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İSTANBUL VALİLİĞİNİN İSTANBULDA YAŞAYAN YABANCILARIN GERİ GÖNDERİLECEĞİNE İLİŞKİN 
YAPILAN AÇIKLAMASI VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN RAPOR 

 
 
GİRİŞ  
 
 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 11.04.2013 tarihinde yayımlanmış ve 
hükümlerinin 1 yıl sonra yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır. Kanun ile birlikte 100 yılı aşkın süredir 
Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar İltica ve Hudut Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen göç 
faaliyetleri, yeni kanunla birlikte yeni kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş, ancak 
geçiş süreci oldukça sancılı geçmiştir. 18.05.2015 tarihine kadar taşra teşkilatında polisler görevlerini 
sürdürmüş ve Ankara’daki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında anlayış farklılığı nedeni ile çatışma 
olmuş, yeni kurum entegrasyon ve sürecin iyileştirilmesi konusunda yetersiz kalmıştır. En önemlisi 
emniyetin kullandığı “polnet” sisteminden “göçnet” sistemine veri aktarımı noktasında sıkıntılar 
yaşanmış ve binlerce yabancı ikamet izni randevusu alamadığı için yasal durumunu bozmuştur.  
  
 Bilindiği üzere Suriye’de 2011 yılının Mart ayı itibari ile iç karışıklıklar başladığında Türkiye 
resmi otoritelerinin resmi öngörüsü, muhalif hareketin 3-4 ay içerisinde rejimi devireceği ve gelen 
mültecilerin geri döneceği idi. Bu doğrultuda uzun süre ülkeye girişlerde açık kapı politikası 
uygulanırken ülkeye giriş yapan Suriyeliler kayıt alına alınmamış, kimlik ya da ikamet izni verilmemiş; 
kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürmeleri beklenmiştir. Ancak sürecin uzaması sonrasında 
muhtevası gizli ve kamuya açık olmayan, 30.03.2012 tarihli “Türkiye'ye Toplu sığınma amacıyla gelen 
Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nde ikamet eden vatansız 
kişilerin kabulüne ve barındırılmasına ilişkin Yönerge” hükümlerine göre pasaportu bulunan 
Suriyelilere eski emniyet döneminde defter olarak verilen mavi kapaklı oturma izni verilmiştir. 
Sonrasında 22.10.2014 tarihinde yürürlüğe giren, “Geçici Koruma Yönetmeliği” ile pasaportu olsun 
veya olmasın Türkiye’de bulunan ve talep eden tüm Suriyelilere beyaz kimlik olarak bilinen ve 98 
numaralı kimlik numarası ile başlayan biyometrik kayıtlı (parmak izi ve resimli) kimlik verilmiştir. 
Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması uyarınca yürürlüğe giren Suriye vatandaşlarından vize 
muafiyetinin kaldırılması ve istizanlı vize uygulaması başlatılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin 08.01.2016 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda 3. güvenli ülkeden giriş yapan 
Suriye uyruklu yabancıların geriye dönük olarak geçici koruma belgeleri (beyaz kimlik) iptal edilmiş, 
ancak devam eden süreçte yaşanan mağduriyetler nedeni ile kısa sürede bu uygulamadan 
vazgeçilmiştir. Yine Avrupa Birliği, Türkiye’de yaşam haklarını güvence altına alan ve savaş 
koşullarından uzaklaşan Suriyelilerin Avrupa kıtasına ölümü göze alarak gelmek istemelerinin 
sebebinin Türkiye’de çalışma izni ve haklarının verilmemiş olmasını gerekçe göstererek Geri Kabul 
Anlaşması imzalanması sonrasında “2016/8375 sayı ve 11.01.2016 tarihli Geçici Koruma Sağlanan 
Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik “ hükümleri uyarınca çalışma izni edinebilmelerinin 
önü açılmıştır, zira daha önceki çalışma izni mevzuatı uyarınca pasaportu ve ikamet izni bulunmayan 
yabancıların çalışma izni başvurusu yapması yasal olarak mümkün değildi.  
  
 Suriyeliler özelinde 22.10.2014 tarihinde yürürlüğe giren, “Geçici Koruma Yönetmeliği”, geçici 
koruma altın alınan yabancılara karşı sabit bir hak verme eğiliminde olmayıp ekonomik ve sosyal 
duruma uygun şekilde düzenlemelerde “hak” kavramı yerine “hizmet” kavramı kullanılmıştır. Devam 
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eden süreçte sürekli Suriyelilere tanınan haklar ve yükümlülükler değişmiş, son olarak İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 
29.11.2017 tarih ve 2017/10 sayılı, “Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların İşlemleri Hk.” Konulu 
Genelgesi ile Suriyeli Geçici Korunanların hak ve yükümlülükleri ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve 
sistem sabitlenmeye çalışılmıştır.  
  
 Belirtilen mevzuat hükümleri ayrı kalmak kaydı ile İçişleri Bakanlığı ve özelde İstanbul Valiliği, 
Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Suriyeli sığınmacıların kayıtlı olmadıkları illerde sağlık 
hizmetlerinden faydalanamaması ve çocuklarını okullara gönderememesi gibi yaptırımların yeterli 
olduğu kanısı ile Suriyeli sığınmacıların seyahat haklarını kısıtlamamış ve müsamaha gösterilmiştir. 
Uzun yıllardır, İstanbul’da düzenli bir hayat süren Suriyeli sığınmacılar nezdinde haklı bir beklentinin 
oluşmasına sebebiyet verilmiştir. Şimdinin aksine kolluk kuvveti yaptığı denetimlerde Suriyeli 
olduğunu tespit ettiği Sığınmacıların sadece GBT ‘sine bakmış ve özel bir araması yoksa alıkoymaksızın 
serbest bırakmış, kayıt olması konusunda da herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. Günümüzde ise 
uygulama ile adeta kolluk kuvveti, kayıtsız veya farklı ilde kayıtlı Suriyeli avı sürdürmekte, yine hafif 
nitelikteki ihlaller hakkında dahi sınır dışı kararları tesis etmektedir. Suriyeli sığınmacılar, idari gözetim 
altında tutuldukları merkezlerde zorla veya hile ile gönüllü geri dönüş formu imzalatılarak sanki rızası 
ile Suriye’deki savaş bölgelerine sınır dışı ediliyormuş izlenimi oluşturulamaya çalışılmaktadır. Bu gibi 
uygulamalar mevzuata, ahlaki değerlerimize ve tarihsel misyonumuza gölge düşüren ve tarihe utanç 
olarak iz bırakacak talihsiz olaylardır. 
  
 İstanbul Valiliğinin 22.07.2019 tarihinde internet sitesinden duyurmuş olduğu ve uygulamaya 
aldığı DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE başlıklı basın açıklaması1 kamuoyunda bir endişe ve kargaşaya 
neden olmuştur. Bu açıklamanın ardından zaten diken üstünde olan mülteciler sokağa çıkamaz ve işe 
gidemez duruma gelmiştir.  
  
 Bu raporumuz ile Düzensiz Göçün sebeplerini inceleyerek, İstanbul Valiliğinin yapmış olduğu 
açıklama ve yabancılara karşı başlatmış olduğu uygulamaların hukuka uygunluğunu, sürecin nasıl 
uygulandığını, uygulamanın sebep olduğu hukuksuzlukların ve mağduriyetlerin tespiti ile bunlara 
çözüm yolları tavsiye edilmeye çalışılmıştır.  

 
 

1. İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? 

 

 Öncelikle belirtmek gerekir ki, esasen uygulama sadece İstanbul özelinde gerçekleştirilmesi 

hedeflenen bir uygulama olmayıp İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da göstermektedir ki 

tüm Türkiye’deki yabancıları kapsayan bir uygulamadır.  Ancak daha iyi iş imkânı bulmak,  

 

akrabalarının yanında kalmak vb. amaçlar sebebiyle yabancıların yoğunluğu İstanbul’da daha fazladır. 

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da ikamet izinli 522.381 yabancı uyruklu, 

geçici koruma kapsamında 547.479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1.069.860 kayıtlı yabancı 

bulunmaktadır2. 

 

                                                           
1 http://www.istanbul.gov.tr/duzensiz-gocle-mucadele-ile-ilgili-basin-aciklamasi 
2 http://www.istanbul.gov.tr/duzensiz-gocle-mucadele-ile-ilgili-basin-aciklamasi 

http://www.istanbul.gov.tr/duzensiz-gocle-mucadele-ile-ilgili-basin-aciklamasi
http://www.istanbul.gov.tr/duzensiz-gocle-mucadele-ile-ilgili-basin-aciklamasi
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 Yine İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrası kamuoyunda bu uygulamanın 

muhatabı olacak yabancıların Suriyeliler olduğu kanısı oluşmuştur. Ancak belirtmek gerekir ki, basın 

açıklamasında defaatle “Düzensiz Göçmenler” ifadesi kullanılmak suretiyle uygulamanın ülkemizde 

ve İstanbul’da yaşayan Afganistan, Çeçenistan, Özbek, Doğu Türkistan, Filistin vb. uyruklu tüm 

yabancıları kapsadığını söyleyebiliriz.  

 

 Bununla birlikte biraz daha özele girmek gerekirse uygulama İstanbul, dolayısıyla Türkiye’de 

gerek geçici koruma kapsamında herhangi bir kaydı olmayan veya bunu bir şekilde ihlal etmiş olan 

Suriye Vatandaşlarını gerekse herhangi bir şekilde vize ihlali, statü ihlali yapmış veya herhangi bir 

şekilde ülkemize yasadışı yollardan girmiş ve herhangi bir yasal statü olmaksızın Türkiye’de yaşayan 

tüm yabancıları kapsamaktadır. Ayrıca geçici koruma kapsamına alınmış ancak kayıtlı olduğu şehirde 

yaşamayan (basın açıklaması kapsamında İstanbul’da yaşayan) tüm Suriye vatandaşlarını 

kapsamaktadır.  

 

2. DÜZENSİZ GÖÇ NEDİR? 

 

Düzensiz göç; bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla 

girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir. Düzensiz göç hedef, transit ve kaynak 

ülkeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur. 

  

Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip yasal çıkış 

süreleri içerisinde çıkmayan kişileri kapsarken; kaynak ülke için ülkesini terk ederken gerekli 

prosedürlere uymayarak ülke sınırlarını geçen kişileri içerir. Transit ülkeler içinse; kaynak ülkelerden 

hedef ülkeye ulaşmak için yasal ya da yasal olmayan yollarla ülkeye girip bu ülkeyi bir geçiş ülkesi 

olarak kullanıp ülke sınırını terk eden kişilerdir.3 

 

3. DÜZENSİZ GÖÇÜN SEBEPLERİ NELERDİR? 

 Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi Düzensiz Göç, yasal bir belgeye dayanılmaksızın, transit 
veya nihai hedef olan bir ülkeye yasadışı yollardan giriş-çıkış yapılmasını veya vizenin bitmesi 
nedeniyle yasadışı şekilde ülkede kalınmasını açıklayan bir kavram olup; bu sonucu doğuran pek çok 
sebep bulunmaktadır. Düzensiz göçmenlerin, kayıt altına alınmaktan imtina edilmesine başta sosyo-
ekonomik sebepler yer almaktadır.  

 
  
 

Zira İstanbul ve Ankara gibi iş istihdamının yüksek olduğu ve eğitime ulaşımın nispeten kolay 
olduğu vilayetlerde kayıtların kapalı olması, nakil işlemlerinin yapılmaması, temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak olmanın kaygısıyla düzensiz göçmeni kayıt dışı hareket etmeye itmektedir. Yine 
temelde aynı saikle Türkiye, transit ülke olarak görülmekte; refah seviyesi yüksek Avrupa ülkelerine 
yasa dışı geçiş için kullanılmakta, işbu sebeple düzensiz göçmen kayda alınmaktan imtina 
edilmektedir.  

                                                           
3 https://www.goc.gov.tr/icerik3/genel-bilgi_409_422_423 

https://www.goc.gov.tr/icerik3/genel-bilgi_409_422_423
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 Geçici koruma kapsamında olan göçmenin kayıtlı olduğu ikamet ilinden başka bir ile geçişi, İl 
Göç İdaresi Müdürlüğünce belirlenen birimlere başvurularak yol izin belgesi alması şartına bağlanmış, 
bu duruma uyulmaması halinde Geçici Koruma Yönetmeliğinin 8. maddesi4 gereğince kamu düzeni 
bakımından işlem yapılarak geçici koruma kaydının iptali de dahil olmak üzere adli ve idari işlem 
yapılacağı bildirilmiştir.  

 
 Ancak göçmenlerin, eğitim konferansına katılmak veya sağlık kontrollerinde bulunmak için 
dahi yol izin belgesi talep ettiği hallerde olumsuz dönüş aldıkları yahut izin belgesinin planlanan 
zamandan oldukça uzun bir tarihte çıkarıldığı gözlemlenmiştir. 

 
 Mevcut yol izin belgesi talebinin incelenme süreci ihtiyaca karşılık vermemekte, göçmenlerin 
izin belgesi almaksızın hedeflenen ile geçişine sebebiyet vermektedir. Seyahat özgürlüğünü kısıtlayıcı 
bu uygulama, ihtiyaca yanıt verecek şekilde revize edilmelidir. Aksi halde iç hukuk düzenlemelerine  
 
 
aykırı hareket etme saiki bulunmayan göçmenler düzensiz göç kapsamında değerlendirilerek adli ve 
idari yaptırımlarla mağdur edilecektir. 
 
 
 Göçmenlerin kayıt altına alınmaktan çekinmesinin bir diğer sebebi muhatap memurların tavır 
ve davranışlarıdır. Geçici Koruma Kaydı almakla yahut güncellemelerini yapmakla görevli memurların, 

                                                           
4 Geçici koruma kapsamına alınmayacak yabancılar 
MADDE 8: Aşağıdaki hallerde, yabancı geçici korumadan yararlandırılmaz, yararlandırılmışsa geçici koruması iptal edilir. 
a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mütecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin 1 inci 
maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar 
b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenleri bulunanlar. 
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik edenler. 
ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırmayanlar. 
d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit edilenler. 
e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği değerlendirilenler ile milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilenler. 
f) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için 
menşe veya ikamet ülkesini terk edenler. 
g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler. 
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci Bölümünde yer alan suçlardan birini işleyenler. 
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar bireysel olarak Genel Müdürlük tarafından alınır ve ilgili yabancıya bildirilir. 
(3) Birinci fıkra kapsamında olanlar, ülkelerine dönüşleri sağlanıncaya kadar, insani nedenlerle mevcut geçici barınma merkezlerinin özel bir 
bölümünde veya ayrı geçici barınma merkezinde ya da valiliklerce belirlenen yerlerde, Kanunda belirtilen idari gözetim kararı alınmaksızın 
da barındırılabilir.Bu yabancıların aile üyeleri, talep etmeleri halinde aile üyelerinin geçici koruma durumlarına bakılmaksızın aynı yerde de 
barındırılabilir. 
(4) Geçici koruma kapsamına alınmayan kişilerin ülkelerine geri dönüşleri sağlanıncaya kadar haklarında yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin 
usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.  
(5) Geçici barınma merkezi yönetimi, acil ihtiyaç durumlarında ya da kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine birinci fıkra kapsamındaki 
yabancıların geçici barınma merkezinden kısa süreli olarak ayrılmasına izin verebilir. Geçici barınma merkezi yönetimi tarafından gerekli 
görülen durumlarda, geçici barınma merkezinden kısa süreli olarak ayrılacak bu kişilere kolluk görevlilerinin eşlik etmesi talep edilebilir. Bu 
yabancıların geçici barınma merkezinden kısa süreli ayrılmasına ilişkin hususlar, geçici barınma merkezlerinin kuruluş ve yönetimi ile ilgili 
düzenlemeler kapsamında belirlenir. 
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göçmenlerin kişisel bilgilerine ilişkin doğru beyanda bulunmasına rağmen hatalı olarak düzenledikleri, 
kaydın diğer resmi evraklarla uyuşmaması sonucu hukuki problemlerin doğduğu gözlemlenmiştir. 
Oldukça önemli olan bu süreçte avukatlar ile göçmenlerin iletişimi kesilmektedir. Kendini hukuki 
olarak ifade edemeyen göçmenler, ilgili memurlarca yeterince ya da hiç dikkate alınmamaktadır. 
Kaydın oluşturulması/nakil işleminin gerçekleştirilmesi için talep edilen belgeler göçmen tarafından 
getirilmesine rağmen belgelerin incelenmeyip “sen git, yine gelirsin.” denilerek gönderildiği tespit 
edilmiş, göçmenin avukatı tarafından evrakların mevcut olduğuna dair ilgili memurların uyarılması 
sonucu işleme devam edilmiştir. Memurların işbu özensiz tutumu, kayıtların alınmasını 
güçleştirmektedir. Yeterli Türkçe eğitimi alamayan göçmenler, İngilizce ya da Arapça dillerinde 
kendilerini ifade etmek istediklerinde kendileriyle Türkçe dışında iletişime geçmeyeceklerine dair sert 
üslupla karşılaşmaktadırlar. Yapılan gözlemlerde memurların kayıt esnasındaki hal ve davranışlarının, 
kayıtlı göçmenlerin kendi bilgilerini güncellemeye gitme noktasında çekince oluşturduğu tespit 
edilmiştir. 
 
 Ailenin bir kısmının kayda kapalı illerde geçici koruma kaydının alınmış olması ve diğer aile 
bireylerinin kayıtların kapanmasıyla birlikte o ilde birlikte yaşam amacıyla kayıt dışı bulunması bir 
başka sebeptir. Sayıca az olmakla birlikte insan kaçakçılığı da sebep olarak gösterilebilir. 
 

4. GEÇİCİ KORUMA KAYDI BULUNAN GÖÇMEN NEDEN KAYITLI İLDE İKAMET ETMEK 

İSTEMEMEKTE, NAKLİNİ TALEP ETMEKTEDİR? İKAMET İLİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? 

 
 Geçici Koruma Kaydı altındaki göçmenler Türkiye’nin gelişmiş veya az gelişmiş pek çok 
şehrinde ikamet etmektedir. Gelişmiş şehirlerde kaydı bulunan koruma sahipleri iş istihdamı, eğitim 
ve sağlık hizmetlerine ulaşma noktasında kendilerini rahat hissettiklerinden diğer illere naklini 
genellikle talep etmemekte, ancak tersi durumda kamu hizmetlerine ulaşamayan ve iş bulamayan 
göçmenlerin az gelişmiş illerden büyükşehirlere nakli noktasında ciddi talepleri bulunmaktadır. Kayıtlı 
oldukları lise ve üniversitelerin kayıtlı oldukları ikamet ilinden farklı bir ilde olması ve yine aile 
bireylerinin büyük bir kısmının bir ilde ikamet etmekte iken geri kalan kısmının farklı bir ilde kayıtlı 
olmaları aile birliği bakımından kişilerin başlıca ikamet illerini değiştirmek istemelerinin dayanak 
noktalarıdır. Nitekim İçişleri Bakanlığının 29.11.2017 tarihli ve 2017/10 nolu Genelgesinde geçici 
koruma kapsamındaki göçmenlerin ikamet ili değişikliğine dair taleplerine ilişkin düzenlemede 
bulunmuştur. Genelgede geçici koruma kapsamındaki yabancıların; 
 

a) Aile birleşimi (Eşi, ergin olmayan çocukları, bağımlı ergin çocukları veya bakıma muhtaç yalnız aile 

üyeleri), 

b) Sağlık (İkamet ilinde tedavisi gerçekleştirilemediğinden farklı bir ilde tedavi görecek yabancılardan 

hastane sevk raporu talep edilmektedir.112 acil servisi ile farklı bir ile sevk edilen yabancılardan ise 

halihazırda tedavi gördüğü hastaneden alacağı tedavi raporu talep edilecektir.) 

c) Eğitim (durumlarını belgelemek kaydıyla ön lisans ve üzeri eğitim alacak yabancılar ve halihazırda 

ikamet ili dışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitim alan 

kayıtlı öğrenciler), 

d) Çalışma (İkamet ili dışında farklı bir ilde çalışacağını iş sözleşmesi vb. belge ile ispat edenler), 

Gerekçeleri ile yaptıkları ikamet ili değişikliği talepleri, bu taleplerini belgelemek kaydıyla, yabancının 
ikamet ettiği il valilikleri tarafından değerlendirilecek olup talepleri uygun değerlendirilen yabancılara 
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15 gün süreli yol izin belgesi düzenlenecektir. Yabancıya bu süre içinde sevk edildiği il valiliğine 
başvurması gerektiği hususu tebliğ edilecektir. 

 
 Geçici koruma kapsamındaki yabancıların önceki ikamet ili tarafından düzenlenen yol izin 
belgesi ve ikametine ilişkin herhangi bir belge ile (kira sözleşmesi, ikametgâh belgesi, elektrik/su 
/doğalgaz aboneliğine ilişkin fatura vb.)  ikamet etmek istedikleri ilin valiliğine başvurmaları 
durumunda valilikler tarafından yabancıların beyan ettiği gerekçelerin uygun görülmesi halinde 
ikamet ili değişikliği yapılarak kayıt sisteminden bilgileri güncellenecektir. 

 
 Acil tedavi ihtiyacından dolayı yol izin belgesi bulunmadan ikamet ettiği il dışında sağlık 
hizmeti alan yabancıların bu durumlarını belgelemek kaydıyla valilikler tarafından gerekli 
değerlendirmeler yapılacak olup önceki ikamet iline dönüş yapamayan ve bulundukları ilde tedavileri 
devam edecek yabancıların (eşi, çocukları veya refakatçisi dahil) valilikler tarafından uygun bulunması 
halinde ikamet ili değişiklikleri gerçekleştirilecektir. 

 
 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün belirlediği iller dışında (belgelemek kaydıyla yalnızca aile 
birleşimi, eğitim, sağlık ve çalışma gerekçesi) geçici koruma kapsamındaki yabancıların ikamet ili 
değişikliklerine ilişkin Genel Müdürlükten ayrıca görüş istenilmeyecektir. Ancak İstanbul ve Ankara 
gibi kayıt ve nakle kapalı illerde sayılı gerekçeler için görüş alınması gerekecektir. 

 
 

5. İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMANIN HUKUKİ TEMELİ 

NEDİR?  

 

 Temelde her ülke, yabancıların ülkelerinde düzenli bir hayat yaşamalarını, yasal olarak 

ülkelerinde bulunmalarını arzular. Aksi durumlarda yabancıların seyahat hakkı, uluslararası hukuka 

uygun şekilde sınırlandırılabilmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 52 

ila 59. Maddeleri arasında düzensiz göç hükümleri mevcuttur. Özetle; Yasanın 52. Maddesinde 
5yabancının hangi ülkelere sınır dışı edilebileceği, 53. Maddede6 sınır dışı kararının hangi makam  

 

tarafından tesis edilebildiği, bildirim usulü, dava açmasının işleme etkisi, 54. Madde7 ile hangi 

koşullarda yabancının sınır dışı edilebildiği, 55. Maddede8 sınır dışı etme yasakları, 56. Maddede9 

hangi koşullarda sınır dışı kararı yerine terke davet kararı verilebileceği, 57. Maddede10 ise sınır dışı  

                                                           
5 Sınır dışı etme 

MADDE 52 – (1) Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. 
6 Sınır dışı etme kararı 

MADDE 53 – (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 

usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir. 
(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare 
mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan 
başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, 
dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası 
kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez. 
7 Sınır dışı etme kararı alınacaklar 

MADDE 54 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır: 
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a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler 

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 olmadan 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, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, 

başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında 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 yapmayanlar 

k) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör 

örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler. 

(2) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri 

kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında 

uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir. 
8 Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar 

MADDE 55 – (1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz: 

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi 

emare bulunanlar 

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler 

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar 

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları 

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları 

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve 

sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir. 
9 Türkiye’yi terke davet 

MADDE 56 – (1) 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 kurallarını 

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. 

(2) Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu belge hiçbir harca tabi değildir. Vize ve ikamet harçları ile bunların 

cezalarına ilişkin yükümlülükler saklıdır. 
10 Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi 

MADDE 57 – (1) 54 üncü 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. Değerlendirme 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 gözetim 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 devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, 

belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir. 

(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. 
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kararının uygulanması amacı ile yabancının idari gözetim altında tutulması koşul, süre ve itiraz 

usulleri, 58. Maddede11 sınır dışı edilme amacı ile tutulacak merkezlerin yapısı, 59. Maddede12 ise geri 

gönderme merkezlerinde yabancılara sağlanan hakların ne olduğu düzenlenmiştir.  

 
 6458 sayılı yasanın 91. Maddesi ile kitlesel nitelikteki göçlerin Bakanlar Kurulu kararı ile geçici 

koruma düzenlemesi ile korunacağı düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Suriye’de devam eden çok yönlü 

savaş ve iç karışıklıklar nedeni ile ülkemize sığınan ve Geçici Koruma altına alınan Suriyeli 

sığınmacıların 13.10.2014 tarih ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 

hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 29.11.2017 tarih ve 2017/10 sayılı,  

 

 

“Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların İşlemleri Hk.” Konulu Genelgesi ile Suriyeli Geçici 

Korunanların hak ve yükümlülükleri ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.  

 

 Belirtilen Yönetmelik ve Genelge hükümleri uyarınca düzenli göç kapsamında bulunmayan 

yani oturma izinleri bulunmayan Suriyelilerin bulundukları illerde kayıt altına alınmaları gerektiği, 

kayıt altında bulundukları illerde yaşamlarını sürdürmeleri gerektiği, farklı bir ile seyahat etmeleri 

halinde bulundukları illerden yol izin belgeleri almaları gerektiği, kalıcı olarak başka bir ilde yaşamak 

istemeleri halinde sadece aile birleşimi, öğrencilik, sağlık ve çalışma izinleri gibi zaruri ihtiyaçlar 

                                                                                                                                                                                     
(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 

incelemeyi 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. 
11 Geri gönderme merkezleri 

MADDE 58 – (1) İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar. 

(2) Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, 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. 
12 Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler 

MADDE 59 – (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 Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 

(2) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret 

edebilirler. 
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bulunması halinde taleplerin kabul edilebileceği, belirtilen düzenlemelere uymayan Suriyelilerin 

Genelge kapsamında sağlanan hak ve hizmetlerden faydalanamayacakları ve tespit edildikleri taktirde 

kayıt iline yönlendirilecekleri düzenlenmiştir.  

 

6. SINIRDIŞI İŞLEMLERİ GERİ GÖNDERMEME İLKESİNE AÇIKÇA AYKIRIDIR.  

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 4. Maddesi ile,  
 

 “Geri gönderme yasağı 
 MADDE 4 - (1) 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 gönderilemez.”  

Şeklindeki düzenleme uyarınca herhangi bir Suriyeli vatandaşın zorla ülkesine sınır dışı edilmesi 

kesinlikle yasaktır.  

 

 Bu yasağın dayanağı T.C. Anayasasının yaşam hakkı ve insanlık dışı muamele görmeme 

hakkını düzenleyen 17. Maddesi ile, 90. Madde yönlendirmesi ile iç hukukun parçası olan başta 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin madde 2 (yaşam hakkı) ve 3 (insanlık dışı muamele görmeme 

hakkı) düzenlemeleri, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin 33. Maddesi, 

İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesinin 3. Maddesi ile diğer temel metinlerdir.  

 

 Dolayısıyla bir yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadan önce gönderileceği yerde 

işkence veya ölüm riski bulunup bulunmadığı bireysel olarak değerlendirilmek zorundadır. (6458 sayılı 

kanun m55/1, 55/2) Hatta sınır dışı etme kararı tesis edildikten sonra bu riskin tespit edilmesi halinde 

dahi sınır dışı işlemi risk altındaki bölgeye yönelik olarak uygulanamaz. (Uygulama yönetmeliği 

m.57/1)  

 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne EK 4 No’lu Protokolün “Yabancıların topluca sınır dışı 
edilmeleri yasağı” başlıklı 4. Maddesi uyarınca yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasaktır. 
Topluca sınır dışı edilme: Bir grup yabancı içerisindeki her bireyin özel durumunun makul ve tarafsız 
biçimde incelenmesi sonucunda uygulanan sınır dışı tedbirleri hariç ̧ olmak üzere, yabancıları grup 
olarak bir ülkeyi terk etmeye zorlama tedbiridir.  

 
 
  

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak tesis edilen sınır dışı etme kararları, bu 

kişilerin üçüncü bir ülke tarafından genellikle kabul edilmemesi nedeniyle Suriye’ye gönderilmeleri 

şeklinde icra edilebilmektedir. Uygulamada ise sınır dışı işlemlerinin muhaliflerin ve TSK unsurlarının 

kontrolü altındaki bölgelere yönelik olarak uygulandığı gözlemlenmiştir. Bu bölgelerdeki şiddet 

olaylarının ayrım gözetmeksizin devam ettiği, devlet otoritesi ve teşekkülü bulunmaması nedeniyle 

bu bölgelerde yaşayan kişilerin can güvenliğinin sağlanamadığı, sivil erkeklerin zorla silahlandırıldığı, 

sivillere yönelik bombardıman ve terör eylemlerinin mütemadiyen gerçekleştiği kamuoyuna yansıyan 

haberlerden anlaşılmaktadır. Bu haliyle Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin 
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ulusal ve uluslararası mevzuatımızda düzenlenen “geri göndermeme” ilkesine aykırı olduğunu 

düşünmekteyiz. 

 

 Belirtmek gerekir ki bu doğrultuda gerek Anayasa Mahkemesinin bu kararları ihlal edildiğine 

ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye’yi mahkûm ettiği birçok kararı mevcuttur.  

 

 Örneğin AİHM Khlaifia ve Diğerleri / İtalya 16483/12 dosyasının 1 Eylül 2015 tarihli Büyük 
Daire kararında, Mahkeme, başvuranların toplu sınır dışı mağduru olduklarına hükmetmiş ̧ ve 
Sözlesm̧e’ye Ek 4 no’lu Protokol’ün 4. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Daire, özellikle, 
gerçekte bireysel olarak başvuranlar hakkında geri gönderme kararları alınmış ̧olmasına rağmen, bu 
kararların kişisel durumlara atıfta bulunulmaksızın ve kişilerin bireysel olarak ifadeleri alınmaksızın 
verilerek aynı metinleri içerdiklerini gözlemlemiştir. 

 
 Hirsi Jamaa ve Diğerleri – İtalya Davası’nda 23.02.2012 tarihli kararında Büyük Daire 4 
Numaralı Protokolün 4. Maddesinin (toplu sınırdaşı yasağı) ihlal edildiğine hükmetmiştir. AİHM ayrıca 
3. Maddenin (insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı)ihlal edildiğine hükmederek “Devletin 
başvuranları Sözleşmenin yasakladığı bir muameleye maruz kalma tehlikesine attıklarını, kendilerini 
keyfi şekilde menşei ülkelerine geri gönderilme riskinden koruyacak yeterli güvencelerin 
bulunmadığını bildiklerini veya bilmekle yükümlü olduklarını kaydetmiştir.” 3. Madde ile bağlantılı 
olarak 13. Maddenin (etkili başvuru hakkı) de ihlal edildiğine hükmetmiştir: zira başvuranlar sınır dışı 
tedbiri uygulanmadan önce yetkili bir merciye şikâyette bulunma ve taleplerinin ayrıntılı ve kapsamlı 
biçimde değerlendirilmesini temin etme imkânından mahrum bırakılmışlardı. 

 

 Bu sebeple bu uygulamanın da benzer sonuçlar doğuracağında şüphe edilmektedir.  

 

7. SINIR DIŞINA HAZIRLIK İŞLEMLERİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR. 

 

 Yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı vermeye yetkili makam Valiliklerdir. (6458 sayılı 

kanun m52/1) Uygulamada Valilik makamlarının yetki devriyle bu yetkilerini il göç idaresi müdürlerine 

devrettiği gözlemlenmiştir. Yabancıların gıyabında sınır dışı etme kararı tesis edilmesinde mevzuat 

bakımından herhangi bir sakınca bulunmasa da uygulamada yakalama işlemi gerçekleşmeyen 

yabancılar hakkında sınır dışı kararı tesis edildiğine oldukça nadir rastlanılmaktadır. Yakalama işlemi 

ise kolluk kuvvetleri tarafından yapılmakta, sınır dışı edilmesi gereken kişi göç idaresi binasında 

bulunsa dahi ilgili personelce ihbar yapılmak suretiyle kolluk kuvvetlerine yakalatılmaktadır. 

 

 Yakalama işlemini yapan kurum ile (kolluk) sınır dışı kararını tesis eden kurumun (göç idaresi) 

farklı olması mevzuatta açıkça tanımlanmasa ve isimlendirilmese de şartları kabaca belirlenen bir 

evreye sebebiyet vermektedir: Sınır dışı etmeye hazırlık evresi. 

 

• Mevzuata göre kolluk personelince yapılan kontroller esnasında sınır dışı edilmesi 

gerektiği düşünülen (54’üncü madde13 kapsamında olan) yabancılar yakalandıktan sonra 

                                                           
13Sınır dışı etme kararı alınacaklar 
MADDE 54 :(1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır: 
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sınır dışı edilip edilmemeleri ile ilgili bir karar verilmek üzere derhal göç idaresine 

bildirilmelidir. (6458 sayılı kanun m. 57/114)  

 

• Bu kişiler hakkında sınır dışı kararı alınıp alınmayacağını değerlendirmek için göç 

idaresinin maksimum kırk sekiz saatlik süresi bulunmaktadır. 6458 sayılı kanunun 

uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre kolluk tarafından yakalanan bu 

yabancılarla ilgili kırk sekiz saatlik değerlendirme süresi geri gönderme merkezi bulunan 

illerde yabancının geri gönderme merkezine teslim edildiği andan, yabancının yakalandığı 

ilde geri gönderme merkezi yoksa veya geri gönderme merkezi doluysa kırk sekiz saatlik 

süre kolluğun yabancı ile ilgili derlediği belgeleri tutanakla il müdürlüğüne ilettiği andan 

itibaren başlar. (Yönetmelik m. 53/215) 

 

• Uygulamada kolluk tarafından yakalanan bir yabancı, parmak izi kaydının alınması, kan 

testi yapılması, darp ve cebir raporunun alınması, ifade alınması gibi işlemleri 

tamamlanmak üzere karakollarda tutulmakta, belirtilen evraklar ve üst yazılar 

tamamlandıktan sonra yabancının dosyası Yabancılar Şube Müdürlüğüne iletilmekte, 

burada kayda alındıktan sonra Geri Gönderme Merkezlerinde yer varsa göç idaresine 

dosyası ile teslim edilmekte, Geri Gönderme Merkezi’nde yer yoksa veya yakalandığı 

                                                                                                                                                                                     
a)5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler 
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 olmadan 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, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, 
başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında 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 yapmayanlar 
k) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör 
örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler. 
(2) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri 
kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında  
uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir. 
14 Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi 
MADDE 57 :(1) 54 üncü 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. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez. 
15 Sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet ve idari gözetim kararı alınmasında süre, bu süre içinde yabancının muhafazası 
MADDE 53 –:(1) Sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet ve idari gözetim kararı en geç kırk sekiz saat içinde alınır. 
(2) Kolluk tarafından yakalanan yabancılarda; 
a) Kırk sekiz saatlik süre, geri gönderme merkezi bulunan illerde yabancının geri gönderme merkezine teslim edildiği andan itibaren başlar. 
b) Yabancının yakalandığı ilde geri gönderme merkezi yoksa veya geri gönderme merkezi doluysa kırk sekiz saatlik süre kolluğun yabancı ile 
ilgili derlediği belgeleri tutanakla il müdürlüğüne ilettiği andan itibaren başlar. 
c) Kolluk, yabancıya ait bilgi ve belgeleri en kısa sürede il müdürlüğüne iletir. Yabancının kimliğine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılamadığı 
durumlarda, yabancının beyanı esas alınabilir. 
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şehirde Geri Gönderme Merkezi yoksa sadece dosya ile durum göç idaresine 

bildirilmektedir. Yukarıda anlatılan ve kanuni ifadeyle “derhal” göç idaresine bildirilmesi 

gereken yabancılar, karakollardaki yoğunluk ve bizce çok da gerekli olmayan birçok 

prosedür nedeniyle özellikle büyük şehirlerde günlerce karakollarda tutulabilmektedir.  

 

• İstanbul’da özellikle erkeklere yönelik işletilen ve 120 kişilik kapasitesi bulunan Çatalca 

Geri Gönderme Merkezi’nin -doğal olarak- sürekli dolu olması nedeniyle dosyası 

hazırlanan kişiler doğrudan geri gönderme merkezlerine teslim edilememekte, göç 

idaresinden talimat gelene kadar karakolda ya da Pendik’te bulunan Yabancı Şube 

Müdürlüğü Şehit Ozan Özen Yerleşkesinde tutulmaktadırlar. 

 

• Göç İdareleri ise yukarıda bahsedilen 48 saatlik süreyi şahsın veya sadece dosyasının 

teslim edildiği anı esas alarak başlatmaktadır. Yani bazı vakalarda yabancılar hakkındaki 

kırk sekiz saatlik değerlendirme süresi günlerce karakolda tutulduktan sonra 

başlayabilmektedir.  

 

• Göç İdaresinin ise özellikle İstanbul’daki yoğunluk nedeniyle bazı vakalarda 48 saatlik süre 

dolduktan sonra karar aldığı, ancak kararları kırk sekiz saatlik süre içerisinde alınmış gibi 

tarihlendirdiği müşahede edilmiştir. Böyle durumlarda kararların geç alınması, geri 

gönderme merkezinde yer olmaması nedeniyle Genel Müdürlükten sevk konusunda 

talimat beklenmesi gibi nedenler yabancıların karakollardaki bekleme süresini daha da 

artırmaktadır. 

 

• Karakol nezarethanelerinin insanların kısa süreli kalmalarını temin için dizayn edildiği 

düşünüldüğünde yabancıların günlerce nezarethanede kalmaları insani bir takım 

ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olmakta, kolluk kuvvetleri tarafından yük olarak 

görülen bu yabancıların aileleriyle görüşme, telefonla konuşma, açık havadan 

faydalandırılma, yeme-içme, tuvalete gitme gibi ihtiyaçlarının kısıtlanmasına sebebiyet 

vermektedir. Ayrıca tutulma süresinin uzaması tutulan kişilerin sirkülasyonunu 

azaltmakta, bu durum da aynı anda nezarethanede tutulan kişi sayısını artırmakta ve 

böylece daha da vahim sonuçlara sebebiyet vermektedir. İstanbul Fatih’te bulunan Yavuz 

Selim Polis Merkezi’nde kapasitenin 2-3 katı kadar yabancının aynı anda tutulduğu, 

zaman zaman nezarethanede yürüyecek yerin dahi kalmadığı gözlemlenmiştir. 

 

• Yabancıların tüm bu sınır dışına hazırlık evresi boyunca serbest kalmalarını talep 

edebileceği etkili bir iç hukuk yolu ise ne yazık ki bulunmamaktadır. Uygulamada serbest 

kalma yönünde Sulh Ceza Hâkimliği’ne iletilen talepler henüz bir idari gözetim kararı 

verilmediği gerekçesiyle karara bağlanmamaktadır.  

 

• Anayasa Mahkemesi’nin de dosyanın il göç idaresine teslim edilmesi şartı aranmaksızın 

sınır dışı kararı verilinceye kadar yabancıların ancak iki gün süreyle nezarethanede 

tutulabileceğini,  yabancıların sınır dışı kararı ve buna bağlı olarak idari gözetim kararı 
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verilmeden iki günlük süreden fazla nezarethanede veya GGM'de tutulmasının kişi 

özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalini teşkil ettiği yönünde içtihadı bulunmakta ise de 

(B.T, B.No:2014/15769, 30/11/2017, § 93) İstanbul’da erkek şahıslara yönelik uygulanan 

sınır dışı ve idari gözetim işlemlerinin ciddi bir bölümünde bu hakkın ihlal edildiği 

gözlemlenmiştir. 

 

 

8. ZORLA GERİ DÖNÜŞ FORMU İMZALATILMAKTADIR. 

 Suriyelilerin ülkelerine gönderilmelerini ihtiva eden sınır dışı işlemlerinin ulusal ve uluslararası 
mevzuata aykırı olduğu, bu işlemlerin, işlemi tesis eden ve uygulayanlar için hukuki ve siyasi 
sonuçlar doğuracağının yetkili makamlar tarafından öngörüldüğü ve bu nedenlerle Suriyelilerin 
ülkelerine kendi rızalarıyla dönme iradelerini gösteren gönüllü geri dönüş formu imzalamadan 
ülkelerine gönderilmelerine yönelik sınır dışı işleminin uygulanmadığı tarafımızca 
gözlemlenmiştir. 

 

 Ülkelerine dönme iradeleri olmayan Suriyelilerin zorla ülkelerine sınır dışı edilmemesi 
hukuken isabetli bir tutum olsa da bu kişilere geri gönderme merkezlerinde ve karakollarda 
gönüllü geri dönüş formunun zorla imzalatıldığı yönünde yaygın bir şikâyetle karşılaşılmıştır. Fiziki 
muamele boyutunda bir zorlama olmasa da, Sulh Ceza Hâkimliklerinin hukuki olmayan tutumları 
nedeniyle 1 yıl boyunca özgürlüğünden mahrum kalma ihtimalleri, yıldırma politikası ve kötü 
şartlarda tutulma tehdidi, tekrar gelme haklarının olduğu yönündeki personel beyanları 
Suriyelilerin iradelerini sakatladığı ve bu şekilde gönüllü geri dönüş formunu imzalamalarına 
sebebiyet verdiği birçok yabancının anlatımında belirtilmektedir. 

 

 

9. KİMLİK KONTROLLERİ SIRASINDA DAHİ HAK İHLALLERİ MEVCUTTUR. 

  

 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 4/A16 maddesi uyarınca Polis, tecrübesine ve içinde 

bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması halinde kişileri ve  

                                                           
16 Madde 4/A (Ek: 2/6/2007-681/1 md.)  
Polis,kişileri ve araçları;  
a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, 
b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,  
c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, 
ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi 
önlemek,amacıyla durdurabilir.  
Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin 
bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz. 
Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli 
diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. 
 Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için  
zorunlu olan süreden fazla olamaz.  
Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin  
verilir. 
Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı 
halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki  
elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez. (Ek cümleler: 27/3/201--
6638/1 md.)Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, (İptal ibare:Anayasa Mahkemesinin4/5/2017 tarihli ve E.: 2015/41, K.: 2017/98 sayılı Kararı 
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araçları durdurabilir, durdurduğu kişiden kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz 

edilmesini isteyebilir. Aynı kanunun 13’üncü maddesine17 göre ise usulüne aykırı şekilde ülkeye giren 

ya da haklarında sınır dışı etme veya geri verme kararı alınanları yakalama yetkisine sahiptir.  

 

 Polisin son gelişmelerden önce de sadece yabancıları değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 

dahil herkesi yukarıda belirtilen şartlarda kimlik kontrolüne tabi tutma ve gerekli durumların mevcut 

olması halinde yakalama yetkisi bulunmaktaydı. Ancak uygulamada Suriyeli olduğunu söyleyen birçok 

kişi zaten sınır dışı edilemeyecekleri düşüncesiyle yakalanmadan serbest bırakılmaktaydı. Son 

gelişmelerden sonra verilen talimatlar doğrultusunda ise kolluk kuvvetlerince kayıtlı olmadığı tespit 

edilen yabancıların yakalanarak göç idaresine teslim edildiği görülmektedir. 

 

                                                                                                                                                                                     
ile)(2) (...)Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin 
oarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.  
Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve 
araçlarla ilgili hükümler saklıdır.  
Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere 
kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. 
Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği 
belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar 
gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usûlü bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu hükümleri uygulanır.  
Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma 
süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal  
son verilir. 
Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci 
maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.  
Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de 
ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
17 Madde 13: (Değişik: 3/8/2002-4771/10 md.) Polis, 
A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâllerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli 
iz, eser, emare veya delil bulunan şüphelileri, 
B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları, 
C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk hâlinde başkalarına saldıranları, yapılan uyarılara 
rağmen bu hareketlerine devam edenler ile başkalarına saldırmaya yeltenenleri ve kavga edenleri, 
D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme veya geri verme kararı alınanları, 
E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev yapmasını engelleyenleri,  
F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte 
belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu  
madde veya alkol bağımlısı serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri, 
G) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen küçükleri, 
H) (Ek: 27/3/2015-6638/2 md. Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri,eylemin veya durumun niteliğine göre; koruma altına alır, 
uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar.Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır.  
Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir 
alınabilir. 
Yakalanan kişilere, yakalama sebebi herhalde yazılı ve bunun mümkün olmaması hâlinde sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu 
kişiler hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. 
Kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakınlarına derhal bildirilir. 
Yakalananlardan, 
A) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar ile sarhoş olanların, 
B) Zor kullanılarak yakalananların, 
C) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheli ve sanıkların, 
Yakalanma anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir. 
Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi altında olanlar adlî mercilere sevk edilir. Haklarında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, 
ilgili kurum yetkilileri tarafından teslim alınır. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest bırakılır. 
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 Polisin yukarıda belirtilen şekilde durdurma, kimlik sorma ve yakalama yetkisi olsa da aynı 

kanunun 4/A maddesi gereği durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin 

gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olmamalı ve süreklilik arz edecek, fiilî durum ve 

keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapmamalıdır. Bu nedenle son zamanlarda kamuoyuna 

yansıdığı şekilde yabancıların tek tek durdurularak bir çembere alınmasının ve kimlik kontrolü için 

uzunca süre bekletilmesinin orantılılık ilkesine ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına aykırılık teşkil 

ettiğini düşünmekteyiz. 

 

10. YAKALANAN YABANCILAR NEREYE GÖNDERİLDİĞİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA 

YAPILMAMIŞTIR. 

  

 Her ne kadar İstanbul Valiliğinin açıklamasında yakalanan Yabancıların sınır dışı edileceği kati 

bir şekilde belirtilmiş olsa da sınır dışı işleminin Suriye’ye mi yoksa herhangi bir üçüncü ülkeye mi 

yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Oysaki gerek ulusal gerekse uluslararası 

kanunda bu yetkinin nasıl kullanılacağı ve nereye sınır dışı edilebileceği açıkça yazmaktadır. Herhangi 

bir şekilde Düzensiz Göçmen durumunda olan yabancılar öncelikle kendi iradeleri ile üçüncü bir 

güvenli ülkeye ya da onun için güvenli kabul edilebilecek bir ülkeye gönderilmesi gereklidir.  

 

 Ancak gerek haberlerde, gerek sosyal medya da yer alan paylaşımlardan sınır dışı işlemlerinin 

Suriye’nin İdlib ve Cerablus şehirlerine yapıldığına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ancak Derneğimiz 

tarafından yapılan inceleme ve tespitler sınır dışı işlemlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatına 

konu güvenli bölgelere yapılacağını göstermektedir. Yine herhangi bir şekilde üçüncü bir ülkeye 

herhangi bir gönderimin yapıldığına ilişkin bir örneğe de rastlanılmamıştır.  

 

 Esasında yakalanan Düzensiz Göçmenlere kendisinin üçüncü bir güvenli bölgeye gönderilmeyi 

talep etme haklarını dahi bilmediği ve bu hususta kendilerinin uyarılmadığı tespit edilmiştir.  

 

11. YAKALANAN YABANCILARIN KÖTÜ MUAMELEYE TABİ TUTULDUĞU VE ŞARTLARIN 

İNSANİ OLMADIĞINA İLİŞKİN İDDİALAR VE TESPİTLER  

 

  

İstanbul Valiliğinin açıklaması ve arkasından sosyal medya ve basında yer alan görsellerin 

ardından Derneğimiz acilen bir ekibini Öncüpınar sınır kapısına inceleme ve tespitlerde bulunmak 

üzere göndermiştir. Bu kapsamda bizzat dernek gönüllülerimiz tarafından tespit edilen sonuçlar ve 

çıkarımlar aşağıdaki şekildedir;  

• İstanbul’da yakalanan Kimliksiz ve kayıtsız Suriyeliler, Kilis’te bir spor salonu 

içerisinde bekletilmektedirler. Bu kişilerin şu an için sayısı yaklaşık 200 kişi 

civarındadır.  

• Spor salonunda tutulan Suriyeliler arasında kadın, yaşlı ve çocuk bulunmamakta ve 

yabancıların yaşları 15-30 arasında değişmektedir.  

• İstanbul’dan Kilis yolculuğu sırasında Emniyete verilen talimat uyarınca yemek ve 

tuvalet ihtiyaçları için mola verilmemiştir.  
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• Yolculuk sırasında yabacıların elleri plastik kelepçe ile bağlıdır. 

• Ancak bunun dışında işkence ve kötü muamele olmayıp spor salonu içerisinde 

kelepçeleri sökülerek kontrol altında bekletilmekte ve gerekli insani ihtiyaçları 

karşılanmaktadır.  

• Bir kısmı içerisinde bulunduğu durumu ailesine dahi bildirememiştir.  

• Uygulama sırasında emniyet güçleri ve ilgili idareler arasında iletişimsizlik 

gözlemlenmiştir. Zira hiç kimse neyi, ne için, ne kadar süre ile yapacağını 

bilmemektedir. Bu da Kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve düzenin 

sağlanamadığını göstermektedir.   

• Gönderildikleri yere ilişkin henüz net bir bilgi mevcut değildir. Emniyet mensupları bu 

hususta herhangi bir bilgi vermemekte ya da verememektedir.  Bu hususa ilişkin 

araştırmalarımız halen devam etmekte olup bulundukları yerin Öncüpınar Sınır 

Kapısına yakın olması sebebiyle Fırat Kalkanı ya da Zeytindalı harekatlarının 

gerçekleştiği coğrafyalara yapılacağı tahmin edilmektedir.  

• Sınırdışı işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir bilgi olmayıp 

dolaysıyla bu kişilerin ne kadar süre ile Spor salonunda tutulacağına ilişkin de 

herhangi bir bilgi edinilememiştir.  

 
12. UYGULAMANIN YOL AÇTIĞI PROBLEMLER VE İSTİSNA TUTULMASI GEREKEN 

DURUMLAR MEVCUTTUR. 

 Uygulamanın hukuki bir temelinin olduğu var sayılsa dahi bu uygulamanın yine aynı kanunlar 

kapsamında istisnaları olmalı ve istisnaların muhatabı yabancılara bu hak açıkça tanınmalı ve 

yabancıya hakkını talep etme imkanı verilmelidir.  

 

 Zira yukarıdaki bölümlerde de belirtmiş olduğumuz üzere Yabancıların aile birleşimini talep 

etme dolayısıyla ailesi ile birlikte aynı şehirde yaşama hakkı, öğrenim gördüğü şehirde yaşama hakkı, 

tedavi gördüğü şehirde yaşama hakkı mevcuttur.   

 

 Uygulamada ise Türkiye’ye ailesinden sonra giriş yapmış olan ve ailesinin yaşadığı şehre 

kaydını kayıtların kapalı olması sebebiyle aldıramayan veya ayrı şehirde kayıt olma korkusuyla kayıt  

 

yapamamış yabancılar mevcuttur. Ancak İstanbul Valiliğinin açıklamasından sonra emniyet güçleri ve 

diğer idareler tarafından derhal hayata geçirilen uygulamalar bu tür kimseleri ailesinden 

koparmaktadır.  

 

 Yine aynı şekilde İstanbul’da okuyor olmasına rağmen İstanbul’da kayıtların dolması ve izin 

prosedürlerinin uzaması sebebiyle henüz kaydını İstanbul’a alamamış yabancı öğrenciler mevcuttur. 

Mevcut uygulama bu öğrencilerin eğitim hakkına engel olacaktır. Dolayısıyla bu prosedürlerin 

tamamlanması için gerekli imkan ve kolaylık sağlanmaksızın gerçekleştirilen uygulamalar 

mağduriyetlere yol açacaktır.  

 

13. ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇLE İLGİLİ SURİYELİ SIĞINMACILARA TAVSİYELER 
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 Son zamanlarda basın ve sosyal medya aracılığıyla gündeme gelen sınır dışı uygulamaları 
ülkemizde mukim Suriye vatandaşı sığınmacılar arasında korku ve panik yaratmıştır.  Bunun yanı sıra 
hukuki statüleri ile ilgili pek çok soru sorma ihtiyacı hissetmektedirler.   
 

Öncelikle bu süreçte herkesi sağduyulu kalmaya davet ediyoruz.  
 

 Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların itidalli ve soğukkanlı bir şekilde bu süreci 
karşılamaları ve hukuki durumlarını gözden geçirerek, gerektiği takdirde hukuki yardım almalarını 
tavsiye ediyoruz.  Önümüzdeki süreci hukuk güvenliği ve insan hakları zedelenmeksizin geçirmek 
adına Suriyeli sığınmacılara;  

 

• Türkiye’de yasal biçimde bulunduklarını ispatlayan kimlik ve yasal belgelerini orijinal 

hal ve boyutları ile yanlarında bulundurmalarını, 

• Hukuki durumlarında bulunan eksiklikleri İstanbul Valiliği tarafından yapılan 

açıklamada yer alan süre içinde derhal gidermelerini, 

• Kayıtlı bulundukları iller dışında iseler ivedilikle kayıtlı oldukları illere gitmelerini, 

• Kayıtlı oldukları illeri değiştirmek adına hukuk dışı yollara başvurmamalarını, 

• Ülkemizde kaydı bulunmayanların kayıtların kısıtlanmadığı şehirlere giderek kayıt 

yaptırmalarını, 

• Göç hadisesini siyasi araç olarak kullanan çevrelere itibar etmemelerini, 

• Sosyal medyada yer alan ve doğruluğu kanıtlanamayan görüntü ve bilgilere kesinlikle 

itibar etmemelerini, 

• Provokatif eylemlerden uzak durmalarını, 

• İçeriğini bilmedikleri ve okumadıkları hiçbir belgeye imza atmamalarını, 

• Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir eylemde bulunmamalarını, 

• Resmi kurumlarca yapılan açıklamaları takip etmelerini,  

• Polis kontrolü ile karşılaşmaları halinde paniğe kapılmamalarını ve kontrol sırasında 

yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına Türkçe konuşabilen yakınları ile irtibat 

halinde bulunmalarını,  

• Ülkemizdeki Suriye STK’larının temsilcileri ve Suriyeli kanaat önderlerinin Suriyeli 

sığınmacıları daha fazla korku ve paniğe sevk etmemek adına sosyal medya üzerinden 

doğruluğu ispatlanmamış bilgi ve belge paylaşmamalarını, TAVSİYE EDİYORUZ. 

 

14. ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 

1- Suriye’ye bireysel ve toplu sınır dışı işlemleri derhal ve ivedilikle DURDURULMALIDIR!!!  

 

 Bilinmelidir ki yürütülen bu uygulama 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma 

Kanunu’nun 4.maddesinde düzenlenen “geri gönderme yasağına”, uluslar arası sözleşmelerle 

belirlenmiş “non-refoulement ilkesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 4 no’lu protokole aykırıdır.  
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 6458 sayılı kanunun 4.maddesinde de belirtildiği üzere “Bu Kanun kapsamındaki HİÇ KİMSE , 

işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya (…) hayatının veya 

hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.”   

 
2- Kayıtsız yabancıya süre verilmelidir. 

 Her ne kadar bir kanun mevcut olsa da emniyet ve idare uzun bir süre bu ihlallere sessiz 
kalmış adeta durumu yasal hale getirmiştir. Yukarıda da saymış olduğumuz mağduriyetlerin 
giderilmesi için tıpkı kayıtlı olanlara kayıtlı olduğu illere gitmeleri için süre verildiği gibi kayıtsız 
Suriyelilere de süre verilmelidir. 

 

3- Göç Müdürlüklerince kayıtsız yabancıya geçici seyahat belgesi verilmesi gerekmektedir.  

 Geçici Koruma başvurusuna kapalı olan illerde bulunan kayıtsız yabancılara başvuruların açık 
olduğu illere gidebilmeleri ve yolculuk esnasında kolluk kuvvetlerince yakalanıp sınır dışı edilme 
korkusu yaşamadan yolculuk edebilmeleri için bulundukları ildeki Göç Müdürlüklerince seyahat 
belgesi verilmesi gerekmektedir.  

 
4- Seyahat belgelerinin düzenlenmesi için koordinasyon masası oluşturulmalıdır. 

 Tüm bu başvuruların alınması ve seyahat belgelerinin düzenlenmesi için koordinasyon masası 
oluşturulması ve bu uygulama süresince kaydı olmayan yabancılara devletin belirttiği illere 
ışınlanmaları mümkün olamayacağından makul süre verilmesi gerekmektedir.  

 
5- Kayıtsız Suriyeliler, geçici koruma başvurularının açık olduğu iller hakkında ilgili kurum 

veya kuruluşlarca bilgilendirilmelidir. 

 
6- İlk kayıt ve kayıt nakli konusunda aile birleşimi, sağlık, eğitim ve çalışma konuları 

dikkate alınmalıdır.  

 Farklı illerde kayıtlı aile üyeleri birleştirilmeli, öğrencilerin eğitim durumları, tedaviye muhtaç 
olanların sağlık durumu ve ailesini geçindirmekle yükümlü olanların çalışma durumları kayıt esnasında 
memurlarca göze önünde bulundurulmalıdır.  

 
7- Suriye’ye gönüllü dönüş yapıp sonrasında yasadışı yollardan Türkiye’ye gelenlere 

yeniden statü verilmesi hususunda kolaylık sağlanmalıdır.  

 Bu durum her ne kadar hakkın kötüye kullanılması veya istismar edilmesi gibi gözükse de son 
derece insanidir. Zira Türkiye’ye sığınmayı başarabilen Suriyelilerin birçoğu geride ailesinden veya 
akrabalarından birilerini muhakkak bırakmaktadır. Durumlarını kontrol etmek, hayatlarından emin 
olmak için Suriye’ye gitmek isteyen sığınmacılar seyahat izni konusunda sıkıntılar yaşamakta, çok 
uzun süre izin alamamaktadırlar. Bu nedenle acil bir durumu olan Suriyeliler geçici koruma 
kimliklerinden vazgeçmeye zorlanmaktadır.   
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8- Ülkesindeki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyelileri seçim propagandası ve siyasi 

malzeme olarak gören üsluptan acilen vazgeçilmelidir.  

 Bu durum devletin Suriyeli sığınmacılarla ilgili yürüttüğü açık kapı, Ensar-Muhacir 
kavramlarıyla hayata geçirdiği göç politikasıyla bağdaşmamakta ve Türk milletinin yardımseverliğine 
gölge düşürmektedir.  
 

9- Göç dalgasını kontrol altına alıp göçmenlerin entegrasyonu konusunda çalışmalara 

acilen başlanmalıdır.  

 Ülkemize gelen yabancıların topluma entegrasyonu, savaşın mağduru olmuş kişilerin 
psikolojik rehabilitasyonu ve topluma geri kazandırılması, Türkçe öğretilmesi, meslek edindirmeleri 
vb. konularda gereken adımlar atılmalıdır.  
 

 
10- Geçici koruma koordinasyon merkezi sayısı ve göç alanında çalışan personel istihdamı 

artırılmalı ve bu personel gerekli, psikolojik ve hukuki tüm eğitimlerden geçirilmelidir. 

 
11- Basın yayın organlarında Suriyelilerle alakalı, onları kötüleyen, suçluymuş gibi gösteren 

ancak herhangi bir kaynağı olmayan haberlerin yayınlanmasının ve yayılmasının önüne 

geçilmelidir.  

 Toplumumuzda hızla artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemlerinin en büyük 
kaynağı medya ve sosyal medya aracılığıyla yayınlanan ve herhangi bir gerçekliği bulunmayan 
haberlerdir.  

 
 


