanded	the	scope	of	this	principle	under		the	prohibition	of	
torture.	
Alongside	 the	 prohibition	 of	 torture,	 international	 law	 provided	 protection	 for	
refugees	under	the	right	of	life,	interference	of	family	life	and	to	a	limited	degree	in	the	
prohibition	of	the	collective	expulsion	of	foreigners.	For	the	protection	of	these	rights,	
the	ECHR	has	required	the	state	parties	to	create		effective	domestic	remedies	which	
would	examine	the	substance	of	the	application	rather	than	procedural	aspects.	 In	
this	aspect	however,	no	regulation	has	been	executed	regarding	the	implementation	
of	 the	principal	of	non-refoulement.	Therefore,	new	 legislation	must	be	made	and	
the	existing	laws	must	be	amended	to	comply	with	these	conventions.	To	achieve	this	
end;	

•	 The	1967	Protocol	which	abolishes	the	temporal	and	geographical	limitations	
of	the	1951	Refugee	Convention	needs	to	be	implemented;

•	 Military	and	border	personnel	should	be	trained	regarding	the	Refugee	Rights;
•	 Training	should	be	given	to	administrative,	military	and	judiciary	concerning	

refugee	law,	rights	of	the	refugees,	especially	the	principal	of	non-refoulement 
and	the	prohibition	of	torture;

•	 The	state	should	follow	a	comprehensive	refugee	policy	to	be	able	to	better	

94. Netherlands Institute of Human Rights, 2002. http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/2422ec00
f1ace923c1256681002b47f1/c478c05afdcc081dc1256b58002f4046?OpenDocument, (Last available 
02/03/2011).



118 implement	the	principle	of non-refoulement;
•	 Awareness	must	be	increased	regarding	the	refugee	issues;
•	 The	relevant	government	bodies	are	encouraged	to	increase	their	contact	with	

the	non-governmental	organisations	which	deal	with	refugee	related	issues.			
3) Right to Liberty
a)	Introduction
Even	though	the	customary	international	law,	the	on	1951	Refugee	Convention	

and	 the	 judgements	 of	 the	 ECtHR	 states	 that	 the	 refugees	 making	 illegal	 entries	
should	not	be	punished,	the	refugees	who	make	“illegal	entry”	are	usually	sentenced	
to		imprisonment	in		TRNC.
Another	problem	that	is	faced	by	the	refugees	is	to	being	subject	to	inadmissible	to	
TRNC	and	detain	for	the	purposes	of	deportation.	The	article	10	of	the	Immigration	
and	Foreigners	Law	(Chapter	105)	states	that	the	foreigners	do	not	have	the	right	to	
freely	enter	TRNC.	The	relevant	sections	of	the	aforementioned	article	are	as	follows:			

...An	alien	who	has	a	valid	visa	in	his	passport,	which	was	granted	by	the	
authorities	of	the	Turkish	Republic	of	Northern	Cyprus	and	who	is	not	a	
prohibited	immigrant,	shall		not	have	absolute	right	to	enter	TRNC	and	in	
any	case,	may	be	refused	entry	...		

	 In	similar	events,	the	authorities	have	the	right	to	deport	the	alien	and	the	
persons	who	can	be	deprived	from	their	liberty	are	regulated	under	the	Article	16	of	
the	TRNC	Constitution:		

(1)	 Every	person	has	the	right	to	personal	liberty	and	security.

(2)	 No	person	shall	be	deprived	of	his	liberty	save	in	the	following	cases	when	and	as	provided	
by	law:

(a)	 the	detention	of	a	person	after	conviction	by	a	competent	court;

(b)	 the	arrest	or	detention	of	a	person	f	r	non-compliance	with	the	lawful	order	of	a	court;

(c)	 the	 arrest	 or	 detention	 of	 a	 person	 effected	 for	 the	 purpose	 of	 bringing	 him	 before	 the	
competent	legal	authority	on	reasonable	suspicion	of	having	committed	an	offence	or	when	
it	 is	reasonably	considered	necessary	to	prevent	his	committing	an	offence	or	fleeing	after	
having	done	so;

(d)	 the	detention	of	a	minor	by	lawful	order	for	the	purpose	of	educational	supervision	or	his	
lawful	detention	for	the	purpose	of	bringing	him	before	the	competent	legal	authority;

(e)	 the	detention	of	persons	who	are	likely	to	spread	an	infectious	disease,	of	persons	of	unsound	
mind,	alcoholics	or	drug	addicts	or	vagrants;

(f)	 the	arrest	or	detention	of	a	person	to	prevent	him	from	making	an	unauthorised	entry	into	
the	territory	of	the	State	or	of	an	alien	against	whom	action	 is	being	taken	with	a	view	to	
deportation	or	extradition;

(g)	 the	 arrenst	 or	 detention	 of	 an	 alien	 for	 the	 purpose	 of	 preventing	 him	 from	 leaving	 the	
Republic	in	order	to	evade	a	financial	responsibility;



119(h)	 the	detention	of	those	citizens	of	the	Turkish	Republic	of	Northern	Cyprus	who	are	nationals	
of	more	than	one	country,	for	the	execution	of	Court	decisions	given	against	them	for	offences	
committed	under	the	laws	of	the	other	country	of	which	they	are	the	nationals;	provided	that	
there	is	in	force	between	the	Turkish	Republic	of	Northern	Cyprus	and	that	other	country	an	
agreement	for	extradition	and	for	reciprocal	enforcement	of	judgments.

(1)	 Save	when	and	as	provided	by	 law	 in	 case	of	 a	flagrant	offence	punishable	with	death	or	
imprisonment,	no	person	shall	be	arrested	save	under	the	authority	of	a	reasoned	judicial	
warrant	issued	according	to	the	formalities	prescribed	by	law.

(2)	 The	position	of	 the	person	arrested	or	detained	 shall	be	brought	 to	 the	knowledge	of	his	
close	relatives	at	the	earliest	possible	time	and	quickly,	except	in	cases	where	there	are	grave	
objections	to	the	disclosure	of	the	extent	and	substance	of	the	investigation.

(3)	 Every	person	arrested	or	detained	shall	be	informed,	at	the	time	of	his	arrest,	in	a	Language	
which	he	understands	of	the	reasons	of	his	arrest	or	detention	and	shall	be	allowed	to	have	
immediately,	the	services	of	a	lawyer	to	be	chosen	by	him	or	by	his	relatives.

(4)	 The	person	arrested	shall,	as	soon	as	practicable	and	in	any	event	not	later	than	twenty-four	
hours	after	his	arrest,	be	brought	before	a	judge,	if	he	is	not	in	the	meantime	released.

(5)	 The	 judge	 sell	 promptly	 proceed	 to	 inquire	 into	 the	 grounds	 of	 the	 arrest	 in	 a	 language	
understandable	by	the	person	arrested	and	shall,	as	soon	as	possible	and	in	any	event	not	
later	than	three	days	from	such	appearance,	either	release	the	person	arrested	on	such	terms	
as	he	may	deem	fit	or	where	the	investigation	into	the	commission	of	the	offence	for	which	
he	has	been	arrested	has	not	been	completed	remand	him	in	custody.	The	judge	may	remand	
him	in	custody	for	a	period	not	exceeding	eight	days	at	any	one	time:

Provided	that	the	total	period	of	such	remand	or	detention	in	custody	shall	not	exceed	three	
mouths	 from	 the	date	of	 the	arrest;	 on	 the	expiration	of	 the	 said	period	every	person	or	
authority	having	the	custody	of	the	person	arrested	or	detained	shall	forthwith	set	him	free.

(6)	 The	exercise	of	 the	 right	of	appeal	against	 the	decisions	of	 the	 judge	under	paragraph	 (7)	
cannot	be	denied.

(7)	 Every	person	who	is	deprived	of	his	Liberty	by	reason	of	his	arrest	or	detention	shall	be	entitled	
to	take	legal	proceedings	so	that	the	lawfulness	of	his	detention	may	be	decided	speedily	by	a	
court.	If	his	detention	is	found	to	be	illegal,	the	Court	shall	order	his	release.

(8)	 Every	person	who	has	been	the	victim	of	arrest	or	detention	in	contravention	of	the	provisions	
of	this	Article	shall	be	untilled	to	claim	compensation	by	filing	an	action.

However,	 in	these	situations	the	authorities	do	not	permit	the	refugees	(who	have	
been	deprived	of	their	liberty)	to	contact	their	lawyers.95

b)1951	Refugee	Convention	
The	Article	31	of	the	1951	Refugee	Convention	states	that	the	refugees	who	

enter	or	presence	illegally,	should	not	be	punished.	The	article	is	as	follows	
Article 31

1.	 The	 Contracting	 States	 shall	 not	 impose	 penalties,	 on	 account	 of	 their	
illegal	entry	or	presence,	on	refugees	who,	coming	directly	 from	a	territory	
where	their	 life	or	 freedom	was	threatened	 in	 the	sense	of	Article	1,	enter	
or	are	present	in	their	territory	without	authorization,	provided	they	present	

95.  The writer Öncel Polili who is a lawyer working on these issues is reflecting his experiences.



120 themselves	without	delay	to	the	authorities	and	show	good	cause	for	their	
illegal	entry	or	presence.

1.	 The	Contracting	 States	 shall	 not	 apply	 to	 the	movements	 of	 such	 refugees	
restrictions	 other	 than	 those	 which	 are	 necessary	 and	 such	 restrictions	
shall	only	be	applied	until	 their	 status	 in	 the	country	 is	 regularized	or	 they	
obtain	 admission	 into	 another	 country.	 The	 Contracting	 States	 shall	 allow	
such	 refugees	a	 reasonable	period	and	all	 the	necessary	 facilities	 to	obtain	
admission	into	another	country.

Within	time,	criteria’s	were	developed	to	better	understand	the	meaning	of	this	
article.	

Refugees:	Even	though	this	article	 is	on	refugees	 instead	of	asylum	seekers	
this	provision	would	be	devoid	of	all	effect	unless	 it	also	extended,	at	 least	over	a	
certain	time,	to	asylum	seekers,	or	in	the	words	of	the	court	in	Adimi to	‘presumptive	
refugees’.96

Direct Arrival:	Some	of	the	asylum	seekers	that	come	to	TRNC	do	not	always	
come	 directly	 and	 sometimes	 they	might	 come	 over	 Turkey	 and	 other	 countries.	
However	this	does	not	exclude	them	from	the	scope	of	this	article	“Refugees	are	not	
required	to	have	come	directly from	their	country	of	origin.	The	intention,	reflected	in	
the	practice	of	some	States,	appears	to	be	that	other	countries	or	territories	passed	
through	should	also	have	constituted	actual	or	potential	threats	to	life	or	freedom,	or	
that	onward	flight	may	have	been	dictated	by	the	refusal	of	other	countries	to	grant	
protection	or	asylum,	or	by	the	operation	of	exclusionary	provisions,	such	as	those	on	
safe	third	country,	safe	country	of	origin	or	time	limits.	The	criterion	of	‘good	cause’	
for	illegal	entry	is	clearly	flexible	enough	to	allow	the	elements	of	individual	cases	to	
be	taken	into	account”.97

Punishment:	The	reason	for	the	imprisonment	of	the	asylum	seekers	is	due	
to	 their	 illegal	 entry	 which	 in	 turn	 results	 in	 their	 deportation	 by	 the	 authorities	
(as	 explained	 above).	 The	 term	 ‘penalties’ is	 not	 defined	 in	 Article	 31,	 but	 the	
drafters	 appear	 to	 have	 had	 in	 mind	 measures	 such	 as	 prosecution,	 fine	 and	
imprisonment;	administrative	detention,	however,	is	allowed	under	paragraph	2	(see	
above).	Provisional	detention	was	also	not	excluded	 if	necessary	to	 investigate	the	
circumstances	of	entry	or	to	obtain	information	about	completely	unknown	persons,	
but	an	important	distinction	remained	between,	on	the	one	hand,	detention	for	the	
purpose	of	carrying	through	an	investigation,	and,	on	the	other	hand,	penalties	for	

96.  Goodwin-Gill, G. S. “‘Article 31’ of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-
penalization, detention, and protection”, in Erika Feller, Volker Turk, & Frances Nicholson, eds. (eds), 
Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection 
(Cambridge. Cambridge University Press 2003, p . 8.

97.  Ibid, p.  29.



121illegal	entry,	the	latter	being	prohibited	where	entry	was	justified.98

Illegal Entry or Presence:	 The	 meaning	 of	 ‘illegal entry or presence’ has	
not	generally	 raised	any	difficult	 issue	of	 interpretation.	The	 former	would	 include	
arriving	or	securing	entry	through	the	use	of	false	or	falsified	documents,	the	use	of	
other	deception,	clandestine	entry,	for	example,	as	a	stowaway,	and	entry	into	State	
territory	with	the	assistance	of	smugglers	or	traffickers.	The	precise	method	of	entry	
may	nevertheless	have	certain	consequences	 in	practice	for	the	refugee	or	asylum	
seeker.	‘Illegal presence’ would	cover	lawful	arrival	and	remaining	after	the	elapse	of	
a	short,	permitted	period	of	stay	(for	example,	in	transit).99

Good Cause:	 The	 notion	 of	 ‘good cause’ has	 also	 not	 been	 the	 source	 of	
difficulty;	 being	 a	 refugee	 with	 a	 well-founded	 fear	 of	 persecution	 is	 generally	
accepted	as	a	sufficient	good	cause,	although	this	criterion	is	also	considered	relevant	
to	assessing	the	validity	of	the	reason	why	a	refugee	or	asylum	seeker	might	choose	
to	move	beyond	the	first	country	of	refuge	or	transit.

Application Without Delay	‘Without	delay’	is	a	matter	of	fact	and	degree	as	
well;	it	depends	on	the	circumstances	of	the	case,	including	the	availability	of	advice.100

Even	though	the	1951	Refugee	Convention	is	a	part	of	the	domestic	laws	of	
the	TRNC	legal	system,	no	administrative	bodies	where	the	refugees	could	apply	has	
been	established.	Therefore,	the	statute	articles	which	punish	the	asylum	seekers	for	
illegal	entry	should	be	revised	under	the	Article	31	of	the	1951	Refugee	Convention.

c) European Convention on Human Rights

The	ECHR	does	not	have	any	regulations	that	prohibit	 the	deprivation	of	 liberty	of	
refugees.	However,	this	issue	was	discussed	in	the	Article	5	of	ECHR	which	regulates	
the	rights	to	liberty	and	security.	The	Article	5	of	ECHR	is	as	follows:

1.	Everyone	has	the	right	to	liberty	and	security	of	person.	No	one	shall	
be	deprived	of	his	liberty	save	in	the	following	cases	and	in	accordance	
with	a	procedure	prescribed	by	law:

a.	the	lawful	detention	of	a	person	after	conviction	by	a	competent	
court;
b.	 the	 lawful	 arrest	 or	 detention	of	 a	 person	 for	 non-compliance	
with	the	lawful	order	of	a	court	or	in	order	to	secure	the	fulfilment	
of	any	obligation	prescribed	by	law;
c.	the	lawful	arrest	or	detention	of	a	person	effected	for	the	purpose	
of	bringing	him	before	the	competent	legal	authority	on	reasonable	
suspicion	of	having	committed	an	offence	or	when	it	is	reasonably	
considered	 necessary	 to	 prevent	 his	 committing	 an	 offence	 or	
fleeing	after	having	done	so;
d.	 the	 detention	 of	 a	 minor	 by	 lawful	 order	 for	 the	 purpose	 of	
educational	supervision	or	his	lawful	detention	for	the	purpose	of	
bringing	him	before	the	competent	legal	authority;

98.  Ibid, p. 9.
99.  Ibid, p.11.
100.  Ibid.



122 e.	the	lawful	detention	of	persons	for	the	prevention	of	the	spreading	
of	 infectious	 diseases,	 of	 persons	 of	 unsound	mind,	 alcoholics	 or	
drug	addicts	or	vagrants;
f.	the	lawful	arrest	or	detention	of	a	person	to	prevent	his	effecting	
an	unauthorised	entry	into	the	country	or	of	a	person	against	whom	
action	is	being	taken	with	a	view	to	deportation	or	extradition.

2.	Everyone	who	is	arrested	shall	be	informed	promptly,	in	a	language	
which	he	understands,	of	the	reasons	for	his	arrest	and	of	any	charge	
against	him.

3.	Everyone	arrested	or	detained	in	accordance	with	the	provisions	of	
paragraph	1.c	of	this	article	shall	be	brought	promptly	before	a	judge	
or	other	officer	authorised	by	law	to	exercise	judicial	power	and	shall	
be	entitled	to	trial	within	a	reasonable	time	or	to	release	pending	trial.	
Release	may	be	conditioned	by	guarantees	to	appear	for	trial.

4.	Everyone	who	is	deprived	of	his	liberty	by	arrest	or	detention	shall	be	
entitled	to	take	proceedings	by	which	the	lawfulness	of	his	detention	
shall	 be	 decided	 speedily	 by	 a	 court	 and	 his	 release	 ordered	 if	 the	
detention	is	not	lawful.

5.	 Everyone	 who	 has	 been	 the	 victim	 of	 arrest	 or	 detention	 in	
contravention	of	the	provisions	of	this	article	shall	have	an	enforceable	
right	to	compensation.

Even	 though	 the	 ECHR	does	not	 include	 any	 regulations	 that	 is	 directly	 related	 to	
the	deprivation	of	 liberty	of	 refugees	and	 the	TRNC	authorities	 claiming	 that	 they	
are	using	 their	 rights	 in	accordance	with	 the	TRNC	 laws.	However,	 	 there	must	be	
adequate	 legal	protection	 in	domestic	 law	against	arbitrary	 interferences	by	public	
authorities	with	 the	 rights	 safeguarded	 by	 the	 Convention	 and	 this	 issue	must	 be	
examined	within	this	scope.	Amuur	vs.	France	case	can	shed	further	light	on	this	issue	
and	by	the	following	opinion	stated	by	the	ECtHR	below:	

The	applicants	arrived	at	Paris-Orly	Airport	from	Damascus	on	9	March	1992.		They	stated	
that	they	had	fled	their	country	of	origin,	Somalia,	because	they	had	been	persecuted	
by	the	regime	in	power	and	their	lives	were	in	danger	(see	paragraph	7	above).		As	their	
passports	had	been	falsified,	the	airport	and	border	police	refused	them	leave	to	enter	
French	territory.	 	They	were	then	held	in	the	airport’s	transit	zone	(and	its	extension,	
the	floor	of	the	Hôtel	Arcade	adapted	for	the	purpose)	for	twenty	days,	that	is	to	say	
until	29	March,	when	the	Minister	of	the	Interior	refused	them	leave	to	enter	as	asylum-
seekers...101	Holding	aliens	 in	 the	 international	zone	does	 indeed	 involve	a	restriction	
upon	liberty,	but	one	which	is	not	in	every	respect	comparable	to	that	which	obtains	in	
centres	for	the	detention	of	aliens	pending	deportation.	Such	confinement,	accompanied	
by	suitable	safeguards	for	the	persons	concerned,	is	acceptable	only	in	order	to	enable	
States	 to	 prevent	 unlawful	 immigration	 while	 complying	 with	 their	 international	
obligations,	particularly	under	 the	1951	Geneva	Convention	Relating	 to	 the	Status	of	
Refugees	and	the	European	Convention	on	Human	Rights.	 	States’	 legitimate	concern	
to	foil	the	increasingly	frequent	attempts	to	circumvent	immigration	restrictions	must	
not	deprive	asylum-seekers	of	the	protection	afforded	by	these	conventions	102.	In	laying	
down	that	any	deprivation	of	liberty	must	be	effected	“in	accordance	with	a	procedure	
prescribed	by	law”,	Article	5	para.	1	(art.	5-1)	primarily	requires	any	arrest	or	detention	

101.  ECtHR, 8691/91, Malone vs.  UK, 2/08/1984, para  67.
102.  ECtHR, 17/1995/523/609, Amuur vs. France, 25/06/1996, para 44.



123to	have	a	legal	basis	in	domestic	law.		However,	these	words	do	not	merely	refer	back	
to	domestic	law;	like	the	expressions	“in	accordance	with	the	law”	and	“prescribed	by	
law”	in	the	second	paragraphs	of	Articles	8	to	11	(art.	8-2,	art.	9-2,	art.	10-2,	art.	11-2),	
they	also	 relate	 to	 the	quality	of	 the	 law,	 requiring	 it	 to	be	compatible	with	 the	 rule	
of	 law,	a	concept	 inherent	 in	all	 the	Articles	of	 the	Convention.	 In	order	 to	ascertain	
whether	a	deprivation	of	liberty	has	complied	with	the	principle	of	compatibility	with	
domestic	law,	it	therefore	falls	to	the	Court	to	assess	not	only	the	legislation	in	force	in	
the	field	under	consideration,	but	also	the	quality	of103	the	other	legal	rules	applicable	
to	 the	 persons	 concerned.	 	 Quality	 in	 this	 sense	 implies	 that	 where	 a	 national	 law	
authorises	deprivation	of	 liberty	-	especially	 in	respect	of	a	foreign	asylum-seeker	-	 it	
must	be	sufficiently	accessible	and104	precise,	in	order	to	avoid	all	risk	of	arbitrariness.		
These	characteristics	are	of	fundamental	importance	with	regard	to	asylum-seekers	at	
airports,	 particularly	 in	 view	of	 the	need	 to	 reconcile	 the	protection	of	 fundamental	
rights	with	the	requirements	of	States’	immigration	policies.105 

ECtHR	in	this	case	clearly	underlined	that	not	only	domestic	criminal	procedure	
or	other	domestic	laws	should	be	taken	account	when	refugees	made	irregular	
entry	and	1951	Refugee	Convention	should	be	taken	into	account	Article	31	of	
the	1951	Refugee	Convention.

	 In	 the	newer	case	of	Abdolkane	and	Karimnia	vs	Turkey,106	ECtHR	held	 that	
the	deprivation	of	liberty	of	the	2	Iranian	refugees	for	the	purposes	of	deportation	
inter alia was	 in	breach	of	 the	Article	5.1.	of	 ECHR.	 The	applicants,	were	arrested	
by	gendarmerie	officers	on	the	criminal	charge	of	illegal	entry	to	Turkey.	ECtHR	has	
stated	that	such	arrests	are	to	be	considered	as	the	“deprivation	of	liberty”.	Regarding	
the	legality	of	this	arrest,	(ECHR	Article	5.1)	ECtHR	has	examined	the	situation	with	
the	criteria	of	the	case	of	Amur	v	France	which	was	stated	above,	and	it	stated	that	in	
the	absence	of	clear	provisions	establishing	the	procedure	for	ordering	and	extending	
detention	with	a	view	to	deportation	and	setting	time-limits	for	such	detention,	the	
deprivation	of	liberty	to	which	the	applicants	were	subjected	was	nor	circumscribed	
by	adequate	safeguards	against	arbitrariness.	The	national	system	failed	to	protect	
applicants	 from	 arbitrary	 detention	 and	 consequently,	 their	 detention	 cannot	 be	
considered	“lawful”	for	the	purposes	of	the	Convention.	

If	 the	deprivation	of	 liberty	of	 the	above	 refugees	 is	 considered	within	 the	
scope	of	the	ECtHR	case	law,	it	can	be	fair	to	state	that	this	amounts	to	a	breach	of	
the	Article	5.	1.	of	the	ECHR.

The	 issue	 of	 prevention	 of	 the	 refugees	 from	 meeting	 with	 their	 lawyers	 is	
another	issue	that	needs	to	be	examined	within	the	scope	of	the	Article	5	of	the	
Convention.	According	 to	 the	Article	5.4,	 .	Everyone	who	 is	deprived	of	his	 liberty	by	
arrest	or	detention	shall	be	entitled	to	take	proceedings	by	which	the	lawfulness	of	his	detention	
shall	be	decided	speedily	by	a	court	and	his	release	ordered	if	the	detention	is	not	lawful.

103. 	Ibid.
104.  Ibid, para. 43.
105.  Ibid, para 50.
106.  Ibid 57.



124 In	 domestic	 law,	 there	 are	 no	 regulations	 which	 prevent	 a	 person	 who	 has	 been	
deprived	of	his/her	liberty,	from	applying	to	court.	The	High	Administrative	Court	is	
authorized	to	examine		a	deportation	order,	because	the	deportation	decision	is	taken	
by	a	state	authority.	A	common	argument	made	by	the	Authorities	is	that	“A	person	
who	was	not	permitted	to	enter	TRNC	is	not	deemed	to	be	in	TRNC	and	therefore	
they	do	not	have	the	right	to	go	to	court”.	However	this	argument	has	no	legal	basis.	
Namely,	all	the	High	Contracting Parties	are	obliged	to	secure	the rights	and	freedoms	
defined in	the	Article	1	of	the	ECHR for	everyone	within their	jurisdiction.	If	the	above	
mentioned	Articles	5.1.f	and	5.4	of	ECHR	is	taken	into	consideration	as	a	whole,

The	importance	of	the	provision	under	(f)	consists	in	that,	although	the	convention	does	
not	grant	 to	aliens	a	 rights	 to	of	admission	 to	or	 residence	 in	any	of	 the	Contracting	
States,	 Article	 5	 nevertheless	 contains	 certain	 guarantees	 in	 case	 the	 authorities	
proceed	to	arrest	or	detain	an	alien	pending	the	decision	on	his	admission,	deportation	
or	extradition.	These	consists	first	of	all	in	the	guarantee	that	such	arrest	or	detention	
must	 be	 lawful	 and	must,	 therefore,	 be	 in	 conformity	with	 the	 applicable	 provisions	
of	both	domestic	and	international	law	and	may	not	be	imposed	arbitrarily.	This	right	
is	coupled	with	the	right	of	the	person	in	question	under	the	paragraph	4	to	have	this	
lawfulness	reviewed	by	a	court.	According	to	the	court	this	is	especially	required	with	

regard	asylum	seekers.107  

Therefore	 the	 prevention	 of	 the	 people	 who	 have	 been	 deprived	 of	 their	
liberty	from	seeing	their	lawyers	and	therefore	making	an	application	to	the	court	is	
not	a	procedure	that	is	in	compliance	with	Articles	5.1.f	and	5.4	of	ECHR.

d)	International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights

In	the	ICCPR,	the	right	to	liberty	and	security	has	been	regulated	in	a	similar	
manner	as	the	right	to	liberty	and	security	in	ECHR.	The	sections	regarding	the	right	
to	liberty	and	security	under	Article	9	of	the	ICCPR	is	as	follows:

 The	interpretation	of	this	article	by	the	HRC	is	as	follows:
...	The	Committee	points	out	that	paragraph	1	 is	applicable	to	all	deprivations	of	
liberty,	whether	 in	 criminal	 cases	or	 in	other	 cases	 such	as,	 for	example,	mental	
illness,	vagrancy,	drug	addiction,	educational	purposes,	immigration	control,	etc.	It	
is	true	that	some	of	the	provisions	of	article	9	(part	of	para.	2	and	the	whole	of	para.	
3)	are	only	applicable	to	persons	against	whom	criminal	charges	are	brought.	But	
the	rest,	and	in	particular	the	important	guarantee	laid	down	in	paragraph	4,	 i.e.	
the	right	to	control	by	a	court	of	the	legality	of	the	detention,	applies	to	all	persons	
deprived	of	their	liberty	by	arrest	or	detention.	Furthermore,	States	parties	have	in	
accordance	with	article	2	(3)	also	to	ensure	that	an	effective	remedy	is	provided	in	
other	cases	in	which	an	individual	claims	to	be	deprived	of	his	liberty	in	violation	of	
the	Covenant.108

107.  Vermeulen, Ben, “Freedom from Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (Article 3), Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak (ed.), Theory 
and Practice of the European Convention on Human Rights, Intersentia, 2006, p. 411.

108.  HRC, General Comment No. 08, para 1.



125Regarding	the	legality	of	the	arrest	of	the	refugees	in	the	case	of	Shams	and	others	v	
Australia,	the	HRC	has	made	a	similar	decision	to	that	of	the	ECHR.	The	HRC	has	stated	
the	following	view:

“As	 to	 the	 authors’	 claims	 of	 a	 violation	of	Article	 9,	 paragraph	 4,	 the	 Committee	
observes	 that	 the	 court	 review	 available	 to	 the	 authors	was	 confined	 purely	 to	 a	
formal	assessment	of	whether	they	were	unlawful	“non-citizen[s]”109	without	an	entry	
permit.	It	observes	that	there	was	no	discretion	for	a	court	to	review	their	detention	
on	any	substantive	grounds	for	its	continued	justification.	The	Committee	recalls	its	
jurisprudence		that	any	court	review	of	the	lawfulness	of	detention	under	Article	9,	
paragraph	4,	which	must	include	the	possibility	of	ordering	release,	is	not	limited	to	
mere	compliance	of	the	detention	with	domestic	law.	While	domestic	legal	systems	
may	establish	differing	methods	for	ensuring	court	review	of	administrative	detention,	
what	is	decisive	for	the	purposes	of	Article	9,	paragraph	4,	is	that	such	review	is,	in	its	
effect,	real	and	not	purely	formal.	By	stipulating	that	the	court	must	have	the	power	
to	order	release,	“if	the	detention	is	not	lawful”,	Article	9,	paragraph	4,	requires	that	
the	court	be	empowered	to	order	release,	if	the	detention	is	incompatible	with	the	
requirements	in	article	9,	paragraph	1,	or	with	any	relevant	provisions	of	the	Covenant.	
In	the	authors’	cases,	the	Committee	considers	that	the	inability	of	the	judiciary	to	
challenge	a	detention	that	was,	or	had	become,	contrary	to	Article	9,	paragraph	1,	
constitutes	a	violation	of	Article	9,	paragraph	4.110

e)	Suggestions

The	deprivation	of	 liberty	of	refugees	without	taking	the	 international	conventions	
into	 consideration	 is	 particularly	 contrary	 to	 the	 case	 law	 	 of	 the	 ECtHR.	 Also	 the	
deprivation	of	liberty	of	the	refugees	for	the	purposes	of	deportation	which	is	claimed	
to	be	due	to	“illegal	entry”	and	the	prevention	of	the	refugees	from	contacting	their	
lawyers,	 is	a	procedure	that	is	anachronistic	and	in	direct	conflict	with	the	modern	
human	rights	law.

In	the	case	of	Amur	vs.	France,	the	ECtHR	has	clearly	stated	that	the	deprivation	of	
the	freedom	of	refugees	which	was	a	result	of	the	insufficiency	of	the	domestic	laws	
in	protecting	the	human	rights	and	this	was	found	to	be	in	breach	of	Article	5	of	ECHR,	
the	right	to	liberty	and	security.

Naturally,	a	person	who	has	been	deprived	of	his/her	liberty	should	apply	to	court	
through	his/her	lawyers	as.	In	this	context,	the	prohibition	of	a	person	who	has	been	

109. 	HRC,	Shams	v	Australia,	HRC,	UN	Doc	CCPR/C/90/D/1255,	1256,	1259,	1260,	1266,	1268,	1270,	
1288/2004,11/09/2007.
110.  Ibid, para. 7.3.



126 deprived	of	his/her	 liberty	 from	contacting	with	a	 	 lawyer	 is	 in	breach	of	both	the	
domestic	law	and	the	Article	5	of	ECHR	and	the	Article	9	of	the	ICCPR.	On	the	other	
hand,	this	issue	will	be	further	discussed	under	the	topic	of	fair	trial.	In	this	context,

•	 The	amendment	of	the	laws	which	requires	the	punishment	of	the	refugees	due	to	“illegal	
entry”;

•	 Until	the	amendment	of	the	laws	which	requires	the	punishment	of	the	refugees	due	to	“illegal	
entry”,	in	decision	making	process,	the	courts	should	take	into	consideration	the	international	
conventions	that	are	a	part	of	the	domestic	law;

•	 It	is	advised	that	to	organize	awareness	raising	activities	for	the	administrative,	judiciary	and	
security	personal	on	right	o	liberty	and	security.	
4) Right to a Fair Trial

a)	Introduction

The	refugees	that	are	prosecuted	in	the	criminal	courts	for	illegal	entry	do	not	receive	
any	 legal	aid	from	the	state,	even	if	they	are	charged	with	 imprisonment.	Also	the	
refugees	who	are	to	be	deported	do	not	receive	any	support	from	the	state	to	apply	
for	 the	 cancellation	of	deportation	order.	However,	 the	RRA	 lawyers	have	 taken	 it	
upon	themselves	to	represent	the	refugees	in	the	High	Administrative	Court	(At	the	
beginning	on	pro	bono	and	then	with	the	funding	of	the	EU	and	UNHCR).	The	Article	
17.4	of	the	constitution	introduces	a	regulation	that	is	similar	to	the	Article	6	of	the	
ECHR.	Despite	 this,	 there	 are	 no	 laws	which	 regulate	 the	 legal	 aid	 procedures	 for	
the	criminal	court	trials.	On	the	other	hand,	Chapter	155,	Article	64,	of	the	Criminal	
Procedure	 Law	 partly	 answers	 this	 issue.	 Chapter	 155	 Criminal	 Procedure	 Article	
64	 gives	 authority	 to	 the	 court,	when	 an	 accused	 is	 to	 be	 tried	upon	 a	 charge	or	
information	or	on	the	hearing	of	an	appeal	from	a	judgement	of	an	Assize	Court,	to	
assign	a	 lawyer	to	defend	the	accused	or	the	appellant,	as	the	case	may	be,	 if	 the	
gravity,	difficulty	or	other	circumstances	the	case	make	it	desirable	 in	the	interests	
of	justice.	In	practice,	the	financial	position	of	an	accused	person	is	always	a	weighty	
factor	to	be	considered.	However,	courts	use	this	authority	very	rarely	and	it	has	never	
been	used	in	a	refugee	case	where	they	were	charged	for	illegal	entry.	Refugees	can	
very	rarely	afford	to	pay	a	lawyer	and	thus	have	representation.111

In	some	occasions	the	refugees	that	are	charged	for	illegal	entry,	are	able	to	
have	lawyers.	However,	occasionally	there	are	no	interpreters	in	the	court	hearings	
and	sometimes	the	 lawyers	are	required	to	provide	their	private	 interpreter.	 If	 the	
refugee	 accepts	 the	 charged	 allegations	 during	 trial,	 the	 interpreters	 usually	 just	
translate	the	allegations	and	ask	the	defendants	whether	they	accept	the	charges	or	
not.	Usually,	they	do	not	translate	the	testimonials	that	are	in	their	favour	or	against	
them.112  

111.  Pikis and Louizou, Criminal Procedure in Cyprus, 1975  p. 82.
112.  The writer Oncel Polili, who is a lawyer, is reflecting his own experiences.



127However,	 the	Article	 17.4.d	 of	 the	 TRNC	 Constitution	 provides	 the	 right	 of	
having	an	interpreter	and	it	is	as	follows:	“to	have	free	assistance	of	an	interpreter	if	
he	cannot	understand	or	speak	the	language	used	in	court”.

The	Article	18.	(5)	of	the	Constitution	regulates	the	defendant’s	rights	as	follows:

“Every	person	charged	with	an	offence	has	the	following	minimum	rights:

(a)	 to	be	informed	promptly	and	in	a	language	which	he	understands	and	in	detail	
of	the	nature	and	grounds	of	the	charge	preferred	against	him;”	

According	the	Chapter	155,	Article	65.(1)	of	the	Criminal	Procedure	Law	“Where	
the	testimonial	is	made	in	a	language	that	the	defendant	cannot	understand,	if	the	
defendant	is	personally	participating	in	the	trial,	this	testimonial	needs	to	be	translated	
clearly	 translated	 to	him.	However,	 if	 the	defendant	 is	 presented	by	 a	 lawyer,	 the	
translation	can	be	abandoned	with	the	consent	of	the	lawyer	and	the	approval	of	the	
court”.	

b)	Legal	Aid
ECHR

The	Article	6.3.c	of		ECHR	which	regulates	The	Right	to	a	Fair	Trial	states:	to	defend	
himself	 in	person	or	 through	 legal	assistance	of	his	own	choosing	or,	 if	he	has	not	
sufficient	means	to	pay	for	legal	assistance,	to	be	given	it	free	when	the	interests	of	
justice	so	require;
The	following	rules	were	developed	by	ECHR	for	the	legal	aid	procedures	in	criminal	trials: 
Firstly,	that	the	accused	lacks	sufficient	means to	pay	for	legal	assistance.

1)	 The	second	condition	is	that	the	interests	of	 justice require	legal	aid	to	
be		 granted.	A	number	of	factors	are	relevant	here.	The	Court	will	have	
regard		to	the	complexity	of	the	case and	the	ability	of	the	defendant	to	
present	the		 case	adequately	without	assistance.	

With	the	following	regulation,	ECtHR	has	pointed	out	the	necessity	to	take	into	
consideration	seriousness	of	the	each	case	whilst	providing	legal	aid:	“The	seriousness	
of	any	possible	sanction is	also	relevant	to	the	question	whether	legal	aid	should	be	
granted.	The	Court	held	in	the	case	of	Benham	v.	the	United	Kingdom	that	“where	
the	deprivation	of	liberty	is	at	stake,	the	interests	of	justice	in	principle	call	for	legal	
representation”.113

Alongside	 the	 refugees	 that	 come	 to	 north	 Cyprus,	 there	 are	 those	who	 have	
the	financial	means	to	pay	a	 lawyer	but	there	are	also	those	that	do	not	have	the	
same	means.	The	fact	that	the	refugee	law	is	not	properly	applied	in	the	TRNC	courts	
and	 the	 fact	 that	 the	usual	punishment	 for	 refugees	 is	 imprisonment,	make	 these	
procedures	 to	be	deemed	as	 complicated	 compared	 to	 the	ECHR	case	 law.	 In	 this	
context,	 providing	 legal	 aid	 to	 refugees	 who	 are	 tried	 for	making	 illegal	 entry	 by	

113.  ECtHR, 19380/92 Benham vs. UK, 10/07/1996.



128 using	unapproved	ports	or	 fake	 travel	documents	would	be	a	 regulation	 that	 is	 in	
compliance	with	ECHR.	

International Covenant on Civil and Political Rights

	 The	 right	 legal	 aid	 has	 been	 regulated	 in	 the	 Article	 14.3.d	 of	 the	 ICCPR,	
and	it	 is	as	follows:	To	be	tried	in	his	presence,	and	to	defend	himself	 in	person	or	
through	 legal	assistance	of	his	own	choosing;	 to	be	 informed,	 if	he	does	not	have	
legal	assistance,	of	this	right;	and	to	have	legal	assistance	assigned	to	him,	in	any	case	
where	the	interests	of	 justice	so	require,	and	without	payment	by	him	in	any	such	
case	if	he	does	not	have	sufficient	means	to	pay	for	it;”

The	HRC	generally,	views	individual	cases	in	order	to	determine	if	there	is	a	
requirement	to	provide	legal	assistance	in	that	particular	case.	In	elaborating	on	the	
meaning	of	when	the	“interests	of	justice”	would	require	free	legal	representation,	
the	Committee	considers	the	severity	of	the	charge	and	the	complexity	of	the	case	in	
making	the	determination.114	However,	the	HRC	has	also	stated	that	counsel	should	
receive	adequate	remuneration	for	providing	 legal	assistance	under	a	state-funded	
legal	aid	plan.115	Similarly,	it	has	affirmed	that	legal	assistance	must	be	assigned	to	the	
accused	if	he	does	not	have	the	means	to	pay	for	it	as	provided	for	under	the	ICCPR,116 
and	that	legal	assistance	must	be	effective.117

c)	Right	to	Access	to	Court
ECHR

Even	though	Article	6	of	the	ECHR	which	regulates	the	right	to	a	fair	trial	does	
not	bring	any	requirements	regarding	the	right	of	free	access	to	court,	the	ECtHR	has	
stated	that	this	article	protects	every	person’s	right	to	bring	all	types	of	claims	into	the	
court	that	is	within	the	scope	of	their	civil	rights	and	obligations.	The	issue	of	being	
able	to	apply	to	court	for	claims,	forms	only	a	minor	part	of	the	right	of	court	which	is	
covered	within	the	scope	of	Article	6.	In	the	case	of	Golder	vs.	UK,118	a	prisoner	who	
wanted	to	sue	a	prison	official	for	a	claim	of	personal	slander	was	not	allowed	to	meet	
with	his	lawyer.	The	ECtHR	found	this	to	be	in	breach	of	the	Right	to	Access	to	Court	as	
having	this	right	on	its	own	is	insufficient;	it	also	needs	to	be	effective.	Also	in	the	same	
case,	ECtHR	states:	in	the	opinion	of	the	Court,	it	would	be	inconceivable	that	Article	
6.1	(art.	6-1)	should	describe	in	detail	the	procedural	guarantees	afforded	to	parties	
in	a	pending	lawsuit	and	should	not	first	protect	that	which	alone	makes	it	possible	

114. Eileen Skinnider, The Responsibility of States to Provide Legal Aid,, The International Centre for 
Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,1999 p. 9.
115.  Human Rights Committee, Reid vs. Jamaica, Communication No. 355/1989, U.N. Doc. CCPR/

C/51/D/355/1989 (1994).
116.  Human Rights Committee, Wright and Harvey vs. Jamaica Communication No. 

459/1991,17/03/1994, CCPR/C/50/D/459/1991.
117.  Ibid.
118.  ECtHR, 4451/70, Golder v UK, 21/02/1975.



129to	benefit	from	such	guarantees,	that	is,	access	to	a	court.119	In	the	case	of	Airey	vs.	
Ireland120	a	poor	woman	who	wanted	to	divorce	from	her	husband	was	not	provided	
legal	aid	to	start	the	court	proceedings.121	The	court	held	that:	“Article	6	para.	1	(art.	
6-1)	may	sometimes	compel	the	State	to	provide	for	the	assistance	of	a	lawyer	when	
such	assistance	proves	indispensable	for	an	effective	access	to	court	either	because	
legal	representation	is	rendered	compulsory,	as	is	done	by	the	domestic	law	of	certain	
Contracting	States	for	various	types	of	litigation,	or	by	reason	of	the	complexity	of	the	
procedure	or	of	the	case”.	The	ECtHR	held	that,	to	start	her	divorce	proceedings,	the	
applicant	was	not	able	to	reach	the	High	Court	directly	which	in	turn	amounted	to	a	
breach	of	her	right	of	free	access	to	court.	In	this	context,	for	the	refugees	who	have	
been	 arrested	 for	 deportation	 and	whose	 liberty	 of	 contacting	 their	 lawyers	 have	
been	prohibited,	it	is	possible	to	say	that	their	right	for	free	access	to	court	has	been	
violated.122  

International Covenant on Civil and Political Rights

In	its	core,	this	covenant	states	that	legal	aid	should	be	provided	whenever	it	
is	necessary	for	the	interest	of	justice.	In	this	covenant,	as	regards	to	civil	legal	aid,	
some	tangential	support	may	be	gained	from	the	jurisprudence	of	the	ECtHR	which	
has	contributed	a	lot	on	this	matter.	The	ECtHR	in	Airey vs. Ireland123	held	that	legal	
aid	in	civil	cases	should	be	considered	as	an	aspect	of	a	fair	trial.	The	context	of	the	
ICCPR	has	been	developed	from	the	case	law	of	the	ECtHR	and	as	a	result,	it	would	
not	be	possible	to	say	that	the	TRNC	provides	protection	for	the	access	to	court.124

d)	The Right	to	have	a	Trial in	a	Language	that	Accused	can	Understand

European	Convention	on	Human	Rights

This	 right	 has	 been	 regulated	 under	 the	 Article	 6.3.e,	 which	 is	 as	 follows:	
To	have	the	free	assistance	of	an	 interpreter	 if	he	cannot	understand	or	speak	the	
language	used	in	court.	In	the	case	of	Luedicke,	Belkacem	and	Koç	vs.	Federal	Republic	
of	Germany,	ECtHR	stated	that	within	the	scope	of	this	article,	ordering	the	defendant	
to	pay	 the	 fees	of	 an	 interpreter	 is	 prohibited.	125	 	 In	 this	 context,	 it	 is	 once	again	
pointed	out	that	the	courts	are	obliged	to	provide	interpreters.	Therefore	as	stated	

119.  Nuala Mole, Catharina Harby ‘Adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
6. Maddesi’nin uygulanmasına ilişkin kılavuz İnsan hakları’ bookletes No.3, Council of Europe, 
2001,Germany, p 72,

http://www.ihop.org.tr/dosya/coe/adil_yargilanma.pdf  (Last available, 10/05/2011).
120.  ECtHR, 6289/73, Airey vs. Ireland, 09/10/1979.
121.  Ibid, p. 74.               
122.  de Dieu Sikulibo, Jean, “Access to justice and the international law standards”
http://www.memoireonline.com/06/10/3554/m_Access-to-justice-and-the-international-law-standards7.html, 
(Last available, 16/01/2012).
123. 	Ibid.,	124.
124.  ECtHR, 6210/73 ; 6877/75 ; 7132/75, Luedicke, Belkacem and Koç vs. Federal Germany.
125.  Ibid.



130 above,	asking	the	lawyers	to	find	interpreters	might	result	in	the	fees	being	paid	by	
the	defendant	and	this	in	turn	result	in	the	breach	of	the	right	of	fair	trial.		

International Covenant on Civil and Political Rights

The	Article	14.3.a	of	the ICCPR  is	as	follows:	

In	the	determination	of	any	criminal	charge	against	him,	everyone	shall	be	entitled	to	
the	following	minimum	guarantees,	in	full	equality:	

“(a)	To	be	informed	promptly	and	in	detail	in	a	language	which	he	understands	of	the	
nature	and	cause	of	the	charge	against	him;”

In Guesdon	vs.	France126	application	the	Committee	had	noted	the	author’s	claim	
that	 the	notion	of	a	 “fair	 trial”,	within	 the	meaning	of	Article	14	of	 the	Covenant,	
implies	that	the	accused	be	allowed,	 in	criminal	proceedings...	and	that	the	denial	
of	an	interpreter	for	himself	and	his	witnesses	constitutes	a	violation	of	Article	14,	
paragraphs	3	(e)	and	(f).	To	that	end,	not	providing	interpreter	for	refugees	who	are	
tried	upon	in	criminal	courts	would	be	a	violation	of	the	right	to	have	fair	trial.

 e)	Suggestions
	 ECHR	and	the	ICCPR	states	that	in	order	to	be	entitled	for	legal	aid,	a	defendant	
needs	to	 lack	financial	capability	and	also	the	seriousness	and	the	difficulty	of	 the	
case	must	be	 taken	 into	 consideration.	Many	of	 the	 refugees	who	 come	 to	North	
Cyprus	do	not	possess	the	financial	means	to	pay	a	lawyer.	In	addition,	even	though	
international	law	prohibits	the		punishment	to	be	given	to	a	refugee,	this	is	usually	the	
requested	punishment	for	refugees	in	north	Cyprus	and	it	can	be	clearly	seen	that	this	
would	stand	for	a	very	serious	and	difficult	case	as	it	usually	results	in	deportation.	
If	we	consider	that	according	to		Chapter	154	of	 	Criminal	Law	and	Chapter	105	of		
Immigration	Law,	it	can	be	seen	that		refugees	can	be	charged	with		so	called	“illegal	
entry”	and	since	the	refugees	do	not	receive	any	legal	aid,	this	would	clearly	constitute	
a	breach	of	their	right	to	a	fair	trial.	Even	though	the	TRNC	Constitution	covers	the	
right	to	a	fair	trial,	Chapter	155	of	the	Criminal	Procedure	Law	does	not	grant	fair	trial	
according	to	the	standards	of	the	ECHR	and	the	ICCPR.	Also	many	refugees	are	not	
able	to	receive	legal	aid	and	as	a	result	they	are	being	victimised.	Even	though	this	
role	is	being	carried	out	by	the	non-governmental	organisations	and	they	are	trying	to	
fulfil	the	needs	as	best	as	they	can,	legal	aid	is	nevertheless	the	responsibility	of	the	
state.	
The	ICCPR	has	adopted	the	ECHR	case	law	for	the	area	of	free	access	to	court	and	

126.  HRC, Gudson vs France, Communication No. 219/1986 (219/1986), ICCPR, A/45/40 vol. II 
,25/06/199061 at para. 10.2-10.4 and 11.



131both	institutions	are	using	the	same	criteria.	The	arrest	of	refugees	for	illegal	entry	
and	the	fact	that	they	are	being	prohibited	from	hiring	a	lawyer	to	enter	the	country	
or	to	apply	to	court	to	end	the	imprisonment	and	the	fact	that	even	if	they	are	able	to	
pay	a	lawyer	they	are	being	deported	without	being	given	a	chance	to	apply	to	court	
is	a	different	type	of	breach	of	their	right	to	a	fair	trial.				
In	this	context,

•	 The	improvement	of	the	legal	aid	programmes	and	the	proper	application	of	
the	rules	set	out	in	the	Criminal	Procedure	Law;

•	 The	grant	of	necessary	support	to	the	refugees	to	use	their	right	of	free	access	
to	court	and	give	training	to	legal,	administrative	and	judiciary	personnel	 in	
this	area;

•	 To	 have	 an	 interpreter	 in	 all	 refugee	 cases	 and	 to	make	 interpretations	 as	
necessary	to	achieve	a	fair	trial	is	strongly	advised.	
5) Economic and Social Rights
a)	Introduction

The	ICESCR	is	the	most	 important	and	widely	accepted	international	document	
in	the	areas	of	economic	and	social	rights.	This	covenant	states	that;	all	economic,	
social,	and	cultural	rights	set	out	in	human	rights	treaties	are	applicable	to	“everyone”	
under	 the	 jurisdiction	of	 the	 State	 Party.	 The	Committee	on	 Economic,	 Social	 and	
Cultural	 rights	has	 	 the	view	that	every	state	party	has	a	minimum	core	obligation	
to	ensure	the	satisfaction	at	the	very	least,	minimum	essential	levels	of	each	of	the	
right.	Thus,	for	example,	a	State	party	in	which	any	significant	number	of	individuals	is	
deprived	of	essential	foodstuffs,	of	essential	primary	health	care,	of	basic	shelter	and	
housing,	or	of	the	most	basic	forms	of	education	is,	prima facie,	failing	to	commit	its	
obligations	under	the	Covenant.	If	the	Covenant	were	to	be	read	in	such	a	way	as	not	
to	establish	such	a	minimum	core	obligation,	it	would	be	largely	deprived	of	its	raison 
d’être.	 By	 the	 same	 token,	 it	must	be	noted	 that	any	assessment	as	 to	whether	a	
State	has	discharged	its	minimum	core	obligation	must	also	take	account	of	resource	
constraints	applying	within	the	country	concerned.	Article	2	(1)	obligates	each	State	
party	to	take	the	necessary	steps	‘to	the	maximum	of	its	available	resources’.	In	order	
for	a	State	party	to	be	able	to	attribute	its	failure	to	meet	at	least	its	minimum	core	
obligations	to	a	lack	of	available	resources	it	must	demonstrate	that	every	effort	has	
been	made	to	use	all	resources	that	are	at	its	disposition	in	an	effort	to	satisfy,	as	a	
matter	of	priority,	those	minimum	obligations.127

	 Asylum	 seekers,	 refugees	 and	 displaced	 persons	 do	 not	 have	 the	 same	
opportunity	as	others	to	achieve	an	adequate	standard	of	living	on	the	basis	of	their	
own	 efforts.	 They	 therefore	 require,	 to	 a	 larger	 extent	 than	 the	 ordinary	 public,	

127.  Committee on  Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3  para. 2.



132 direct	provisions,	until	conditions	are	established	in	which	they	can	obtain	their	own	
entitlements.128	Article	2(3)	of	the	ICESCR	stipulates	that	“developing	countries,	with	
due	 regard	 to	 human	 rights	 and	 their	 national	 economy,	may	 determine	 to	what	
extent	they	would	guarantee	the	economic	rights	recognized	in	the	present	Covenant	
to	non-nationals”.	The	reference	to	“due	regard	to	human	rights”	suggests	that	this	
provision	is	not	a	legitimate	basis	to	deny	to	refugees	access	to	economic	rights.

h)	 	The	Right	to	Housing
The	 Turkish	 Cypriot	 authorities	 provide	 no	 support	 to	 refugees	 concerning	

their	 housing	 rights.	Until	 the	end	of	 2008,	 the	UNCHR	 rented	 two	apartments	 in	
north	 Cyprus	 to	 accommodate	 refugees.	 Since	 then,	 refugees	 have	 had	 to	 find	
their	own	accommodation.	 It	was	 reported	 to	 the	RRA	 that	 some	 refugees	 stayed	
in	uncompleted	construction	sites	and	other	inadequate	places.	However,	with	the	
entering	into	force	of	the	agreement	between	the	UNHCR	and	RRA	in	2010,	a	small	
contribution	has	been	made	available	for	the	accommodation	of	refugees.129 
The	right	to	housing	has	been	regulated	in	Article	44	of	the	Constitution	as	follows:
“The	State	 shall	 regulate	 ‘by	 law	 the	measures	necessary	 for	meeting	 the	housing	
requirements	of	 families	who	do	not	own	any	houses	or	who	do	not	have	houses	
conforming	to	sanitary	conditions	suitable	for	human	habitation”.	The	statutes	that	
were	made	under	this	article	do	not	include	any	regulations	regarding	the	refugees	
rights	to	housing.”	
The	 Article	 21	 of	 the	 1951	 Refugee	 Convention	 regulates	 the	 right	 to	 housing	 as	
follows:
“As	regards	housing,	 the	Contracting	States,	 in	so	far	as	the	matter	 is	 regulated	by	
laws	or	regulations	or	is	subject	to	the	control	of	public	authorities,	shall	accord	to	
refugees	lawfully	staying	in	their	territory	treatment	as	favourable	as	possible	and,	
in	any	event,	not	less	favourable	than	that	accorded	to	aliens	generally	in	the	same	
circumstances”.130

	 Under	the	heading	of	adequate	standards	of	living,	the	Article	11	of	the	ICESCR	
regulates	the	right	of	housing	as	follows:

The	 States	Parties	 to	 the	present	Covenant	 recognize	 the	 right	of	 everyone	 to	 an	 adequate	
standard	of	living	for	himself	and	his	family,	including	adequate	food,	clothing	and	housing,	and	
to	 the	continuous	 improvement	of	 living	conditions.	The	States	Parties	will	 take	appropriate	
steps	to	ensure	the	realization	of	this	right,	recognizing	to	this	effect	the	essential	importance	
of	international	co-operation	based	on	free	consent.	

In	 its	 interpretation	of	 this	 article,	 the	Committee	on	Economic,	 Social	 and	
Cultural	Rights	has	stated	that	the	right	of	housing	is	a	right	that	should	be	applicable	
to	 everyone.	 In	 this	 context,	 it	 can	 be	 seen	 that	 this	 article	 would	 not	 be	 only	

128.  Hathaway, James, “The Rights of Refugees under International Law”, Cambridge Press, 2005, p.  
486.
129.  Yakinthou, C and Polili, Ö. Reconciliation through a Common Purpose: Third Party Human 

Rights in Cyprus, Tesev Publications, 2010 p 28.
130.  Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment 4. para 6.



133applicable	to	citizens	but	also	to	refugees	as	well.	The	Committee	on	Economic,	Social	
and	Cultural	Rights	have	interpreted	the	right	of	housing	as	follows:

 The	right	to	housing	should	not	be	interpreted	in	a	narrow	or	restrictive	sense	which	equates	it	
with,	for	example,	the	shelter	provided	by	merely	having	a	roof	over	one’s	head	or	views	shelter	
exclusively	as	a	commodity.	Rather	it	should	be	seen	as	the	right	to	live	somewhere	in	security,	
peace	and	dignity.131

The	 Committee	 on	 Economic,	 Social	 and	 Cultural	 Rights	 has	 examined	 the	
Belgium’s	 implementation	 of	 the	 covenant	 and	 its	 concluding	 observations	 	 has	
strongly	urged	States	Parties	to	ensure	that	asylum-seekers	are	protected	from	any	
measures	or	laws	that	may,	in	any	way,	result	in	discriminatory	treatment	within	the	
housing	sector.132

i)	 Right	to	Work
	 In	north	Cyprus	there	are	no	regulations	in	place	relating	to	the	employment	
of	refugees.	However,	work	permits	were	granted	upon	the	request	of	RRA.	Likewise,	
there	are	no	specific	mechanisms	to	assist	refugees	to	access	employment	and	most	
cannot	find	work	other	than	casual	or	seasonal	employment.133	There	is	no	assistance	
except	RRA	to	access	to	the	labour	market	nor	any	social	security	support.	
According	to		Article	49	(1)	of	the	Constitution,	working	is	the	right	and	duty	of	all	the	
citizens.
	In		article	17	of	the	1951	Refugee	Convention,	the	Signatory	States,

1.	The	Contracting	State	shall	accord	to	refugees	lawfully	staying	in	their	territory	the	most	
favourable	treatment	accorded	to	nationals	of	a	foreign	country	in	the	same	circumstances,	
as	regards	the	right	to	engage	in	wage-earning	employment.
2.	In	any	case,	restrictive	measures	imposed	on	aliens	or	the	employment	of	aliens	for	the	
protection	of	the	national	labour	market	shall	not	be	applied	to	a	refugee	who	was	already	
exempt	from	them	at	the	date	of	entry	into	force	of	this	Convention	for	the	Contracting	State	
concerned,	or	who	fulfils	one	of	the	following	conditions:
(a)	He	has	completed	three	years’	residence	in	the	country;
(b)	He	has	a	spouse	possessing	the	nationality	of	the	country	of	residence.	A	refugee	may	not	
invoke	the	benefits	of	this	provision	if	he	has	abandoned	his	spouse;
(c)	He	has	one	or	more	children	possessing	the	nationality	of	the	country	of	residence.
3.	The	Contracting	States	shall	give	sympathetic	consideration	to	assimilating	the	rights	of	all	
refugees	with	regard	to	wage-earning	employment	 to	 those	of	nationals,	and	 in	particular	
of	 those	 refugees	 who	 have	 entered	 their	 territory	 pursuant	 to	 programmes	 of	 labour	
recruitment	or	under	immigration	schemes.	

The	Article	6.1.	of	the	ICESCR,	grants	the	right	to	work	to	everyone	that	is	
living	within	the	jurisdiction	of	the	country.	This	article	is	as	follows:	“The	States	

131.  Ibid., para 7.
132.  See Committee on Economic, Social, Cultural Rights Concluding Observations Belgium, 1994.
133.  James Mackay, Dilek Latif, Ali Dayıoğlu, Öncel Polili ‘ENAR Shadow Report 2008’ p  17, <http://

cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/Cyprus%20-%20SR%202008.pdf> (Last entry 
10/11/2010)



134 Parties	to	the	present	Covenant	recognize	the	right	to	work,	which	includes	the	
right	of	everyone	to	the	opportunity	to	gain	his	 living	by	work	which	he	freely	
chooses	or	accepts,	and	will	take	appropriate	steps	to	safeguard	this	right”.

The	 Committee	on	 Economic,	 Social	 and	 Cultural	 Rights	 has	made	 the	
following	 comment	 in	 its	 concluding	 observations	 regarding	 the	 Germany’s	
implementation	of	the	convention:	“It	also	has	recommended	that	the	applications	
of	 asylum-seekers	 be	 processed	 expeditiously	 and	 that	 refugees	 be	 accorded	
health,	economic,	and	educational	rights	in	accordance	with	the	Covenant.”134

d)	Right	to	Health

	 There	 is	 no	 regulation	 regarding	 the	 health	 rights	 of	 refugees	 and	 they	
are	bound	by	 the	 rules	 that	apply	 to	all	 foreigners	although	 refugees	have	 special	
circumstances.	Small	funds	granted	to	the	RRA	from	the	European	Union	and	UNHCR	
are	the	only	available	resources	for	addressing	refugees’	health	problems.

Many	of	the	refugees	that	come	to	north	Cyprus	are	experiencing	psychological	issues	
due	to	several	problems	including	their	past	experiences	in	their	countries	and	their	
inability	to	return	to	their	countries.	However,	the	limited	support	that	is	granted	by	
the	UNHCR	and	the	EU	is	not	sufficient	to	provide	adequate	psychological	services	to	
refugees.	On	the	other	hand,	some	refugees	are	able	to	access	to	hospital	services	
due	 to	good	 faith	on	 the	part	of	 	hospitals	 themselves.	Moreover,	 in	emergencies	
the	refugees	are	able	to	receive	health	care,	on	the	other	hand,	any	treatment	that	
cannot	be	carried	out	in	the	state	hospital	must	be	funded	by	the	refugees	themselves.	
However,	when	we	consider	the	financial	strength	and	the	transportation	limitations	
of	the	refugees	and	when	we	couple	this	with	their	lack	of	knowledge	of	the	health	
care	system	in	TRNC,	it	would	be	difficult	to	foresee	what	would	happen	to	a	refugee	
if	a	serious	health	issue	arouse.		

The	Constitution	regulates	the	right	of	health	as	follows:	“It	shall	be	the	duty	
of	the	State	to	ensure	that	every	person	enjoys	sound	physical	and	mental	health	and	
receives	medical	attention.”

	 Article	12	of		ICESCR	regulates	the	right	of	health	and	it	is	as	follows:
“1.	The	States	Parties	to	the	present	Covenant	recognize	the	right	of	everyone	to	the	enjoyment	of	the	
highest	attainable	standard	of	physical	and	mental	health.	

2.	The	steps	to	be	taken	by	the	States	Parties	to	the	present	Covenant	to	achieve	the	full	realization	of	
this	right	shall	include	those	necessary	for:	

(a)	The	provision	 for	 the	 reduction	of	 the	stillbirth-rate	and	of	 infant	mortality	and	 for	 the	healthy	
development	of	the	child;	

134.  Committee on Economic, Social, Cultural Rights Concluding Observations Germany, 1988.



135(b)	The	improvement	of	all	aspects	of	environmental	and	industrial	hygiene;	

(c)	The	prevention,	treatment	and	control	of	epidemic,	endemic,	occupational	and	other	diseases;	

(d)	The	creation	of	conditions	which	would	assure	to	all	medical	service	and	medical	attention	in	the	
event	of	sickness.”135 

This	article	has	the	highest	scope	in	international	human	rights	conventions	
in	 right	 of	 health.	 In	 accordance	 with	 Article	 12.1	 of	 the	 Covenant,	 State	 parties	
recognize	“the	right	of	everyone	to	the	enjoyment	of	the	highest	attainable	standard	
of	physical	and	mental	health”,	while	Article	12.2	enumerates,	by	way	of	illustration,	
a	number	of	“steps	to	be	taken	by	the	State	parties	...	to	achieve	the	full	realization	of	
this	right”.136	According	to	the	Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	the	
right	to	health	in	all	its	forms	and	at	all	levels	contains	the	following	interrelated	and	
essential	elements,	 the	precise	application	of	which	will	depend	on	the	conditions	
prevailing	 in	 a	particular	 State	party.	 These	elements	 are,	 availability,	 accessibility,	
acceptability	 and	 quality. 137	 Refugees	 and	 asylum	 seekers	 in	 TRNC	 are	 primarily	
having	problems	with	accessing	the	right	of	health	care.	The	Committee	on	Economic,	
Social	and	Cultural	Rights	states	that	health	facilities,	goods	and	services have	to	be	
accessible	 to	 everyone	without	 discrimination,	within	 the	 jurisdiction	 of	 the	 State	
party. According	to	the	Committee	Accessibility	has	four	overlapping	dimensions:

Non-discrimination:	 Health	 facilities,	 goods	 and	 services	 must	 be	 accessible	 to	 all,	
especially	the	most	vulnerable	or	marginalized	sections	of	the	population,	in	law	and	in	
fact,	without	discrimination	on	any	of	the	prohibited	grounds.
           Physical accessibility:	Health	facilities,	goods	and	services	must	be	within	safe	physical	
reach	for	all	sections	of	the	population,	especially	vulnerable	or	marginalized	groups,	such	
as	ethnic	minorities	and	indigenous	populations,	women,	children,	adolescents,
older	persons,	persons	with	disabilities	and	persons	with	HIV/AIDS.
 Economic accessibility (affordability):	health	facilities,	goods	and	services	must	be
affordable	 for	 all. Payment	 for	 health-care	 services,	 as	 well	 as	 services	 related	 to	 the	
underlying	determinants	of	health,	has	to	be	based	on	the	principle	of	equity,	ensuring	
that	these	services,	whether	privately	or	publicly	provided,	are	affordable	for	all,	including	
socially	disadvantaged	groups.
Information accessibility:	accessibility	includes	the	right	to	seek,	receive	and	impart
information	and	ideas concerning	health	issues.138

e)	 Prohibition	 of	 Discrimination	 in	 the	 Enjoyment	 of	 Economic,	 Social	 and	
Cultural	Rights

In	 North	 Cyprus,	 there	 are	 no	 laws	 that	 regulate	 the	 status	 of	 the	 refugees	 and	
how	the	refugees	are	going	to	enjoy	their	economic	and	social	rights.	As	a	result,	refugees	

135.  Interview with Refugee Rights Organisation’s coordinator Utku Beyazıt on 28/02/2011. 
136.  Committee on Economic, Social, Cultural Rights, General Comment No. 14, para 2.
137.  Committee on Economic, Social, Cultural Rights General comment No. 14, para 12.
138.  Ibid.



136 are	more	likely	to	face	with		discrimination	than	the	rest	of	population.	In	this	context,	the	
Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	has	examined	the	reports	of	the	State	
parties	and	they	have	made	criticisms	when	they	discovered	discriminations.	The	Committee	
on	 Economic,	 Social	 and	 Cultural	 Rights	 has	 expressed	 its	 concern	when	 asylum-seekers,	
refugees,	 and	 stateless	 persons	 have	 been	 excluded	 from	 the	 constitutional	 guarantees	
for	the	enjoyment	of	economic,	social,	and	cultural	rights	that	are	extended	to	all	citizens	
in	 a	 State	 Party.139	 It	 has	 strongly	 recommended	 that	 States	 Parties	 assess	whether	 their	
legislation	has	any	discriminatory	impact	on	refugees	or	asylum-seekers,	and	has	urged	States	
to	take	remedial	actions	if	the	legislation	proves	to	have	a	discriminatory	effect.140	In	another	
instance,	 the	Committee	determined	 that	 a	 policy	 in	which	 asylum-seekers	 had	 access	 to	
subsidised	health	care	only	in	emergency	situations	did	not	comply	with	the	provisions	of	the	
Covenant	and	urged	the	State	to	extend	the	subsidised	health-care	system	to	asylum-seekers	
without	discrimination.141 

f)	Suggestions
	 The	 fact	 that	 the	 TRNC	 authorities	 are	 not	 making	 any	 attempts	 to	 solve	 the	
housing	problem	of	the	refugees	and	the	fact	that	some	refugees	are	abandoned	to	reside	
in	 construction	 sites	 in	 an	unfriendly,	 insecure	environment	which	 is	 not	 compatible	with	
human	dignity	is	an	open	violation	of	the	right	of	housing.	

												As	stated	above,	the	authorities	have	not	made	any	legal	regulations	to	secure	the	right	
to	work	of	the	refugees.	On	the	other	hand,	in	the	case	of	other	foreign	workers,	work	permit	
is	normally	required	to	be	obtained	before	arrival.	However,	in	the	case	of	the	refugees,	this	
is	not	necessary	and	this	can	be	seen	as	a	positive	improvement.	Nevertheless,	as	there	are	
no	legal	regulations,	the	life	span	of	this	procedure	is	questionable.	Also	the	authorities	is	not	
making	any	attempts	to	support	the	refugees	search	for	work.	In	this	context,	it	is	not	possible	
to	say	that	the	refugee	rights	are	respected	at	a	standard	that	is	expected	by	the	international	
covenants,	mainly	within	scope	of	the	ICESCR.142   

Refugees	and	asylum	seekers	in	the	north	Cyprus	have	very	limited	access	to		health	
services	and	there	have	been		no	actions	taken	to	improve	physical	accessibility,	economic	
accessibility,	and	access	to	information.	To	that	end,	the	Committee	states	that	States	have	
a	special	obligation	to	provide	those	who	do	not	have	sufficient	means	with	the	necessary	
health	insurance	and	health-care	facilities,	and	to	prevent	any	discrimination	on	internationally	
prohibited	grounds	in	the	provision	of	health	care	and	health	services,	especially	with	respect	
to	the	core	obligations	of	the	right	to	health.

PART IV
Refugee Stories from North Cyprus
The	 RRA	 officials	 and	 reporter	 Selda	 Icer	 from	 Havadis	 newspaper	 conducted	
interviews	with	refugees	living	in	North	Cyprus	on	their	life	before	North	Cyprus	and	
their	current	situation.	One	of	these	interviews	was	with	a	student	from	Palestine.

4) A Student from Palestine

139.  Committee on Economic, Social, Cultural Rights Concluding Observations China, 2005.
140.  Committee on Economic, Social, Cultural Rights Concluding Observations Denmark, 1999.
141.  Committee on Economic, Social, Cultural Rights Concluding Observations Italy, 2000.
142.  Committee  on Economic,Social  Cultural Rights, General comment No. 14, para 19.



137QUESTION:		Let’s	begin	with	where	you	came	from	if	you	wish?
	 ANSWER:	I	come	from	Palestine
Q:	How	long	have	you	been	in	Cyprus?
	 A:	It’s	been	7	months.
Q:	How	old	are	you?
	 A:	30.
Q:	How	did	you	come	to	Cyprus?
	 A:	I’m	a	student,	I	came	here	to	study.	I	am	currently	studying.

Q:		Who	is	paying	your	tuition	fee?
A:	I	have	a	brother	who	lives	abroad.	He	is	supporting	me,	he	sends	enough	money	
to	me	get	by.

Q:	Why	did	you	want	to	be	a	refugee?
	 A:	I	wasn’t	safe	in	my	country.	My	family,	especially	my	siblings	had	problems.	Isreali	
soldiers	won’t	leave	us	alone	because	my	brother	is	in	Hamas.	My	older	brother	spent	7	years	
in	prison.	Many	other	people	from	our	family	are	imprisoned	too.	They	shot	my	brother	two	
times.	I	can’t	really	say	he	is	doing	well	now	to	be	honest.	We	are	five	brothers	but	I	don’t	
know	who	is	where.	Some	of	them	are	abroad;	some	of	them	are	in	Palestine.
Q:	What	did	you	go	through	in	your	country?
	 A:	The	situation	on	the	streets	were		what	affected	me	the	most.	You’re	never	safe	
on	the	streets;	you	could	be	a	target	for	bullets	any	time	no	matter	what	age	you	are.	I	was	
very	small,	around	8	or	9,	on	our	way	to	school	they	shot	my	friend	in	his	chest	in	front	of	me	
right.	They	commenced	fire	on	us	several	times	on	our	way	back	from	school	without	caring	
our	age	or	anything.
Q:	Have	you	got	any	children?
	 A:	No,	I	don’t	think	I’ll	have	children.	I	don’t	believe	it	is	possible	to	raise	a	healthy	
child	in	these	circumstances	we	are	facing	in	the	world	and	in	my	country.
Q:	When	did	you	apply	to	obtain	refugee	status?
	 A:	Two	months	after	I	came	to	the	island.
Q:	Why	did	you	choose	to	study,	was	it	a	way	out	of	your	country	for	you?
	 A:	Yes,	it	was	a	way	out	for	me.	I	came	here,	because	all	the	other	Arab	countries	see	
Palestinians	as	terrorists.	The	situation	in	my	country	is	not	at	all	bright.	I	don’t	want	to	see	
blood	and	corpses	when	I	go	out	any	more.	They	should	at	least	let	the	ambulances	in.	They	
have	to	help	us	live	a	humane	life	for	the	sake	of	human	rights.	When	one	is	shot,	they	don’t	
even	have	the	most	basic	health	material	to	help,	people	are	miserable.	Being	alive,	 living	
there	is	completely	a	matter	of	chance.	Many	times,	bullets	went	by	my	ear.	One	day,	I	was	
going	to	my	mother	and	a	bomb	tossed	from	a	tank	passed	right	by	me.	I	would	be	hit	if	I	
didn’t	hide.	In	short,	you	are	constantly	facing	the	risk	of	death.
Q:	These	bad	experiences	do	harm	on	your	psychology	naturally...
	 A:	Of	 course,	 immensely.	 I	will	 never	 forget	my	dad	being	 alone	 in	his	 death	bed	
because	of	this	situation.	My	dad	was	severely	 ill	and	we	had	to	go	through	several	check	
points	to	visit	him	at	the	hospital.	We	had	to	go	through	tanks.	Eventually	my	dad	told	me	
“Son,	I	will	die	anyway.	At	least	you	don’t	put	your	life	at	risk	to	come	here”	and	he	died	alone	
at	the	hospital.	I	can’t	ever	forget	this.	My	mother	had	cancer	for	9	years	now.	I	can’t	see	her	
since	I	came	here,	she	can’t	come	here	either,	she	is	sick.	I	miss	her	very	much	and	it	saddens	
me	very	much	that	I	won’t	get	to	see	her	for	a	long	time.
Q:	What	sort	of	hardship	do	you	face	living	here?
	 A:	 I	am	sad	 leaving	my	family	back	 in	Palestine,	 I	miss	them	a	 lot.	 I	have	a	 feeling	



138 as		being	a	foreigner	here	is	a	fault;	because	of	the	way	I	am	treated.	Foreigners	are	mostly	
not	welcome	in	Cyprus.	I	went	through	hard	times	in	Cyprus	but	that’s	natural.	They	can’t	
understand	what	I	say,	what	I’ve	been	through,	how	I	feel.	I	feel	excluded	from	the	way	they	
treat	me.	This	is	not	an	easy	life.
Q:	How	do	you	feel?
	 A:	I	don’t	have	a	country	since	I	was	15.	I	can’t	sleep	when	I	go	to	bed	at	nights.	They	
wouldn’t	let	us	sleep	when	they	held	us	(imprisoned).	I	went	through	that	many	times.	Now	I	
feel	the	effects	of	it.	I	don’t	want	to	share	my	experiences	with	people,	I	just	want	to	forget.	I	
have	bad	dreams,	nightmares,	and	wake	up	screaming.	I	know	my	issues	and	I	try	to	get	over	
them	by	myself.
Q:	What	is	the	situation	with	your	refugee	application?
	 A:	It	is	being	processed	now.
Q:	What	kind	of	support	do	you	expect	from	the	administration	here?
	 A:	I	feel	safe	in	Cyprus.	I	don’t	want	them	to	send	me	away	because	I’m	a	foreigner;	
blame	me	for	being	a	Palestinian.	I	mean,	why	people	have	to	suffer	for	nothing.	I	want	to	live	
in	more	humane	conditions,	for	how	long	do	we	have	to	struggle	for	this?

5) A Palestinian in North Cyprus for 11 Years
Q:	Where	are	you	coming	from?

A:	I	come	from	Gaza,	Palestine.	I’m	30	years	old.
Q:	When	did	you	come	to	the	island?

A:	I	came	here	11	years	ago	to	study.	I	was	studying	in	Near	East	University.	I	had	to	
drop	after	2	years	 for	financial	 reasons.	The	financial	 situation	of	my	 family	 is	not	
good.

Q:	What	did	you	do	after	dropping	school?
	 A:	I	tried	to	get	a	job	to	save	some	money.	I	wanted	to	finish	my	school	without	taking	
any	money	from	my	father.	Then	I	found	myself	married.	I	fell	in	love.	My	wife	is	English.	I	
thought	the	life	in	England	would	be	easier.	My	Turkish	was	worse	back	then,	my	English	was	
better.	I	thought	I	could	both	study	and	work	there.	Because	in	Cyprus	you	either	study	or	you	
work.
“You can’t get married before the age 21”
Q:	When	did	you	get	married?	
	 A:	We	applied	to	the	official	bodies	to	get	married	when	my	wife	was	19	but	they	told	
us	she	had	to	be	at	least	21	in	order	for	us	to	get	married.	So	we	got	an	Imam	wedding.	My	
wife	became	a	Muslim.
Q:	When	did	you	get	a	civil	marriage	then?
	 A:	In	2007	we	got	married	officially.	We	had	a	kid	when	we	got	married,	she	was	8-9	
months	old.
“My child had no country”
Q:	Didn’t	it	cause	a	problem	when	you	had	a	child	without	being	married?
A:	Of	 course	 it	 did.	 They	handed	us	 a	document	when	our	 child	was	born.	 It	was	a	birth	
certificate	and	it	said	“Not	a	citizen	of	TRNC”	on	it,	despite	she	was	born	here.	She	wasn’t	
a	citizen	of	the	UK	either;	we	didn’t	have	a	marriage	certificate.	 In	short,	my	child	had	no	
country.	Then	I	sat	down	and	thought	about	it.	“If	anything	happens	to	me,	what	will	my	child	
do,	won’t	she	have	a	homeland?”
Q:	Then	what	did	you	do?
	 A:	Back	 then,	Kivanc	Aktuğ	was	 the	 representative	of	Humanitarian	Aid	Mission,	 I	
asked	for	his	help.	I	made	my	applications	there	to	be	a	refugee.	Then	we	called	the	British	



139Embassy	and	applied	to	obtain	citizenship	for	the	child.	But	they	told	us	that	we	had	missing	
documents.	We	weren’t	married	but	we	had	a	document	from	the	mukhtar	proving	that	we	
live	together	and	the	embassy	accepted	that	document.	Within	4	weeks	they	gave	citizenship	
to	our	child.	
Q:	Then	what	happened?
	 A:	My	wife	hadn’t	had	reached	the	marriageable	age	back	then	but	I	went	back	to	the	
relevant	authorities	in	search	of	a	solution	for	this	marriage	issue.	Then	they	wanted	a	paper	
stating	the	permission	of	my	wife’s	 father.	We	went	 to	a	notary,	 they	 issued	us	 the	paper	
and	we	got	married	at	the	district	governorate.	It	seemed	like	all	of	our	problems	started	be	
solved.
Q:	How	was	your	financial	situation?
	 A:	I	was	working	at	a	bar.	There	was	one	person	who	knew	our	situation,	he	let	us	
stay	in	his	place	without	paying	rent.	After	I	obtained	the	refugee	status,	they	gave	us	some	
allowance.	My	wife	wasn’t	working.	My	father-in-law	supports	us	from	time	to	time	too.	
Q:	Are	you	working	now?
	 A:	Nobody	believes	 that	 I’m	not	 illegal	 here	because	 I	 don’t	 have	a	 stamp	on	my	
passport.	It’s	very	difficult	to	explain	this	to	the	employers.	They	get	irritated	by	us.	If	I	find	a	
job,	relevant	authorities	would	issue	me	the	work	permit	but	the	employers	are	afraid.	Now,	
I	work	from	time	to	time	when	I	find	a	 job,	we	barely	feed	ourselves.	We	are	staying	at	a	
guesthouse	in	a	village	now.	The	mukhtar	doesn’t	ask	for	rent.
Q:	I	guess	you	have	another	child.
	 A:	Yes,	now	we	have	another	daughter,	she	is	2	years	old.	The	older	one	is	3,5	years	
old.	
Q:	Can	your	wife	not	go	to	England?
	 A:	Yes,	she	has	been	there	twice.	One	time	she	went	to	get	the	official	paper	to	prove	
she	is	single.	The	second	time	she	stayed	there	for	five	months,	she	tried	to	take	me	there	but	
it	didn’t	work	our	because	of	my	passport.
Q:	So	you	stayed	here	after	all?
	 A:	I	see	myself	as	a	Cypriot	now,	it’s	been	11	years	I’m	here.	 I	 learned	Turkish,	my	
children	born	and	grew	up	here.	I	don’t	want	to	go	to	England	anymore.	I	want	to	know	that	
I	will	certainly	stay	here.	I	want	stability	in	my	life,	I’d	like	to	be	an	official	citizen.	I	want	to	
get	my	 things	done	easier	at	 the	public	offices,	 for	 things	about	working,	opening	a	bank	
account,	getting	extension	for	my	driving	licence	and	alike.	If	I	become	a	citizen	I	would	surely	
do	military	service	here	if	necessary.
Q:	Why	did	you	wife	stay	five	month	in	England?
	 A:	 Turkish	 Cypriots	 helped	me	 through	my	difficult	 times,	 both	 in	 England	 and	 in	
Cyprus	too.	If	these	friends	didn’t	help	me	my	wife	would	be	in	jail	in	England	and	also	the	
British	government	would	take	my	children	away	from	me.	My	wife’s	tax	debt	was	accrued	
as	a	result	of	staying	abroad	for	long,	so	they	wanted	to	take	away	our	children	thinking	that	
she	wouldn’t	be	able	to	take	care	of	them.	I	borrowed	money	then	and	sent	it	to	my	wife	and	
kids.	I	went	through	very	bad	times	in	those	five	months.
Q:	How	did	your	wife	come	back	to	the	island?
	 A:	We	paid	her	debts	and	brought	her	back.
Q:	Why	could	you	not	go	to	England?
	 A:	The	state	required	from	my	wife	to	present	twenty	thousand	pounds	in	a	bank	and	
a	house	in	order	for	me	to	go	there.	That	would	take	too	long,	so	I	gave	up.
Q:	What	is	your	situation	now?
	 A:	Our	problem	now	 is	 that	we	are	not	 independent	and	my	wife	 stays	here	as	a	



140 tourist,	she	can’t	get	a	residence	permit.	She	doesn’t	meet	the	requirements	for	it.	And	since	
I	don’t	have	a	work	permit,	she	has	to	leave	and	enter	the	country	again	every	3	months.	She	
goes	to	her	dad	in	the	south	at	those	times.	They	fine	her	when	she	doesn’t	leave.	For	every	
passing	day	we	pay	45	Turkish	Liras.	It	gets	very	difficult	to	travel	sometimes	if	my	wife	or	our	
kids	are	ill	in	those	days.
Q:	What	would	you	like	to	say	finally?
	 A:	Gaza,	Palestine	is	my	homeland	but	I	am	more	comfortable,	freer	here.	I’m	not	as	
comfortable	there	as	I	am	here.	Suddenly	a	bomb	could	fall	on	you	there.	My	family	would	
be	in	danger.	My	wife	doesn’t	want	to	go	to	England	because	it’s	a	massive	and	loud	country.	
I	miss	my	family	very	much	but	there	is	not	much	to	do.	The	last	time	I’ve	seen	them	was	in	
2003.	I	talk	with	my	family	online.	I	keep	thinking	and	wondering	what	is	going	to	happen	to	
me.	Given	the	chance	I’d	like	to	address	the	authorities	for	them	to	make	me	a	citizen	so	that	
I	can	see	my	future	and	look	after	my	family.	I	keep	worrying	more	and	more	for	my	children.	
It	would	solve	my	issues	a	little	bit	if	I	at	least	can	get	a	residence	permit,	I	could	get	a	job	and	
work.	I	want	to	see	what	is	ahead	of	me.
3) A young man from Cameroon
Q:	Can	you	tell	us	the	story	of	how	you	came	to	Cyprus?
	 A:	Some	people	helped	me	with	leaving	my	country,	they	found	me	a	ticket	too,	then	
I	came	here.
Q:	Where	are	you	from?
	 A:	Cameroon.
Q:	Why	did	you	flee	from	your	country?
	 A:	I	was	having	serious	problems	in	my	country;	my	life	was	at	risk,	so	I	fled.	I	can’t	tell	
you	all	about	it,	they	were	very	serious,	and	I	don’t	even	want	to	remember.
Q:	How	long	it	has	been	since	you	are	here?
	 A:	6	months.
Q:	Why	did	you	choose	to	come	to	Cyprus?
	 A:	It	wasn’t	my	choice,	I	didn’t	know	where	I	was	going.	People	who	bought	me	the	
ticket	bought	it	to	Cyprus,	so	I	came	here.	
Q:	Who	did	you	go	to	when	you	came	to	Cyprus?
	 A:	To	be	honest,	I	had	no	idea	where	to	go	when	I	landed	to	the	Ercan	Airport.	I	hitch-
hiked	at	the	airport	and	asked	the	man	to	take	me	to	the	centre	where	I	could	find	people.	So	
he	dropped	me	off	in	Nicosia.	
Q:	How	much	money	you	had	when	you	came	to	the	island.
	 A:	None.	Money	has	never	been	an	issue	for	me.	I	just	said	“This	is	my	last	chance”	
when	I	boarded	on	the	plane.	I	didn’t	think	about	anything	else.
Q:	What	did	you	do	when	you	went	to	Nicosia?
	 A:	I	found	a	24	hour	open	cyber	cafe.	I	stayed	there	for	two	days.	The	owner	of	the	
place	kept	one	computer	on	for	me	and	that	was	enough.	I		was	hanging	out	there.
Q:	You	said	you	had	no	money.	What	did	you	eat	throughout	the	time	you	were	there?
	 A:	I	ate	biscuits.
Q:	So	you	had	that	much	money?
	 A:No,	 the	 owner	 of	 the	 place	 or	 people	 around	would	 offer	me	when	 they	were	
eating.	I	had	eaten	as	much	as	they	offered	me.
Q:	What	did	you	do	afterwards?
	 A:	I	met	my	current	host	by	chance.	I	was	out	of	the	cafe,	walking	around	Sarayonu	
and	met	somebody	in	front	of	Saray	Hotel.	He	was	from	Cameroon	too.	I	stayed	in	his	house	



141for	a	month.
Q:	What	were	you	up	to	through	that	month?
	 A:	There	wasn’t	anything	I	could	do,	there	was	no	job.	I	realised	that	the	life	was	not	
easy.	I	contacted	the	person	who	arranged	my	leave	and	asked	him	to	take	me	to	another	
country.	He	told	me	he	could	take	me	to	Germany.	I	didn’t	have	the	intention	to	go	there	but	
he	told	me	that	was	the	best	for	me.
Q:	Why	is	this	person	helping	you	out?
	 A:	I	don’t	know.	I	was	working	for	him	in	Cameroon.	I	told	him	about	the	problems	I	
was	facing.	He	is	German	and	I	talk	to	him	in	German.	He	wanted	to	help	me.
Q:	Why	could	you	not	go	to	Germany?
	 A:	I	had	issues	with	my	passport.	I	left	through	Ercan	and	when	I	went	to	Turkey	the	
police	told	me	that	my	passport	was	a	fraud.	They	sent	me	back	to	Cyprus.	I	was	kept	in	jail	for	
3	days.	Then	I	was	imprisoned	in	Nicosia	Central	Prison	as	a	pre	trial	detainee	for	four	month	
and	two	weeks.	In	the	meantime	the	RRA	noticed	my	situation	and	started	to	deal	with	it.
Q:	How	was	the	prison?
	 A:	 It	was	very	good	 in	 terms	of	 food	but	 the	people	 there	were	very	 racist.	Some	
guards	used	to	call	me	“ape”	as	well	as	some	other	detainees.	I	used	to	work	in	the	kitchen	
when	I	was	there.
Q:	Was	there	violence?
	 A:	Violence	was	always	present,	but	I	never	had	anything	to	do	with	it.
Q:	When	was	your	trial?
	 A:	My	trial	was	on	July	16th.	I	was	found	guilty	and	they	were	going	to	deport	me.
Q:		Why	weren’t	you	deported?
	 A:	The	RRA	lawyers	managed	to	issue	interim	order	for	me	apparently.	I	have	no	idea.	
I	was	waiting	after	the	trial	for	the	police	to	come,	take	me	and	deport.	But	I	had	no	idea	
where	I	was	going	to	go.
Q:	But	I	guess	the	things	didn’t	turn	out	the	way	you	expected.
	 A:	No,	it	really	didn’t.	When	I	was	waiting	to	be	deported,	someone	form	the	RRA	
came	and	told	me	she	was	going	to	take	me	and	that	I	was	going	to	stay	here	but	it	was	really	
hard	for	me	to	believe	her.	It	was	like	a	dream	for	me.
Q:	What	would	you	do	if	you	were	deported?
	 A:	I	would	probably	kill	myself.	I	would	rather	to	stay	in	prison.
Q:	How	long	has	it	been	you	are	out	of	prison?
	 A:		One	month	and	two	days.
Q:	What	did	you	do	in	the	meantime?
	 A:	Nothing.	I	am	always	at	home,	there	is	nothing	to	do.
Q:	What	is	going	to	happen	now?
	 A:	While	I	was	in	prison,	some	officials	from	the	UNHCR	in	Cyprus	came	to	interview	
me.	Also	after	I	was	out	they	contacted	me.	I	made	my	applications	for	asylum.
Q:	Are	you	considering	on	staying	here?
	 A:	No,	I	don’t	think	so.
Q:	Why?
	 A:	In	my	time	here,	the	police	treated	me	terribly,	I	keep	remembering	those	things.	
When	I	was	sent	back	to	Ercan	from	Istanbul	for	passport	fraud,	they	beat	me	up	very	badly	
in	the	car	until	we	got	to	the	police	station.
Q:	Are	you	saying	that	the	police	was	violent	to	you?



142 	 A:	Yes,	first	they	hit	my	mouth,	then	when	they	realised	my	teeth	were	about	to	come	
off	they	started	to	hit	my	head	and	my	stomach,	they	kicked	me.
Q:	Why	did	they	do	that?
	 A:	They	wanted	to	find	out	how	I	got	my	passport.		They	stopped,	when	I	told	them	
after	all	that	violence.
Q:	But	I	guess	the	police	are	not	bothering	you	now?
	 A:	After	I	was	out	of	the	prison	they	came	to	check	up	on	me	4	times	at	the	place	I’m	
staying.	They	took	my	photos	too	as	if	I’m	a	criminal.	I	don’t	know	why	they	did	that.
Q:	Did	you	not	ask	why	they	took	your	photos?
	 A:	No,	I	couldn’t,	because	they	weren’t	friendly.
Q:	Can	you	say	that	you	had	a	happy	life	in	your	country	until	the	problems	emerged?
	 A:	No,	never.	I	never	felt	free	there.
Q:	Why	not?
	 A:	I	don’t	want	to	tell.	Please	don’t	ask	me	this.
Q:	Do	you	know	what	it	is	to	be	a	refugee,	your	rights?
	 A:	 I	 can’t	 say	 I	 know	a	 lot.	 It	was	enough	 for	me	 to	get	on	a	plane	and	 leave	my	
country.	There	were	many	 foreigners	who	came	to	my	country	and	were	 free.	 I	 thought	 I	
would	be	free	in	another	country	too	but	I	didn’t	know	I	would	encounter	this	many	problems	
like.
Q:	What	do	you	want	now?
	 A:	A	job	that	would	pay	just	enough	to	get	by.	Maybe	then	I	can	leave	behind	some	of	
my	problems.
Q:	What	type	of	job	can	you	do?
	 A:	I	would	do	anything.	I	just	can’t	work	at	construction	sites	because	of	my	health	
issues.
Q:	Whose	place	are	you	staying	at	now?
	 A:		Student	friends	from	Cameroon	are	helping	me,	they	opened	their	doors	for	me.	
There	are	four	of	us	staying	there.	I	need	to	contribute	to	the	rent	now,	they	don’t	have	much	
money	either.	They	supported	me	for	such	a	long	time.
Q:	In	these	6	months	you’ve	been	here,	did	nobody	give	you	financial	support?
	 A:	No,	only	my	flatmates.
“The state of TRNC never supported me”
Q:	Did	the	state	of	TRNC	give	any	support?
	 A:	No,	the	state	only	beat	me	up.
Q:	Can	you	say	you	are	eating	enough	at	where	you	stay?
	 A:	Well,	I	can’t	really	say	that.	Sometimes	my	flatmates	can’t	find	anything	to	cook	
either.	When	they	cook	they	give	some	to	me	too	but	 I	only	eat	biscuits	when	there	 isn’t	
anything	to	eat.	It	is	a	problem	to	find	food.
Q:	What	are	you	expecting	now?
	 A:	I	don’t	know	how	the	process	about	me	will	turn	out.	I’m	waiting.	The	UNHCR	will	
decide	what	will	happen.



143PART V
Conclusion

The	issue	of	refugees	is	a	global	phenomenon	and	it	is	not	possible	for	TRNC	to	
be	detached	from	this	matter	despite	its		unrecognized	status.	This	issue	was	regulated	
thoroughly	within	the	context	of	international	law	especially	after	the	Second	World	
War	and	the	scope	was	extended	in	relation	to	other	human	rights	treaties.	The	TRNC	
ratified	the	human	rights	treaties	which	protect	the	rights	of	refugees	and	thus	legally	
undertook	the	responsibility	of	protecting	human	rights	of	 the	refugees.	The	1951	
Refugee	Convention,	CAT,	ICCPR	and	ICESCR	are	the	specific	treaties	which	protects	
the	refugee	rights.

Unique	political	structure	of	the	TRNC	generated	a	distinctive	asylum	process	
for	refugees.	 	Often	refugees	come	to	TRNC	without	any	documents	or	 they	enter	
through	 irregular	 ways.	 Moreover,	 sometimes	 people	 who	 come	 to	 study	 at	 the	
universities	 in	 the	 TRNC	 also	 seek	 asylum.	 Asylum	 applications	 are	 made	 to	 the	
UNHCR	through	civil	society	organizations.	UNCHR	determines	the	applications	and	
those	who	qualifies	as	refugees	are	resettled	in	a	third	country.	Authorities	from	the	
TRNC	do	not	get	involved	in	the	process	nor	do	support	the	refugees	almost	in	any	
way.	The	authorities	mostly	take	the	decision	to	deport	refugees.

In	regard	to	the	protection	of	refugees	on		legal	grounds,	the	Article	33	of	the	
1951	Refugee	Convention	guards	the	principle	of	non-refoulement alongside	the	CAT,	
ECHR	and	ICCPR.	Though	these	treaties	are	part	of	the	TRNC	domestic	law,	specific	
laws	 to	protect	 refugees	have	not	yet	been	 legislated.	Moreover,	neither	have	 the	
1967	Protocol	been	adopted	which	allows	the	removal	of	the	time	and	place	limitation	
of	the	1951	Refugee	Convention.	Penalising	the	“illegal	entry”	of	the	refugees	is	the	
most	crucial	problem	faced	by	refugees.	These	penalties	both	take	away	refugees’	
liberty	 and	 also	often	eventuate	with	 their	 deportation.	 To	 that	 end	 it	 is	 a	 crucial	
necessity	to	re-regulate	the	exercise	of	penalizing	refugees	in	the	instance	of	“illegal	
entry”	within	the	context	of	contemporary	human	rights	law.

The	 lack	of	any	 legislation	 regarding	 refugees	and	 the	attempts	 to	 regulate	
this	matter	solely	by	referring	to	the	international	treaties	cause	many	complications	
in	 handling	 issues	 about	 refugees.	 International	 human	 rights	 treaties	 are	 general	
regulations	and	the	states	are	required	to	adopt	their	own	laws	in	order	to	comply	
with	these	treaties	in	the	best	condition.	To	that	end,	the	legal	status	of	the	refugees	
residing	in	the	north	Cyprus	is	not	yet	clear	as	well	as	how	they	would	benefit	from	
their	other	rights.		Those	who	get	the	chance	of	not	being	deported	as	a	result	of	their	
application	to	the	court	are	nonetheless	left	in	the	shadow	in	terms	of	how	to	benefit	
from	 economic	 and	 social	 rights	 such	 as	 health,	 housing,	 work	 or	 civil	 rights	 like	
marriage	and	decisions	are	dependent	upon	the	individual	decision	of	the	authorities	



144 of	the	time.
Furthermore	 refugees	 could	 become	 a	 victim	 more	 often	 than	 the	 other	

members	of	the	society	in	terms	of	right	to	fair	trial	due	to	the	obstacles	faced	with	
the	 right	 to	 take	 their	 issues	 to	 the	 court.	 In	 order	 to	 solve	 the	 problems	 of	 the	
refugees	in	this	regard,	it	is	necessary	to	make	pertinent	legal	regulations	in	line	with	
the	international	treaties,	on	the	rights	to	access	a	lawyer,	trial	in	a	language	he/she	
can	understand	and	access	to	the	courts.

Putting	aside	the	authorities,	it	is	also	difficult	to	argue	that	the	general	public	
is	sufficiently	informed	about	refugee	issues.	The	general	public	developed	a	negative	
approach	towards	refugees	as	a	result	of	the	problems	as	the	lack	of	attention	and/
or	deficient	 representation	of	 refugee	stories	 in	 the	media,	 the	 issue	becoming	an	
the	agenda	in	North	Cyprus	only	recently	and	the	lack	of	the	attention	of	civil	society	
organizations.	To	that	end,	alongside	the	necessity	for	legislations	to	protect	refugees,	
a	comprehensive	policy	is	crucial	in	order	to	raise	consciousness	about	refugees	which	
would	require	the	collaboration	of	the	state	and	civil	society	organizations.
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