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T.C. İltica ve Göç ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Mevzuatı Uygulama 

Bürosu Tarafından 3 Mart 2010 Tarihinde Paylaşılan “İltica Kanunu” ve 

“Yabancılar Kanunu” Tasarı Taslakları ve Madde Başlıkları Üzerine Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Tarafından 

Hazırlanan Değerlendirme Raporu∗

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri bir iltica kanunu olmamıştır. İltica konusu 

uzun  yıllar  1934  yılında  çıkan  İskân  Kanunu’nda  göç  konusu  ile  birlikte  düzenlemiş,  1994 

yılından  sonra  ise  evrensel  bir  insan  hakkı  olan  iltica,  kanun  yerine  bir  yönetmeliğe  konu 

olmuştur. Değerlendirmeye  konu bu  tasarı  taslağı  yasalaştığı  takdirde Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde bir  ilk gerçekleşecektir. Bir  iltica kanunun  çıkması Türkiye’de uluslararası koruma 

bekleyen  yaklaşık  18,000  sığınmacı  ve  mülteci  kadar,  1951  Cenevre  Sözleşmesi’ne  göre 

mülteci  kategorisine  girmese  de,  ülkesine  insan  hakları  hukuku  açısından  haklı  sebeplerle 

dönemeyecek  durumda  olan  sayısı  belirsiz  binlerce  göçmen  açısından  da  büyük  önem 

taşımaktadır. 

Ağustos, 2009 verilerine göre; Türkiye’de 6976 kişi sığınmacı, 10,667 kişi  ise mülteci 

statüsü altında uluslararası koruma beklemektedir.1 Her ne kadar  ikinci rakam, 1951 tarihli 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ndeki tanıma uygun olarak mülteci 

statüsü  değerlendirmesi  süreci  sonunda  uluslararası  korumaya  hak  kazanmış  grubu  ifade 

etmekteyse  de,  bu  kişiler  Türkiye’de  mülteci  olarak  tanınmadıkları  için  üçüncü  bir  ülke 

tarafından kabul edilmeyi ve uluslararası hukuk tarafından kendilerine sözleşme  ile tanınan 

haklarını  kullanmayı  beklemektedirler.  Ancak  bu  rakamlar  buz  dağının  görünen  yüzüdür. 

Türkiye’nin İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya 

Karşı Sözleşme’nin 19. Maddesi kapsamında periyodik inceleme nedeniyle 2010 yılı içerisinde 

 
∗ Bu Rapor, AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İnsan Hakları Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Cavidan 
Soykan tarafından kaleme alınmıştır.  

1Bu rakamlar, raporun yazarı tarafından BMMYK Türkiye Temsilciliği’ne 17.08.2009 tarihinde gerçekleştirilen 
ziyaret sonucu elde edilmiştir. 
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görüşülmek üzere Birleşmiş Milletler  İşkenceyi Önleme Komitesi’ne sunduğu ülke raporuna 

göre,  2003‐2008  yılları  arasında  Türkiye  sınırları  dahilinde  300,000  “kaçak  göçmen” 

yakalanmıştır. 2009’un  ilk dört ayı  içerisinde yakalan göçmen sayısı  ise 9,429’dur. 2008 yılı 

içerisinde yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğunu ise Afganistan, Pakistan, Irak ve Filistin 

uyruklular  oluşturmaktadır.2  Bu  yakalanan  göçmenlerin  içerisinde  kaçının  uluslararası 

korumaya  ihtiyacı  olduğu  ve  kaçının  bu  korumaya  yakalandıktan  sonra  erişebildiği  ise 

bilinmemektedir. 

Sığınmacılar dünyadaki göçmenlerin özel bir korumaya ihtiyacı olan küçük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Ancak günümüzde sığınmacıların bir ülkeden diğerine değişik sebeplerle yer 

değiştiren  göçmenlerle  birlikte  yolculuk  etmesi,  onların  ekonomik  sebeplerle  göç  eden  ve 

korumaya  ihtiyacı  olmayan  bu  grupla  aynı  kategoride  değerlendirilmesine  yol  açmaktadır. 

Ülkelerini yasal yollardan terk etme imkanı olmayan ya da yasal yollara başvurmaya vakit bile 

bulamadan acilen ülkelerinden kaçmak zorunda kalan sığınmacılar, diğer göçmenlerle birlikte 

giderek  daha  fazla  kaçakçılara  ve  riskli  yollara  başvurur  olmuşlardır.  Bu  durum,  sınırlarını 

ekonomik amaçlı göçmenlere karşı korumaya çalışan devletlerin geliştirdiği birtakım göç ve 

sınır  yönetimi mekanizmalarının  kimi  zaman  sığınmacıların  aleyhine  sonuçlar  doğurmasına 

neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bu sorunu tanımlayarak, 

karışık  göç  akımlarına maruz  kalan  Türkiye  gibi  devletler  için  on  aşamalı  bir  eylem  planı 

tasarlamıştır.3  Türkiye’nin  göç  ve  iltica mevzuatı  yenilenirken,  bu  eylem  planının  dikkate 

alınması  gerekmektedir.  Bu  plana  göre,  Türkiye  gibi  karışık  göç  akımlarına  maruz  kalan 

ülkelerin,  sığınmacıları  ülkeye  girdikleri  noktada  tanımlayacak  “koruma‐hassas  ülkeye  giriş 

sistemleri”  geliştirmeleri  gerekmektedir.  Bu  anlamda  sınır  görevlilerin  genel  bir  eğitimden 

geçirilmesi  ve  iltica  başvurularını  nasıl  cevaplandıracakları  konusunda  açık  talimatlardan 

yararlandırılmaları  gerekmektedir.  Böylelikle  sığınmacı  olmasa  bile  insan  ticareti 

 
2 UN, Committee against Torture, The third periodic report of Turkey, CAT/C/TUR/3, (26 Ocak 2010), para. 18‐
20. 
 

3 UNHCR (2007), “ Refugee Protection and Mixed Migration: A 10‐Point Plan of Action”. 



3 

 

                                                           

mağdurlarının  ya  da  refakatsiz  küçüklerin  de  ülkeye  girişte  kolayca  tanınması  ve  gerekli 

korumadan yararlandırılması sağlanmış olacaktır.4

Bu  değerlendirme,  Yabancılar  Kanunu  tasarı  taslağı’nın  sadece  madde  başlıklarını 

içermesi nedeniyle,  İltica Kanunu  tasarı  taslağı üzerine hazırlanmıştır. Ancak yukarıda  ifade 

edilen  karışık  göç  akımları  içerisinde  sığınmacıların  tanınabilmesi  hususu  ile  ilgili  olarak 

hazırlanacak Yabancılar Kanunu Tasarı’sında şu noktaların mutlaka dikkate alınması gerekir:  

1. Taslakta  yer  alan  “Düzensiz  Göç”  başlıklı  beşinci  bölümdeki  maddeler 

düzenlenirken, mutlaka sığınmacı durumunda olup, ülkeye girişte  iltica talebinde 

bulunanlar  için  1951  Cenevre  Sözleşmesi’nin  33. Maddesinde  düzenlenen  “geri 

göndermeme”  ilkesine  ve  31. Maddesinde düzenlenen  yasal olmayan  yollardan 

ülkeye giriş yapan sığınmacıların cezalandırılmayacağına dair ilkeye sıkı sıkıya bağlı 

kalınacağı vurgulanmalıdır. 

2. Taslakta “Sınırdışı İşlemi” başlığı altında düzenlenen altıncı bölümde, idari gözetim 

mekanizması  düzenlenmiştir.  Ülkeye  yasal  olmayan  yollardan  giriş  yapan  ve 

üzerinde  kendini  tanıtacak  bir  kimliği  bulunmayan,  Türkçe  bilmediği  için  iltica 

talebini yetkililere  iletemeyecek durumda olan bir sığınmacının düzensiz göçmen 

olarak değerlendirilip  idari gözetime tabi tutulması  ihtimali her zaman vardır. Bu 

gibi  durumlar  için  bu  bölümde,  idari  gözetim  altındayken  iltica  talebinde 

bulunmak  isteyen  sığınmacıların başvurularının yetkililerce dikkate alınacağı açık 

bir  şekilde  belirtilmelidir.  Uluslararası  insan  hakları  ve mülteci  hukukuna  göre 

sığınmacılar  gözaltına  alınamazlar.  BMMYK  ölçütlerine  göre  gözaltı;  dar  bir 

şekilde  sınırlandırılmış  ya  da  kısıtlanmış  bir  alanda  kapatılmayı  ifade  eder  ve 

hapishane, kapalı kamp, gözaltı mekanları ya da havaalanı transit bölgeleri gibi 

dolaşım  özgürlüğünün  büyük  ölçüde  kısıtlandığı  ve  bu  kısıtlı  alandan 

kurtulmanın  tek  yolunun  ülkeyi  terk  etmek  olduğu  durumları  içerir.5  İdari 

 
4 Ibid., 3. 

5 UNHCR’s Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum Seekers, 1999,  
3.  
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gözetim de bir gözaltıdır ve sığınma başvurusu yapmış bir kişinin idari gözetiminin 

derhal sonlandırılacağı açıkça düzenlenmelidir. 

Düzensiz  göçmenlerin  özgürlüğünden  yoksun  bırakılması  konusunda  da  bir  dizi 

uluslararası ölçüt kabul edilmiştir. Her şeyden önce düzensiz göçmenlerin topluca 

sınırdışı edilmesi yasaklanmıştır. Gözaltı uygulaması düzensiz göçmenler  için son 

çare olarak uygulanmalı ve uzun süreli olmamalıdır. Göçmenler hükümlüler ile ayrı 

mekanlarda  tutulmalı,  çocukların  ve  hassas  grupların  (hamile  kadınlar,  çocuklu 

kadınlar,  yaşlılar  ve  özürlüler)  gözaltına  alınmasından  mümkün  olduğunca 

kaçınılmalıdır.  Özgürlüğünden  yoksun  bırakılanların  istedikleri  bir  kişiye  (STK 

görevlisi,  avukat,  aile  üyesi,  BMMYK  görevlisi)  erişimi  mutlak  sağlanmalıdır. 

Gözaltı  yargısal  denetime  tabi  olmalı,  gerekli  durumlarda  göçmene  tercüman 

desteği  verilmeli  ve  anlayabileceği  bir  dilde  tutulma  nedeni  ve  gözaltına  itiraz 

yolları  kendisine  aktarılmalıdır.  Ve  bu  durumdan  göçmenin  uyruğunu  taşıdığı 

ülkenin  elçiliği  haberdar  edilmelidir.  Yasa  hazırlanırken,  düzensiz  göçmenlerin 

gözaltına  alınmasına  ilişkin  hususlarla  ile  ilgili  Avrupa  Konseyi  belgelerine 

bakılabilir.6

Avrupa Konseyi  İnsan Hakları Komiseri  Thomas Hammerberg’in  geçtiğimiz  Temmuz 

ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonucu yayınlanan Mülteci ve Sığınmacıların  İnsan 

Hakları adı altındaki rapora göre, Türkiye’de Avrupa ülkelerinden başvuru yapıp 1951 tarihli 

Cenevre  Sözleşmesi  kapsamında mülteci olarak  tanınmış  “43”  kişi bulunmaktadır.7 Türkiye 

tarihsel olarak  sözleşmeye ek New York Protokolünü onayladığı 1968  yılından beri Avrupa 

ülkelerinden  sığınmacı  akınlarına  maruz  kalmıştır.  Bu  durumun  son  örneği  1990’lı  yıllar 

sonunda ülkemize gelerek koruma talebinde bulunan ancak “misafir” statüsü altında tolere 

edilen Çeçenler’dir. Öyle anlaşılmaktadır ki, Türkiye Cumhuriyeti 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne 

coğrafi kısıtlama getirmiş olsa da, Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak Avrupalı sığınmacılara 

 
6  “Safeguards  for  Irregular migrants  deprived  of  their  liberty”,  CPT/Inf  (2009)  27,  19.  General  Report,  CPT 
Standards,  COE;  “The  Human  Rights  of  Irregular  Migrants  in  Europe”,  Commissioner  for  Human  Rights 
CommDH/Issue  Paper  (2007)1,  COE;  “Human  Rights  of  Irregular Migrants”,  Report  by  the  Committee  on 
Migration, Refugees and Population, Doc. 10924, (4.5.2006). 

7 “Human Rights of Asylum Seekers and Refugees”, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human 
Rights of the Council of Europe, 2009, para. 17. 
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karşı  yerine  getirmesi  gereken  yükümlülüklerini  bile  kimi  zaman  politik  nedenlerle  yerine 

getirmekten kaçınmıştır. 

Mevcut  İltica  Kanunu  tasarı  taslağının  da  ne  yazık  ki  1951  Cenevre  Sözleşmesi’nin 

onaylandığı yıllarda hâkim olan güvenlik ve milliyetçilik kaygılarına sahip çıkan ve bu kaygıları 

devam  ettiren  bir  anlayış  ile  hazırlandığı  görülmektedir.  Böyle  bir  anlayışa  sahip Dünyada 

Türkiye  hariç  sözleşmeye  taraf  sadece  üç  ülke  kalmıştır.  Değerlendirmenin  başında  ifade 

edilen  sığınmacı  ve  düzensiz  göçmenlere  ilişkin  verilere  bakıldığında  bile  görülecektir  ki, 

Türkiye’de  şu  anda en  çok  korumaya  ihtiyacı olan  grup Avrupa dışındaki ülkelerden  gelen 

sığınmacılardır. Özellikle Afganistan’daki  gelişmeler  hala  refakatsiz  pek  çok Afgan  çocuğun 

küçük  yaşlarda  ülkelerini  terk  ederek,  kendilerine  güvenli  bir  sığınma  ülkesi  araması  ile 

sonuçlanmaktadır. Mevcut göç yolları Türkiye üzerinden Avrupa ülkeleri olan bu  refakatsiz 

küçükler  her  yıl  ya  ülkemizde  ya  da  eğer  yasa  dışı  yollardan  geldikleri  Türkiye’yi 

yakalanmadan  geçmeyi  başarabilirlerse  bir  Avrupa  ülkesinde  sığınma  aramaktadırlar. 

Irak’taki  politik  durum  ise  halen  BMMYK  Türkiye  ofisinin  Iraklı  sığınmacılar  için  Amerika 

Birleşik Devletleri ile anlaşmalı özel bir yerleştirme programı yürütmesine neden olmaktadır. 

İran’dan  kaçan  rejim  mualifleri  ya  da  LGBT  sığınmacıların  ilk  durağı  ise  yine  Türkiye 

olmaktadır. Durum böyle iken ve Türkiye neredeyse hiç bir gelişmiş Batılı ülke vatandaşından 

sığınma başvurusu almazken (bu konuda İçişleri Bakanlığı tarafından kamu ile paylaşılmış bir 

veri  yoktur)  Türkiye  Cumhuriyeti  tarihinde  ilk  defa  çıkacak  bir  iltica  kanunun  coğrafi 

kısıtlamayı koruyarak çıkacak olması son derece şaşırtıcı ve kaygı vericidir. 

Bu  kısıtlamanın  korunması durumunda, Avrupa dışındaki bir ülkeden 1951 Cenevre 

Sözleşmesi’ndeki  haklı  beş  sebepten  biri  nedeniyle  zulme  uğrama  korkusu  ile  kaçan  bir 

sığınmacı,  mülteci  statüsü  kazanabilmek  için  gerekli  koşulları  sağlamasına  rağmen,  sırf 

Türkiye’ye  sığınmış  olması  nedeniyle  “uluslararası  mülteci  koruması”ndan  

yararlanamayacaktır. Halbuki aynı sebepten zulüm korkusu  ile bir Avrupa ülkesinden kaçan 

bir diğer sığınmacı Türkiye tarafından mülteci olarak tanınacak ve uluslararası korumaya hak 

kazanacaktır. 

   İltica  Kanunu  tasarı  taslağında  Avrupa  dışındaki  ülkelerden  iltica  başvurusunda 

bulunanlara karşı nasıl bir koruma yoluna gidileceği henüz netleştirilmemiştir. Halen BMMYK 

ile  birlikte  sürdürülen  ikili  paralel  mülteci  statüsü  belirleme  sisteminin  devam  ettirilip 
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ettirilmeyeceği açıklığa kavuşturulmamıştır. Ancak taslakta 3. Bölüm altında Avrupa Ülkeleri 

Dışından Gelenler adı altında bir bölüm olması, bu alanın kanun taslağında düzenleneceğini 

göstermektedir. Korumaya kesinlikle en çok  ihtiyacı olan bu grup  için yapılması gereken de 

budur. 

Bu  tasarı  taslağında  sadece  “ikincil  koruma  statüsü”  altında  Avrupalı  olmayan 

sığınmacıların durumu nettir. En azından Avrupalı olmayan sığınmacılar, Türkiye’de mülteci 

statüsü  kazanabilme  koşulunu  karşılayamazlarsa  (mevcut  tasarı  taslağı  buna  izin 

vermemektedir), ikincil koruma için gerekli koşulları sağlamaları durumunda ikincil korumaya 

hak kazanabileceklerdir. Ancak uluslararası koruma başvurusu mevcut taslağa göre otomatik 

olarak  reddedilecek  Avrupalı  olmayan  bir  sığınmacının,  ikincil  korumaya  ayrıca  başvurup 

başvuramayacağı belli değildir. 

Uluslararası  insan  hakları  mekanizmaları  ve  sözleşmelerindeki  normlar  taraf  bir 

devletin  toprakları  ya  da  yargı  yetkisi  içerisindeki  herkese  uygulanır.  Bu  anlamda   

sığınmacılar  da  en  az  vatandaşlar  kadar  temel  insan  haklarına  sahiptirler.  “Bireysel  İltica 

Sistemleri  Çerçevesinde Muamele  Standartları  Dahil  Olmak  Üzere  Sığınmacıların  Kabulü” 

başlıklı BMMYK  görüşüne  göre8;  sığınmacılar  arasında menşe  ülke  nedeniyle  temel  haklar 

açısından ayrım yapılmamalıdır. Bu kapsamda, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 14. Maddesi ve BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 2. Maddesi de, 

ayrımcılığı yasaklamıştır. Taslakta uluslararası koruma statüsünden yararlananlar (bu grubun 

içinde  Avrupalı  sığınmacılar  ve  ikincil  korumaya  tabi  olacaklar  bulunmaktadır)  ve  diğerleri 

(Avrupalı olmayan sığınmacılar) şeklinde bir ayrım yapılmıştır. Kanun tasarısı taslağında eğer 

başvuru  ve mültecilerin ülkeye  kabulü  aşamasında böyle bir  ayrım  yapılıyor  ise bu durum 

hem  insan  hakları  hem  de mülteci  hukuku  açısından  kabul  edilemez.  Zira  her  sığınmacı 

mülteci  olma  potansiyeli  taşır  ve  başvurusu  değerlendirilip  hakkında  bir  karar  verilinceye 

kadar  ülkesine  geri  gönderilemez  (Sözleşme  madde.  33)  ve  sığınılan  ülkenin  koruması 

altındadır.  Bu  temel  ilke  ve  temel  insan  hakları  kabul  aşamasında  bütün  sığınmacılar  için 

nereden geldiklerine bakılmaksızın geçerli olmalıdır. 

 
8 UNHCR, “Reception of Asylum Seekers, including Standards of Treatment, in the Context of Individual Asylum 
Systems”, Global Consultations on International Protection, UN Doc. EC/GC/01/17 (4.09.2001) 



7 

 

                                                           

Halen  uygulanan  1994  Yönetmeliği’nde,  Avrupalı  olanlar  ve  olmayanlar  arasında  

“sığınmacı” ve “mülteci” adı altında uluslararası hukukla örtüşmeyen bir ayrıma gidilmiş de 

olsa, haklar ve iltica prosedürü açısından iki grup arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır.  

Bu nedenle  tasarının “Genel Hükümler, Uluslararası Koruma Başvurusu” başlığının Avrupalı 

olmayan sığınmacıları da kapsayacak şekilde değiştirilmesi gerekir. Ülkeye kabule ilişkin genel 

hükümler ve özellikle “geri göndermeme” yasağı tüm sığınmacılar için geçerli olmalıdır. 

Yine  benzer  şekilde  Türkiye’ye  iltica  başvurusunda  bulunmuş  sığınmacıların,  tasarı 

taslağında  sayılan  bazı  haklar  ve  “yükümlülükler”  bakımından  Avrupalı  olan  ve  olmayan 

şeklinde bir ayrımla  farklı bir muameleye  tabi  tutulacak olması ayrımcılık yasağına aykırıdır 

(Sözleşme madde. 3). Her ne kadar 1951 Cenevre Sözleşmesinde düzenlenen hakların çoğu 

mülteci statüsüne dair olsa da, yasal olarak ikamete doğrudan bağlı olmayan hükümler, en 

temel insan haklarına ve insani bir muameleye de haiz olan sığınmacılara da uygulanacaktır. 9 

Bu  anlamda  örneğin  1951  Sözleşmesi’nin  22.  Maddesinde  düzenlenen  eğitim  hakkı  eşit 

şekilde hem mülteciler hem de  sığınmacılar  için geçerlidir. Taslak  tasarı haline getirilirken, 

mutlaka  bu  hususun  göz  önünde  buludurulması  ve  1951  Cenevre  Sözleşmesi’nde  hem 

mülteciler hem de sığınmacılar için ortak olan hakların tasarıda farklı şekillerde düzenlenmesi 

önlenmelidir. 

  Tasarı taslağı genel  itibariyle, Türkiye’de neredeyse var olmayan bir gruba, Avrupalı‐

mültecilere  hizmet  etme  amacıyla  hazırlanmıştır.  Bu  nedenle, mevcut  haliyle  yasalaşması 

durumunda  Türkiye  için  bürokratik  bir  emek  ve  zaman  kaybından  başka  bir  anlam  ifade 

etmeyecektir.  

“İltica Kanunu” Tasarı Taslağındaki Diğer Olası Sorun Alanları; 

1. Taslakta Uluslararası Koruma Başvurusu başlığı  altında  geçen biyometrik  verilerden 

ne  kastedilmektedir?  Eğer  söz  konusu  veriler  parmak  izi,  göz  retinası  gibi  verileri 

içerecekse,  bu  verilerin  kimlerle  ve  ne  şekilde  paylaşılacağı  ve  gizliliği  konusu  da 

düzenlenmelidir.  

 
9 Ibid., 1. 
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2. Yine  bu  başlık  altında  geçen  hürriyeti  kısıtlananların  başvurusu  kısmında, mutlaka 

BMMYK Türkiye temsilciliğinin bu kişilere herhangi bir izne gerek olmadan erişiminin 

mümkün olacağı düzenlenmelidir. 

3. 1951  Cenevre  Sözleşmesi’nin  31.  Maddesinde  düzenlenen,  sığınmacıların  yasal 

olmayan  yollardan  sığınma  ülkesine  girişinin  ve  o  ülkede  bulunmalarının 

cezalandırılmaması gerektiği yönündeki ilke başvuru kısmına mutlaka eklenmelidir.  

4. Güvenli  Üçüncü  Ülke  Kavramı:  Normalde  bir  ülke  kendi  sınırları  veya  yargı  yetkisi 

içerisinde yapılmış olan iltica başvurularını değerlendirmek zorundadır. 1951 Cenevre 

Sözleşmesi bunu gerektirir.  

 “Güvenli Ülke” kavramı mülteci hukukunda bir  sığınmacının kaçış ülkesinden  sonra 

geldiği başka “güvenli” bir ülkede etkili korumaya imkanı olduğu halde, orada başvuru 

yapmayıp,  bir  başka  ülkede  iltica  başvuru  yapması  halinde,  sığınmacıyı  bulunduğu 

ülkeden  söz  konusu ülkeye  geri  göndermek  için  kullanılan bir  kavramdır. Böylelikle 

sığınmacıyı topraklarında barındıran devlet sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünden 

bir  anlamda  kurtulmuş  olur.  Bu  kavram  hızlandırılmış  prosedürleri  ve  geri  kabul 

anlaşmalarını  beraberinde  getirir  ve  sığınmacının  ilticaya  ilişkin  itiraz  hakkını  da 

ortadan kaldırır. Sığınmacıyı güvenli üçüncü bir ülkeye “geri gönderecek” olan devlet 

iltica başvurusunun esasına girmez.10  

“Güvenli  üçüncü  ülke”  kavramı  ilk  kez  Avrupa’da  kullanılmış  ve  yakın  zamanda  da 

ulusüstü AB iltica hukukunun bir parçası olmuştur. Bu kavram, güvenli menşe ülke ve 

ilk  iltica ülkesi gibi kavramlarla birlikte Avrupa Birliği  sınırları  içerisinde birden  fazla 

ülkede  başvuru  yapan  ve  yer  değiştiren  sığınmacıların  önüne  geçmek  için  kabul 

edilmiştir. 

Her  ne  kadar  devletler  iltica  hakkını  kullanan  her  sığınmacıyı mülteci  olarak  kabul 

etmek  yükümlülüğü  içerisinde olmasalar da, 1951 Cenevre  Sözleşmesi  gereği,  “geri 

göndermeme  ilkesi”  ile de bağlıdırlar. Ve bu  ilke taraf devlet  için; topraklarına adım 

atmış bir sığınmacıyı başvurusunu değerlendirmeden, onu zulmünden kaçtığı ülkeye 

                                                            
10 Goodwin‐Gill, G. S.; McAdam, J.(2007) The Refugee in International Law, Oxford Publications, 392. 
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ya  da  zulmünden  kaçtığı  ülkeye  geri  gönderilmesini  engelleyecek  etkili  korumaya 

sahip  olmayan  bir  diğer  ülkeye  geri  göndermesini  yasaklar.  Bu  durumda,  “güvenli 

üçüncü  ülke”  kavramını  iltica  hukukunda  kabul  edecek  ve  uygulayacak  olan  bir 

devletin  güvenli  ülke  olarak  kabul  edeceği  ülkelerin  en  temel  insan  hakları 

mekanizmalarına  ve  tabii  ki  başta  1951  Cenevre  Sözleşmesi  olmak  üzere, mülteci 

hukukunun temel belgelerine taraf olduklarından emin olması gerekir. Ancak bu koşul 

bile güvenli üçüncü ülke  sıfatını kazanmak  için yeterli olmayabilir. Kimi  sığınmacılar 

için güvenli olan bir ülke kimi  sığınmacılar  için  türlü nedenlerle güvenli olmayabilir. 

Söz  konusu  sığınmacının  profili,  menşe  ülkesi,  vakasının  özellikleri  göz  önünde 

bulundurulmalıdır.  Ayrıca  güvenli  ülkede  aynı  standartlarda  “etkili  bir  koruma”dan 

yararlanacağı,  hayatına  yönelik  bir  tehdidin  bulunmadığı,  kötü muameleye maruz 

kalmayacağı, ülkesine geri gönderilmeyeceği,  sınırdışı edilmeyeceği, keyfi ve  süresiz 

olarak  özgürlüğünden  yoksun  bırakılmayacağı,  aile  birliğinin  ve  bütünlüğünün 

korunacağı, eğer özel bir muameleye ihtiyacı var ise (yaş ve cinsiyet nedeniyle) bunun 

sağlanacağı garanti altına alınmalıdır. 11

Bu  kavramın  kanunda  yer  alacak  olması  durumunda  akla  birtakım  sorular 

gelmektedir? Hızlandırılmış  iltica  prosedürü  kanunda  yer  alacak mıdır?  Söz  konusu 

güvenli üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapılacak mıdır? Hangi ülkeler hangi 

ölçütlere göre güvenli üçüncü ülke olarak kabul edilecektir? Güvenli üçüncü ülkeden 

geliyor olma kararlarına karşı itiraz ve yargı yolu açık olacak mıdır?  

5. Sığınmacılar  gözaltına  alınamaz.  Özellikle  hassas  grupların  gözaltına  alınmaması 

gerekir. Bu mülteci hukukunun genel bir  ilkesidir.12 Gözaltı ancak zorunluluk halinde 

uygulanabilir. (Bu zorunluluğun tanımı için EXCOM’un 44 sayılı kararına bakılabilir 13) 

Buna göre, sığınmacılar ancak  şu durumlarda gözaltına alınabilir; a) kimlik  tespiti b) 

iltica başvurusunun ya da mülteci statüsü talebinin dayandığı unsurları tespit etmek 

 
11 Bu koşullar için bkz. EXCOM Conclusion No. 58 (1989), No. 15 (1979) and “UNHCR Note on International 
Protection”, UN Doc. A/AC.96/914 (7.9.1999).  

12 UNHCR’s Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum Seekers, 1999,  
1.  

13 EXCOM Conclusion No. 44, Detention of Refugees and Asylum Seekers (1986). 
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c)  sığınmacıların  seyahat  ve/veya  kimlik  belgelerini  tahrif  ettikleri  ya  da  devlet 

görevlilerini  yanıltmak  için  sahte  evrak  kullandıkları  iltica  başvurularında  d)  ulusal 

güvenlik ve kamu düzenini korumak için. 

Her  ne  kadar  tasarı  taslağında  ismi  değiştirilmiş  de  olsa  “idari  gözetim”  de  bir 

gözaltıdır. Bir istisna olarak idari gözetim düzenlenecek ise, idari gözetim maddesinde 

önce bu gözaltının bir  tanımı  yapılmalı  (Kabul ve barınma merkezlerinde de gözaltı 

uygulanacak  mı?)  daha  sonra  süresi,  koşulları  ve  ne  zaman  sona  ereceği  açıkça 

belirtilmelidir.    İtiraz  hakkı  altında  gözaltı  kararına  itiraz  hakkı  da  düzenlemeli  ve 

gözaltı  kararının  yazılı  olarak,  sığınmacıya  anlayabileceği  bir  dilde  yazılı  olarak 

verileceği hükme bağlanmalıdır. Gözaltına alınanların mutlak olarak sağlık kontrolüne 

tabi olacağı ve gözaltı kararının yargı denetimine tabi olacağı düzenlenmelidir. 

6. Refakatsiz çocukların idari gözetime tabi tutulamayacağı kural olmalıdır.14 

7. Gönüllü Geri Dönüş’ten neyin kastedildiği çok açık olmalı  idari gözetim aşamasında, 

iltica  başvurusunun  (esası)  değerlendirilmeden  ve  yapıldıysa,  itiraz  hakkı  tamamen 

tüketilmeden  “sığınmacılar”  için  gönüllü  geri  dönüş  bir  seçenek  olarak 

sunulmamalıdır.  

8. Kabul,  barınma  ve  idari  gözetim  merkezlerinde  çalışan  personel  sivil  olmalı,  bu 

merkezlerde  kalan  sığınmacıların  avukata,  adli  yardıma  ve  STK’lara  erişimi  açık 

olmalıdır. 

9. Kabul, barınma ve idari gözetim merkezlerinde çalışacak personelin niteliğini belirten 

bir hüküm tasarı taslağına eklenmelidir. 

10. Mülteci potansiyel vatandaş demektir.  İltica kanunları ya da daha ziyade vatandaşlık 

kanunları mültecilerin  ne  şekilde  vatandaşlığa  alınacağını  belirten  hükümler  içerir. 

Türkiye’de  en  son  çıkan  5901  sayılı  Türk Vatandaşlığı  Kanunu’nda15  bu  konuda  bir 

 
14 UNHCR, “Reception of Asylum Seekers, including Standards of Treatment, in the Context of Individual Asylum 
Systems”, Global Consultations on International Protection, UN Doc. EC/GC/01/17 (4.09.2001), 8. 

 

15 RG Sayısı: 27256 (12.06.2009) 
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hüküm  bulunmamaktadır.  Tasarı  taslağı  da  entegrasyona  dair  bir  hüküm  olarak, 

sadece Toplumla Uyum Programları’ndan  söz etmektedir. Mültecilerin  vatandaşlığa 

alınabilmesi  için  gerekli  yasal  değişikliğin  de  İltica  ve  Göç  ve  İdari  Kapasitesini 

Geliştirme  ve  Mevzuatı  Uygulama  Bürosu  tarafından  mutlaka  değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

 


