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KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği

AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AK : Avrupa Konseyi

ATK : Adli Tıp Kurumu

BEA : Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BM : Birleşmiş Milletler

BMMYK : BM Mülteciler Yüksek Komiserliği

CPT : İşkencenin Önlenmesi Komitesi

GGM : Geri Gönderme Merkezi / Geri Gönderme Merkezleri

İHD : İnsan Hakları Derneği

OPCAT : İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol

SPT : Önleme Alt Komitesi

STK : Sivil Toplum Kuruluşu

TİHK : Türkiye İnsan Hakları Kurumu

UAÖ : Uluslararası Af Örgütü

UÖM : Ulusal Önleme Mekanizması
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I. İNCELEMENİN KONUSU

1. Geri gönderme merkezleri (GGM), ülke sınırlarında yakalanan yasadışı göçmenlerin veya yasal 

olarak ülkede kalmaları sorunlu hale gelen yabancıların sınır dışı edilene kadar tutuldukları yer-

lerdir. Diğer bir ifadeyle, GGM deyimi, idari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve 

kontrol altında tutulmaları amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluş-

larıyla, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı 

bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri ifade eder. Ülkeye düzensiz giriş, ülkede 

kalma ya da düzensiz çıkma girişimleri sırasında yakalanan kişiler, gözaltına alınmalarından iti-

baren genellikle Türkiye’den ayrılmalarına ya da sınır dışı edilmelerine kadar İçişleri Bakanlığının 

idari kararı gereğince GGM’lerde tutulmaktadır.

2. Afgan sığınmacı 17 yaşındaki Lütfullah TACİK’in (L.T.) Van Emniyet Müdürlüğünde gözaltında 

darp edilerek öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine konunun incelenmesi bağlamında Van GGM’nin 

ziyaret edilmesi Türkiye İnsan Hakları Kurulunun gündemine alınmış ve adı geçen GGM’nin Kurul 

üyeleri ve Kurum uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından 29.08.2014 tarihinde ziyaret edilme-

si kararlaştırılmıştır.

Öte yandan, olaya ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) tarafından da acil eylem çağrısında 

bulunulmuş; ilgili otoriteler, L.T.’nin ölümü ile ilgili etkili, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yü-

rütmeye ve mültecilerin haklarını uluslararası hukuk standartlarını dikkate alarak güvence altına 

almaya davet edilmiştir.1

3. Yapılan incelemenin ve hazırlanan raporun amacı, Van GGM’de gerçekleştiği iddia edilen L.T. 

olayına ilişkin bilgi almak ve bu olayla bağlantılı olarak GGM’deki yetkililerle ve alıkonulan kişilerle 

görüşerek insan hakları ihlali teşkil eden sorunları tespit etmek, yasal ve idari çözüm önerilerini 

ilgili makamlara ve kamuoyuna sunmak, daha sonraki süreçte GGM’deki durumu takip ederek 

tespit edilen ihlallerin düzeltilmesini temin etmektir.

1 http://acileylem.amnesty.org.tr/eylem-detay.php?q=197
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II. YASAL DAYANAK

4. 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nun 11.maddesi ile Kurum’a “Özgürlüğünden 

mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya haber-

siz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları  ilgili kurum ve kuruluşlara 

iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak; ceza infaz kurumları ve 

tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu 

gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmek.” görev-

leri verilmiştir. Aynı madde gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile görevlilerin, bu tür ziyaretler 

sebebiyle gerekli yardım ve kolaylığı gösterme zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Kanun’un “İnceleme, araştırma ve ziyaretler” kenar başlıklı 13. maddesi ise “ Kurumun görev 

ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın belirle-

yeceği Kurum personelinin başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve kişilerin 

katılımıyla heyet oluşturulabileceği, heyette görev alacak kamu kurum ve kuruluşları temsilcile-

rinin kendi kurum ve kuruluşlarınca, diğer kişilerin ise Başkan tarafından belirleneceği, heyetler 

tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarının Kurum tarafından bir rapor hâline getirile-

ceği” hükme bağlanmıştır.

6. Ayrıca Kurum, 28.01.2014 tarih ve 28896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararı ile “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol”de öngörülen, alıkonulma yerlerini düzenli 

ziyaret ve buradaki koşulların iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak görevini yerine getirmek 

üzere ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiştir.
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III. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM
7. İnceleme ziyareti öncesinde öncelikle L.T. olayına ilişkin yazılı medyada yer alan haberler in-

celenmiştir.

8. Temmuz 2014’te Kumkapı’da bulunan İstanbul GGM’ye gerçekleştirilen inceleme ziyareti ra-

poru, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 2012 tarihli Edirne, İstanbul ve Kırklareli 

İllerinde Bulunan Geri Gönderme Merkezleri Hakkında İnceleme Raporu, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin (AİHM) A.D. ve Diğerleri-Türkiye (Başvuru no. 22681/09; 22. Haziran 2014) ve 

Yarashonen-Türkiye (Başvuru no. 72710/11, 24 Haziran 2014) gibi kararları incelenmiş ve Avrupa 

İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesince (CPT) 

yayımlanan,“CPT Standartları” adlı belgenin özellikle “Gözetim altında tutulan yasadışı göçmen-

ler” başlıklı bölümü göz önünde bulundurulmuştur. Bunun dışında, Avrupa Konseyi (AK) İnsan 

Hakları Komiserinin, Birleşmiş Milletler Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünün ve CPT’nin 

Türkiye ziyaretlerine ilişkin raporları da değerlendirilmiştir.

9. Ziyaret; İnsan Hakları Kurulu üyeleri Abdurrahman EREN, Fatma BENLİ, Levent KORKUT ve 

Nihat BULUT ile Kurum uzmanları Muzaffer ŞAKAR ve Ekin BOZKURT ŞENER’den oluşan Heyet 

tarafından gerçekleştirilmiştir.

10. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak olayla ilgili soruşturmayı takip eden Av. Mahmut 

KAÇAN’la, 28.08.2014 tarihinde görüşme yapılarak olay ve soruşturma süreci hakkında bilgi alın-

mıştır. Ayrıca soruşturma dosyasının bir kopyası da kendisinden temin edilerek incelenmiştir.

11. 29.08.2014 tarihinde ise GGM’ye inceleme ziyareti düzenlenmiş, burada Merkez Müdürü Ra-

mazan DAYSAL’la görüşülerek, Merkez’in erkek ve kadınlara ayrılan bölümleri, malzeme deposu/

kantini ve L.T’nin darp edildiği yer olduğu iddia edilen televizyon bölümü ve iç avlu incelenmiş, 

ardından iki grup halinde GGM’de tutulan kadın ve erkeklerle görüşmeler yapılmış, bu kişilerin 

sorunları ve ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır.

12. GGM ziyaretinin ardından L.T. olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı ile dos-

yanın bulunduğu aşama hakkında bir görüşme gerçekleştirilmiştir.2

13. Daha sonra olayın tanığı olduğu iddia edilen çocukların bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı (ASPB) bünyesindeki Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) ziyaret edilmiştir.

14. İnsan Hakları Derneği (İHD), MAZLUMDER ve Van Üretici Kadınlar Derneği temsilcileri ile 

görüşülerek GGM’nin koşulları hakkında bilgi ve öneri paylaşımında bulunulmuş ve GGM’de tutulan-

ların ihtiyaçlarının karşılanmasında sivil toplum kuruluşlarının desteğinin alınabilmesi amaçlanmıştır.

15. Bunun dışında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Van Şube Başkanı ile bağlantı kurulmaya 

çalışılmış, defaatle telefonla aranmasına karşın kendisine ulaşılamamıştır.

2 Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşmede L.T. olayı ve soruşturma konusunda bilgi alınmış olup soruşturmanın gizliliği 
ve masumiyet karinesi gözetilerek görüşmede edinilen bilgiler paylaşılmamıştır.
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IV. LÜTFULLAH TACİK OLAYINA İLİŞKİN BİLGİ, 
GÖRÜŞME VE TESPİTLER

4.1. AV. MAHMUT KAÇAN’LA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME

16. Mahmut KAÇAN, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Van’da bulunan ofisinde 

geçmişte çalışması nedeniyle Van’da yaşayan mültecilerin hukuki konularda kendisine başvur-

duklarını, L.T. olayından da bu başvurulardan biri vesilesiyle haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Bu kapsamda, GGM’den serbest bırakıldıktan sonra KAÇAN’ın bürosuna gelen evli bir çift, 

GGM’de gerçekleşen bir olayı anlatmak istediklerini söylemiş, Necibullah isimli bir çocuğu polisin 

döverek öldürdüğünü, kendilerinin serbest bırakılma nedeninin de bununla bağlantılı olabileceğini 

ifade etmişlerdir.

17. KAÇAN, bir hafta sonra Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğinde UYAP Sisteminden Necibullah 

adıyla arama yaptırdığında bu isme rastlamamış, tahmini olay tarihi ile tarama yapıldığında ise 

kendisine yapılan başvurunun L.T.’nin ölümüyle ilgili olduğu neticesine ulaşmıştır.

18. KAÇAN tarafından ifade edilenler çerçevesinde L.T. olayına ilişkin süreç şu şekilde gelişmiştir:

19. Süreç, Afgan uyruklu 21 kişinin Iğdır’da Jandarma görevlilerince yakalanmasıyla başlamış-

tır. Jandarma görevlilerince ifadeleri alınan çocuklar daha sonra Yabancılar Şube Müdürlüğüne 

teslim edilmiş, Müdürlük tarafından da aynı gün Şube Müdürüyle yapılan yazışmanın ardından 

haklarında idari gözetim kararı alınmıştır.

Birkaç gün sonra durum İçişleri Bakanlığına bildirilmiş; Bakanlık’tan, yakalanan kişilerin sınır dışı 

edilmeleri amacıyla Van GGM’ye gönderilmeleri talimatı gelmiştir. Talimat üzerine 21 Afgan, daha 

önce yakalanan 14 kişiyle birlikte Van GGM’ye getirilmiş, aralarında L.T.’nin de bulunduğu, yaşı 

18’den küçük olduğu tespit edilenler, ASPB’ye bağlı ÇOGEM’e yerleştirilmiştir.

20. Ertesi gün çocuklar, kemik testi yaptırılmak amacıyla, Yabancılar Şube’den gelen iki polis 

tarafından, işlemleri yapılmak üzere Merkez’e getirilmiştir. Çocuklar burada toplu olarak tele-

vizyon odası adı verilen yere alınmıştır. Tanıkların ifadelerine göre bekleme sırasında polislerden 

biri L.T.’yi dışarı çağırmış, “neden yalan söylüyorsun” diyerek çocuğa tokat atmış, bunun üzerine 

çocuk düşerek kafasını yere vurmuştur.

Olay avluda gerçekleşmiş; ancak televizyon odasının penceresi bu avluya baktığından içerdekiler 

tarafından da görülmüştür. Çocuk arkadaşlarının yanına getirildiğinde, “Bana yaşını neden yalan 

söylüyorsun” diyerek beni dövdü demiş, başını masaya yaslamış, ağzından salya gelmiştir.
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21. Daha sonra çocuklar kemik testi için hastaneye götürülmüştür. Olay saat 9.00 civarında, 

hastaneye götürülme ise 11.30 civarında gerçekleşmiştir. Hastaneye gelişin ardından çocuk acil 

servise ve sonra da yoğun bakıma alınmış; üç gün sonra da hayatını kaybetmiştir.

Aynı günün akşamı hazırlanan otopsi raporunda ölüm nedeni olarak beyin travması dışında, löse-

miye de yer verilmiştir. KAÇAN tarafından, raporda lösemiye neden yer verildiğinin anlaşılama-

dığı ifade edilmiştir.

22. Savcılık tarafından Afgan Konsolosluğu ile yapılan yazışmanın ardından çocuğun cenazesi 11 

Haziran tarihinde ülkesine gönderilmiştir.

23. Bu aşamada olay savcı tarafından şüpheli görülmüş, Savcı tarafından GGM’nin kamera gö-

rüntülerinin tamamının tespiti için talimat verilmiştir. Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğünde çalışan 

3 görevli tarafından çocukların el yazılarıyla ifadeleri alınmıştır. Bu ifadeler L.T.’nin dövülmediği 

(“kimse arkadaşımıza vurmadı”) yönündedir. Ancak, savcı tarafından Edremit Polis Merkezi ara-

cılığıyla alınan ifadelerde tam tersi yönde, arkadaşlarına polisin vurduğu belirtilmiştir. Çocuklar, 

Çocuk Şube Müdürlüğünün ifade almasından önce ÇOGEM’deyken de polisin L.T.’ye vurduğunu 

psikoloğa ve diğer görevlilere söylemişlerdir.

Öte yandan, olayın olduğu yerdeki kameraların çalışmadığı, bu kameraların bağlı olduğu cihazda 

tarihlerle oynandığı, bununla birlikte diğer kameraların çalıştığı tespit edilmiştir.

24. Bunun üzerine Av. KAÇAN, delillerin karartılmaya çalışıldığıyla ilgili kapsamlı bir dilekçe ver-

miş, olayın tanığı olan altı çocuğun sınır dışı işlemlerinin durdurulması gerektiğini de vurgula-

mıştır. Savcı tarafından, yeminli ifadelerinin alınması nedeniyle çocukların sınır dışı edilmelerinin 

soruşturmanın yürütülmesi bakımından bir eksiklik yaratmayacağı belirtilmiştir.

25. İlerleyen günlerde İçişleri Bakanlığınca, olayı araştırmak üzere bir soruşturmacı atanmıştır. 

Soruşturmacı tarafından, hastaneye acil giriş sürecine ilişkin olarak, gerçeğe aykırı tutanak tutul-

duğu; zira tutanakta çocuğun yürüyerek geldiği belirtilmiş olmakla birlikte, gerçekte altı çocuğun 

önce, L.T.’nin ise onlardan yarım saat kadar sonra sedye ile getirildiği tespit edilmiştir. Bunun 

ardından dört polis hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma açılmıştır, daha sonra 

birleştirme kararı verilmiştir.

26. Çocukların ifadeleri çok uzun bir süre alınmamış, ayrıca sınır dışı işlemlerinin, soruşturma 

sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına yönelik talep de kabul edilmemiştir. Soruşturmayı yürüten 

savcı da daha sonra değişmiştir.

27. Adli Tıp Kurumundan (ATK) gelen raporda çocuğun lösemi olduğu ifade edilmekle birlikte 

jandarma görevlilerince alınan raporlarda çocuğun sağlıklı olduğu belirtilmiştir. Otopsi raporunda 

ise saçlı deri altında lezyon olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, acil servise ani şuur kaybıyla giriş 

yapılmıştır.
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ATK bu bulgulardan kesin ölüm nedeninin saptanamayacağını ifade etmiş olup rapor ATK 1. İhti-

sas Dairesine gönderilmiştir.3

28. Şüpheli henüz ifadesini vermeden dilekçe ile başvurup dosyanın tamamının kopyasını almış-

tır. Daha sonra ifade vermiş ve olayı inkâr etmiştir.

29. L.T. olayında tanıkların ifadeleri Yabancılar Şube Müdürlüğünün mütercimi aracılığıyla alın-

mıştır. KAÇAN tarafından bunun tarafsızlık bakımından sakıncalı olduğu, bağımsız, objektif ve bu 

kurumlarla alakalı olmayan kişilerce tercüme işinin yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

30. KAÇAN, tanıkların ifadelerinin güvenilir olduğunu beyan etmiştir. İlk atanan savcı polislere 

numara verdirerek fotoğraflarını çektirmiş, her seferinde yerlerini değiştirerek tanıkların ilgili ki-

şiyi tespit etmelerini istemiş, çocuklar her seferinde aynı kişiyi işaret etmişlerdir. İçişleri Bakanlığı 

tarafından atanan soruşturmacıya da çocuklar bu yönde ifade vermişlerdir. Görüşmenin yapıldığı 

tarihte soruşturma henüz tamamlanmamış ve iddianame düzenlenmemiştir.

31. KAÇAN, olaya ilişkin olarak MAZLUMDER ve İHD ile görüşülmesinin yararlı olabileceğini 

ifade etmiştir.

4.2. GGM MÜDÜRÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME

32. L.T.’nin ölümü, Müdür Ramazan DAYSAL göreve başlamadan önce gerçekleşmiştir. DAY-

SAL’ın selefi olan Müdür şu an Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Olaya 

doğrudan tanık olmayan DAYSAL tarafından aktarılan bilgiler şu şekildedir:

a) Iğdır’da yakalanan L.T., diğer 34 kişi ile birlikte GGM’ye getirilmiş, çocuk olanlar ÇO-

GEM’e gönderilerek oraya yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, 18 yaşından büyük olduğu-

na dair şüphe olması halinde kişi hakkında kemik testi istenmesi mümkün olabilmektedir. 

L.T.’de bu yönde bir kanıya varılmıştır.

b) Bunun üzerine biri L.T. olmak üzere, ikisi hakkında kemik testi, beşi hakkında da bulaşı-

cı hastalık olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla tetkik yapılmak üzere yedi çocuk 

hastaneye sevk işlemleri için GGM’ye getirilmiştir.

c) Buradaki işlemlerin ardından çocuklar hastaneye götürülmüştür. Çocuklardan beşi ön-

den alınırken diğer ikisi arabada bekletilmiştir. Beş çocuk daha sonra arabaya döndükle-

rinde L.T.’nin rahatsızlandığını ve ağzından köpük geldiğini görmüşlerdir. Bunun üzerine 

L.T. sedyeyle acil servise alınmıştır.

d) Çocuğa acil serviste akut lösemi tanısı konmuştur. Otopsi raporundaysa kafa üstünde 

deri altında kanama olduğu ifade edilmiştir. Ancak ölüm nedeni henüz belirlenmemiştir.

3 17.11.2014 tarihinde soruşturmayı yürüten savcı ile görüşülmüş, söz konusu raporun henüz gelmediği bilgisi alınmıştır.
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e) Polis memurunun çocuğa tokat attığına dair iddialar bulunmaktadır. Hâlihazırda adli ve 

idari soruşturma devam etmektedir. Şüpheli polis memuru (S.O.) 26 Haziran’da açığa 

alınmış olup hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Ayrıca, Çocuk Şube 

Müdürlüğünde görevli üç kişi hakkında daha soruşturma başlatılmıştır.

33. Soru üzerine iki tanığın GGM’de olmadığı, 08.07.2014’te, Bakanlık izniyle serbest ikamete çe-

kildiği ifade edilmiştir. Kişilerle ilgili hazırlanan dosyalardan alınan bilgi çerçevesinde bu kişilerin 

en son Temmuzun ikinci haftasında imzaya geldikleri, daha sonra imza vermedikleri ve serbest 

ikamet adreslerini de bildirmedikleri görülmüştür.

Uygulamada kendiliğinden gelip iltica talebinde bulunanlar, kaçma şüphesi olmaması halinde ser-

best ikamete çekilmekte; illegal yollarla gelip yakalanan ve daha sonradan sığınma talebinde 

bulunanlar içinse araya başka işlemler girmekte, Bakanlık izniyle serbest ikamete çekme söz 

konusu olmaktadır.

6458 sayılı Kanun’un 71. maddesine göre serbest ikamete çekilenlerin, 20 iş gününde adreslerini 

Valiliğe bildirmeleri gerekmektedir. Bunun amacı kişilere kalacak yer bulabilmeleri için zaman 

tanınmasıdır.

Olayın tanığı olan iki kişinin adres alınmaksızın serbest ikamete çıkartılması manidar bulunmuştur.

34. Yine soru üzerine olaya tanık olan diğer çocuklardan ikisinin ÇOGEM’de olduğu, diğerlerinin-

se firar ettiği bilgisi alınmıştır.

35. DAYSAL’la yapılan görüşmenin sonunda L.T. olayına ve GGM’de kalan kişi sayısına ilişkin bilgi 

notları ile Türk Telekom Genel Müdürlüğüne ankesörlü telefon talebi konusunda yazılan yazının 

birer örneği alınmış; ayrıca kamera kayıtları talep edilmiştir. Talep üzerine kayıtların savcılıkta 

olduğu, oradan geldiğinde Kuruma iletileceği ifade edilmiştir.

4.3. VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ OLAYA İLİŞKİN 
2014/7790 SAYILI DOSYASI

4.3.1. Olayların Gelişim Süreci

36. 16.05.2014 tarihli tutanağa göre, L.T.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi Jandarma görevlile-

ri tarafından Iğdır ili Aralık ilçesinde yakalanmıştır. L.T., alınan ilk ifadesinde ülkesinde bulunan iç 

karışıklık ve yoksulluk nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmeye karar verdiğini beyan etmiştir.

37. 20.05.2014 tarihinde Iğdır Valiliği tarafından, aralarında L.T.’nin de bulunduğu 21 kişinin sınır 

dışı edilmelerine, bu süre içerisinde idari gözetim altında tutulmalarına karar verilmiştir. Iğdır 

ilinde GGM bulunmaması sebebiyle 35 yabancı Van iline gönderilmiştir.
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38. 24.05.2014 tarihinde L.T. ve beraberindeki Muhtar REZAİ, Sabir HUSSAİN, Murteza NURİZİ, 

Abdullatif RAHİMİ, Hafızullah ABDULKAYIM, Vehit PEYBENDİ isimli çocuklar Van Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

39. 27.05.2014 günü sabah 08.30’da soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan polis me-

muru S.O.’nun da aralarında bulunduğu kolluk görevlileri tarafından L.T. ve altı arkadaşı, bulaşıcı 

hastalık ve kemik yaşı tespiti için hastaneye götürülmek üzere ÇOGEM’den alınmışlardır.

40. Polis memurları, hastaneye sevk evraklarının hazırlanması için çocuklarla birlikte GGM’ye 

gelmişlerdir. Burada gerekli evraklar düzenlendikten sonra saat 10.00 sıralarında polis memur-

ları S.O. ve H.Ö.Ö. refakatinde yedi çocuk hastaneye gitmek üzere yola çıkmışlardır. Hastaneye 

gitmeden önce polis memurları askeri malzeme satan bir işyerine ve Emniyet Lojistik Şube Mü-

dürlüğüne uğramışlardır.

41. DVD inceleme tutanağında, Yabancılar Şube Müdürlüğüne ait aracın, 11.04’te Van Bölge 

Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEA) geldiği, S.O. ile beş çocuğun 11.21’de hastanenin acil ka-

pısından giriş yaptıkları, 11.26’da beş çocuğun muayene işleminin tamamlandığı, 11.29’da sedye 

taşıyan bir şahsın kamera açısında görülmeyen Yabancılar Şubesine ait araca yaklaştığı, kırmızı 

kazak, mavi gömlek, kot pantolon ve ayağında beyaz ayakkabı bulunan şahsın 11.30’da bir has-

tane görevlisi tarafından acil tarafına doğru götürüldüğü, 11.32’de eşkâl bilgisi verilen yabancı 

uyruklu şahsın sedye üzerinde gözlem odalarının bulunduğu tarafa götürüldüğü, Yabancılar Şube-

sine ait aracın 11.45’te hastanenin acil tarafından ayrıldığı tespiti yapılmıştır.

42. L.T., 31.05.2014 tarihinde, saat 18.30’da Van BEA’da yaşamını yitirmiştir.

4.3.2. Soruşturma İşlemleri

43. “Adli Kolluk Cumhuriyet Savcısı Görüşme Tutanağında” yer alan bilgilere göre ölüm olayının 

gerçekleşmesinin ardından hastane polisi tarafından Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir. Ancak 

Cumhuriyet Savcısı olayın detaylarına ilişkin bilgilere 01.06.2014 tarihinde saat 02.00’de vakıf 

olmuş ve akabinde Cumhuriyet savcısı tarafından; ÇOGEM’de çalışan Mahsun ismindeki kişiyle 

ÇOGEM Müdürünün ifadesinin alınması, polis aracında bulunan çocukların tercüman eşliğinde 

ifadelerinin alınması, araçta bulunan polislerin kimliklerinin tespit edilmesi, görev belgelerinin 

alınması, ifadelerinin alınmaması talimatı verilmiştir.

44. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 04.06.2014 tarihinde Cumhuriyet 

Savcılığına sunulan fezlekeye göre; 27.05.2014 tarihinde Afgan uyruklu yedi kişi bulaşıcı hastalık 

ve kemik testi yapılması için BEA’ya götürülmüş, hastane önünde, L.T. isimli kişi rahatsızlanmış 

ve 31.05.2014 tarihinde saat 19.00’da BEA’da yaşamını yitirmiştir.

45. 01.06.2014 tarihinde saat 02.30’da Edremit Polis Merkezini arayan Savcı, Yabancılar Şube 

Müdürlüğünde görev yapan bir polis memurunun L.T.’ye tokat attığını söyleyerek bu konuda araş-

tırma yapılmasını talep etmiştir.
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46. Afgan uyruklu Muhtar REZAİ, Hafizullah ABDULKAYIM, Sebir HUSSAİN, Murtaza NURİ-

Zİ ve Abdullatif RAHİMİ’nin, bir polis memurunun L.T.’ye tokat attığını beyan etmesi üzerine 

Cumhuriyet savcısına bu husus iletilmiş ve savcı, Afgan uyruklu şahısların tercüman eşliğinde 

beyanlarının alınması, kurum yetkililerinin bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulması, şüpheli 

polis memurunun tespiti, kimlik tespitinin (teşhis) yapılması, ekip arkadaşının dinlenmesi, kamera 

görüntülerinin tespiti, olay yeri görgü tespit tutanağı düzenlenmesi, 27.05.2014 tarihinde Çocuk 

Şube Müdürlüğünde düzenlenen evrakların eklenmesi, müteveffanın yakınlarının belirlenmesi ta-

limatını iletmiştir.

47. Talimat doğrultusunda Vangölü Gençlik Merkezi yetkilileri ile Afgan uyruklu şahısların ifa-

deleri alınmış, polis merkezinde teşhis işlemi yapılmış ve Yabancılar Şube Müdürlüğünde görev 

yapan polis memuru S.O. teşhis edilmiş, ekip arkadaşının beyanı alınmış, müteveffanın halasının 

oğlu Seyda TACİK’e ulaşılarak müteveffanın ailesine ulaşılması için gerekli bilgiler talep edilmiştir.

48. L.T.’nin hastaneye girişinden sonra aynı gün saat 15.00 ila 16.00 saatleri arasında araçta 

bulunan diğer çocukların ÇOGEM’de beyanlarına başvurulmuştur.

Tanık Vehit PEYBENDİ 27.05.2014 tarihinde ÇOGEM’de polisler tarafından alınan ifadesinde; L.T. 

ile birlikte 24.05.2014 tarihinde Iğdır ilinde yakalanarak ÇOGEM’e getirildiklerini, 27.05.2014 ta-

rihinde, polislerin kendisini ve arkadaşlarını alarak BEA’ya götürdüklerini, hastanede kan ve idrar 

tahlillerinin yapıldığını, polis nezaretinde hastaneden çıkarken L.T.’nin aniden rahatsızlandığını, 

yere yığıldığını, öncesinde durumunun normal olduğunu, bunun üzerine polislerin L.T.’yi ve ken-

dilerini tekrar hastaneye götürdüklerini, doktorların L.T.’ye müdahale ettiklerini, kendilerinin de 

ÇOGEM’e geri geldiklerini, polislerin kötü muamelede bulunmadıklarını beyan etmiştir.

Tanıklar Hafizullah ABDULKAYIM, Abdullatif RAHİMİ, Murtaza NURİZİ, Muhtar REZAİ ve Sebir 

HUSSAİN 27.05.2014 tarihli ÇOGEM ifadelerinde; Vehit PEYBENDİ ile paralel beyanda bulun-

muşlardır.

49. 01.06.2014 tarihinde Edremit İlçe Amirliği tarafından alınan ifadelerde;

a) Ekrem DUMAN (ÇOGEM’de tercüman) 01.06.2014 tarihli emniyet ifadesinde, Kurum 

müdürünün talimatıyla L.T.’nin arkadaşlarıyla görüştüğünü ve L.T.’nin arkadaşlarının, bir 

polis memurunun, yanlış beyanda bulunması nedeniyle L.T.’nin yüzüne tokat attığını ve 

karnına yumrukla vurduğunu kendisine ilettiklerini beyan etmiştir.

b) Seyda TACİK 01.06.2014 tarihli Emniyet ifadesinde, L.T.’nin halasının oğlu olduğunu, 

L.T.’nin daha önce İstanbul’da bir çimento fabrikasında çalıştığını, orada rahatsızlandığı-

nı, ellerinin ve kollarının şiştiğini, su topladığını, Afganistan’a döndükten sonra iyileşti-

ğini, tekrar Türkiye’ye gelirken beraber yola çıktıklarını, yolda iken birkaç kez burnunun 

kanadığını, L.T.’nin lösemi hastası olduğunu polis merkezinde öğrendiğini, darp iddiasıyla 

ilgili bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir.
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c) Vehit PEYBENDİ 01.06.2014 tarihli Emniyet ifadesinde, Yabancılar Şube Müdürlüğünde 

bulundukları sırada polis memuru ile L.T.’nin tartıştığını, L.T.’nin anlatımına göre polis 

memurunun yalan söylediği için kendisine kızdığını, Müdürlükte bir saat kaldıktan son-

ra hastaneye gittiklerini, hastaneye geldiklerinde L.T.’nin hasta göründüğünü, herhangi 

bir darp olayına tanık olmadığını, hastaneye geldikten sonra L.T.’yi görmediğini ifade 

etmiştir.

d) Recep CAMUŞÇU (ÇOGEM Müdürü) 01.06.2014 tarihli Emniyet ifadesinde; 24.05.2014 

tarihinde Yabancılar Şubesi tarafından teslim edilen yedi Afgan uyruklu çocuğun işlem-

lerinin tamamlanması için ÇOGEM’den teslim alındığını, aynı gün 17.30 sıralarında ku-

rumda çalışan görevlinin kendisini arayarak L.T. ve Vehid ismindeki çocukların ÇOGEM’e 

geri getirilmediklerini, L.T.’nin rahatsızlanması nedeniyle hastanede, Vehid’in ise yaşı-

nın büyük olması sebebiyle GGM’de olduğunu söylediğini, 28.05.2014 tarihinde L.T.’nin 

durumunu öğrenmek amacıyla BEA’ya gittiğini, ilgili doktorun, L.T.’nin lösemi hastası 

olduğu, darp izinin bulunmadığı, rahatsızlığının kan değerlerinin düşük olmasından kay-

naklandığını kendisine ilettiğini, 30.05.2014 tarihinde Kurum görevlisi Mahsun YILDIZ’ın, 

çocukların kendi aralarındaki konuşmalarda, bir polis memurunun L.T.’ye tokat attığı 

şeklinde konuştuklarını kendisine ilettiğini, durumu tercüman aracılığıyla çocuklara sor-

duğunu, çocukların da bir polis memurunun L.T.’ye tokat attığını ve karnına vurduğunu 

söylediklerini dile getirmiştir.

e) Polis memuru H.Ö.Ö. 01.06.2014 tarihli Emniyet ifadesinde, 24.05.2014 tarihinde Af-

gan uyruklu çocukların hastanede doktor raporlarını alarak ÇOGEM’e teslim ettiklerini, 

27.05.2014 tarihinde ÇOGEM’in yazılı talebi üzerine şahısların kan ve kemik testlerini 

yapmak üzere ÇOGEM’den aldıklarını ve GGM’ye getirdiklerini, kendisinin çay ocağı-

na geçtiğini, sonrasında sevk yazılarını alarak şubeden ayrıldıklarını, bu süre içerisinde 

S.O.’nun çocuklara yönelik kötü muamelesine tanık olmadığını, hastaneye gitmek üzere 

araca binen L.T. ve arkadaşlarının durumlarının normal olduğunu, hastaneye geldiklerin-

de evvela kan testi yapılacak olan çocukların alınarak hastaneye götürüldüğünü, L.T. ve 

Vehid’in araçta beklediğini, yaklaşık 20 dakika sonra kan testi için çocukları hastaneye 

sokan S.O. geldiğinde, kemik testi için getirilen Vehid ve L.T.’nin araçtan indirilmek isten-

diğini, bu sırada L.T.’nin kafasını aracın koltuğuna dayadığını ve ağzından salya geldiğini 

gördüğünü, bilincinin yerinde olmadığını anladığında hemen yanında bulundukları acil 

bölümünden sedye istediklerini, S.O.’nun, tek başına L.T.’yi acile götürdüğünü, kendisinin 

araçta bekleyen şahısların başında kaldığını, Yabancılar Şubesinden diğer arkadaşlarının 

hastanede bulunduğunu gördüğünde kendilerinden aracın başında beklemelerini istedi-

ğini, kendisinin de acil bölümüne girdiğini ve içeride L.T.’nin beyin kanaması geçirdiğini 

öğrendiğini, bunun üzerine ekip otosunda bekleyen altı çocuğu ÇOGEM’e götürdüğünü, 

tekrar hastaneye döndüğünü, bu arada çocuk şubesinin ÇOGEM’de bulunan çocukların 

ifadesini aldığını, daha sonra tekrar ÇOGEM’e gittiğini, burada bulunan çocukları tekrar 

BEA’ya getirerek raporlarını aldığını ve beş tanesini ÇOGEM’e, Vehid’i de GGM’ye tes-

lim ettiğini beyan etmiştir.
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f) Sebir HUSSAİN 01.06.2014 tarihli Emniyet ifadesinde, 27.05.2014 tarihinde ÇO-

GEM’den alınarak GGM’ye götürüldüklerini, burada beklerken L.T.’nin polis memuruyla 

konuşmaya başladığını, polis memurunun L.T.’ye tokat attığını, içeri geldiğinde sorduk-

larında; yaşını soran polis memurunun kendisine tokat attığını söylediğini, 2-3 dakika 

sonra L.T.’nin başının ağrıdığını ifade ettiğini, yaklaşık bir saat sonra hastaneye götü-

rüldüklerini, hastaneye giderken L.T.’nin ağzından ve burnundan su gelmeye başladığı-

nı, hastaneye geldiklerinde L.T.’nin sedyeyle içeri götürüldüğünü, sonrasında L.T.’yi hiç 

görmediğini söylemiştir.

g) Abdullatif RAHİMİ, Muhtar REZAİ, Hafızullah ABDULKAYIM ve Murtaza NURİZİ 

01.06.2014 tarihli Emniyet ifadesinde, Sebir HUSSAİN ile benzer beyanda bulunmuştur.

h) Mahsun YILDIZ (ÇOGEM’de Özel Güvenlik Görevlisi) 01.06.2014 tarihli Emniyet ifadesin-

de;24.05.2014 tarihinde L.T. ve altı arkadaşının ÇOGEM’e teslim edildiğini, 27.05.2014 

tarihinde sağlık kontrolü için polislerin çocukları aldıklarını, akşam getirdiklerinde L.T. ve 

Vehid’in bulunmadığını, L.T.’nin hastanede yoğun bakımda olduğunu, Vehid’in de yaşının 

büyük olması nedeniyle GGM’ye götürüldüğünü, çocukları tutanakla teslim aldığını ve 

durumu Kurum Müdürüne bildirdiğini, hastane dönüşünde çocuklara sorduğunda her-

hangi bir darp olayının olmadığını beyan ettiklerini, çocukların kendi aralarındaki konuş-

malarından polis memurunun L.T.’ye tokat attığını duyduğunu ifade etmiştir.

50. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan tanık ve şüpheli ifadelerinde:

a) Tanık Abdullatif RAHİMİ 05.06.2014 tarihli Savcılık ifadesinde, olay günü, hastaneye 

götürülmek üzere bulundukları kurumdan alındıklarını ve yabancılar şubesine götürül-

düklerini, burada bekledikleri sırada L.T ile bir polis memurunun konuşmaya başladıkla-

rını, daha sonra polis memurunun L.T.’ye sert bir tokat attığını, L.T.’nin yanlarına gelerek 

oturduğunu, polisin kendisine vurmasının nedenini sorduklarında, polis memurunun, ya-

şını sorduğunu, yaşının 17 olduğunu söylemesi üzerine polis memurunun “seni öldürü-

rüm” diye tehdit ettiğini ve tokat attığını söylediğini, olayın üzerinden 2-3 dakika geç-

tikten sonra L.T.’nin “başım ağrıyor” diyerek fenalaştığını, oturduğu sandalyeden yere 

düştüğünü, bu sırada bekleme salonunda bulunduklarını ve L.T.’yi alarak dışarı çıkardık-

larını, elini, yüzünü yıkadıklarını, hava almasını sağladıklarını, tekrar bekleme salonuna 

götürdüklerini, bekleme salonuna döndüklerinde L.T.’nin sandalyede oturamayarak yere 

uzandığını, L.T.’ye tokat atan polis memurunun yumruğuyla L.T.’nin kafasını dürttüğünü, 

ayrıca, ayağını, ayağıyla dürterek kalkmasını söylediğini; ancak L.T.’nin yerden kalkama-

dığını, hep birlikte araca binerek hastaneye doğru yola çıktıklarını, yolda giderken polis 

memurunun L.T.’ye inanmadığını ve başından çekerek kendisine gelmesi için ittiğini, yol-

culuk sırasında L.T.’nin daha da kötüleştiğini ve ağzından, burnundan, köpük ve su gel-

meye başladığını, hastaneye gittiklerinde önce kendisinin ve diğer arkadaşlarının işlem-

lerinin yapıldığını, yarım saat geçtikten sonra L.T.’nin sedyeyle götürüldüğünü, karakolda 

teşhis ettiği polis memurunun, L.T.’ye tokat atan polis memuru olduğunu beyan etmiştir.
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b) Muhtar REZAİ 05.06.2014 tarihli Cumhuriyet savcılığı ifadesinde; olay tarihinde Yaban-

cılar Şube Müdürlüğü’nde beklerken L.T.’nin polis memuruyla konuşmaya başladığını, bu 

sırada polis memurunun L.T.’ye sert bir tokat attığını, L.T.’nin yanlarına gelerek oturdu-

ğunu, 17 yaşında olduğunu söyleyince polisin kendisine tokat attığını söylediğini, olayın 

üzerinden 2-3 dakika geçtikten sonra başının ağrıdığını söyleyen L.T.’nin fenalaştığını, 

oturduğu sandalyeden düştüğünü, kendisini alarak dışarı çıkardıklarını, elini yüzünü 

yıkadıklarını, bekleme salonuna geri döndüklerinde L.T.’nin sandalyede oturamadığını 

ve yere uzandığını, ardından L.T.’ye tokat atan polis memurunun içeri geldiğini, eliyle 

L.T.’nin kafasını dürttüğünü, ayağıyla L.T.’nin ayak kısmından dürterek kalkmasını söy-

lediğini, L.T.’nin yerden kalkamadığını, hep birlikte araca binerek yola çıktıklarını, yolda 

iken L.T.’nin daha da fenalaştığını, ağzından ve burnundan köpük ve su gelmeye baş-

ladığını, hastaneye gittikten sonra yarım saat kadar beklediklerini ve ardından L.T.’nin 

sedyeyle götürüldüğünü beyan etmiştir.

c) Sebir HUSSAİN 05.06.2014 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde; Muhtar’dan farklı 

olarak, L.T.’nin, polis memurunun “seni öldürürüm” dediğini, bekleme salonuna gelen 

polis memurunun elini yumruk yaparak L.T.’nin kafasını dürttüğünü, hastaneye giderken 

L.T.’nin numara yaptığını düşünen polis memurunun yakasından çekerek L.T.’yi itekledi-

ğini, hastaneye gittiklerinde önce kendilerinin işlemlerinin yapıldığını, yarım saat bekle-

dikten sonra L.T.’yi sedyeyle götürdüklerini, bir sonraki gün L.T.’ye tokat atan polis me-

murunun kendilerini tekrar hastaneye götürdüğünü ve kendilerine “firar, firar” diyerek 

kaçmalarını istediğini ifade etmiştir.

d) Hafızullah ABDULKAYIM ve Murtaza NURİZİ 05.06.2014 tarihli Cumhuriyet Savcılığı 

ifadesinde;tehdit iddiası haricinde Sebir HUSSAİN ile aynı yönde beyanda bulunmuştur.

e) Şüpheli S.O.’nun ifadesi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayın üzerinden iki aydan faz-

la süre geçtikten sonra alınmıştır.

f) S.O. 08.08.2014 tarihinde alınan ifadesinde; sabah saatlerinde yedi çocuğu ÇOGEM’den 

alarak GGM’ye geldiklerini, çocukları dinlenme alanına bıraktıklarını, daha sonra televiz-

yon odasına geçen çocukları evrak işlerini tamamladıktan sonra alarak araca bindirdik-

lerini, çocuklarla herhangi bir diyalog yaşamadığını, L.T.’ye vurmadığını, araca binerken 

çocuklardan hiçbirinin rahatsızlığına tanık olmadığını, GGM’den ayrıldıktan sonra yanla-

rında bulunan kelepçelerin anahtarlarını temin etmek için askeri malzeme satan bir yere 

uğradıklarını, daha sonra Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğüne uğradıklarını, Yabancılar 

Şubesinden ayrıldıktan yarım saat sonra hastaneye ulaştıklarını, hastanede yarım saat 

kadar evrak işleriyle uğraştığını, evrak işlerini tamamladıktan sonra aracın yanına ge-

lerek beş çocuğu aldığını, araçta L.T. ve bir arkadaşının kaldığını, 10 dakika sonra araca 

döndüğünü, L.T.’yi aracın koltuğunda oturur, başı öne eğilmiş vaziyette ve ağzından su 

gelir şekilde görünce hemen sağlık görevlilerine haber verdiğini, sedyeyle hastaneye 

götürdüklerini ifade etmiştir.
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51. Haziran ayı içerisinde tanıkların beyanlarına tekrar başvurulmuştur:

a) Vehit PEYBENDİ 23.06.2014 tarihinde GGM’de alınan ifadesinde; kendilerini GGM’ye 

getiren görevlilerden biriyle L.T.’nin bağırarak konuştuklarını, bekleme odasında kafasını 

masaya koyarak uyukladığından polis memurunun L.T.’ye vurup vurmadığını görmediği-

ni, sadece sesleri duyduğunu, daha sonra L.T.’nin yere düştüğünü, ağzından ve burnun-

dan köpük geldiğini, buna rağmen yaklaşık bir saat bekleme odasında beklediklerini, saat 

10.00 sıralarında GGM’den ayrıldıklarını, önce çarşı gibi bir yere uğradıklarını ardından 

11.00 gibi hastaneye geldiklerini, kendisinin L.T. ile yarım saat kadar araçta kaldığını, 

diğer beş kişinin işlemleri bittikten sonra L.T.’nin sedyeyle acile götürüldüğünü, L.T. ile 

tartışan polis memurunun “burada ne işiniz var asıl para İstanbul’da gitmezseniz sizi 

deport ederim” dediğini beyan etmiştir.

b) Sebir HUSSAİN, Murtaza NURİZİ, Muhtar REZAİ ve Hafizullah ABDULKAYİM 

20.06.2014 tarihinde ÇOGEM’de alınan ifadelerinde; Vehit’den farklı olarak tokat atma 

olayına tanık olduklarını beyan etmişlerdir.

52. Düzenlenen tutanaklar:

a) 16.05.2014 tarihli tutanağa göre, L.T.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi jandarma gö-

revlileri tarafından Iğdır ili Aralık ilçesinde yakalanmıştır.

b) 24.05.2014 tarihinde yedi çocuk Van’da bulunan ÇOGEM’e teslim edilmiştir.

c) 27.05.2014 tarihinde saat 08.30’da ÇOGEM’den alınan çocuklar, 17.20’de ÇOGEM’e tes-

lim edilmişlerdir.

d) 27.05.2014 tarihinde polis memurları S.O. ve H.Ö.Ö. tarafından düzenlenen tutanakta, 

çocukların yaşlarının ve varsa bulaşıcı hastalıklarının tespiti için ÇOGEM’den alındığı, 

evrak işlemleri için GGM’ye götürüldükleri, bulaşıcı hastalık testi yapılan çocukların iş-

lemleri tamamlandıktan sonra hastane önünde bekleyen araca dönüldüğü saat 11.30 

sıralarında L.T.’nin kafasını önündeki koltuğa dayamış ve ağzından köpük gelir şekilde 

görüldüğü, görevlilere tepki vermediği ve hemen sedyeyle acil bölümüne sevk edildiği 

belirtilmiştir.

e) 27.05.2014 tarihli “Bilgi Notu” başlıklı belgede, çocukların 27.05.2014 tarihinde polis 

memurlarına teslim edildiği, aynı gün çocukların geri getirildiği, çocukların, L.T’nin po-

lis memuru tarafından tokatlandıktan sonra düşüp bayıldığını ve polis ekiplerince he-

men hastaneye kaldırıldığını beyan ettikleri belirtilmiştir. ÇOGEM tarafından düzenlenen 

tarihsiz olay görgü tutanağında çocukların anlatımıyla olayın seyri yazılmıştır. Bunun 

üzerine taksirle ölüme neden olma suçundan başlatılan soruşturma bu dosya ile birleş-

tirilmiştir.

f) 01.06.2014 tarihinde S.O.’nun kimlik tespiti yapılmıştır. Aynı gün yapılan teşhis işlemin-

de 5 çocuk da S.O.’yu teşhis etmiştir.
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g) 02.06.2014 tarihinde “olay yeri görgü ve tespit tutanağı” ile “araştırma tutanağı” düzenlenmiştir.

h) L.T.’nin ölümü, 05.06.2014 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 1963 Viyana Kon-

solosluk Sözleşmesi’nin 37. maddesi uyarınca İstanbul Başkonsolosluğuna iletilmiştir. İletide, 

ölüm nedeni, tedavi evraklarına istinaden lösemi ve beyin kanaması olarak gösterilmiştir.

53. Kamera kayıtlarına ilişkin durum:

a) Soruşturma aşamasında, konuyla ilgili uzmanlığı olan bir elektronik eşya bayii tarafından 

düzenlenen tutanakta; GGM’de olay yerini gösteren DVR cihazının saat ve tarihinin yan-

lış olduğu, olay anındaki kayıtlara ulaşılamadığı, yüksek voltaj gelmesi nedeniyle hard 

diskte arıza olduğu ve hard diskin kayıt almadığı, cihaza bağlı kameraların olay yerini 

göstermediği belirtilmiştir. 02.06.2014 tarihinde polis memurları tarafından da GGM’deki 

kameralar hakkında yukarıdaki içeriği havi tutanak düzenlenmiştir.

b) 27.05.2014 tarihli “görgü tespit tutanağı” başlıklı tutanakta saat 11.27’de L.T. ve altı ar-

kadaşının polis memurlarıyla birlikte hastanenin acil kapısından normal şekilde çıktıkları, 

daha sonra kameranın görüş açısından çıktıkları, saat 11.30’da L.T.’nin sedye ile ken-

dinden geçmiş vaziyette acil ünitesine götürüldüğünün kamera kayıtlarında görüldüğü 

belirtilmiştir. Söz konusu tutanağı düzenleyen polis memurları hakkında idari soruşturma 

sonrasında tevdi raporu düzenlenmiş ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiştir.

c) DVD inceleme tutanağına göre Yabancılar Şube Müdürlüğüne ait araç 11.04’te Van 

BEA’ya gelmiş, S.O. ile beş çocuğun 11.21’de hastanenin acil kapısından giriş yaptıkları, 

11.26’da beş kişinin muayene işleminin tamamlandığı, 11.29’da sedye taşıyan bir şahsın 

kamera açısında görülmeyen Yabancılar Şubesine ait araca yaklaştığı, kırmızı kazak, 

mavi gömlek, kot pantolon ve ayağında beyaz ayakkabı bulunan şahsın 11.30’da bir has-

tane görevlisi tarafından acil tarafına doğru götürüldüğü, 11.32’de sedye üzerinde, eşkâl 

bilgisi verilen yabancı uyruklu şahsın gözlem odalarının bulunduğu tarafa götürüldüğü, 

Yabancılar Şubesine ait aracın 11.45’te hastanenin acil tarafından ayrıldığı tespit edil-

miştir. Söz konusu rapor, idari soruşturmacının 19.06.2014 tarihli talebi doğrultusunda 

Van Emniyet Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro 

Amirliği tarafından hazırlanmıştır.

54. Düzenlenen Raporlar:

a) Epikriz raporunda lösemi düşünüldüğü, hematolojiye danışıldığında lösemi tanısının doğ-

rulandığı belirtilmiştir.

b) Otopsi raporu ATK 1. İhtisas Kurulundan henüz alınamamıştır.

c) L.T.’nin 27.05.2014 tarih ve 11.28 saatinde düzenlenen raporunda göğsün sağ tarafında 

ekimotik ve hiperemik lezyonlardan söz edilmekte, Kardiyopulmoner arrest, yaklaşık 5-6 

dakika kardiyopulmoner resüstasyon sonucu ritm sağlandığı, entübe edildiği, tomogrofi-

de sol temporalda subdural hematom olduğu belirtilmiştir.
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55. 19.06.2014 tarihinde Av. Mahmut KAÇAN soruşturma konusu olaya ilişkin değerlendirme ve 

taleplerini içeren bir dilekçe sunmuştur. Delillerin toplanması, tanıkların sınır dışı edilmelerinin en-

gellenmesi konusunda bir dizi talepte bulunan Av. KAÇAN’ın dilekçesi üzerine Cumhuriyet savcısı 

09.07.2014 tarihinde, tanıklar hakkında sınır dışı işlemlerinin durdurulması ve haklarında gözetim 

kararının kaldırılmasının talep edildiğini belirterek ve şikâyetçi vekilinin talebi takdirlerinize rica 

olunur diyerek Van İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazmakla yetinmiş, bu konuda başka herhangi 

bir girişimde bulunmamıştır.

56. Süreç kapsamındaki idari soruşturmaya ilişkin gelişmeler şu şekildedir:

a) Van Emniyet Müdürlüğünün 12.06.2014 tarihli ve 2014/167 sayılı onayına istinaden bir 

3. Sınıf Emniyet Müdürü araştırmacı-soruşturmacı olarak tayin edilmiştir.

b) İdari Soruşturmacının hazırladığı 25.06.2014 tarihli “Tevdi Raporu”nda: Polis memuru 

S.O.’nun GGM’de, saat 09.00 sıralarında L.T. isimli şahsa bir kez tokat attığı, bunun son-

rasında L.T. isimli şahsın ciddi şekilde rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği, saat 11.30 sı-

ralarında Van BEA’ya intikal ettirildiğinin tanık beyanlarıyla kamera görüntülerinden an-

laşıldığı, arada geçen sürede polis memurlarının şahsı tıbbi müdahale için en yakın sağlık 

birimine intikal ettirmesi gerekirken oyalandıkları, hastaneye 11.00’da intikal etmelerine 

rağmen baygın şahsı yarım saat araçta bekleterek acil servise götürdükleri, polis me-

murlarının düzenledikleri görgü tespit tutanaklarıyla Van BEA’nın kamera kayıtlarının 

uyumlu olmadığı belirtilmiş, L.T.’nin ölüm ile sonuçlanan rahatsızlığı ile hastaneye götü-

rülme sürecinin uzunluğu göz önüne alındığında Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli 

polis memurları S.O. ile H.Ö.Ö.’nün sorumluluğunun bulunabileceği, Van BEA’nın kame-

ra kayıtlarına ilişkin çözüm tutanağı düzenleyen polis memurları S.D., E.A. ve M.B.’nin 

görgü tespit tutanaklarında belirttikleri izlenimlerin kendi gözlemleriyle uyuşmadığı be-

lirtilerek Rapor Cumhuriyet Savcılığına sunulmuştur.

4.4. ÇOGEM ZİYARETİNDE EDİNİLEN BİLGİLER

57. L.T. olayının iki tanığı ÇOGEM’de kaldığı için Kurul üyeleri ve Kurum uzmanlarından oluşan 

Heyet tarafından sözü edilen kuruluşa habersiz ziyaret düzenlenmiştir. Önceden haber verilme-

den gelindiği için o anda kuruluşta bulunan tek yetkili kişi olan Kurum sosyoloğuyla kısa bir gö-

rüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede her iki çocuğun da bir gece önce firar ettiği bilgisiyle 

tutulan tutanağın bir örneği alınmıştır. Ayrıca ÇOGEM’de kalan çocukların haber vermek koşuluy-

la kuruluş dışına çıkabildiği öğrenilmiştir.
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V. VAN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE İLİŞKİN BİLGİ, 
GÖRÜŞME VE TESPİTLER

5.1. GGM MÜDÜRÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME

5.1.1. Genel Bilgiler

58. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün4 kurulmasının ardından, konu merkezî düzeyde bu kuruma 

devredilmiş olmakla birlikte iller düzeyinde işler halen Yabancılar Şube Müdürlüklerince yürü-

tülmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, idari yönden Emniyet Genel Müdürlüğüne, yürütülen 

faaliyetler bakımından Göç İdaresine bağlı karma bir yapılanma söz konusudur.

59. İl Göç Müdürü atanmış olmasına rağmen çalışmalar hâlihazırda Yabancılar Şube Müdürlüğü 

tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Bu anlamda merkezî düzeyde konu devredilmiş olsa 

da taşra düzeyinde geçiş süreci devam etmektedir.

60. GGM’de bir müdür, İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında atanmış dokuz göç uzman 

yardımcısı, dört sosyal çalışmacı, bir avukat, iki komiser, otuz yedi polis memuru, iki temizlikçi 

görev yapmakta, ayrıca Farsça ve Urduca bilen tercüman bulunmaktadır. Doktor ya da hemşire 

bulunmamakla birlikte haftada bir kez Halk Sağlığından bir görevli GGM’ye gelmektedir. Mevcut 

personel sayısı, hizmetlerin daha etkili sürdürülebilmesi bağlamında eksiktir, zira koğuşlarda sı-

kıntılar yaşanabilmektedir. Temmuz ayında erkekler koğuşunda çıkan isyan5 buna örnektir.

61. Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yasal göçle ilgili işlemler, vize-pasaport talepleriyle 

ilgili işlemler yürütülmektedir. Ayrıca, sığınma taleplerinin değerlendirilmesi, mülakatların yapıl-

ması, sonuçların Ankara’ya iletilmesi, serbest ikamete tabi tutma gibi işlemler de yapılmaktadır. 

Yasadışı göçmenler konusunda idari gözetim kararı, sınır dışı kararı alma, kamu düzenini bozma 

ihtimali olanların barındırılması gibi işlemler de Müdürlükçe sürdürülmektedir. Bu anlamda ya-

bancılarla ilgili tüm işlemlerin Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söylemek 

mümkündür.

62. Kişinin Geri Gönderme Merkezine kolluk operasyonu ile getirilmesi halinde nereden, nasıl, 

hangi güzergâh üzerinden ve bağlantıları kullanarak geldiğini öğrenmek amacıyla mülakat yapıl-

maktadır:

4 Bundan sonra Göç İdaresi olarak kullanılacaktır.

5 Temmuz ayındaki isyanın Pakistanlılar tarafından, yemeklerin yetersiz olduğu ve uzun süre beklendiği gerekçesiyle 
çıkarıldığı ifade edilmiştir. Koğuşlarda yapılan incelemede lamba, cam, kapı, merdiven pervazı ve duvarların zarar 
gördüğü gözlenmiştir.
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a) Burada özellikle kişinin sığınma talebi olup olmadığı, ülkesinde onu korkutan koşulların 

mevcut olup olmadığı gibi hususlar da gözetilmektedir. Kişilerin beyanlarının doğruluğu-

nun belirlenebilmesi için görüşmelerde Sosyal hizmet uzmanları da yer almaktadır. Sos-

yal hizmet uzmanları bu kişilerle derinlemesine görüşme yaparak rapor hazırlamakta, bu 

rapor İltica ve Sınır Dışı Bürosu ile birlikte değerlendirmeye alınmaktadır.

b) Merkez’de çok sayıda kişi birlikte kaldığı için birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde 

olmaları kaçınılmaz olmakta, mülakat sonrası kabul edilen bir hikâye, iltica taleplerinin 

kabul edilmesi amacıyla diğerleri tarafından da aynı şekilde kullanılabilmektedir. Bu ne-

denle değerlendirme yapılırken oldukça hassas davranılması gerekmektedir.

c) İltica talebi halinde ön mülakat ve son mülakat şeklinde iki tür mülakat bulunmaktadır, 

bunun nedeni tutarlılık olup olmadığının sağlamasının yapılmasıdır.

d) Kişinin; ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri ne-

deniyle ülkesinde tutuklanma riski olduğunu beyan etmesi halinde, bunu destekleyen 

bilgi-belge talep edilmektedir. Eğer kişinin elinde belge yoksa konuya ilişkin olarak Göç 

İdaresi ile irtibata geçilmektedir. Bu durumda gerekli bilgi-belgelerin toplanabilmesi 

amacıyla Göç İdaresi ilgili tüm kurumlarla yazışma yapmaktadır.

e) İltica konusundaki değerlendirmede İçişleri Bakanlığı ve BMMYK nezdinde iki ayrı süreç 

işlemektedir. Kişinin sığınmacı kabul edilmesi halinde, statü verilirken Komiserliğin ka-

rarı beklenmektedir; zira kişiye üçüncü ülke bulunması gerekmektedir. Eğer Komiserlik 

karar vermezse kişinin kalma ihtimali bulunmaktadır; ancak bu durum geçici koruma 

süresi iki yıl olduğu için yasal olarak da sıkıntılıdır.6

f) Bir kişinin mülteci-sığınmacı kabul edilmesi halinde geri gönderilmesi söz konusu değil-

dir.

g) Ziyaret esnasında GGM’de tutulmakta olan kişilerden yaklaşık 70’i iltica talebinde bu-

lunmuştur.

63. Pasaport ya da diğer ilgili belgelerin olması halinde yurtdışına çıkarma işlemi daha hızlı ger-

çekleştirilebilmektedir. Çıkarma tek tek değil toplu olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda süreç bir 

hafta ile bir ay arasında tamamlanabilmektedir. Geri göndermede, maliyet, çıkış belgesi alınması 

ve büyükelçilik süreci gibi nedenlerle süre anlamında, sıkıntı yaşanabilmektedir.

64. GGM’de kalan kişilerin kelepçelenmesi söz konusu olmamaktadır; ancak sınır dışı edilme ha-

linde önce Ankara’ya gidilip büyükelçiliğe uğrandıktan sonra uçakla gönderme olduğundan tedbir 

amaçlı olarak kelepçe takılmaktadır.

6 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne konan çekince nedeni ile sürekli ikamet sağlanması mümkün olmamakta, 3. ülkeye 
yerleştirme söz konusu olmaktadır.
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65. Yabancıların kayıt dışı çalışması konusunda yetkisi bulunmamakla birlikte görev esnasında 

kaçak çalışma tespit edilmesi halinde durum çalışma müfettişlerine bildirilmektedir.

66. Yürütülen işlemler ve ilgili mevzuat konusunda değişik dillerde bilgilendirme formları bulun-

maktadır. Okuma yazma bilmeyenlere bilgilendirme tercüman aracılığıyla yapılmakta, formdaki 

bilgiler kişiye okunmakta ardından imza alınmaktadır.

67. GGM’de yürütülen hizmetlerde insani boyutun güvenlik tedbirleri ile birlikte dengeli şekilde 

sürdürülmesi önem arz etmektedir.

5.1.2. GGM ve Burada Alıkonulanlar Hakkında Bilgiler

68. GGM’nin kapasitesi normalde 400 olmakla birlikte bina alt yapı tamamlanmadan yapılıp tes-

lim edildiğinden kanalizasyon sorunu olması nedeniyle7 mevcut kapasite, 75 kadın 175 erkek 

olmak üzere 250’dir. Özellikle yaz aylarında ayda 50- 60 kişi bazı durumlarda ise 100- 120 arası 

kişinin getirildiği de olmaktadır.

69. GGM’de tutulan yabancıların büyük çoğunluğunu Afganistanlılar ve Pakistanlılar oluşturmak-

tadır. Ayrıca vize muafiyeti olmakla birlikte vize süresi geçen İranlılar da olabilmektedir. Türk 

Cumhuriyetlerinden gelenler de çoğunlukla yasal şekilde gelip vize süresini geçiren kişilerdir.

70. Hâlihazırda 181’i erkek, 22’si kadın ve 41’i çocuk olmak üzere toplam 244 kişi tutulmaktadır. 

Kadın ve çocukların hepsi Afgan, erkeklerinse 162’si Afgan, 15’i Pakistan, 4’ü de İran uyrukludur.

Afganların çok büyük bir kısmı ekonomik göçmendir, çok az sayıda siyasi göçmen bulunmaktadır; 

yani gerçekten sığınmacı statüsüne sahiptir. Bunda Taliban’ın yıkıcı etkisinin gözardı edilmemesi 

gerekmektedir.

Afganlarda okuma yazma düzeyi oldukça düşüktür. Bu nedenle mülteci seçiminde okuma yazma 

düzeyi yüksek olan İranlılar tercih edilirken, genel olarak Afganlar tercih edilmemektedir.

71. GGM’de tutulanların büyük çoğunluğunu erkekler oluşturmakta ve bu kişilerin yaşları 20 ila 

30 arasında değişmektedir. Bu genç erkekler genel olarak, Avrupa’ya gidip para kazanmaları için 

aileleri tarafından seçilmiş “kahramanlar” olarak görülmektedir; aileleri onların gidebilmesi için 

tüm malvarlıklarını sattıkları için yakalanma ve sınır dışı edilme baskısı taşımaktadırlar. Bu durum, 

sınır dışı edilme halinde yasadışı yollarla ülkeye tekrar girmeye çalışmalarına neden olmaktadır.

72. Çoğu Afgan ve Pakistanlı olan bu yasadışı göçmenlerden parası olmayanların biletleri kamu 

makamları tarafından karşılanabilmektedir. Bunun için ödenek talep edilmektedir. Örneğin 8-20 

Ağustos tarihleri arasında toplam 130 kişi ülkesine gönderilmiştir ve bunun maliyeti 150 bin TL 

olmuştur. GGM’den Eylül ayında gönderilecek 250-300 kişi için 300 bin TL talep edilmiştir.

7 Merkez’in önünden geçen ve 20 yıl garantili olan yolda Karayolları Müdürlüğünce kazı yapılmasına izin verilmemesi 
nedeniyle sorun çözülememiştir. Daha uzakta olan bir bacaya çalışma yapılması planlansa da bu da özel mülk sahibi 
ile sorun yaşandığı için sonuç vermemiştir.
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73. Merkez’de tutulanların çok büyük bir kısmı, farklı mezheplerden olmakla birlikte, Müslüman-

dır. Bu kişilerin koğuşlara yerleştirilmesi Merkez yönetimince uyrukları gözetilerek gerçekleş-

tirilmektedir. Erkekler ile kadınlar ve çocuklar farklı bölümlerde kalmaktadırlar. GGM’de kalan 

ailelerin görüştürülmesi de talep üzerine sağlanmaktadır.

74. Bina yeni olmakla birlikte çok fazla eksiği bulunmaktadır. Bina GGM olarak yapılmış olsa da 

daha çok bir misafirhane olarak tasarlanmış, kaçma riski gözetilmemiştir. Örneğin yemekhane, 

ibadethane ve yatakhane gibi bölümler birbirinden uzak yerlere inşa edilmiştir. Parmaklık gibi gü-

venlik amaçlı eklemeler daha sonradan yapılmıştır. Ayrıca, GGM’deki tüm koğuş-odalar standart 

olup ayrı bir tecrit odası bulunmamaktadır.

75. GGM’de su, 24 saat sağlanamamakta, sabah iki-üç saat kadar, öğleyin yine iki-üç saat kadar 

ve akşam da yatış saatine kadar su verilmektedir. Sıcak su ise yalnızca akşamları verilmektedir.

76. GGM’de yeme, içme, sıcak su, elektrik, telefon, sağlık giderleri karşılanmaktadır, bu nedenle 

yüksek bir masraf söz konusu olmaktadır. İlaçlar ise paraları varsa kendileri tarafından, yoksa 

Merkez tarafından sağlanmaktadır. Merkez’de tutulanların paraları ve özel eşyaları emanette 

tutulmakta, ihtiyaç halinde tutanak düzenleme yoluyla kullandırılmaktadır.

77. Telefon konusunda da kişinin parası olması halinde kendisine kart alınmakta, parası olmayan-

lar içinse toplu kart alınarak kullandırılmaktadır. Ankesörlü telefon televizyon odasında bulunmak-

tadır. Kişi telefonla görüşmek isterse görevliler kısa süreli görüşmeler için yardımcı olmaktadır. 

Telefon tahsisi için Türk Telekom Genel Müdürlüğüne yazı yazılmış olup kadınlar bölümüne iki, 

erkekler bölümüne de iki tane olmak üzere dört ankesörlü telefon talep edilmiştir.

78. Tutulanlar için tahsis edilen günlük iaşe bedeli dokuz liradır. Bu miktar cezaevlerinde beş 

liradır. Lojistik Şubesi Müdürlüğünün yaptığı anlaşma çerçevesinde üç öğün yemek çıkmaktadır.

79. GGM’ye girişte darp raporu alınmakla birlikte ayrıca bir sağlık raporu alınmamaktadır. Halk 

Sağlığı Müdürlüğünden her hafta hekim gelmekte, yüzeysel bir tarama yapmaktadır.

Acil durumlarda 112 çağrılmakta, gerekli hallerde kişi hastaneye götürülmektedir.

80. GGM’de alıkonulan tüm kadın, çocuk ve erkekler için gerekli hijyenik malzemeler aylık-yıllık 

olarak alınarak depolanmaktadır. Ayrıca, özellikle çocukların ihtiyaçları konusunda Sosyal Yardım-

laşma ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği yapılabilmektedir. Buna ek olarak, gerek kadın ve çocuklar 

gerekse erkekler bölümündeki nevresimler haftalık olarak yıkanmakta olup kıyafet gereksinimi 

olanların bu ihtiyaçları Merkez tarafından sivil toplum kuruluşları aracılığıyla karşılanmaktadır.

81. Erkeklerin kaldığı bölümde basket potası, küçük kaleler, satranç takımları bulunmaktadır; bu-

nunla birlikte aktivite alanının geniş olduğunu söylemek mümkün değildir. Yaralanmalara neden 

olduğu gerekçesiyle kondisyon aletleri getirtilmesi uygun görülmemiştir.

GGM’de kadın ve erkekler bölümündeki açık alanlar korumalı olup akşama kadar açık alana çı-

kılması mümkündür. Kalanların sigara ve ateş bulundurmaları söz konusu değildir, sigara saa-
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ti yemek saatlerini izleyecek şekilde belirlenmiş olup, ilgili personel tarafından verilmekte, yine 

Merkez tarafından belirlenen yerde içilmesi sağlanmaktadır.

82. Koğuş ziyaretlerini sosyal çalışmacılar yapmakla birlikte, Müdür haftalık olarak, seçilen 4-5 

temsilciyle görüşme gerçekleştirmektedir.

83. GGM’de engellilere yönelik hizmet bulunmamaktadır, bu konuda ihtisaslaşma söz konusu 

değildir. Öte yandan hâlihazırda alıkonanlar arasında engelli kişi bulunmamaktadır.

5.2. GGM BÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ VE 
ALIKONULANLARDAN ALINAN BİLGİLER

5.2.1. Depo, Televizyon Odası ve Avluya İlişkin İnceleme ve Gözlemler

84. GGM yetkilileri ile kantin olarak da anılan malzeme deposu ile L.T. olayının gerçekleştiği iddia 

edilen avlu ve televizyon odası incelenmiştir.

85. Kantin olarak anılan bölümün esasen bir malzeme odası olduğu görülmüştür. Burada sıvı 

sabun, jilet, bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi temizlik malzemeleri bulunmaktadır; yiyecek- içecek 

malzemesi muhafaza edilmektedir. Kişilerin farklı ihtiyaçları olması halinde talep üzerine istenen 

malzemelerin temin edildiği belirtilmiştir.

86. Depoya bitişik oda televizyon odası olarak kullanılmaktadır. Burada televizyon ve sandalye 

dışında malzeme bulunmamakta, pencere olayın gerçekleştiğinin iddia edildiği avluya bakmakta-

dır. Odada ankesörlü telefon ya da duvar saati bulunmamaktadır. Yerler ıslak zemindir. Televizyon 

odasıyla erkekler koğuşu arasında birkaç metre bulunmaktadır.

87. Avlularda ya da duvarlarda saat bulunmadığı gözlenmiştir. Erkeklerin kullandığı iç avlu, mer-

kez personelinin kullandığı ve aynı zamanda depo ve televizyon odasının da bulunduğu açık alan-

dan tel örgüyle ayrılmıştır.

5.2.2. Kadınlara Ayrılan Bölümde Gerçekleştirilen Görüşmeler

88. Kadınlar bölümü GGM binasının arka kısmında, erkeklerin bulunduğu bölümün 50 metre kadar 

uzağında bulunmaktadır. Açık hava alanı erkeklerinkine göre daha küçük olup daha çok havalan-

dırma görünümündedir; üstü açık olup etrafı duvarla çevrilidir. Avluya bina içindeki koridordan çı-

kılmaktadır. Bu alanda spor aleti ya da çocuklar için oyun parkı- aletleri bulunmamaktadır; ayrıca 

bu aletlerin rahatça kullanılabileceği kadar geniş bir alan da mevcut değildir. Daha çok çamaşır 

kurutma amaçlı kullanıldığı izlenimi vermektedir. Binanın içinde kadınların günlerinin çoğunu ge-

çirdiği televizyon odası bulunmaktadır.

Kadınlarla görüşme, televizyon odasında gerçekleştirilmiştir. Tercümanlığı yine GGM’de kalmakta 

olan ve Türkçe bilen bir Afgan erkek üstlenmiştir. Görüşme iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Önce kadınlardan sorun ve görüşlerini bildirmek isteyenlerle televizyon odasında toplu olarak 
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görüşülmüş, daha sonra özel olarak görüşmek isteyenlerle odalardan birinde görüşme gerçekleş-

tirilmiştir. Toplu görüşmede tercümanın Afgan da olsa idareyle görüşen bir erkek olması kadınla-

rın önce çekingen davranmalarına neden olmuş; bilahare kadınlar daha sonra sıkıntılarını genel 

olarak dile getirmişlerdir.8

Daha sonra özel olarak görüşmek isteyen ve İngilizce bilenlerle, tercüman olmaksızın bir odada 

görüşme yapılmıştır. Toplu ve özel görüşmenin ardından kadınlara ayrılan açık alan ve odalar 

incelenmiştir.

Bu görüşme ve incelemeler çerçevesinde sorun, ihtiyaç ve görüşler ile edinilen bilgiler genel 

olarak şu şekilde sıralanabilir:

a) Koğuşların temizliği temizlik görevlileri tarafından yapılmaktadır.

b) Kadınlar çamaşırlarını kendileri yıkamaktadırlar.

c) Sıcak su bir gün arayla verilmektedir, son günlerde su sıkıntısı yaşanmaktadır.

d) Kadınlar vakitlerini daha çok televizyon odasında ve açık alanda geçirmektedirler.

e) Polis memurları kadın personel olmadan kadın bölümüne girmemektedirler.

f) Özellikle iç çamaşırı, diş macunu, şampuan ve ilaç gibi ihtiyaçlar dile getirilmiştir. Sadece 

parası olanların bu tür ihtiyaçların kendilerince karşılandığı ifade edilmiştir.

g) Benzer şekilde çocuklar için de kılık-kıyafet, oyuncak, ilaç gibi ihtiyaçlar dile getirilmiştir. 

Oyuncak ve benzeri ihtiyaçların kısmen Merkez tarafından karşılanabildiği belirtilmiştir.

h) En çok dile getirilen sorunlardan biri doktor, özellikle kadın hastalıkları doktoruna duyu-

lan ihtiyaçtır.

i) Gece koğuş kapılarının kilitlenmesi sorun olarak belirtilmiş, kapıların 7 gün 24 saat açık 

durması talep edilmiştir. (Kapılar kilitlenmekle birlikte içerde ivedi durumlar için acil bu-

tonu olduğu belirtilmiştir).

j) Yemekler özellikle çocukların beslenmesi anlamında yeterli değildir, özellikle süt konu-

sunda sıkıntı olduğu, yeterli süt sağlanamadığı ifade edilmiştir.

89. Heyet üyelerinin gözlemleri ise şu şekilde sıralanabilir:

a) Kadınlara ayrılan binanın genel olarak temiz ve aydınlık olduğu görülmektedir.

b) Koğuşların her birinde banyo-tuvalet bulunmaktadır.

8 Yapılan özel görüşmelerde, kadınların sorunlarını dile getirmekteki isteksizliğin sebebi olarak, Heyet ziyaretinden 
önce Merkez görevlileri tarafından kadınların biraraya toplanıp, Heyete Merkez’deki koşulların iyi olduğunun, sorun 
yaşanmadığının söylenmesinin istenmesi gösterilmiştir. Bu nedenle İngilizce bilenlerle tercüman olmaksızın ve alıko-
nanların ismi alınmadan görüşme gerçekleştirilmiştir.
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c) Kadınlara ve çocuklara ayrılan açık alan oldukça küçüktür, spor aleti, çocuk parkı gibi 

açık hava etkinliklerine olanak sağlamaktan uzaktır.

d) Kadınların çoğunun genç ve çocuklu olduğu görülmüştür. Çocukların büyük kısmının 

kreş, anaokulu ve ilkokul çağında olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte çocuklara yönelik 

bir eğitim olanağı, oyun odası veya benzeri aktivite söz konusu değildir.

e) GGM’de böcek görülmemekle birlikte üzerinde tel olmayan cam ve kapıların gün boyu 

açık olması nedeniyle çok fazla sinek olduğu gözlenmiştir. Bu husus küçük çocuğu olan 

kadınlar tarafından sorun olarak dile getirilmiştir.

5.2.3. Erkeklere Ayrılan Bölümde Gerçekleştirilen Görüşmeler

90. İdari gözetim altında bulunan yabancıların bulunduğu kısma, GGM’nin arka bölümünde bulu-

nan ve demir tel örgülerle bölünen avludan geçilmektedir. Erkeklerin bulunduğu odalar bir kori-

dordan sonra bu avluya açılmaktadır.

91. Erkeklerle görüşme, odalarda ve avluya bakan koridorda gerçekleştirilmiştir. Görüşme sıra-

sında idari gözetim altında bulundurulanlar arasında yeterli düzeyde Türkçe bilen kişilerden ter-

cüman olarak yararlanılmıştır. Görüşme sırasında dinlenen kişilerin başlangıçta çekingen davran-

dıkları, konuşmak istemedikleri, tercümanı, söylediklerinden ötürü cezalandırılabileceği yönünde 

uyardıkları gözlenmiştir.

92. Görüşme sırasında edinilen bilgiler, dinlenen kişilerin şikâyet ve talepleri genel olarak şu 

şekilde sıralanabilir:

a) Doktora erişim konusunda sıkıntılar dile getirilmiştir. Ziyaret sırasında böbrek ağrısı çe-

ken bir şahıs çok ağrı çektiği için hastaneye gittiğini; ancak tedavi edilmediğini dile ge-

tirmiş, başka kişiler de benzer şikâyetlerde bulunmuşlardır.

b) Telefonla görüşme konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Gözetim altında bulunan 

kişiler aylarca yakınlarıyla görüşemediklerini ifade etmişlerdir.

c) GGM’de kalanların büyük çoğunluğu genç yaşta olmalarına rağmen katılabilecekleri her-

hangi bir aktivite bulunmamaktadır. Günün tamamını herhangi bir faaliyette bulunmadan 

geçirmektedirler. Avluda minyatür kale bulunmasına rağmen dinlenen kişiler top bulun-

madığını ifade etmişlerdir.

d) Hukuksal yardım alma, avukata ulaşma konusunda sorunlar yaşandığı belirtilmiştir.

e) Kıymetli eşyalar çalınma riskine karşı emanette tutulmaktadır.

f) GGM’de eş ve çocuklarıyla birlikte bulunanların baş başa görüşme şansları bulunma-

maktadır.

g) Tıraş olmak istediklerinde 14 kişiye bir jilet verildiği dile getirilmiştir.
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h) Her odada bir Kur’an bulunmakta, bunun haricinde okuyacak kitap olmadığı gibi kalem, 

defter gibi kırtasiye malzemesi de bulunmamaktadır.

i) GGM’de çalışan kişiler tarafından hakarete maruz kaldıkları, aşağılandıkları yönünde 

şikâyetler dile getirilmiştir.

j) Bulundukları alan dâhilinde bir duvar saatinin bulunmadığı için zamanı bilmediklerini 

söylemişlerdir.

k) Konuşulan herkes bir an önce geri gönderilmeyi, sınır dışı edilmeyi talep etmektedir.

93. Heyet üyelerinin gözlemleri ise şu şekilde sıralanabilir:

a) Bina yeni olmasına ve geri gönderme merkezi olarak inşa edilmesine rağmen altyapı 

sorunları mevcuttur. Erkeklere ayrılan bölüm genel olarak temiz görünmektedir (Ziyaret 

günü temizlik yapıldığı belirtilmiştir). Pencerelerin kapalı olması nedeniyle yeterli aydın-

lık bulunmamaktadır.

b) Koğuşların her birinde banyo-tuvalet bulunmaktadır.

c) Sağlık hakkına, adalete erişim konusunda önemli güçlükler yaşandığı görülmektedir.

d) GGM’nin eksikleri olduğu halde bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan yetki ve do-

nanım temin edilmemiştir. Her eksikliğin giderilmesi için ödenek talep edilmektedir. Ör-

neğin, telefon sorununun çözülmesi için Türk Telekom Genel Müdürlüğü ile görüşmeler 

yapılmaktadır. Ayrıca kanalizasyon gibi temel sorunlar henüz çözülmemiştir.

e) GGM’de kalanların neredeyse tamamı genç yaşta olmasına rağmen, sosyalleşebilme-

leri için herhangi bir sportif, kültürel vb. faaliyet bulunmamaktadır. Bu nedenle, zaman 

zaman kavgalar yaşanabilmektedir. Şikâyetlerden biri de GGM sakinlerinin birbirlerine 

yönelik davranışlarıdır.

f) Merkez’de alıkonulanlara haklarının hatırlatılmadığı, sivil toplum desteği ile bazı temel 

sorunların çözümüne katkı sağlanabileceği gözlemlenmiştir.

5.3. AV. MAHMUT KAÇAN’LA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME

94. 28.08.2014 tarihinde Av. Mahmut KAÇAN’la gerçekleştirilen görüşmede kendisinin GGM 

hakkındaki görüşleri de alınmıştır. Buna göre;

a) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu 

yana Merkez’deki koşullarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
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b) Kanun’da GGM’lerde sağlanacak hizmetler konusunda düzenlemelere açıkça yer veril-

mişken ve GGM’dekiler esasen idari gözetim altında olmalarına rağmen sağlanan ola-

naklar hükümlülerden çok daha kötüdür.

c) Mevzuatta boşluk bulunmaktadır. İşlemler genelgeler aracılığıyla yürütülmektedir, he-

nüz yönetmelik bulunmamaktadır.

d) Avukat görüşme odası bulunmamaktadır.

e) Yabancılarla ilgili işlemlerin polis memurları aracılığıyla yürütülmesi uygun değildir.

f) Merkez binası yeni olmakla birlikte su-kanalizasyon sorunu bulunmaktadır.

g) GGM’de kalanlar ilaca ihtiyaç duymaları halinde kendi paralarıyla almaktadırlar.

h) GGM’de alıkonulan yabancıların yakınlarıyla görüşmesine izin verilmemektedir.

95. Merkez’de kalanların vekâletinin alınması da genelde kimlik bilgisi olmadığı için sıkıntılı ol-

maktadır.

96. 2011 yılında Van ve ilçelerinde meydana gelen depremden sonra, bu alanda çalışan sivil top-

lum kuruluşu (STK) kalmamıştır.

5.4. STK’LARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞME

97. İnceleme ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından 29 Ağustos’ta, İHD ve MAZLUMDER İl 

Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle Heyet üyeleri Fatma BENLİ ve Levent KORKUT’un ka-

tılımıyla bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen toplantılarda genel 

olarak L.T olayı ve GGM koşulları konusunda bilgi paylaşımında bulunulmuş, dernek temsilcile-

rince de GGM’de kötü muamele olduğuna dair duyumlar alındığı belirtilmiş, Merkez’e ziyarette 

bulunulacağı ifade edilmiştir.





LÜTFULLAH TACİK’İN ÖLÜMÜNE VE VAN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE İLİŞKİN RAPOR

33

VI. ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGELER

6.1. İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELER

98. Bu çalışmada özellikle dikkate alınan uluslararası belgeler aşağıdaki şekildedir:

a) 1948 tarihli BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve 

güvenliğine ilişkin 3. maddesi; hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşa-

ğılayıcı muamele ya da ceza uygulanamayacağına ilişkin 5. maddesi ile başka ülkelere 

sığınma hakkına ilişkin 14. maddesi,

b) 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşama hakkına ilişkin 2., işkence ya-

sağına ilişkin 3., özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin 5. maddesi,

c) 1951 tarihli BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme,

d) 1966 tarihli Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin yaşama hakkına iliş-

kin 6., işkence yasağına ilişkin 7., yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin 13. maddesi,

e) 1967 tarihli, 1951 Sözleşmesi’ne Ek Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol,

f) 1984 tarihli BM İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele 

veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 16. maddesi9,

g) 1987 tarihli İşkence, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Ceza ve Muamelelerin Önlenmesine Dair 

Avrupa Sözleşmesi,

h) 22 Haziran 2006’da yürürlüğe giren BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Aşa-

ğılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin İhtiyari Protokolü (OPCAT).

99. OPCAT, işkence ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin yeni ve gerçekçi bir yaklaşım or-

taya koyarak alıkonulma mekânlarının şeffaflığı ölçüsünde suiistimallerin azalacağı öngörüsüne 

dayanmaktadır.

9 Madde16. 1. Her bir Taraf Devlet kendi egemenliği altındaki bir ülkede, birinci maddede tanımlanan işkenceye var-
mayan diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya ceza fiillerinin bir kamu görevlisi ve resmi sıfatla 
hareket eden bir diğer kimse tarafından veya bu kimsenin teşviki veya rızası veya muvafakati ile işlenmesini önlemeyi 
taahhüt eder. Sözleşmenin özellikle 10, 11, 12 ve 13. maddelerinde yer alan yükümlülükler, işkence sözcüğü yerine 
diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı bir muamele veya ceza terimleri konarak uygulanır. 2. Bu Sözleşme hü-
kümleri diğer uluslararası belgelerin veya ulusal hukukun zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezayı 
yasaklayan veya iade veya sınır dışı etme ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.
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OPCAT ile özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin alıkonulduğu yerlere bağımsız uluslararası ve 

ulusal organlar tarafından gerçekleştirilecek düzenli bir ziyaret sistemi kurulması öngörülmüş-

tür10. Bu kapsamda mekanizmanın uluslararası ayağını Önleme Alt Komitesi (SPT) ulusal ayağını 

ise sayısı bir ya da birden fazla olabilecek Ulusal Önleme Mekanizması (UÖM) oluşturmaktadır.

100. Protokol’ün 19. maddesi uyarınca UÖM’nin alıkonulma mekânlarına düzenli ziyaretler dü-

zenlemek, alıkonulma koşulları ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yapılan muamelelerin 

iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak, bunlara ek olarak da, özgürlüklerinden yoksun bırakılan 

kişilerin korunmasını güçlendirmek amacıyla, BM ilkelerini de gözeterek önerilerde bulunmak gibi 

yetkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda söz konusu hükümler de çalışma esnasında gözetilmiştir.

101. Yine Protokol’ün 18. maddesinin 4. paragrafında BM Genel Kurulunun 20.12.1993 tarih ve 

48/134 sayılı İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması İçin Ulusal Kurumlar Konulu Kararına 

(Paris Prensipleri) atıfta bulunulduğundan Kurul çalışmasında bu ilkeler de dikkate alınmıştır.

102. Yürütülen çalışmada AİHM’in konuya ilişkin olarak Türkiye hakkında verdiği kararlar da göz 

önünde bulundurulmuştur.

6.2. İLGİLİ ULUSAL BELGELER

103. Çalışmada esas alınan temel ulusal belgeler şu şekilde sıralanabilir:

a) T.C. Anayasası,

b) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu11,

c) Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İş-

letilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik.

104. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “Geri gönderme yasağı”nı düzenleyen 4. 

maddesi; “Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya 

muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 

siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderile-

mez.” şeklindedir.

105. Kanun’un “Sınır dışı etme” kenar başlıklı 52.maddesi; “Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, 

menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir” şeklin-

dedir.

10 Protokol gereğince, alıkonulma yerleri polis merkezleri ve hapishaneler ile sınırlı olmayıp, yargılama öncesi alıkonul-
ma yerlerini, çocuk merkezleri, idari alıkoyma mekanlarını, güvenlik kuvvetlerine ait merkezleri, göçmen ve sığınma 
merkezleri, hava alanlarındaki transit bölgeler ve sınırlardaki kontrol noktalarının yanında tıbbi ve psikiyatrik ku-
rumları da kapsamaktadır. Ziyaret mekanizmalarının yetki alanı aynı zamanda, insanların özellikle birçok ihlale açık 
oldukları “gayri resmi” alıkonulma mekanlarını içerecek şekilde geniş olacaktır.

11 Bundan sonra 6458 sayılı Kanun olarak kullanılacaktır.
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106. Kanun’un “Sınır dışı etme kararı” kenar başlıklı 53. maddesi;

“(1) Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır.

(2) Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal 

temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir 

avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usul-

leri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğin-

den itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, 

sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvu-

rular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. 

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurul-

ması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.” şeklindedir.

107. Kanun’un “Sınır dışı etme kararı alınacaklar” kenar başlıklı 54. maddesi çerçevesinde hak-

kında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar şu şekilde sıralanmıştır:

a)  5237 sayılı Kanun’un 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendiri-

lenler,

b)  Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, 

üyesi veya destekleyicisi olanlar,

c)  Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte 

belge kullananlar,

ç)  Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,

d)  Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

e)  Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

f)  İkamet izinleri iptal edilenler,

g)  İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi ol-

madan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,

ğ)  Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,

h)  Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,

ı)  Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

i)  Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, baş-

vurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri 
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çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden hakla-

rında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma 

hakkı bulunmayanlar,

j)  İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapma-

yanlar.

Madde 54/2 kapsamında ise başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi ki-

şiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler 

bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm 

giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

108. Kanun’un 55. maddesinde “sınır dışı edilemeyecekler” ayrıca düzenlemiş olup “Türkiye’yi 

terke davet” kenar başlıklı 56.madde; “Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında 

belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne 

kadar süre tanınır. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış ku-

rallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara 

veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit 

oluşturanlara bu süre tanınmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

109. 57. madde, valilik tarafından alınacak idari gözetim kararını ve “sınır dışı etmek üzere idari 

gözetim ve süresini” düzenlemektedir. Buna göre;

(1) 54. madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları hâlinde, haklarında 

karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması 

gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlen-

dirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.

(2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye 

giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir 

mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu 

güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gö-

zetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk 

birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

(3) Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır 

dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da 

belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

(4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak 

değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamın-

da zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, belli 

bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yüküm-

lülükler getirilebilir.
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(5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan 

değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da 

avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından 

temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri 

hakkında bilgilendirilir.

(6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına 

karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye 

verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi ince-

lemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına 

alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya 

değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

(7) İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama 

imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 

hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

110. “Geri gönderme merkezleri” kenar başlıklı 58. madde ile merkezler şu şekilde öngörülmüştür:

(1) İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.

(2) Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu kurum ve kuruluş-

ları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı 

bulunanlarla protokol yaparak bu merkezleri işlettirebilir.

(3) Geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, devri, denetimi ve sınır dışı 

edilmek amacıyla idari gözetimde bulunan yabancıların geri gönderme merkezlerine nakil 

işlemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

111. “Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler” ise Kanun’un 59. maddesinde düzen-

lenmiştir:

1) Geri gönderme merkezlerinde;

a) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,

b)  Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme 

yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,

c)  Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır,

ç)  Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır,

d)  Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığın-

ca gerekli tedbirler alınır.
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 Aynı maddenin 2. fıkrasında göç alanında uzmanlığı bulunan sivil toplum kuruluşu temsil-

cilerinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret ede-

bileceği de hükme bağlanmıştır.

112. “Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi” kenar başlıklı 60. madde ise şu şekilde düzen-

lenmiştir:

(1) Geri gönderme merkezlerindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götü-

rülür.

(2) Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan ya-

bancılar, Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına 

götürülür.

(3) Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün 

olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden 

ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir.

(4) Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makam-

ları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.

(5) Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır 

dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.

(6) Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı 

edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren 

vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 

sayılı Kanunun 21. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

113. Kanun’un 58. ve 95. maddelerine dayanılarak hazırlanan “Kabul ve Barınma Merkezleri İle 

Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkın-

da Yönetmeliğin12 3. maddesinde “Geri gönderme merkezi tanımlanmıştır. Buna göre Merkezler; 

“İdari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve kontrol altında tutulmaları amacıyla 

kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği veya 

kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlet-

tirilen merkezler” olarak tanımlanmaktadır.

114. Yönetmeliğin 4. maddesinde ise “Merkezlerin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesinde ve 

bu Yönetmelik kapsamında verilecek hizmetlerin yerine getirilmesinde takip edilecek usul ve 

esaslar belirlenmiş olup bunlar:

12 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19614&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kabul
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a)  Yaşam hakkının korunması,

b)  İnsan odaklı yaklaşım,

c)  Refakatsiz çocuğun yüksek yararının gözetilmesi,

ç)  Özel ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınması,

d)  Kişisel bilgilerin gizli tutulması,

e)  Yapılacak işlemlerde ilgililerin bilgilendirilmesi,

f)  Barınanların sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi,

g)  Barınanların inanç ve ibadet özgürlüklerine saygı gösterilmesi,

ğ)  Barınanlara dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin hizmet verilmesi olarak belirlenmiştir.

115. 6458 sayılı Kanun ile yabancıların merkezde tutulmasının yasal dayanağı oluşturulmuş ve 

idari gözetim olarak adlandırılmıştır. Kanun sınır dışı edilecek yabancıların hangi koşullarda ve 

nerede tutulacaklarına ilişkin yetkiyi, idari bir makam olan İçişleri Bakanlığına vermiştir. İçişleri 

Bakanlığı, yayımladığı genelgelerle sınır dışı işlemleri ile ilgili yetkilerinin büyük bir kısmını Valilik-

lere devretmiştir13. Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile 2010 tarihli yetki devri genelgesi geçerlili-

ğini yitirmiştir. Yeni yasa, nizami bir idari gözetim ve sınır dışı etme mekanizması oluşturmaktadır.

116. Sınır dışı etme işlemi, gözaltı olmayıp, belirtilen kanun maddesi uyarınca yerine getirilen 

idari bir işlemdir.

117. Kanun’un 80. maddesinde ise idari itiraz ve yargı yolu düzenlenmiştir.

13 İçişleri Bakanlığının Yasadışı Göçle Mücadeleye ilişkin 2010/18 sayılı Genelgesi





LÜTFULLAH TACİK’İN ÖLÜMÜNE VE VAN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE İLİŞKİN RAPOR

41

VII. İNCELENEN RAPOR VE KARARLAR

7.1. AİHM KARARLARINDAN ÖRNEKLER

118. GGM’ler, gerek fiziki koşulları gerekse burada idari gözetim altında bulunan yabancılara 

yönelik uygulamalar nedeni ile her zaman tartışmaya açık olmuştur. İdari gözetim uygulamasına 

ilişkin olarak, iltica ve sığınma talepleri reddedilerek Türkiye’den sınır dışı edilmesine karar veri-

len ve idari gözetim altına alınan yabancılar hakkında, AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği kararlar, 

merkezlerdeki koşulların ve uygulamaların ne şekilde olması gerektiği konusunda yol gösterici 

olması bağlamında önemlidir.

AİHM’in farklı kararlarında, merkezlerdeki “yaşam koşulları”, fiziksel darp olmamasına karşın, 

AİHS’in 3. maddesi bağlamında “kötü muamele” olarak değerlendirilmiş; idari gözetim uygulama-

larına yönelik olarak da madde 5 kapsamında kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlaline yönelik çok 

sayıda tespitte bulunmuştur. Bu maddeler dışında alıkonulan kişilere etkili başvuru yolu sağlan-

maması anlamında 13. maddenin ihlali de kararlarda kendine yer bulmuştur.

119. “(…) AİHS’in 3. maddesi bağlamında Devlet’in; kişinin, insanlık onuruna uygun koşullarda 

tutuklu bulunmasını, tedbirin uygulanma tarzının ve yönteminin, tutukluyu tutuklanmaktan kay-

naklanan kaçınılmaz sıkıntı seviyesinin üzerinde bir strese ya da zorluğa maruz bırakmamasını ve 

kişinin sağlığının ve esenliğinin yeterince güvence altına alınmasını sağlaması gerektiğini hatır-

latır. Tutukluluk koşulları değerlendirilirken, söz konusu koşulların kümülatif etkileri ve tutukluluk 

süresi göz önüne alınmalıdır.”14

120. “(…) AİHM, daha önceki davalarda, tutuklu bir kimsenin, sırf tutuklandığı için, AİHS’in temi-

natını verdiği haklarını kaybetmeyeceğini vurgulamıştır. Aksine, gözaltındaki kişiler savunmasız 

olup, makamlar ise bu kişileri korumakla görevlidir. AİHS’in 3. maddesi kapsamında, Devlet, kişi-

leri, insanlık onuruyla bağdaşan koşullarda tutuklu tutmalı, alınan tedbirlerin infaz edilme usul ve 

yöntemlerinin, kişiyi tutukluluğun doğasında var olan kaçınılmaz ıstırap düzeyini aşacak şiddette 

bir sıkıntı veya zorluğa maruz bırakmamasını temin etmeli, hapsetmenin uygulamaya ilişkin ge-

reklilikleri göz önünde bulundurulduğunda, tutuklunun sağlığının yanı sıra esenliğini de yeterli bir 

şekilde sağlamalıdır (bkz. Valašinas – Litvanya, 44558/98 ve Kudla – Polonya, [BD], 30210/96).”15

121. “(…) AİHM, Hükümet’in, başvuranların sunduğu fotoğrafların, yeni gelenler odalarına yer-

leştirilmeden önce ön görüşme, görüşme ve sağlık taraması için toplandıkları sırada, iki saat 

14 Z.N.S. – Türkiye Davası (Başvuru No. 21896/08), prg. 81

15 Tehrani ve Diğerleri-Türkiye (Başvuru No. 32940/08, 41626/08, 43616/08), prg. 83
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içinde çekildiğini ifade ettiğini kaydetmektedir. Bunun doğru olduğunun varsayılması halinde bile, 

AİHM, fotoğraflarda yansıtılan koşulların, özellikle de aşırı kalabalığın olduğu ve düzen ve hij-

yenin olmadığı ortamın, 2 saat kadar kısa bir süre için bile olsa insanların yaşamasına elverişli 

olmadığını ve AİHS’in 3. maddesinin vahamet sınırları içinde olduğunu ifade eden İnsan Hakları 

İzleme Örgütü Raporu’yla aynı fikirdedir.”16

122. “(…) Sözleşme’nin 3. maddesinde tanınan korumanın temel bir unsuru olması ve dolayısıyla 

makamların takdirine bırakılamaz olması nedeniyle, CPT’ye göre tutulan her kişinin, hatta ceza 

olarak hücrelerine hapsedilen kişilerin bile, hücrelerindeki maddi koşullar ne kadar iyi olursa olsun 

her gün en az bir saat boyunca açık hava egzersizi yapma hakkına sahip olması gerekmektedir 

(bk. CPT standartları, belge no. CPT/Inf/E (2002) 1-Rev. 2013, § 48).”17

123. “(…) AİHM, AİHS’in 3. maddesine göre devletin gözaltında/tutuklu bulunan şahısların in-

sanlık onuruna saygıyla uyumlu şekilde tutulmasını ve tedbirin infaz şeklinin tutulu şahsı, gözaltı/

tutukluluğun yapısında var olan, önlenemez sıkıntı düzeyini aşan yoğunlukta stres ve ıstıraba tabi 

tutulmamasını ve şahsın sağlık ve esenliğinin yeterince korunmasını sağlamak zorunda olduğu-

nu hatırlatır. Gözaltı/tutukluluk koşulları değerlendirilirken sözkonusu koşulların kümülatif etki-

leri ve gözaltı/tutukluluğun süresi göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. Dougoz – Yunanistan, no. 

40907/98; Kalashnikov – Rusya, no. 47095/99).(…)

124. “(…) Mahkeme, içtihadına göre, kötü muamelenin Sözleşme’nin 3. maddesinin kapsamına 

girmesi için asgari ciddiyet seviyesine ulaşması gerektiğini vurgulamaktadır. Asgari ciddiyet se-

viyesinin değerlendirilmesi göreceli olup; muamelenin süresi, bedensel ve ruhsal etkileri ve bazı 

vakalarda mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu gibi davanın tüm koşullarına bağlıdır. Ayrıca 

Mahkeme, muamelenin Sözleşme’nin 3. maddesinin anlamı dahilinde “aşağılayıcı” olup olmadığı-

nı değerlendirirken, söz konusu müdahalenin amacının ilgili kişiyi rencide etmek ve küçük düşür-

mek olup olmadığını ve sonuçlar bakımından müdahalenin bireyin kişiliğini 3. maddeye aykırı bir 

biçimde olumsuz etkileyip etkilemediğini dikkate almaktadır. Ancak, bu tür bir amaç bulunmayışı 

Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlâl edildiğine karar verilmesi ihtimalini kesin olarak ortadan kaldır-

mamaktadır (bk. Riad ve Idiab/Belçika, no. 29787/03 ve 29810/03, §§ 95-96, 24 Ocak 2008).”18

125. “(…)AİHM, AİHS’in 5. maddesinin, bir temel insan hakkı olan, bireyin, özgürlüğüne devlet 

tarafından keyfi olarak müdahale edilmesine karşı korunmasını güvence altına aldığını hatırlatır. 

AİHS’nin 5/1 maddesinin (a) ila (f) bentlerinde, bireylerin özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları-

nın izin verildiği durumların ayrıntılı bir listesi yer almakta ve özgürlükten mahrum bırakmanın bu 

durumlardan birine girmemesi halinde kanuna uygun olmayacağı belirtilmektedir. 5/1 maddesinin 

(f) bendinde belirtilen istisna, devletin yabancıların özgürlüğünü göçmen kontrolü kapsamında 

16 Tehrani ve Diğerleri-Türkiye (Başvuru No. 32940/08, 41626/08, 43616/08), prg. 93

17 Yarashonen-Türkiye Davası (Başvuru No:72710/11), prg. 78

18 Yarashonen-Türkiye Davası (Başvuru No:72710/11), prg. 70
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denetim altında tutmasına izin vermektedir (bkz. A. vd. – İngiltere [BD], no. 3455/05; Saadi – İn-

giltere [BD], no. 13229/03).”19

126. “(…) Özgürlükten yoksun bırakma ayrıca “yasalara uygun” olmalıdır. “Yasayla öngörülen bir 

usul”ün takip edilip edilmediği hususunu içerir şekilde, tutukluluğun “yasaya uygunluğu” hususu-

nun söz konusu olduğu durumlarda, AİHS esas olarak ulusal hukuka atıfta bulunur ve ulusal hu-

kukun esasa ve usule ilişkin kurallarına uyma zorunluluğunu getirir. Buna ek olarak, özgürlükten 

yoksun bırakmanın her halde 5. maddenin amacıyla - bireyi keyfi uygulamalardan korumak ama-

cıyla - uyumlu olması gerektiğini öne sürer. AİHS’in 5/1 maddesi, özgürlükten yoksun bırakmanın 

“yasayla öngörülen bir usule uygun olarak”  gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtirken, özellikle, 

yakalama veya tutuklamanın iç hukukta yasal dayanağı olmasını gerektirir. Ancak, bu sözler, sa-

dece iç hukukla ilgili değildir. Aynı zamanda, yasanın niteliğine ilişkin olup, yasanın AİHS’in tüm 

maddelerinin özünde var olan hukukun üstünlüğü ilkesi ile uyumlu olmasını gerektirir.”20

127. “(…)AİHM, AİHS’in 5/2 maddesinin, yakalanan her kişinin özgürlükten yoksun bırakılma 

nedenini bilmesi gerektiğine ilişkin temel bir güvence içerdiğini yinelemiştir. Bu hüküm 5. madde 

tarafından sunulan korumanın ayrılmaz bir parçasıdır: AİHS’in 5/2 maddesi gereğince, yakalanan 

her kişiye, yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen her türlü suçlama sade ve teknik olmayan 

bir dille bildirilir ki, bu suretle söz konusu kişi, AİHS’nin 5/4 maddesi uyarınca uygun görmesi ha-

linde, özgürlük kısıtlamasının yasaya uygunluğu hakkında mahkemeye başvurabilir. İletilen bilgi-

nin içeriğinin ve çabukluğunun yeterliliği her davanın özel koşullarına göre değerlendirilmelidir.21

128. “(…) Bir kişinin tutukluluğu esnasında, tutukluluğunun yasaya uygunluğu konusunda ivedi 

olarak yargısal denetime başvurabilmesini sağlayacak bir hukuk yolu bulunmalıdır. Söz konusu 

yargısal denetim, yeri geldiğinde serbest bırakma ile sonuçlanabilmelidir. AİHS’in 5/4 maddesinin 

gerektirdiği hukuk yolunun varlığı sadece teoride değil uygulamada da yeterince kesin olmalıdır. 

Aksi halde, söz konusu hükmün amaçları açısından gerekli olan erişilebilirlik ve etkili olma özelli-

ğinden yoksun olacaktır.”22

19 Abdolkhani ve Karimnia- Türkiye Davası (Başvuru No: 30471/08), prg. 128

20 Abdolkhani ve Karimnia- Türkiye Davası (Başvuru No: 30471/08), prg. 130

21 Abdolkhani ve Karimnia- Türkiye Davası (Başvuru No: 30471/08), prg. 136

22 Tehrani ve Diğerleri-Türkiye (Başvuru No. 32940/08, 41626/08, 43616/08), prg. 76
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7.2. AB KOMİSYONU TARAFINDAN YAYIMLANAN İLERLEME 
RAPORLARI

7.2.1. 2013 İlerleme Raporu23

129. “Geri gönderme merkezlerinin yönetimine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemelere ve bu mer-

kezlerde kalan düzensiz göçmenlerin faydalanacağı şekilde yapılandırılmış psiko-sosyal hizmet-

lere ihtiyaç duyulmaktadır.”

130. “Geri gönderme merkezlerinde gözlem altında tutulan sığınmacı/göçmenlere yönelik mua-

melenin iyileştirilmesi gerekmektedir.”

7.2.2. 2014 İlerleme Raporu24

131. “(…) Geri gönderme ve kabul merkezlerinin yönetimine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemele-

re ve bu tesislerde kalan göçmenlerin faydalanması için yapılandırılmış psiko-sosyal hizmetlere 

ihtiyaç duyulmaktadır.”

132. “(…) Nisan 2014’te İçişleri Bakanlığı, Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Mer-

kezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği kabul 

etmiştir. Yönetmelikte, idari gözetim altındaki kişilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına, inanç ve 

ibadet özgürlüğü hakkı ile ayrımcılığa tabi tutulmama hakkına özel vurgu yapılmaktadır. Bununla 

birlikte, Yönetmelikte adli yardıma veya iltica prosedürlerine erişime özel olarak atıfta bulunul-

mamaktadır.”

7.3. AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ’NİN 
TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN TESPİTLERİ25

133. “(…) Türk hükümeti, yabancıların ülkeden çıkarılmak üzere geri gönderme merkezlerinde 

barındırılmalarının gözaltı sayılmayacağını, sınır dışı edilme işlemleri sürmekte olan yabancıları 

ilgilendiren idari bir prosedür olduğunu ileri sürmüştür.37 Komiser bu durumun göründüğü ka-

darıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihat hukuku ile çeliştiğinin altını çizmek ister; gözaltı 

işleminin gelişigüzel yapılamayacağını, dolayısıyla münferit nedenlere dayanması gerektiğini, yer 

ve koşulların uygun olması koşulunu, gözaltı süresinin de amaca uygun makul bir uzunlukta olma-

sı gerektiğini belirtir.”

23 http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf,, (2. Siyasi Kriter-
ler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog-2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması- Mülteciler ve Yerinden Olmuş Kişiler)

24 http://www.abgs.gov.tr/files/onemlibelge/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf,( 2. Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi 
Diyalog-2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması- Mülteciler ve Yerinden Olmuş Kişiler)

25 Söz konusu ziyaret Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg tarafından 28 Haziran-3 Temmuz 
2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ziyarete ilişkin Rapora https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1599629&Site
=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColor%20Intranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679 adresinden ula-
şılabilir.
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134. “(…) Komiser, “yabancılar misafirhaneleri”nin eksikleri hakkında son zamanlarda hazırlan-

mış kapsamlı raporlardan haberdardır; bu raporlar misafirhanelerin pek çoğunda yaşam koşul-

larının çok kötü olduğunu göstermektedir. Gözaltı merkezleri genelde çok kalabalıktır, kirlidir, bu 

merkezlerde böcek yuvaları vardır ve sıcak su bulunmamaktadır. Gözaltındakilerin temel ihtiyaç-

larının karşılanmadığı, tuvalet malzemesi ve ek gıda maddelerini, çoğu zaman fahiş fiyata, ken-

di paralarıyla aldıkları görülmektedir. Yiyeceklerin kalitesi genel olarak kötü, miktarları yetersiz 

olup, bedava içme suyu da temin edilmemektedir. Gözaltında tutulanların çoğunda deri hastalığı 

olduğu görülmüştür. Sağlık hizmetleri sıklıkla engellenmekte olup, bazen ücret karşılığı sağlan-

maktadır ve tercüman bulmak da zordur. Spor gibi, açık hava programları gibi yararlı faaliyetler 

genellikle yapılmamaktadır. Merkezlerdeki umumi telefonlarla konuşmak çok pahalı olup sayıları 

azdır; buralarda kalanlar herhangi bir mahremiyete sahip olmayıp, telefonla dışarıdan aranma 

imkanı yoktur; STK’lar avukatlar ve BMMYK dahil ziyaretçiler engellenmektedir; bu nedenlerle 

dış dünya ile iletişim son derece kısıtlıdır. Ayrıca, polis memurlarının uydu kentlere gitmek üzere 

yola çıkacak sığınmacılardan, diğerleri yalnızca 50 lira öderken, makbuz vermeden, kişi başına 

100 ila 150 dolar topladığı hakkında iddialar vardır.”

135. “(…) Gözaltında tutulanlarla buradaki görevliler arasında genellikle çok gergin bir ilişki ol-

duğu bildirilmektedir; bundan dolayı gözaltındakilerin istekleri duymazdan gelinmekte ve sık sık 

sözlü hakarete uğramaktadırlar. Bu gerginliğin bir nedeni de görevli sayısının merkezde gözal-

tında tutulanlara oranla az olması olabilir; tesisler çok kalabalık olup çalışan sayısı azdır. Polis 

memurlarının, dayak ve tokat dahil olmak üzere haksız fiziksel istismarda bulundukları hakkında 

tekrarlanan, çok sayıda iddia Komiser’i özellikle kaygılandırmaktadır.”

136. “(…) Çocuklarla yaptığı sohbetler sırasında Komiser, çocukların prosedürler hakkında ve 18 

yaşına gelince ne yapacakları konusunda çok az bilgileri olduğunu görmüştür. Bu bilgi eksikliğinin 

bu çocuklarda oldukça baskı ve endişe yarattığı ortada olup bu durum kurumdaki görevlilerin 

yükünü daha da arttırmaktadır. Komiser, iltica başvurularının yürütülmesi hakkında uygun, za-

manında ve ayrıntılı bilgi verilmesini sağlayacak daha proaktif bir yaklaşım izlenmesinin hem 

refakatsiz çocukların hem de sosyal hizmet görevlilerin yararına olacağına inanmaktadır. Kişiye 

özel hami olması da bu boşluğu kapatmada yardımcı olacaktır.”

137. “İlgili Avrupa Konseyi standartlarını (CPT standartları) hatırlatıp özellikle gözaltı merkez-

lerinde insanca yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini tekrarlayan Komiser, yetkilileri daha 

fazla gayret göstermeye ve bütün gözaltı merkezlerinde, yeterli hijyen, yiyecek, ilaç temin edip 

faaliyetler ve spor imkanları yaratıp dış dünya ile teması sağlayarak düzgün yaşam koşulları ya-

ratmaya davet etmektedir. Bundan başka, gözaltında tutulan diğer kimselerce ve polis memurla-

rınca da yapılacak sözlü ve fiziksel suistimallere karşı, daha anlaşılır talimatlar hazırlayıp eğitimi 

arttırarak, önlemlerin arttırılmasını önermektedir.”

138. “(…) Sığınmacılar gözaltında alındıkları zaman, anlayabildikleri bir dilde, tutuklanmalarının 

ve gözaltında tutulmalarının nedenleri hakkında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesi-

nin 2. fıkrası gereğince derhal haberdar edilmelidirler.”
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139. “(…) Komiser, kimlikleri belirlenmiş olan refakatsiz çocukların özel ilgi görmelerini ve Türk 

çocuklarla birlikte yetimhanelerde yada, kendisinin ziyaret ettiği kurum gibi, ayrı kurumlarda ya-

şamalarını takdirle karşılamaktadır. Komiser, çocukların ‘çocuk’ olarak belirlenmelerinin tespitinin 

her zaman sağlanamamasından kaygı duyduğunu belirtip, refakatsiz çocukların istenmeden idari 

gözaltına alınmalarını önleyip çocukları korumak için, yaşları belirlenirken, şüphelerin çocukların 

lehine yorumlanmasını önermektedir. İltica mülakatlarının ve işlemlerinin hızlı yürütülmesi pren-

sibinden hareketle Komiser, bu prensibin, zaman kavramını farklı algıladıkları ve dolayısıyla uzun 

bekleme sürelerinde yetişkinlerden fazla sıkıntı çekeceklerinden, çocuklar için özellikle önemli ol-

duğunun altını çizmektedir. Dolayısıyla Komiser, Türk yetkilileri refakatsiz çocuklara anlayacakla-

rı bir dilde süratle, doğru ve düzenli olarak bilgi verilmesini sağlamaya ve her birine, çocukla yet-

kililer arasında teması sağlayacak, kolayca ulaşılabilir bir hami tayin etmeye davet etmektedir.”

140. “(…) Bundan başka, yetkililerin bütün göçmen çocuklara sağlık hizmetleri ve eğitim sağlan-

masında ortaya çıkan eksiklikleri sistematik olarak ele almalarını ve sığınmacı ve mülteci çocuk-

ların çıkarlarının en iyi şekilde korunması prensibini yerleştirip etkili bir şekilde uygulamalarını 

önermektedir.

7.4. BM GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARI ÖZEL 
RAPORTÖRÜ’NÜN TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN 
TESPİTLERİ26

141. “(…) Özel Raportör aileler ve çocuklar da dâhil olmak üzere düzensiz durumda yakalanan 

göçmenlerin büyük bir bölümünün yaygın olarak idari gözetim altında tutulmasından derin bir 

endişe duymaktadır.”

142. “(…) Özel Raportör, Türkiye yetkililerine idari gözetime alternatif olan ve özgürlüğü kısıtla-

mayan yöntemleri tercih etmelerini önemle tavsiye etmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koru-

ma Kanunu’nun 57(4). maddesi idari gözetim yerine, özgürlüğü kısıtlamayan yöntemlere de yer 

vermektedir. Özel Raportör, idari gözetim uygulamasının sınırlandırılması ve özgürlüğü kısıtla-

mayan yöntemlere daha fazla başvurulması için Türkiye hükümetinin, düzensiz durumda bulunan 

göçmenlerin alıkonulmaları ve alıkoymaya alternatif teşkil eden yöntemler listesini ve bunlardan 

nasıl yararlanılabileceğini konu alan Haziran 2012 tarihinde İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu 

raporunu (A/HRC/20/24) incelemesini teşvik etmektedir.”

143. “(…) Geri gönderme merkezlerinin amacının Türkiye’de düzensiz durumda bulunan göçmen-

lerin ülkeden çıkarılması olduğu intibası uyansa da, bazı ülkelerden gelen ve kimlikleri doğrulana-

mayan yahut geri gönderilemeyen düzensiz göçmenler için bir sorun olduğu ortadadır. Özel Ra-

portör, Türkiye ve menşe ülkeleri arasında herhangi bir diplomatik ilişki olmamasından ötürü bazı 

26 Söz konusu ziyaret Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crépeau tarafından 25-29 2012 tarihleri 
arasında İstanbul ve Edirne Merkezlerine gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sonrasında hazırlanan rapora http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/131/14/PDF/G1313114.pdf?OpenElement adresinden ulaşılabilir.
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ülke vatandaşlarının hızlı bir biçimde serbest bırakıldığını kaydetmektedir. Ancak, Özel Raportör, 

ülkeleri hâlihazırda dönüşlerini kabul etmediği için uzun bir süredir idari gözetim altında tutulan 

çok sayıda Afgan ve İran uyruklu kişiyle görüşmüştür. Bu kişilerin Türkiye’den çıkarılabilmeleri 

makul bir biçimde mümkün görünmediğinden, bu kişiler idari gözetim altına alınmamalıdır.”

144. “(…) Geri gönderme merkezlerinde bulunan personele yönelik, hem tutulma koşulları hem 

de güvenceler bağlamında özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin hakları ve bu kişilere yapıla-

cak muameleyle ilgili uluslararası insan hakları standartları ve ilkelerle ilgili eğitim ve duyarlılık 

artırma çabalarının yetersiz olmasından ötürü de kaygı duymaktadır. Özel Raportör yeni yasayla 

bu durumun düzeleceğini ve geri gönderme merkezleri ile ilgili sorumluluğun polisten Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü’ne kaydırılmasının da olumlu bir değişime sebep vereceğini ümit etmektedir.”

145. “(…) Her ne kadar Eylül 2010 tarihinde Türkiye emniyet makamları tarafından yayımlanan 

bir genelge ile geri gönderme merkezlerinde tutulan düzensiz göçmenlerin tutulma nedenleri, tu-

tulma süresi, avukata erişim hakkı ve geri gönderme merkezinde tutulma kararına yahut sınır dışı 

kararına karşı itiraz hakkı konularında sistematik bir biçimde bilgilendirilmeleri talimatı verilmiş 

olsa da, Özel Raportör’ün Edirne ve Kumkapı geri gönderme merkezlerinde tutulan kişilerle yap-

tığı görüşmeler, söz konusu genelgenin uygulamada sistematik bir biçimde hayata geçirilmediğini 

ortaya koymaktadır. “

146. “(…) Özel Raportör ayrıca yukarıda anılan geri gönderme merkezlerindeki koşullardan da 

rahatsızlık duymuştur. Çocukların da aralarında bulunduğu idari gözetim altında tutulan kişiler 

çoğunlukla odalarda yahut koğuşlarda kilitli tutulmakta ve dış alanlara erişimleri ya oldukça kısıt-

lıdır yahut hiç bulunmamaktadır. Aşırı kalabalık, sağlığa elverişsiz koşullar ve yetersiz gıda diğer 

önemli endişe kaynaklarıdır.”

147. “(…) Özel Raportör sağlık problemi yaşadıkları açıkça gözlemlenebilen ancak herhangi bir 

sağlık hizmeti alamamış bazı kişilerle görüşmüştür. Bu kişilerden bir bölümü geri gönderme mer-

kezinde bir doktor tarafından muayene edilmiş olsalar da, kendilerine uygun bir tedavi sağlan-

mamıştı.”

148. “(…) Özel Raportör merkezde bir kütüphane ve televizyon odası ekleme alanlarını kaydet-

mekte; ancak ziyareti esnasında günün büyük bir bölümünde hücrelerinde kilitli olarak tutulan 

kişilere yönelik herhangi bir faaliyet olmadığını da not etmektedir. Gelecekte inşa edilecek geri 

gönderme merkezlerinin tamamı tutulan kişilerin hak ve özgürlüklerini sağlamayı en önemli unsur 

kabul edecek şekilde hayata geçirilmelidir.

149. “(…) Özel Raportör, Türkiye’ye, idari gözetim altında bulunanlar da dâhil olmak üzere tüm 

sığınmacıların bu hükümden haberdar olmalarını ve adli yardıma başvurabilmeleri için gerekli 

yardımı almalarını sağlama çağrısında bulunmaktadır.

150. “(…) Alıkonulmada usul güvenceleri ve tutulma koşullarına ilişkin olarak uluslararası insan 

hakları standartlarına uygun yönetmelikler geliştirilmeli ve özgürlüğünden yoksun bırakılan tüm 

göçmenlerin eğer isterlerse iltica talebinde bulunabilmeleri ve tutulmaya hızlı ve etkili bir biçimde 
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itiraz edebilmeleri için derhal aileleriyle, konsoloslukla ve bir avukatla görüşebilmeleri sağlanma-

lıdır. Bu hizmet gerektiği takdirde ücretsiz olmalıdır. “

151. “(…) İdari gözetim altında tutulan tüm göçmenlerin uygun sağlık hizmetlerine, yeterli gıdaya, 

sıhhî koşullara ve tercümana erişimleri sağlanmalıdır.

152. “(…) Polis memurlarına ve alıkonulma yerlerinde çalışan personel de dâhil olmak üzere göç 

alanında çalışan tüm memurlara yönelik insan hakları eğitimleri geliştirmeli ve ilerletilmelidir. “

153. “(…) Çocuğun yüksek yararı ve aile birliği ilkeleri uyarınca, çocuklar ve çocuklu aileler idari 

gözetim altına alınmamalıdır.

7.5. CPT TÜRKİYE RAPORU27

154. “(…) CPT, Ağrı, Edirne-Tunca ve Kırklareli’ndeki alıkonulma merkezlerindeki polis memur-

larına, özgürlüğünden yoksun bırakılmış yabancılara yönelik hiçbir kötü muamele şeklinin kabul 

edilemez olduğunun ve gerçekleşmesi durumunda cezalandırılacağının hatırlatılması gerektiğini 

tavsiye eder.”

155. “(…) CPT, merkezde tutulan yabancılara, özellikle de uzun süredir tutulan yabancılara yöne-

lik hiçbir etkinlik düzenlenmemesinden ve(ya) okuma malzemesi sağlanmamasından dolayı en-

dişe duymaktadır. Ayrıca, çocukların özel gereksinimleri de hiç gözetilmemektedir. Komite (…) 

yabancılara daha fazla sayı ve çeşitlilikte aktivite sağlanmasını tavsiye eder.

156. “(…) CPT, alıkonulan yabancılara sunulan yemeğin, nitelik ve nicelik açısından yeterli oldu-

ğunun sağlanması amacıyla tüm alıkonulma yerlerinde incelenmesini önermektedir.

157. “(…) CPT, yabancılara yönelik tüm alıkonulma yerlerinde, merkeze yeni gelen tüm alıkonu-

lanların bir doktor veya tam donanımlı bir sağlık görevlisi tarafından muayene edilmesinin sağ-

lanması için gerekli adımların atılmasını önermektedir.”

158. “(…) Ziyaret edilen merkezlerde dış dünyayla bağlantı konusunda kısıtlama bulunmamak-

tadır. Edirne ve Kırklareli’nde övgüye değer şekilde alıkonulanların cep telefonlarını tutmalarına 

izin verilmiştir. CPT, Türk otoriteleri, bu uygulamanın diğer alıkonulma merkezlerine de yaygın-

laştırılmasına davet etmektedir.”

159. “(…) Komite, Türk otoritelerine, alıkonulmuş tüm yabancılara, alıkonuldukları süreç boyun-

ca, kısıtlanmadan ve gizlilik esasıyla avukata erişimin sağlanması için gerekli adımların atılmasını 

önermektedir.

27 4-17 Haziran 2009 tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı beşinci olağan ziyaretinin raporuna http://www.cpt.coe.int/docu-
ments/tur/2011-13-inf-eng.htm adresinden ulaşılabilir.
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7.6. CPT STANDARTLARI: ÖZGÜRLÜKLERİNDEN YOKSUN 
BIRAKILMIŞ YASA DIŞI GÖÇMENLER İÇİN KORUMA ÖNLEMLERİ28

160. Belirli bir yasa dışı göçmenin reşit (diğer bir deyişle, 18 yaşın üzerinde) olup olmadığı ko-

nusunda belirsizlik olduğu takdirde, söz konusu kişiye aksi kanıtlanana dek reşit değilmiş gibi 

davranılmalıdır.”

161. “Gözaltında tutulan yasa dışı göçmenler, adli bir kurum tarafından zamanlı bir şekilde verilen 

özgürlüklerinden yoksun kılınma kararının yasallığını anlamalarına olanak tanıyan etkin bir yasal 

çözümden faydalanmalıdır. Bu mahkeme kararı, yeterli olanakları bulunmayan kişiler için ücretsiz 

olması kaydıyla, yasal yardım eşliğinde sözel olarak ve(gerekiyorsa) tercüman aracılığıyla bildiril-

melidir. Tutukluluk halinin devam etmesi gereği, bağımsız bir merci tarafından düzenli aralıklarla 

gözden geçirilmelidir.”

162. “Düzenlemeler, gözaltında bulunan yasa dışı göçmenlerin bir avukat veya bir doktora sürekli 

danışabilmesine ve STK temsilcilerinin, aile fertlerinin veya diledikleri diğer kişilerin ziyaretlerini 

kabul edebilmelerine ve onlarla telefon irtibatı kurabilmelerine olanak tanıyacak şekilde yapılma-

lıdır.”

163. “(…) Yasa dışı göçmenlerin tutuklu bulundukları kurumların bağımsız mercilerce denetlen-

mesi, kötü muamelenin önlenmesinde ve daha genel anlamda tutukluluğun tatmin edici koşulla-

rını sağlamakta önemli bir unsurdur. Denetleme ziyaretleri, tam anlamıyla etkili olabilmesi için, 

hem sık hem de habersiz yapılmalıdır. Ayrıca, denetleyicilere yasa dışı göçmenlerle özel mülakat-

lar yapabilme ve bu kişilerin gördükleri muamele ile ilgili tüm konuları inceleyebilme yetkisi tanın-

malıdır (tutukluluğun fiziksel koşulları, gözaltı kayıtları ve diğer belgeler, özgürlüğünden yoksun 

bırakılan kişilerin haklarının uygulanması, sağlık hizmetleri, vb.).

164. “ (…) Özgürlükten yoksun kılma sırasında yasa dışı göçmenlerin sağlık durumlarının de-

ğerlendirilmesi, her bir tutukluyla ve bir bütün olarak yasa dışı göçmen grubuyla ilgili temel bir 

sorumluluktur. (…) Asgari olarak, tutuklu göçmenler için tüm merkezlerde geçerli yetkinliğe sahip 

bir hemşirenin günlük bazda bulunmasıdır. Bu kişi, bilhassa yeni gelenlerin ilk tıbbi taramalarını 

gerçekleştirmeli (özellikle, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar için), bir doktora görünme talepleri-

ni almalı, reçetelenen ilaçların temin ve dağıtımını üstlenmeli, tıbbi belgeleri muhafaza etmeli ve 

genel hijyen koşullarını denetlemelidir.”

165. “(…) Kişilerin özgürlüklerinden bir resmi makam tarafından yoksun kılındıkları yerler konu-

sunda CPT, kötü muamele gördüğünü ileri süren kişideki tüm yaralanma belirtilerinin, söz konusu 

kişi tarafından verilen ilgili ifadelerin ve ilgili doktor(kişinin ifadesi ve gözlenen zedelenme arasın-

daki tutarlılık derecesine ilişkin) bulgularının, doktor tarafından bu amaçla tasarlanmış bir forma 

gereken şekilde kaydedilmesini sürekli tavsiye etmektedir.

28 Bu bölümde ilgili önlemlerden yalnızca bazılarına yer verilmiştir. CPT Standartları belgesinin tam metnine http://www.
cpt.coe.int/lang/tur/tur-standards.pdf adresinden ulaşılabilir.
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Kötü muamelenin meydana geldiğine inanmak için sebepler bulunduğunda benzer türde bir kayıt, 

belirli bir suçlama olmasa bile tutulmalıdır. Bir doktorun, söz konusu kişinin ileri sürdüğü kötü mu-

amele suçlamaları ile tutarlı (veya bir suçlama olmasa bile kötü muameleyi açıkça gösteren) her 

yaralanma vakası için kayıt tutmasını sağlamak amacıyla prosedürler geliştirilmeli ve bu kayıtlar, 

mahkeme veya savcılık makamlarının dikkatine sistematik olarak sunulmalıdır.”

166. “Bir çocuk istisnai olarak tutuklandığında, özgürlüğünden yoksun kılınması mümkün oldu-

ğunca kısa sürmeli; refakatsiz veya tek başına yaşayan çocukların tutukevinden bir an önce sa-

lıverilmesi ve daha uygun bir himaye altına yerleştirilmesini mümkün kılmak için tüm çaba gös-

terilmelidir. Ayrıca çocuğun savunmasız doğası nedeniyle, özellikle ebeveynlerinden veya diğer 

velilerinden ayrıldıklarında veya ebeveynleri, velileri veya akrabaları olmayan, refakatsiz tutuklu 

çocuklar için ek koruma önlemleri uygulanmalıdır.”

167. “Çocukların gözaltında tutuldukları kurumlarda düzenli olarak bir sosyal hizmet görevlisi ve 

bir psikoloğun bulunması ve bu kişilerle bireysel temasın sağlanması için adımlar atılmalıdır. Hem 

kadın hem erkek personelin bulunması, kötü muameleye karşı diğer bir koruma önlemidir; kadın 

ve erkek personelin bir arada bulunması hem gözetim uygulaması, hem de gözaltı ortamında bir 

miktar normallik hissinin gelişmesine yardımcı olması açısından faydalı olabilir. Özgürlüklerinden 

yoksun kılınan çocuklara birtakım yapıcı etkinlikler de(özellikle çocuğun eğitimine devam edebil-

mesine olanak sağlayacak şekilde) sunulmalıdır.”

168. “İstismar riskini sınırlamak için, çocukların kalacakları yerlerde özel düzenlemeler yapılma-

lıdır; örneğin, aksinin çocuğun yararına olduğu düşünülen durumlar hariç, yetişkinlerden ayrı tut-

mak gibi. Sözgelimi, çocuklara ebeveynleri veya diğer yakın akrabaları refakat ediyorsa çocuğun 

bu kişilerin yanında bırakılması daha uygundur. Bu durumda, ailenin bölünmesinden kaçınmak için 

tüm gayret gösterilmelidir.”

7.7. TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORUNDA YER ALAN TESPİT VE ÖNERİLER29

169. “(…) Yasa dışı göçmenlerin boş zamanlarını geçirebilecekleri faaliyet odalarında çeşitli 

kursların verilmesi, kadınlara psikolog aracılığıyla psikolojik yardımı sağlanması, Merkezde barı-

nanların egzersiz yapmalarını sağlayacak spor aletlerinin olması, çocuklara yönelik olarak oyun 

odalarının bulunması, çocuklara süt ve oyuncak temin edilmesi, kıyafeti olmayanlara kıyafet yar-

dımı yapılması, yasa dışı göçmenlere haklarının ve Merkez kurallarının yer aldığı kendi dillerinde 

bilgilendirme broşürlerinin verilmesi gibi imkânlar Heyetimizce memnuniyet verici bulunmuştur.”

29 Edirne, İstanbul ve Kırklareli İllerinde Bulunan Geri Gönderme Merkezleri Hakkında İnceleme Raporu- 2012’nin 
tam metnine http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/Edirne,%20%C4%B0stanbul%20ve%20
K%C4%B1rklareli%20%C4%B0llerinde%20Bulunan%20Geri%20G%C3%B6nderme%20Merkezleri%20
Hakk%C4%B1nda%20%C4%B0nceleme%20Raporu.pdf adresinden ulaşılabilir.
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170. “Yasa dışı göçmenlere, Merkeze geldiklerinde temizlik malzemesi olarak sadece sabun ve-

rildiği, diğer ihtiyaçların ise kantinden para ile karşılandığı bilgisi edinilmiştir. Ancak bu durumun 

hijyen açısından sıkıntılar yarattığı düşünülmektedir. Bu nedenle deterjan, çamaşır suyu, tuvalet 

kağıdı vb. temizlik malzemelerinin kişilere ücretsiz verilmesi, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşa-

mak için zorunluluk arz etmektedir.”

171. “(…) Merkezde yer alan yasa dışı göçmenlerin gerek Merkezin konumu gerek personel ek-

sikliği nedeniyle sadece haftanın bir günü kısa sürelerle havalandırmaya çıkarıldığı bilgisi edinil-

miştir. Geri gönderme merkezinin yasa dışı göçmenler için hapishaneden farksız hale gelmemesi 

için en temel hakları olan yaşama hakkının bir uzantısı niteliğindeki bu haktan haftanın her günü 

diledikleri zaman yararlanmaları sağlanmalıdır. Bunun için Merkezde bulunan personel sayısının 

artırılması ve yasa dışı göçmenlerin kaçmalarını önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, gerekirse 

Merkezin şehir dışında daha sakin ve geniş bir alana taşınması uygun olacaktır.”

172. “ Sivil toplum örgütleri temsilcilerine, avukatlara geri gönderme merkezlerine giriş ve bilgi 

talebi hususunda yardımcı olunması gerektiği düşünülmektedir. Sivil toplum örgütlerinin geri gön-

derme merkezi idaresi ile koordineli bir şekilde çalışmalarına imkân tanınmalıdır.”

173. “(…) Bunun yanı sıra yasa dışı göçmenlerle iletişimin sağlanmasında da tercümanların önemi 

büyüktür. Bu nedenle geri gönderme merkezlerinde farklı dillerden tercümanlar görevlendirilmesi 

büyük önem arz etmektedir.”
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VIII. YAPILAN İNCELEME VE ZİYARET KAPSAMINDA 
TESPİT EDİLEN HUSUSLARIN İNSAN HAKLARI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 30

8.1. LÜTFULLAH TACİK OLAYINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

174. GGM’de gerçekleştiği iddia edilen L.T. Olayı, işkence ve kötü muamele yasağı ve yaşam 

hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlükler bakımından endişe vericidir. Ayrıca ölen kişinin 

18 yaşından küçük olma ihtimali durumun ciddiyetini daha üst noktaya taşımaktadır.

CPT’nin GGM’lere ilişkin standartlarında “Belirli bir yasa dışı göçmenin reşit (diğer bir deyişle, 18 

yaşın üzerinde) olup olmadığı konusunda belirsizlik olduğu takdirde, söz konusu kişiye aksi kanıt-

lanana dek reşit değilmiş gibi davranılmalıdır.” ilkesi yer almaktadır.

CPT’nin bu ilkesi çerçevesinde, L.T. olayına ilişkin değerlendirmeler, yaşı konusundaki şüpheler 

gözetilerek, kişinin 18 yaşının altında olduğu kabul edilerek yapılmıştır.

Yasa dışı göçmenlik ve GGM’ler bağlamında çocukların durumu ulusal ve uluslararası düzlemde 

özel olarak ele alınmıştır.

CPT standartlarında çocuğun özgürlüğünden yoksun kılınmasının mümkün olduğunca kısa sür-

mesi, ek koruma önlemleri alınması (prg. 166), bu çocuklara yönelik yapıcı etkinlikler yapılması 

ve gözaltında tutuldukları kurumlarda düzenli olarak bir sosyal hizmet görevlisi ve bir psikoloğun 

bulunması ve bu kişilerle bireysel temasın sağlanması için adımlar atılması, çocukların kalacakları 

yerlerde özel düzenlemeler yapılması (prg. 167, 168) gibi sorumluluklar öngörülmüştür.

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü Raporu’nda çocukların yaygın olarak idari gözetim 

altında tutulmasından endişe duyulduğu ifade edilerek çocuğun yüksek yararı ve aile birliği ilkeleri 

uyarınca, çocuklar ve çocuklu ailelerin idari gözetim altına alınmaması çağrısında bulunulmuştur 

(prg. 141,153).

AK İnsan Hakları Komiseri ise raporunda, çocukların prosedürler hakkında ve 18 yaşına gelin-

ce ne yapacakları konusunda çok az bilgileri olduğu, bu durumun çocuklarda baskı ve endişeye 

yol açtığı, kurumdaki görevlilerin yükünü de artırdığı tespitinde bulunmuş (prg. 137), refakatsiz 

çocukların istenmeden idari gözetim alınmalarını önleyip çocukları korumak için, yaşları belirle-

30 Söz konusu değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde Avrupa İşkenceyi Önleme Derneğince (APT) hazırlanan 
UÖM’lerin Kurulması ve Yetkilendirilmesi Kılavuzu ile Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi El Kitabından yararlanmak su-
retiyle hazırlanan “Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi Cezaevi İzleme Kılavuzu” başlıklı TİHV Yayınından yararlanılmıştır.
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nirken, şüphelerin çocukların lehine yorumlanmasını önermiştir (prg. 139). Komiser ayrıca, Türk 

yetkilileri refakatsiz çocuklara anlayacakları bir dilde süratle, doğru ve düzenli olarak bilgi veril-

mesini sağlamaya ve her birine, çocukla yetkililer arasında teması sağlayacak, kolayca ulaşılabilir 

bir hami tayin etmeye davet etmiştir (prg. 139).

Ulusal mevzuatta da konuya ayrıca yer verilmiş 6458 sayılı Kanunun 59. maddesinde çocuğun 

yüksek yararının gözetileceği, aileler ve refakatsiz çocukların ayrı yerlerde barındırılacağı hükme 

bağlanmıştır.

Yönetmeliğin 4. maddesinde de yürütülecek hizmetler sırasında refakatsiz çocuğun yüksek yara-

rının gözetilmesi ilkesine yer verilmiştir.

175. Olayın aydınlatılmasında anahtar rol oynayacak kamera kayıtlarının, olayı kaydeden kame-

ranın bozuk olması nedeniyle bulunmaması, tanıkların -ifadeleri alınmış olmakla birlikte- firar et-

miş olması ve olaya ilişkin soruşturmanın darp iddiasından hemen sonra başlatılmaması, ölümün 

vuku bulmasından sonra başlatılan soruşturmada şüphelinin ifadesinin çok uzun süre alınmamış 

olması AİHM kararları bağlamında etkili başvuru hakkının ihlali kapsamında değerlendirilebilecek 

düzeyde aksaklıklar olarak kabul edilmelidir.

Bu husus, “kendilerini; suçlanma, tutuklanma, yargılanma ve suçlu bulunulması halinde uygun 

şekilde cezalandırılma ve mağdurların kayıplarını tazmin etmeye götürecek bir tahkikata tabi tu-

tulmayan suçluların, cezai, idari, medeni ya da inzibati yargı süreçlerinin herhangi birinde hesap 

vermelerinin fiilen ya da hukuken imkânsız olması durumu”nu ifade eden “cezasızlık”31 bağla-

mında da değerlendirilebilir. Bu çerçevede, L.T. olayında gözlemlenen kamera kaydı olmaması, 

tanıkların firar etmesi, ifade alma sürecinin uzun sürmesi gibi durumlar, alıkonulma yerlerinde 

gerçekleştiği iddia edilen diğer olaylarla birlikte cezasızlık kültürünün bir yansıması olarak değer-

lendirilebilir.

176. Bunlara ek olarak, Heyet’in 29.08.2014 tarihinde L.T. olayı bağlamında GGM’yi ziyaret ede-

ceği Van Valiliği’ne bildirilmiş; ÇOGEM’de kalan ve olayın tanığı olan Murteza NURİZİ ve Abdul-

latif RAHİMİ’nin de aralarında bulunduğu sekiz çocuk 28.08.2014 tarihinde sabahleyin çarşıya 

gitmek üzere ÇOGEM’den ayrılmış ve bir daha dönmemişlerdir. Bu duruma dair tutanak aynı gün 

saat17.00’da düzenlenmiştir. Heyetin ziyaretinden bir gün önce çocukların ortadan kaybolması 

dikkat çeken bir tesadüf olarak not edilmiştir.

Ayrıca, Sebir HUSSAİN’in, 05.06.2014 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde; hastaneye gidildi-

ğinde önce kendilerinin işlemlerinin yapıldığını, yarım saat beklendikten sonra L.T.’nin sedyeyle 

götürüldüğünü, bir sonraki gün L.T.’ye tokat atan polis memurunun kendilerini tekrar hastaneye 

götürdüğünü ve kendilerine “firar, firar” diyerek kaçmalarını istediğini ifade etmiş olması da olay-

31 Tanım, bağımsız uzman Diane Orentlicher’in cezasızlık ile mücadeleyle ilgili prensipler hakkındaki güncel rapo-
rundan alınmıştır. Orijinal metne http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.
pdf?OpenElement adresinden ulaşılabilir.
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la ilgili dikkat çekici hususlardandır. Bu hususların, iddia düzeyinde kalmış olsalar dahi, soruştur-

manın sağlıklı yürütülebilmesi anlamında gözetilmesi gerekmektedir.

177. AİHM, devletlerin, yaşam hakkına ilişkin pozitif yükümlülüklerinin sonucu olarak, yargı yet-

kileri dâhilinde meydana gelen ölüm olaylarını etkili bir şekilde soruşturması, kamu görevlilerinin 

karıştığı olaylarda, kendi sorumlulukları altında meydana gelen ölüm olayları için hesap verilme-

sini sağlamaları gerektiğini belirtmektedir. Soruşturmanın, suça karışan kişi ve organlardan ba-

ğımsız organlar tarafından, hızlı bir şekilde, gerçekleri ortaya çıkarma kapasitesine sahip nitelikte 

olması gerekir.

AİHM içtihatlarında, olayı öğrenen yetkililerin re’sen harekete geçmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Kamu görevlilerinin gözetimi veya güç kullanımı neticesinde meydana gelen ölüm olaylarında ise 

daha titiz davranılmalı, soruşturmayı yürüten kişilerin olayda ismi bulunan kişilerden bağımsız ol-

ması kuralına riayet edilmelidir. Soruşturma hemen başlamalı ve mağdurun yakınları soruşturma 

sürecine dâhil edilmelidir.

Kamu görevlilerinin gözetimi altında gerçekleşen yaralanma ve ölümlerle ilgili ortaya çıkacak 

kuvvetli karineler karşısında ispat yükünün, tatminkâr ve ikna edici bir açıklama yapmak zorunda 

olan yetkili makamlara ait olduğu düşünülmelidir.

178. 24.05.2014 tarihinde Vangölü ÇOGEM’e teslim edilen ve 27.05.2014 tarihinde, görevli po-

lisler tarafından hastaneye götürülmek üzere ÇOGEM’den alınan L.T.’nin kamu görevlilerinin gö-

zetimi altında bulunduğu hususunda herhangi bir kuşku bulunmamaktadır.

Soruşturma dosyasında bulunan belgeler incelendiğinde 16.05.2014 tarihinde, Iğdır ilinde, jan-

darma görevlileri tarafından yakalandığı tarihten itibaren L.T.’nin, sağlık sorunları yaşadığına dair 

herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Sadece, akrabası olan Seyda’nın, 01.06.2014 tarihinde polis 

memurlarınca alınan beyanında L.T.’nin geçmişteki rahatsızlıklarından ve yolculukları sırasında 

birkaç kez burnunun kanadığından, bunun haricinde sağlık durumunun gayet iyi olduğundan söz 

edilmiştir. AİHM içtihatlarına göre, sağlıklı bir şekilde devlet gözetimi altına alınan birisinin ölümü 

ile sonuçlanan sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması ve ölümün meydana gelmesinin makul ne-

denleri açıkça ortaya konmalıdır.

179. Devlet koruması altında bulunan L.T.’nin, 27.05.2014 tarihinde rahatsızlandığı andan itiba-

ren gerekli araştırma ve incelemenin yapılması ve L.T.’nin bir polis memuru tarafından tokatlan-

dığı yönündeki mevcut iddianın derhal soruşturulması gerekirken, buna uygun davranılmamıştır. 

Şöyle ki;

Cumhuriyet Savcısının ilk talimatı 01.06.2014 tarihinde saat 02.00 sıralarında polise intikal et-

miştir. “Cumhuriyet savcısı görüşme tutanağı”na göre, hastane polisi, ölüm olayı gerçekleştikten 

sonra durumu savcıya bildirmiştir.

04.06.2014 tarihli polis fezlekesinde yer alan “01.06.2014 günü saat 02.30 sıralarında tekrar nö-

betçi Cumhuriyet savcısı Edremit Polis Merkezi nöbetçi memurunu arayıp yabancılar şubede bu-
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lunan bir polis memurunun L.T.’ye bir tokat attığını öğrendiğini nöbetçi polis memuruna bildirmiş” 

ifadesinden anlaşılacağı üzere Cumhuriyet savcısına ölüm olayı bildirilirken bir polis memurunun 

L.T.’yi tokatladığından söz edilmemiştir.

Şüpheli polis memuru ve ekip arkadaşı tarafından 27.05.2014 tarihinde olaya ilişkin tutanak dü-

zenlenmesine, tanık çocukların ifadelerinin alınmasına rağmen, bu olguların Cumhuriyet savcısına 

bildirilmediği, L.T.’nin ölümünün ardından sonra Cumhuriyet Savcısına haber verildiği ve soruştur-

manın bundan sonra başlatıldığı görülmektedir.

L.T.’nin rahatsızlandığı 27.05.2014 tarihinden 01.06.2014 tarihine kadar geçen süre içerisinde 

emniyet görevlilerinin tamamen kendi inisiyatifleri dâhilinde olayı inceledikleri dikkate alındığın-

da, adli soruşturmaları yürütme konusunda bağlı oldukları Cumhuriyet savcısının bilgi ve talimat-

larına bağlı kalmaksızın geniş bir serbestiyet içerisinde hareket edebildikleri görülmektedir. Bu 

aşamada toplanan bazı delillere ilişkin usulsüzlükler (örneğin, kamera kayıtlarında ve tanık olarak 

dinlenen çocukların beyanlarında yer alan çelişkiler) ise başlatılan soruşturmanın sonuç almaya 

elverişliliğini tartışmalı hale getirmektedir.

AİHM içtihatlarında, soruşturmanın, suça karışan organlardan bağımsız yürütülmesi gerektiği be-

lirtilmesine rağmen 04.06.2014 tarihinde Cumhuriyet savcılığına intikal eden polis fezlekesinden 

anlaşılacağı üzere bu tarihe kadar tüm işlemler savcının katılımı olmaksızın emniyet görevlileri ta-

rafından yerine getirilmiştir. Oysa bu işlemlerin Cumhuriyet savcısı nezaretinde ve olaya karışan 

kişilerden bağımsız olarak yürütülmesi gerekmektedir.

180. Devlet gözetimi altında bulunan kişilerin kırılgan pozisyonları, özellikle L.T.’nin çocuk olması 

gözetilmeli ve bu kişilerin tedavi edilmelerinin devletin sorumluluğu dâhilinde bulunduğu dikkate 

alınmalıdır. Tanık beyanlarında, müteveffanın daha GGM’de iken rahatsızlandığı ve bir süre daha 

GGM’de bekletildiği belirtilmiştir. Şüpheli polis memurunun ifadesinden de anlaşılacağı üzere 

hastaneye gitmeden önce, şehir merkezinde bir işyerine ve Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğüne 

uğranmıştır. Kamera kayıtlarından da anlaşıldığı üzere hastane önünde yarım saat beklendikten 

sonra L.T. hastaneye alınmıştır. Bu durumda, müteveffanın ölümü hangi sebeple gerçekleşmiş 

olursa olsun sağlık birimlerine götürülmesi sırasında yaşanan ciddi ihmallerin soruşturulması ge-

rekmektedir. Ayrıca, soruşturma, L.T.’ye tokat attığı ileri sürülen polis memuruyla sınırlı tutulma-

malı bu konuda ihmali olabilecek tüm kamu görevlilerini kapsamalıdır.

Polis memuru H.Ö.Ö.’nün, L.T.’nin ölümüyle sonuçlanan süreçte tanık beyanlarına göre müte-

veffanın gerekli tıbbi yardıma ulaşmasında yaşanan gecikme nedeniyle sorumluluğunun buluna-

bileceğinin düşünülmemesi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınmaması önemli bir 

eksikliktir.

Kamu makamlarının gözetimi altında meydana gelen ölüm olayı sonrasında, şüpheli polis memu-

runun ifadesinin olayın üzerinden iki aydan fazla süre geçtikten sonra alınması da dikkat çekicidir.

181. Çocuğun yüksek yararı ilkesinin kamu hizmetlerinin her aşamasında gözetilmesi gerekmek-

tedir. Bu kapsamda, evrak hazırlamak için dahi olsa, çocuğun, yetişkinlerin barındığı GGM’ye 
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götürülmüş ve bir süre orada bekletilmiş olması üzerinde durulması gereken bir husustur. Sonuç 

itibariyle, polis memuru hakkındaki iddiaların temelini yetişkin yabancıların kaldığı GGM’de mey-

dana geldiği öne sürülen darp olayı oluşturmaktadır. Oysaki evrakın önceden hazırlanması ve 

daha sonra çocukların ÇOGEM’den alınması düşünülebilirdi.

Ayrıca, çocukların hastane işlemlerinin ÇOGEM yetkilileri veya sivil şahıslar tarafından yerine 

getirilmesi, polisin mevzuat gereği bu işlemlere katılmasının zorunlu olduğu hallerde ise Emniyet 

Çocuk Şubesince bu işlemlerin yapılması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekir-

ken bu konuda yeterli özenin gösterilmediği anlaşılmaktadır.

8.2. VAN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELER

8.2.1. Maddi Koşullar32

182. Van Geri Gönderme Merkezi, özellikle ziyaret edilen diğer bazı GGM’lerle kıyaslandığında 

(Kumkapı GGM gibi) maddi koşullar açısından çok daha iyi durumdadır. Van GGM’nin bu amaç-

la yapılmış yeni bir binada hizmet vermesi önemli bir imkândır. Ancak genel olarak Van ilinde 

mevcut olduğu ifade edilen altyapı eksikliklerinin yeni binada da çözülmemesi sorundur. Kanali-

zasyon ve su sıkıntısı nedeniyle, GGM tam kapasite çalışamamakta; ayrıca 7/24 esasıyla su veri-

lememektedir. Suyun yalnızca belli saatlerde veriliyor olması, özellikle daha kalabalık olan erkek 

koğuşlarında tuvalet ve banyoların koğuş içinde olduğu gözetildiğinde kişilerin sağlığı açısından 

sıkıntı yaratmaktadır. Aynı risk, kalabalık koğuş sıkıntısı olmamakla birlikte, çocuk ve bebeklerin 

de bulunduğu kadın koğuşları için de geçerlidir. Bu kapsamda, kanalizasyon ve 7/24 suya erişimi 

sağlayacak altyapının varlığı temizlik ve sağlık açısından kritik önemi haizdir.

Merkezlerde ve koğuşlarda hijyenin önemi, ilgili AİHM kararları, CPT standartları, TBMM komis-

yon raporları ve AK İnsan Hakları Komiserinin ilgili raporlarında da vurgulanmıştır (Prg. 121,134, 

137, 164 ve 170).

Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, 

İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde de Merkezlerin çalışma esasları 

düzenlenmiştir.

Bu anlamda GGM genelinde hijyen ve sağlık kriterlerinin tam anlamıyla sağlanabilmesi ve baş-

ta çocuklar olmak üzere koğuşlardaki tüm yabancıların sağlıklı koşullarda barındırılabilmesi ve 

korunması bağlamında GGM’deki alt yapı probleminin en kısa sürede çözülmesi gerekmektedir.

183. Binanın yeni olması ve koğuşların görece geniş ve güneş alır durumda olması olumlu bulun-

muştur. Bununla birlikte, daha en başından GGM olarak inşa edilmiş olsa da güvenlik önlemleri, 

32 Maddi koşullar başlığı; binanın uygunluğu, koğuş koşulları, beslenme, temizlik olanakları, kapasite, yerleştirme usulü 
gibi kriterleri ifade etmektedir.
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yemekhane, ibadet alanlarının bulunduğu yerler, havalandırma ve açık hava alanları, engelli ve 

çocukların ihtiyaçları, alt yapı sorunları anlamında binanın tasarım ve yapılma sürecinde bir GGM 

işlevinin gözetilmediği ve bir ihtiyaç analizinin yapılmadığı gözlenmiştir.

Bu kapsamda, daha sonraki dönemde GGM olarak hizmete açılacak yapıların ihtiyaç analizinin 

mutlaka yapılması, işlevinin gözetilmesi ve güvenlik, sağlık, hijyen, açık hava etkinlikleri, boş 

zaman değerlendirme, koğuş yoğunluğu gibi kriterlere uygunluğu açısından ilgili ulusal ve ulusla-

rarası belge, karar ve raporların gözetilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu husus BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü’nün Türkiye ziyaretine ilişkin tespitle-

rinde de “Gelecekte inşa edilecek geri gönderme merkezlerinin tamamı tutulan kişilerin hak ve 

özgürlüklerini sağlamayı en önemli unsur kabul edecek şekilde hayata geçirilmelidir.” şeklinde 

ifade edilmiştir.

184. GGM’ye yapılan ziyaret kapsamında idare ile yapılan görüşmelerde gerekli hijyenik malze-

melerin aylık ve yıllık olarak, toplu şekilde alındığı ve depolandığı ifade edilmiştir. İlgili deponun 

yerinde incelenmesinde de ifadelerle örtüşür şekilde depoda sıvı sabun, jilet, bebek bezi, tuvalet 

kağıdı gibi hijyenik malzemelerin tutulduğu görülmüştür. Buna ek olarak, idare tarafından GGM’de 

iki temizlik görevlisinin istihdam edildiği ve genel temizliğin bu görevlilerce yapıldığı ifade edil-

miştir. Koğuşlarda yapılan görüşmelerde de koğuş temizliğinin sabahları bu görevlilerce yapıldığı 

ifade edilmiştir.

Koğuşların yerinde incelenmesinde, genel temizlik açısından sıkıntı bulunmadığı gözlenmiştir. Ko-

ğuşta kalanlar tarafından da temizliğin görevlilerce yapıldığı ifade edilmiştir.

Özellikle kadınların ve çocukların bulunduğu bölümde cam ve kapılarda sineklik olmaması nede-

niyle, yaz aylarında pencere ve kapıların açık tutulmasından dolayı çok fazla sinek olduğu gözlen-

miştir. Kadınlar tarafından da özellikle çocuk ve bebeklerin sineklerden etkilendiği belirtilmiştir. 

Ayrıca çamaşır ve nevresimlerin elde yıkandığı ifade edilmiştir.

Kişisel bakım açısından da kadınlar tarafından diş macunu, şampuan, iç çamaşırı gibi malzeme-

lerin ücret karşılığı sağlandığı, erkekler bölümünde ise bir jiletin 13-14 kişi tarafından kullanıldığı 

ifade edilmiştir.

Genel olarak koğuş, açık hava alanı, yemekhane, kantin gibi yaşama alanlarının temizliği ve bu 

bölümler başta olmak üzere GGM genelinde temizlik ve hijyenin sağlanması sağlık hakkının etkin 

kullanımı açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca merkezlerde alıkonulan yabancılara ge-

rekli temel kişisel hijyen malzemeleri ile genel temizlik malzemelerinin ücretsiz olarak sağlanması 

d asağlık hakkının korunması ve kullanımı bağlamında önemlidir.

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde yer verilen “insan odaklı yaklaşım” da göz önünde bulundurul-

duğunda söz konusu temel temizlik malzemelerin kişilere ücretsiz sağlanmasının bir gereklilik 

olduğu değerlendirilmektedir.
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Öte yandan, AİHM’in farklı kararlarında, merkezlerdeki “yaşam koşulları”, fiziksel darp olma-

masına karşın, Sözleşme’nin 3. maddesi bağlamında “kötü muamele” olarak değerlendirilmiş, 

“Devlet’in kişinin, insanlık onuruna uygun koşullarda tutuklu bulunmasını, (…) kişinin sağlığının ve 

esenliğinin yeterince güvence altına alınmasını sağlaması gerektiği hatırlatılmıştır.33

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun ilgili inceleme raporunda da (başlık 7.7.) “Yasa 

dışı göçmenlere, Merkeze geldiklerinde temizlik malzemesi olarak sadece sabun verildiği, diğer 

ihtiyaçların ise kantinden para ile karşılandığı bilgisi edinilmiştir. Ancak bu durumun hijyen açı-

sından sıkıntılar yarattığı düşünülmektedir. Bu nedenle deterjan, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı vb. 

temizlik malzemelerinin kişilere ücretsiz verilmesi, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamak için 

zorunluluk arz etmektedir.” tespitinde bulunulmuştur.

Bu bağlamda genel temizlik koşulları ve kişilere sağlanan temizlik malzemeleri açısından, ilgili 

düzenleme ve raporlar da gözetildiğinde, kötü muameleye varacak bir durum gözlenmemiştir. 

Bununla birlikte, özellikle ilgili Kanun’un 59. maddesinde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi 

yönündeki düzenleme, buna benzer şekilde Mülteciler Özel Raportörünün ilgili raporu, CPT Tür-

kiye ziyareti raporu, CPT standartları ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun rapo-

runda da (7.5, 7.6, 6.7) çocuklara özel düzenleme ve uygulamaların gerekliliğinin vurgulandığı 

gözetildiğinde sinek ve diğer haşerelere karşı sineklik, böcek ilacı, düzenli ilaçlama gibi önlemlerin 

alınmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

Öte yandan erkekler bölümünde bir jiletin çok sayıda kişi tarafından kullanılmasının sağlık, bula-

şıcı hastalıklar ve hijyen açısından uygun olmadığı belirtilmelidir. Bu konuda gerek erkekler bö-

lümünde gerekse kadınlar bölümünde kişiye özel kullanım gerektiren malzemelerin sağlanması 

bakımından gereken özen gösterilmelidir.

Bunun dışında nevresim ve çamaşırların elde yıkanması yerine çamaşırhane uygulamasına geçil-

mesi, hijyen ve su tasarrufu açısından genel bir öneri olarak sunulmaktadır.

185. GGM’nin kapasitesinin normalde 400 olmakla birlikte, bina alt yapı sorunları nedeniyle fiilen 

250 kişilik olduğu (75 kadın, 175 erkek) belirtilmiştir. Özellikle yaz aylarında ayda 50- 60 kişi bazı 

durumlarda ise 100- 120 arası kişinin getirildiği olmaktadır. Ziyaret esnasında Merkez’de 181’i 

erkek, 22’si kadın ve 41’i çocuk olmak üzere toplam 244 kişi bulunduğu; kadın ve çocukların hep-

sinin Afgan, erkeklerinse 162’sinin Afgan, 15’inin Pakistan, 4’ünün de İran uyruklu olduğu bilgisi 

verilmiştir.

Koğuşlara yerleştirmede uyruk esasının gözetildiği ifade edilmiştir. Yapılan incelemelerde de ko-

ğuş yerleştirme yönteminden kaynaklanan koğuş içi çatışma gözlenmemiştir; aynı paralelde alı-

konulanlar tarafından da bu yönde bir şikâyet gelmemiştir.

33 Bkz. Z.N.S. – Türkiye Davası (Başvuru No. 21896/08), Tehrani ve Diğerleri-Türkiye (Başvuru No. 32940/08, 41626/08, 
43616/08).
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GGM’de çok sayıda çocuk bulunmasına rağmen, bunlara özel bir bölüm bulunmadığı gibi, aile 

olarak bulunanlara özel ayrı oda-bölümler de gözetilmemiştir. Bulaşıcı ya da ağır hastalığı olanlar, 

psikolojik rahatsızlığı olanlar ya da şiddet uygulama riski olan kişiler için de özel olarak düzenlen-

miş (süngerli oda, revir gibi) bölümler olmadığı görülmüştür.

Erkekler bölümünde kadınlar ve çocukların bulunduğu bölüme göre çok daha fazla sayıda yabancı 

alıkonulmakla birlikte Merkez kapasitesi gözetildiğinde kapasite aşımı bağlamında aşırı kalabalık 

sorunu bulunmadığı söylenebilir. Ancak mevcut rakam, açık hava alanının genişliği ve özellikle 

bu kişilere boş zaman değerlendirme anlamında sunulması gereken hizmetler açısından sıkıntı 

yaratacak düzeydedir. Bu durum GGM’de görev yapan personel sayısı da gözetildiğinde daha 

açık görülebilmektedir.

Aşırı kalabalığın, merkezlerde kalan yabancılara yönelik muamele ve sunulan hizmetler ve yürü-

tülen diğer iş ve işlemler açısından “kötü muamele” anlamında büyük bir sorun teşkil ettiği AİHM 

kararlarında vurgulanmış; BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü ve AK İnsan Hakları 

Komiserinin Türkiye ziyaretlerine ilişkin tespitlerinde de dile getirilmiştir.

Tehrani ve Diğerleri-Türkiye kararında “aşırı kalabalığın olduğu ve düzen ve hijyenin olmadığı or-

tamın, 2 saat kadar kısa bir süre için bile olsa insanların yaşamasına elverişli olmadığı ve AİHS’in 

3. maddesinin vahamet sınırları içinde olduğu”nun altının çizilmesi, AİHM’in konuya ilişkin du-

yarlılığını göstermektedir. İnsanlık onuruna uygun koşulların sağlanması da AİHM kararlarında 

özellikle vurgulanan hususlar arasında yer almaktadır.

AK İnsan Hakları Komiseri ise raporunda tesislerin kalabalık, personel sayısının az olmasının, bu 

ikisi arasında gerginlik yaratma ve yabancılara yönelik kötü muamele riski taşıdığını ifade etmiş-

tir. İnsanca yaşama koşularının sağlanabilmesi anlamında da aşırı kalabalığa karşı önlem alma 

önem arz etmektedir (bkz. prg. 135 ve 137).

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü de Türkiye ziyaretine ilişkin tespitlerinde bu konu-

ya ilişkin endişelerini vurgulamıştır (bkz. prg. 146).

Bu noktada Yönetmeliğin 4. maddesinde yer verilen “insan odaklı yaklaşım” da göz önünde bu-

lundurularak, mevcut durumda aşırı kalabalık ve bundan kaynaklanan insanlık onuruna aykırı ko-

şullar olmamakla birlikte, sağlık hizmetleri, yeterli gıda, iletişim olanakları, boş zaman etkinlikleri 

gibi hizmetlerin sürekliliği ve etkinliği açısından ve kötü muamele riskine karşı aşırı kalabalığa 

karşı önlemlerin alınmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Temmuz ayında erkekler ko-

ğuşunda çıkan ve koğuş, kamera, ışıklandırma ve diğer bölümlerde büyük maddi zarar ortaya 

çıkaran isyan da bireylerin maddi-manevi bütünlüğünün korunması anlamında bu ihtiyacı gözler 

önüne sermektedir.

Özellikle erkeklerin tutulduğu bölümdeki durum gözönünde bulundurularak personel sayısının ar-

tırılması ve geri gönderme işlemlerinin hızlandırılması gibi önlemler alınmalıdır.
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Öte yandan 6458 sayılı Kanun’un 59. maddesinde, GGM’lerde ailelerin ayrı yerde barındırılması 

hususu düzenlenmiş, CPT standartlarında aile birliğinin bozulmasından kaçınılması gerektiği ifade 

edilmiş, BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünce çocuğun yüksek yararı ve aile birliği ilke-

leri uyarınca çocuk ve ailelerin idari gözetim altına alınmasının endişe verici olduğu ve idari gözetim 

altına alınmaması gerektiği vurgulanmıştır. Bu anlamda, GGM’de aileler talep halinde ve uygun 

görülmesi durumunda görüştürüldüğünden, bu konuda önlem alınarak ailelere özel, ayrı koğuş oluş-

turulması, bundan da önce ailelerin olabildiğince idari gözetim altına alınmasından kaçınılmalıdır.

186. GGM’deki maddi koşullar anlamında ele alınması gereken bir diğer husus yeterli beslenme 

olanaklarının olup olmadığına ilişkindir.Merkez yönetimince kişi başına günlük dokuz lira yemek 

parası ayrıldığı, bu miktarın cezaevlerinde 5 lira olduğu ifade edilmiş, Lojistik Şubesi Müdürlüğü-

nün yaptığı anlaşma çerçevesinde üç öğün yemek çıktığı belirtilmiştir

Düzenli yemek sağlanması olumlu karşılanmakla birlikte, Temmuz ayında erkekler bölümünde 

çıkan isyanın nedeninin yemek yetersizliği olduğunun belirtilmiş olması endişe vericidir.34 Ayrı-

ca, koğuşlarda yapılan görüşmelerde çocuklara sağlanan sütün yeterli olmadığının ifade edilmesi 

dikkat çekicidir.

Alıkonulan kişilerin insanlık onuruna saygıyla uyumlu şekilde tutulması, şahsın sağlık ve esenliğinin 

yeterince korunmasının sağlanması konusunda Devletin yükümlülüğü olduğu AİHM kararlarında 

vurgulanmaktadır (bkz. Charahili-Türkiye Davası). Yetersiz gıda veya ek gıda malzemelerinin fahiş 

fiyata satılması gibi hususlar AK İnsan Hakları Komiseri ve BM Göçmenlerin İnsan Hakları Raportö-

rü raporlarında da endişe verici bir sorun alanı olarak yer almıştır (bkz. prg. 134,146, 151).

Öte yandan 6458 sayılı Kanun’un 59. maddesinde çocukların yüksek yararının gözetileceği hüküm 

altına alınmış olup Komiser, Özel Raportör ve CPT Türkiye Raporlarında da aynı şekilde çocukla-

rın özel gereksinimlerinin ve yararlarının gözetilmesi hususları özellikle vurgulanmıştır (bkz. prg. 

140, 153, 155).

Bu kapsamda Temmuz ayında çıkan isyan da gözetilerek yabancılara sağlanan yemeğin nitelik 

ve nicelik olarak gözden geçirilerek gerekli durumda iyileştirilmesi, ilgili ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler bağlamında çocuklara yönelik beslenme olanaklarının, özel ihtiyaçlar çerçevesinde 

düzenlenmesi önerilmektedir.

8.2.2. Yönetim ve Faaliyetler35

187. Gözaltına alınan yasa dışı yabancıların dış dünyayla bağlantı kurabilmesi, yakınlarıyla ha-

berleşebilmeleri, haklarında yürütülen işlemlerden ve haklarından haberdar olabilmeleri, yasal 

konularda avukatla görüşebilmeleri, merkezlerde tam zamanlı tercüman bulunması haklarının ko-

runması anlamında kritik öneme sahiptir.

34 Merkez yönetimince, isyanın nedenin yemek yetersizliği, yemek kuyruğunda çok beklemek olduğu ama isyanın esa-
sen Ramazan ayı olması ve çoğu alıkonulanın oruç tutması nedeniyle fazla hassasiyet nedeniyle çıktığı söylenmiştir.

35 Bu başlık, iletişim olanakları, dış dünyayla bağlantı, eğitim olanakları, açık hava etkinlikleri, boş zaman değerlendirme 
ve kültürel etkinlikler, din ve vicdan özgürlüğünün korunması gibi kriterleri ifade etmektedir.
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GGM’de alıkonulanların yakınlarıyla haberleşmesi ankesörlü telefon aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Kişinin telefon kartı alacak parasının olması halinde kendisine kart alınmakta, parası olmayanlar 

içinse toplu kart alınarak bu kart kullandırılmaktadır. Kişi telefonla görüşmek istemesi halinde, 

görevliler kendisine yardımcı olsa da konuşmaların uzun tutulmasına izin verilmemektedir. Yeni 

bir gelişme olarak Türk Telekom Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak kadınlar bölümüne 2, erkekler 

bölümüne de 2 tane olmak üzere 4 ankesörlü telefon talebinde bulunulduğu ifade edilmiştir.

Erkekler bölümünde yapılan görüşmede haberleşme konusunda sıkıntı olduğunun, yakınlarıyla 

aylarca görüşemeyenlerin bulunduğunun ifade edilmesi dikkat çekicidir.

GGM’deFarsça ve Urduca bilen tercüman olduğu ifade edilmiş olsa da gerçekleştirilen görüşme-

lerde bu kişinin Merkez’de alıkonulan Afganlardan biri olduğu gözlemlenmiştir.

Öte yandan GGM’de farklı dillerde yabancının sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirme form-

ları olduğu ve okuma yazma bilmeyenlere buradaki bilgilerin tercüman aracılığıyla aktarıldığı ifa-

de edilmiştir.

AİHM’in ilgili kararlarında özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali (AİHS md. 5) önemli yer tutmakta-

dır (bkz. prg. 127). Özellikle Sözleşme’nin 5/2. maddesinde de ele alındığı üzere, yakalanan her 

kişinin özgürlükten yoksun bırakılma nedenini bilmesi; tam bir iletişimin sağlanabilmesi ve kişinin 

içinde bulunduğu durumu anlayarak, atacağı (yasal) adımları belirleyebilmesi açısından itici rol 

üstlenmektedir. Bu husus AK İnsan Hakları Komiserinin raporunda da vurgulanmıştır (prg. 138).

Komiserin raporunda ayrıca telefonla görüşmenin çok pahalı olması, telefon sayısının az olma-

sı, görüşmelerde mahremiyete özen gösterilmemesi, dışarıdan arama alınamaması, tercüman 

yokluğu, yakınlarla ve avukat dahil ilgili diğer kişi ve kurumlarla görüşmenin engellenerek dış 

dünyayla bağlantının kısıtlanması hususlarına yer verilmiştir (prg. 134, 138).

CPT Türkiye Raporunda Edirne ve Kırklareli’nde alıkonulanların cep telefonlarını tutmalarına izin 

verildiği belirtilerek, Türk otoriteleri, bu uygulamanın diğer alıkonulma merkezlerine de yaygınlaş-

tırılmasına davet edilmiştir (prg.158).

CPT Standartlarında ise gözaltında bulunan yasa dışı göçmenlerin bir avukat veya bir doktora 

sürekli danışabilmesine ve STK temsilcilerinin, aile fertlerinin veya diledikleri diğer kişilerin ziya-

retlerini kabul edebilmelerine ve onlarla telefon irtibatı kurabilmelerine olanak tanıyacak şekilde 

düzenlemeler yapılması kriteri yer almıştır (prg. 162).

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu raporunda da merkezlerde iletişim konusunda ter-

cümanların önemi vurgulanarak, farklı dillerde tercüman görevlendirilmesi gerektiğinin altı çizil-

miştir (bkz. prg. 173).

Kanun’un 59. maddesinde de yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme 

ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanacağı hükme 

bağlanmıştır.
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İlgili belgelerde ifade edilen hususlar ve Yönetmeliğin 4. maddesindeki insan odaklı yaklaşım 

düzenlemesine atıfla; GGM’de, tam zamanlı ve alıkonulan yabancıların dillerinde profesyonel ter-

cüman görevlendirilmesi, ankesörlü telefon girişiminin hızlandırılarak en kısa zamanda sonuçlan-

dırılması, görüşmelerde kişisel mahremiyete özen gösterilmesi ve dışarıdan aranmaya olanak 

sağlanması, tüm yabancıların haberleşmelerini düzenli ve kısa sürelerde yapabilmesine olanak 

sağlanması, yasal hak ve işlemler konusunda Baro ve STK’lar ile ilgili diğer kişi ve kurumların 

ziyaretlerinde kolaylık sağlanması, gerekli bilgilendirmenin tam ve zamanında yapılması, kişilerin 

haklarındaki işlemlere karşı yasal yolları kullanabilmeleri amacıyla gerekli bilgilendirme yapılıp 

önlemlerin alınarak, kolaylıkların sağlanması önerilmektedir.

188. Yeterli büyüklükte açık hava alanı ve egzersiz olanağı insanlık onuruna saygılı yaşam koşul-

larının sağlanabilmesi ve insan odaklı yaklaşım anlamında çok önemlidir.

GGM’de gerek erkekler bölümünde gerekse kadınlar bölümünde açık hava alanı bulunmakta ve 

hava kararana kadar alıkonulanların bu alana çıkabilmelerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu-

nunla birlikte, aktivite alanları çok küçüktür, gölgelik, bank ya da sandalye benzeri malzemeler yok-

tur. Bölümde yaralanmaları önleme amacıyla kondisyon aletleri getirtilmesi uygun görülmemiştir.

Kadınlara ayrılan havalandırma ise çok daha küçük olup, çocuklar için oyun parkı, oyun odası gibi 

ayrı olanaklar bulunmamaktadır.

Açık hava egzersizi yapma hakkının tanınmasına CPT standartları arasında yer verilmiş olup, AK 

İnsan Hakları Komiseri raporu, CPT Türkiye Raporu ve TBMM’nin ilgili raporunda da incelemeler-

de açık hava etkinlikleri ve egzersiz olanaklarının niteliğinin gözetildiği görülmektedir. İlgili Yönet-

meliğin 4. maddesinde de barınan kişilerin psikolojik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi yürütülecek 

hizmetler arasında sayılmıştır.

Bu söylenenler bağlamında, açık hava alanlarının kadın, erkek ve çocukların açık hava egzersizi 

yapabileceği şekilde genişletilmesi, her iki bölümün de gerekli spor araç-gereçleri, çocuk parkı, 

gölgelik ve bank gibi eklemelerle donatılması gerektiği değerlendirilmektedir.

189. Açık hava etkinlikleri kadar önem arz eden diğer boş zaman değerlendirme etkinlikleri ve 

kültürel etkinlikler ile eğitim olanaklarının da GGM’de yok denecek kadar az olduğu görülmüştür.

Gerek kadınlar gerekse erkekler için birer televizyon odası bulunmakla birlikte odalarda kitap, 

dergi, gazete, kırtasiye malzemesi bulunmamaktadır. Ayrıca çocukların büyük bir kısmı anaokulu 

ve ilkokul çağında olmasına rağmen herhangi bir eğitim etkinliği, sosyo-kültürel etkinlik ve oyun 

odası söz konusu değildir. Erkekler bölümünde de kadınlar bölümünde de içeride ya da dışarıda 

saat bulunmamaktadır, bu ihtiyaç alıkonulanlar tarafından da dile getirilmiştir.

Kişilerin psiko-sosyal bütünlüğünün korunması anlamında açık hava etkinlikleri kadar kültürel et-

kinlikler ve boş zaman değerlendirme etkinlikleri de önem arz etmektedir.

Yasa dışı göçmenlere yönelik yapılandırılmış psiko-sosyal hizmetlerin düzenlenmesi hususu 2013 

ve 2014 AB İlerleme Raporlarında vurgulanmış olup (prg. 129, 131), CPT ve TBMM İnsan Hakla-
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rını İnceleme Komisyonunun raporlarında alıkonulanlara yönelik etkinliklerin gerekliliğine işaret 

edilmiştir (prg. 155, 169).

Öte yandan merkezlerdeki çocukların durumu gerek ulusal gerekse uluslararası belgelerde ayrıca 

dikkate alınmış olup ilgili Kanun’un 59. maddesinde çocukların yüksek yararının gözetileceği ve 

çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli 

tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir.

CPT standartlarında da çocuklara özel önemler alınması gerektiğinin altı çizilmiştir(prg. 167, 168).

Bu bağlamda GGM’de; gerek kadınlar gerekse erkekler bölümü için anlayacakları dilde okuma-

yazma materyali temin edilmesi, anlayabilecekleri dilde eğitici, bilgilendirici film- belgesel-prog-

ramlarının sağlanması, mümkün olması halinde kurs düzenlenmesinin kişilerin özellikle psikolojik 

bütünlüğü açısından büyük yarar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan GGM’de çok sayıda çocuk olduğu gözetilerek, ilgili yasal düzenleme ve tavsiyeler 

çerçevesinde eğitim olanakları, okuma materyalleri sağlanması ve süreklilik esasına dayalı olarak 

bir sosyal hizmet ya da çocuk gelişim uzmanı gözetimi sağlanması önerilmektedir.

Ayrıca GGM’de alıkonulanların da talepleri doğrultusunda ortak kullanım alanlarında saat bulun-

durulmasının, alıkonulanların gün içi aktivitelerini düzenleyebilmeleri anlamında bir gereklilik ol-

duğu belirtilmelidir.

Yürütülecek çalışmalarda idarenin, sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla iletişim ve işbirliği içinde 

olmasının çalışmaların verimini olumlu yönde etkileyeceği gözönünde bulundurulmalıdır.

8.2.3 Sağlık Hizmetleri36

190. Alıkonulanlara yönelik sağlık hizmetlerinin niteliği, bu hizmetlere erişim, hizmet sunucuların 

niteliği kişilerin fiziksel ve psikolojik sağlığının korunması, güçlendirilmesi kadar kötü muameleye 

maruz kalınması halinde bunun tespiti ve gerekli önlemlerin alınması ve işlemlerin başlatılabilme-

si anlamında da büyük önem arz etmektedir.

Sağlık hizmetlerinin varlığı ve niteliği insanlık onuruna yaraşır yaşama koşullarının sağlanması ve 

insan odaklı yaklaşım anlamında da yaşamsal öneme sahiptir.

GGM’ye girişte darp raporu alınmakla birlikte ayrıca bir sağlık raporu alınmamaktadır. Halk Sağ-

lığı Müdürlüğünden her hafta hekim gelmekte yüzeysel bir tarama yapmaktadır. Erkeklerin ta-

raması televizyon odasında gerçekleştirilirken, kadınlar bölümünde de doktorun tek tek odaları 

gezmesi söz konusu olmamaktadır.

Doktora erişim konusunda sıkıntılar gerek erkekler gerekse kadınlar bölümünde dile getirilmiş 

olup kadınlar bölümünde kadın doktor ihtiyacı ifade edilirken, erkekler bölümünde hastanelerde 

36 Bu başlık sağlık hizmetlerinin kapsamı, hizmete erişim, sağlık personelinin niteliği, kırılgan gruplar, kadınlara yönelik 
hizmetler, psikolojik destek gibi kriterlere ilişkindir.
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ve GGM’de gereken ilginin gösterilmediği, yüzeysel taramalarla yetinildiği yönünde şikâyette bu-

lunulmuştur.

Bunun dışında içinde bulundukları zorla alıkonulma durumu ve belirsizlik de gözönünde bulundu-

rulduğunda GGM’de alıkonulanlara yönelik psikolojik desteğe yönelik çalışma olmaması da bir 

eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

Kişinin sağlığının ve esenliğinin yeterince güvence altına alınmasını sağlamak AİHM kararlarında 

AİHS’in 3. maddesi bağlamında ele alınmıştır (prg. 119, 120).

CPT Türkiye Raporunda, yabancılara yönelik tüm alıkonulma yerlerinde, merkeze yeni gelen tüm 

alıkonulanların bir doktor veya tam donanımlı bir sağlık görevlisi tarafından muayene edilmesinin 

sağlanması önerilmiş (prg. 157); CPT standartlarında da buna paralel şekilde doktora erişimin 

sağlanması, özgürlükten yoksun kılma sırasında yasa dışı göçmenlerin sağlık durumlarının de-

ğerlendirilmesi, asgari olarak, tutuklu göçmenler için merkezlerde yetkin bir hemşirenin günlük 

bazda bulundurulması, bu kişinin sağlıkla ilgili işlemleri yürütmesi, kötü muamele iddiaları kapsa-

mında gerekli muayenelerin yapılması ve kayıtların tutulması ilkelerine yer verilmiştir (prg. 162, 

164, 165).

İlgili Kanun’un 59. maddesine göre yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağ-

lık hizmetlerinin ücretsiz verilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 4. maddesinde ise sürdürülecek 

hizmetler arasında yaşam hakkının korunması ve kişilerin sosyal ve psikolojik bütünlüklerinin ko-

runması da sayılmıştır.

Ulusal ve uluslararası yükümlülükler ve yapılan gözlemler ve gelen şikayetler doğrultusunda; alı-

konulma sürecinde darp raporu dışında kapsamlı sağlık raporu alınması, özellikle kadın hastalıkları 

ve kadınların özel ihtiyaçları doğrultusunda düzenli aralıklarla, hasta mahremiyeti de gözetilerek 

kadın doktor muayenesinin sağlanması, çocuk hastalıklarına karşı özel önlemlerin gözetilmesi, 

mümkün olması halinde GGM’deki genel sağlık taramaları, ilaç kullanımları, hasta izleme, acil 

durumlara müdahale ve hijyen kontrolü anlamında tam zamanlı bir hemşirenin görevlendirilmesi, 

ayrıca daha ağır hastalık hallerinde tam teşekküllü hastanede tedavi ve tedavi sonrası izleme 

konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekli görülmektedir.

8.2.4. Personel Durumu37

191. GGM’de bir müdür, dokuz göç uzman yardımcısı, dört sosyal çalışmacı, bir avukat, iki komi-

ser, otuz yedi polis memuru, iki temizlikçi görev yapmaktadır. İdare tarafından mevcut personel 

sayısının, hizmetlerin daha etkili sürdürülebilmesi bağlamında yetersiz olduğu ifade edilmiştir.

Göç İdaresinin kurulmasının ardından, konu merkezi düzeyde bu kuruma devredilmiş olmakla 

birlikte iller düzeyinde işlemler halen Yabancılar Şube Müdürlüklerince yürütülmeye devam et-

mektedir.

37 Bu başlıkta personel, nicelik, yeterlilik, eğitim olanakları gibi kriterler açısından değerlendirilmiştir.
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Çok sayıda farklı yaş, dil, din, etnik grup, cinsiyetten kişinin barındırıldığı merkezlerde başta ya-

şama hakkı olmak üzere kişilerin fiziksel ve psikolojik bütünlüklerinin korunması, olası işkence 

eylemleri ve kötü muameleyle mücadele, insanlık onuruna uygun koşulları sağlama anlamında 

yetkin, yeterli sayıda uzman personel istihdam edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Personel nitelik ve sayısı, ilgili ulusal ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilebilmesinde 

büyük bir önemi haizdir.

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü, Türkiye Raporu’nda bu hususa değinmiş, po-

lis memurlarına ve alıkonulma yerlerinde çalışan personel de dâhil olmak üzere göç alanında 

çalışan tüm memurlara yönelik insan hakları eğitimleri geliştirmesi ve yürütülmesi önerisinde 

bulunmuştur(prg. 144, 152).

Bu kapsamda; GGM çalışanlarına yönelik kapsamlı ve düzenli hizmet içi eğitimler aracılığıyla 

uluslararası insan hakları standartları ve ilkeleri, ulusal mevzuat, mülteci hakları, genel sağlık ve 

alıkonulan kişilere, özellikle kırılgan gruplara (çocuk, yaşlı, engelli gibi) yaklaşım tarzı gibi konular 

ele alınmalıdır. Bu konuda personele yönelik el kitapçıkları hazırlanması da mümkündür.

Ayrıca genel bir öneri olarak personel istihdamında cinsiyet temsiline ve farklı uzmanlık alanlarına 

yer verilmesine özen gösterilmesi önerilmektedir.

Merkezde teşkilatlanması tamamlanan Göç İdaresinin taşra yapılanmasının da en kısa sürede 

tamamlanması, yönetimin Emniyetten, bu birime kaydırılması için gerekli çalışmaların hızlandırıl-

ması da yürütülecek tüm hizmetlerin etkinliği anlamında kritik bir noktada durmaktadır.
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IX- SONUÇ

Rapor kapsamında yer verilen ulusal ve uluslararası mevzuat ve belgelerle, yabancılara yönelik 

alıkonulma yerlerinde gözetilmesi gereken koşullar, ilkeler ve yürütülmesi gereken hizmetler ay-

rıntılarıyla belirlenmiştir. Söz konusu belgelerin gereğinin yerine getirilmesi, AİHM kararları ile 

ilgili kurum ve kişilerce gerçekleştirilen inceleme ziyareti raporlarındaki saptama ve önerilerin 

yürütülecek çalışmalarda dikkate alınması, özellikle sınır dışı edilecek yabancıların insan hakları-

nın korunması ve gerçekleşmesi mümkün insan hakkı ihlallerinin önlenmesi anlamında zaruridir.

Özellikle Van Geri gönderme Merkezi özelinde, yaşanan L.T. olayı da göz önünde bulunduruldu-

ğunda, çocukların yüksek yararının gözetilmesi öneriler sıralamasında en üst sırada yer almak-

tadır.

Bu bağlamda, işbu raporda ortaya konulan tespitler doğrultusunda sıralanan önerilerin, ilgili 

bakanlık ve kamu kurumlarına tavsiye edilmesine, İnsan Hakları Kurulunun 18.12.2014 tarihli, 

2014/33 sayılı toplantısında, Selamet İLDAY’ın, raporun kapsam ve yöntemine ilişkin karşı oyu ve 

oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Başkan

Hikmet TÜLEN

Üye Üye Üye

Abdurrahman EREN Fatma BENLİ İrfan GÜVEN

Üye Üye Üye

Levent KORKUT Nihat BULUT Selamet İLDAY

Üye Üye

Yılmaz ENSAROĞLU Yusuf Şevki HAKYEMEZ
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VAN GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORUNA KISMİ 
KARŞI OY GÖRÜŞÜ

İNCEME RAPORUNUN AMACI VE OLAY

İnceleme; Afgan Sığınmacı, 17 yaşındaki Lütfullah Tacik’in Van Emniyet Müdürlüğünde gözaltında 

darp edilerek öldürüldüğüne ilişkin iddialar, Uluslararası Af Örgütü’nün acil eylem çağrısı ve 

ilgili otoritelerin, Lütfullah Tacik’in ölümü ile ilgili etkili, tarafsız ve bağımsız bir soruştur-

manın yürütülmesini ve mültecilerin haklarının uluslararası hukuk standartları çerçevesin-

de güvence altına alınmasını istemeleri üzerine başlatılmıştır. Bu amaçla Türkiye İnsan Hak-

ları Kurulu konuyu gündemine almış, Kurul üyeleri ve uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından 

Van Geri Gönderme Merkezinin 29/08/2014 tarihinde ziyaret edilmesi kararlaştırılmıştır.

Olay, Afgan uyruklu 21 kişinin Iğdır’da Jandarma tarafından yakalanmasıyla başlamıştır. Talimat 

üzerine 21 Afgan, daha önce yakalanan 14 kişiyle birlikte Van’daki Merkez’e getirilmiş, arala-

rında L.T.’nin de bulunduğu, yaşı 18’den küçük olduğu tespit edilenler, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına bağlı Çocuk Geri Gönderme Merkezine bırakılmıştır. Bilahare çocuklar, kemik testi 

yaptırılmak amacıyla, Yabancılar Şube’den gelen iki polis tarafından, işlemleri yapılmak üzere 

büyüklerin bulunduğu Geri Gönderme Merkezine getirilmiştir. Tanıkların ifadelerine göre bekleme 

sırasından polislerden biri L.T.’yi dışarı çağırmış, “neden yalan söylüyorsun” diyerek çocuğa tokat 

atmış, bunun üzerine çocuk düşerek kafasını yere vurmuştur. Lütfullah Tacik tokat yedikten sonra 

arkadaşlarının yanına dönerek, “Bana yaşını neden yalan söylüyorsun” diyerek beni dövdü demiş, 

başını masaya yaslamış, ağzından salya gelmiştir. Daha sonra çocuklar kemik testi için hastaneye 

götürülmüştür. Lütfullah Tacik Hastaneye getirildikten birkaç gün sonra ölmüştür. Ölüm nedeni 

henüz kesin olarak belirlenmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE KARŞI OY GEREKÇESİ

Rapordan beklenen; teferruata girmeden somut olayı bütün yönleriyle ortaya koymak, konuyla 

ilgili mevcut hukuki durumu belirlemek ve yapılması gerekenleri önem sırasına göre açıklamak 

olmalıdır.

Bu ilke ışığında rapora bakıldığında;

1-Yukarıda özetlenen inceleme konusu ve olaydan ayrılarak Van Geri Gönderme Merkezine iliş-

kin tespitlere, depo, televizyon odası ve avlusuna dair teferruata girilmiş olması (raporun 17-24 

sayfaları) doğru olmamıştır.
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2-Lütfullah Tacik, ülke sınırları içerisinde yakalandıktan sonra Van ilinde bulunan Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Geri Gönderme Merkezine (ÇOGEM) bırakılmış ve olayın vuku 

bulduğu tarihe kadar bu yerde kalmıştır. Yaşı küçük olan ve ÇOGEM’de kalan Lütfullah Tacik ola-

yından hareketle çocukların barındığı Çocuk Geri Gönderme Merkezinde yeterli hiçbir araştırma 

yapılmamış, çocukların bulunduğu şartlar araştırılmamıştır.

3- Raporda AİHM kararlarından örneklere, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin Türkiye 

ziyaretine ilişkin tespitlerine, B.M. Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünün açıklamaları-

na, CPT Türkiye raporuna, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonun raporlarına çok geniş bir 

biçimde yer verilmiştir. Ancak bu karar ve raporlardan yapılan alıntıların çoğu konuyla yakından 

bağlantılı değildir. Raporda yer almalarının hiçbir anlamı olmadığı gibi raporu şişirmekte konuyla 

bağlantı kurulmasını güçleştirmektedir.

SONUÇ

1-Raporun Lütfullah Tacik olayının gerçekleşme biçiminin tespitine, bu konuyla sınırlı olmak üzere 

yapılan değerlendirmelere, konuyla ilgili mevzuat açıklamalarına, örnek olarak verilen AİHM ka-

rarlarına aynen katılıyorum. İtirazım yoktur.

2-Ancak yukarıda ayrıntılı bir biçimde açıklamaya çalıştığım gibi raporda inceleme konusu ve 

olaydan ayrılarak gereksiz ayrıntıya girilmesi, yeni yapılan Geri Gönderme Merkezi binasındaki 

bazı eksikliklere önem atfedilmesi, gereksiz yapılan ziyaretlere yer verilmesi, olayla ilgisi kuru-

lamayan bazı AİHM kararlarından örneklere, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin Türkiye 

ziyaretine ilişkin tespitlerine, B.M. Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünün açıklamalarına, 

CPT Türkiye raporuna, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonun raporlarına çok geniş bir bi-

çimde yer verilmesine katılmadığımı bildiririm.

3-Karşı oyumun raporda aynen yayınlanmasını saygıyla arz ederim.

SELAMET İLDAY

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYESİ 
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