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ÖZET 

 

Ekonomik, sosyal veya eğitimsel bakımdan daha iyi yaĢam standartları için, kimi zaman 

ise savaĢ, iç karıĢıklıklar, doğal afetler, toplumsal rekabetlerden kaynaklı karĢılaĢtıkları baskı, 

zulüm ve ayrımcılık gibi sebepler yüzünden insanlar yaĢadıkları yerleri terk ederek baĢka 

coğrafyaları kendilerine mesken edinmiĢlerdir.  

Mülteci, vatandaĢı olduğu ülkede, sair sebeplerden dolayı vatanından kendi rızasıyla 

veya zorla ayrılmıĢ ancak sığındığı devletin tabiiyetine girmemiĢ olan kimsedir. Mülteciler, 

yeni bir devletin vatandaĢı olmadıkları gibi, kendi devletlerinin vatandaĢlığından da henüz 

soyutlanmamıĢlardır. Mülteci sorunu, savaĢların, iç siyasi çekiĢme ve baskıların, sosyal ve 

ekonomik buhranların çıkarmıĢ olduğu sorundur. 

15 Mart 2011 tarihinde baĢlayan ve hala devam eden Suriye sorununda 240.000‟den 

fazla insan yaĢamını yitirmiĢtir. Kasım 2015 tarihi itibariyle 4 milyonu aĢkın Suriyeli de 

mülteci durumuna düĢmüĢtür. Bununla birlikte 6,5 milyon Suriyeli yerinden edilmiĢtir.  

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mülteciler baĢta Türkiye olmak üzere 

Lübnan, Ürdün, Irak ve Kuzey Afrika ülkelerine sığınmıĢlardır. 

Devletlerin ve özellikle bölge devletlerinin çıkar eksenli politikalardan dolayı, Suriyeli 

mültecilerin sığındıkları her ülkede ciddi sorunlar yaĢanmaktadır. Bu sorunlar fiili durumdan 

kaynaklandığı gibi aynı zamanda sığındıkları ülkenin hukuk sisteminden de 

kaynaklamaktadır.  

Raporumuzda Suriyeli mültecilerin hukuksal statü problemi ve bununla ilgili çözüm 

önerileri ele alınmaktadır.  
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 ملخص

 

سٕاء فٙ سجٛم انجحش عٍ يسزٕٖ حٛبح اقزصبدٚخ ٔاجزًبعٛخ ٔرعهًٛٛخ أفضم أ ألسجبة قصشٚخ أخشٖ يثم 

انكٕاسس انطجٛعٛخ ٔانحشٔة االْهٛخ ٔانزًٛض انعشقٙ ٔاالضطٓبد ٚضطش انُبط احٛبَب نًغبدسح ثالدْى ٔانهجٕء انٗ ايبكٍ 

 اخش٘  

ٔانالجئ ْٕ يٍ غبدس ثالدِ نألسجبة انزٙ ركشَبْب آَفبً دٌٔ إسادرّ ٔنى ٚزًزع ثجُسٛخ انجهذ انز٘ نجأ انّٛ ٔنى رُسحت 

 عُّ ثعذ جُسٛخ انجهذ انز٘ اضطش نًغبدسرّ

  ٔقضٛخ انالجئٍٛ ْٙ َزٛجخ انحشٔة االْهٛخ ٔانُضاعبد انسٛبسٛخ ٔاالصيبد االجزًبعٛخ ٔاالقزصبٚخ 

 0َٔضٔح  101111ٔانزٙ ال رضال يسزًشح أٔدد ثحٛبح  1155يبسط اراس  51ٔاالصيخ انسٕسٚخ انزٙ اَذنعذ فٙ 

1151شخص حزٗ ربسٚخ َٕفًجش /رششٍٚ انثبَٙ نعبو يهٌٕٛ  2،1ٔرٓجٛش يالٍٚٛ   

االسدٌ ٔانعشاق ٔانالجئٌٕ انسٕسٌٕٚ انزٍٚ اضطشٔا نًغبدسح ثهذْى نجئٕا انٗ كثٛش يٍ انجهذاٌ يثم رشكٛب ٔنجُبٌ ٔ 

 ٔشًبل افشٚقٛب 

 

ثسجت سٛبسبد انذٔل ٔالسًٛب دٔل انًُطقخ انزٙ ال رٓزى اال ثًصبنحٓب انخبصخ فقذ ٕٚاجّ انالجئٌٕ انسٕسٌٕٚ يعبَبح 

 جبدح يزعهقخ ثبنظشٔف ٔانقٕاٍَٛ انجبسٚخ فٙ ْزِ انجهذاٌ انزٙ نجئٕا إنٛٓب 

 ٔ ْزا انزقشٚش ٚزُبٔل قضٛخ انحبنخ انعًهٛخ نالجئٍٛ انسٕسٍٚٛ فٙ انجهذاٌ انزٙ نجؤا انٛٓب ٔسجم حهٓب 
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ABSRACT 

 

People leave their homelands and settle some other lands due to some various reasons 

such as persecution, discrimination, communal pressure, natural disasters civil war or war, or 

having better economic conditions and education.  

Refugee is someone who flees from his homeland with his own accord or forced to 

leave on some various reasons but doesn‟t get citizenship of the country he comes in. Not 

only aren‟t the refugees accepted as a citizen of a new country but they also haven‟t been 

abstracted from the citizenship of their homelands. Refugee question is the result of wars, 

political conflicts and oppression, social and economic depressions.  

Starting and still continuing on 15 March 2011, during Syrian civil war more than 

240.000 people lost their lives. By November 2015 more than 4.000.000 people from Syria 

became refugees. Besides this, 6,5 million of Syrians displaced. 

Syrians who had to leave their countries took refuge especially in Turkey and in 

Lebanon, Jordan, Iraq and North Africa countries.  

Serious problems have been taken place in all countries that Syrians took refuge in due 

to the states‟ especially region countries‟ benefit focused policies. These problems arise from 

de facto situation and also from law systems of the countries they took shelter in. 

The problems of Syrian refugees legal status and resolution recommendations are 

addressed in our report. 
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GĠRĠġ 

 

Bu raporun amacı, sorunun ortaya çıktığı günlerde Türkiye‟de misafir olarak görülen 

fakat Suriye‟deki iç savaĢın büyüyerek içinden çıkılmaz bir hâl almasına paralel olarak uzun 

bir süredir aramızda olan ve belki de Türkiye toplumunun bir parçası hâline gelecek Suriyeli 

mültecilerin sorunlarına ıĢık tutmak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.  

Raporumuzda, öncelikle mülteci kavramı irdelenerek genel hatlarıyla mülteciliğin 

tarihsel arka planı ele alınmıĢtır. Suriye‟deki mevcut siyasi duruma nasıl gelindiği üzerinde 

durulmuĢ, bu kapsamda “Arap Baharı” adıyla anılan süreç özetlenmiĢtir. Türkiye ve dünyada 

Suriyeli mültecilere yönelik istatistiksel veriler sunulmuĢ, ardından Suriyeli mültecilerin 

hukuksal statüleri Türkiye açısından tartıĢılmıĢtır. Ayrıca raporumuzda, Suriyeli mültecilerin 

genelde dünyada, özelde ise Türkiye‟de yaĢadıkları mevcut sorunlar üzerinde durulmakta, 

bunun nedenleri tartıĢılmakta ve bunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri 

sunulmaktadır. Sonuç kısmında ise, genel bir değerlendirme yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

I. MÜLTECĠLĠK 

A. Genel Olarak Mültecilik Olgusu 

Ġnsanlar, genellikle hayatlarını doğdukları yerlerde devam ettirmekte ancak istisnai 

durumlar da yaĢanmaktadır. Kimi zaman ekonomik, sosyal veya eğitimsel bakımdan daha iyi 

yaĢam standartlarına eriĢmek için, kimi zaman ise savaĢ, iç karıĢıklıklar (toplumsal hareketler, 

devrimler gibi), doğal afetler, toplumsal rekabetlerden kaynaklı karĢılaĢtıkları baskı, zulüm 

ayrımcılık gibi sebepler yüzünden insanlar yaĢadıkları yerleri terk etmiĢ ve baĢka coğrafyaları 

kendilerine mesken edinmiĢlerdir.  

Yer değiĢtirme, gönüllü ve zorunlu olarak iki baĢlık altında değerlendirilmektedir. Yer 

değiĢtirme iĢlemi, gönüllü olduğu takdirde “göç”; zorunlu bir sebepten kaynaklandığı takdirde 

“iltica etmek” olarak adlandırılmakta, iltica eden kiĢiye de mülteci denmektedir.
1
 Bir baĢka 

tanımla, vatandaĢı olduğu ülkede ortaya çıkan olaylar sebebiyle vatanından kendi isteğiyle 

veya zorla ayrılmıĢ ve yeni bir devlet uyruğuna girmemiĢ olan kimselere mülteci 

denmektedir.
2
  

“Mülteci” (refugee) kavramı, köken itibariyle Arapça “iltica” kelimesinin ism-i faili 

olup “iltica eden, sığınan” anlamlarına gelmektedir. Günümüz hukuk terminolojisinde ise, 

“mülteci” veya “sığınmacı”, “Dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi 

düĢünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endiĢesi taĢıyan, bu sebeple 

ülkesinden ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen 

veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endiĢeleri haklı bulunan kiĢiyi” ifade 

etmektedir.
3

Nitekim BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde imzalanan 28.07.1951 tarihli 

Sığınmacıların Statüsüne ĠliĢkin SözleĢme‟de de, mülteci, “Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir 

toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düĢünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen her 

Ģahıs” olarak tanımlanmaktadır. 

 

 

                                                           
1
 Oğuzhan TÜRKOĞLU: “Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik”, Uludağ Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXX, Sayı: 2, 2011. 
2
 Muammer RaĢit SEVĠĞ: Devletler Hususi Hukuku, Ġstanbul 1983, s.208. 

3
 https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClteci EriĢim Tarihi: 19.11.2015 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClteci
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B. Mülteciliğin Tarihi 

Mültecilik, hukuksal bir tanım olarak yaklaĢık 60 yıldır var olsa da, göçmenliğin tarihi 

iktidarın tarihiyle paralel bir seyir izlemiĢtir. Sığınmacılığın tarihinin ise, modern ulus 

devletlerin kurulmasıyla baĢladığını söylemek mümkündür. Kendi doğdukları topraklardan 

baskı ve zulüm sebebiyle kaçan insanların korunması, insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Bu 

özelliğe dair referanslar, Hititler, Antik Yunanlılar, Babiller ve Asurlular gibi büyük 

imparatorlukların geliĢtiği dönemlerde, yani 3.500 yıl önce yazılmıĢ metinlerde bile yer 

almaktadır.
4
  

Ne var ki bugünün ifadesiyle “mülteci sorunu”, tarihsel süreçte ortadan kalkmamıĢ; 

bilakis bu sorun I. Dünya SavaĢı ile tekrar gündeme gelmiĢ, II. Dünya SavaĢı ile sorun daha 

fazla büyümüĢ ve Soğuk SavaĢ döneminde de önemli bir yer tutmuĢtur.  

 

 

Malezya'daki bir mülteci kampından Vietnamlı bir çocuk mülteci 

 

Mültecilerin tabi olacağı ve üzerinde mutabakat sağlanmıĢ uluslararası bir hukuk 

yoktur. Bununla ilgili devletler arasında ikili ya da çoklu anlaĢmalar  mevcuttur. Bu 

anlaĢmaların yanı sıra, 1948 tarihli BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

ve 1950 tarihli Ġnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma SözleĢmesi ile hukuksal alt yapı 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Mültecilerle ilgili daha özel olarak Cenevre‟de 1951 yılında 

Mültecilerin Hukuki Durumuna ĠliĢkin SözleĢme imzalanmıĢtır.  

 

 

                                                           
4
 http://www.unhcr.org.tr/?page=72 EriĢim Tarihi: 19.11.2015 

http://www.unhcr.org.tr/?page=72
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II. ARAP BAHARI ve SURĠYE 

A. Arap Baharı 

17 Aralık 2010 tarihinde, Tunus‟un Sidi Bouzid kentinde bir seyyar satıcının, tezgâhının 

elinden alınması üzerine kendisini yakarak öldürmesiyle ateĢlenen olaylar, kısa sürede Kuzey 

Afrika ve Arabistan yarımadasındaki birçok Arap devletine sıçrayarak Arap iktidarlarına karĢı 

halk hareketlerine evirilen bir süreç baĢlattı.         

“Arap Baharı” adıyla anılan bu süreçle Tunus, Libya ve Mısır‟da süreç öncesi iktidarlar 

devrilirken Kuveyt, Umman ve Ürdün‟de hükümetler değiĢmemiĢtir. Cezayir, Lübnan, Sudan, 

Fas ve Bahreyn gibi ülkelerde ise halk hareketleri, protestolarla sınırlı kalmıĢtır. Bu 

protestolarda çok sayıda kiĢi hayatını kaybetmiĢtir ve sözü edilen ülkelerin bir kısmı halen 

siyasi anlamda yatıĢmıĢ değildir. 

 

5
 

  Devrilen iktidarlar 

  Silahlı çatıĢmalar 

  DeğiĢen Hükümetler 

  Ġsyanlar/Büyük çapta protestolar 

  Küçük çapta protesto ve gösteriler 

  Arap Dünyası dıĢında olup, sorunları olanlar (etkilenenler) 

 

                                                           
5
  https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClteci EriĢim Tarihi: 19.11.2015 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClteci
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B. Suriye Sorunu 

a. Arap Baharı Öncesi: Suriye 

 

I. Dünya SavaĢı‟yla Osmanlı devletinden ayrılan Suriye, 1946 yılına kadar Fransız 

mandası tarafından yönetilmiĢtir. Fransa hâkimiyetinin son bulmasından 1963 yılındaki Baas 

iktidarına kadar birçok askeri darbe yaĢanmıĢtır. 1970 yılında Hafız Esad‟ın Baas içindeki 

muhaliflerini tutuklatarak ülkenin tek hâkimi olmaya baĢlamasından bu yana, ülke Esad ailesi 

tarafından yönetilmektedir. Esad 1970‟te baĢlayan iktidarı boyunca ülkeyi demir yumrukla 

yönetmiĢ ve hiçbir muhalif giriĢime izin vermemiĢtir. 

Hasan El Benna ile öğrencilik yıllarında tanıĢan Abdulğani Hamid öncülüğünde 

Hama‟da kurulan ve 1944 yılında kurumsallaĢmasını tamamlayan; 1947 yılında meclise 

girmeyi baĢaran ve 1951 seçimlerinde 142 üyeli meclise 33 temsilci gönderen Suriye 

Müslüman KardeĢler Cemiyeti, Hafız Esad iktidarıyla birlikte adeta bir kıyıma uğratılmıĢtır. 

Müslüman KardeĢler hareketini tamamen bitirebilmek için 1980 yılında yürürlüğe 

konulan “49 Sayılı Kanun”, Ģiddeti daha da arttırmıĢ, kitlesel katliamlara meĢru(!) zemin 

hazırlamıĢtır. Hafız Esad tarafından çıkartılan 49 Sayılı Kanunun 1. Maddesine göre; 

“Müslüman KardeĢler Cemaati'ne mensup olan herkes suçlu kabul edilir ve idamına karar 

verilir”. 

“49 Sayılı Kanunun” çıkarılmasından sonra Müslüman KardeĢlere yönelik kıyım 

hareketi baĢlamıĢ ve Hama Ģehrinde baĢlayan gösteriler tüm ülkeye sıçramıĢtır. Bu gösterileri 

bastırmak için Hafız Esad, kanlı bir tarih yazmaktan geri durmamıĢtır. Tüm ülke çapında 

yaklaĢık 40 bin kiĢi öldürülmüĢ ve gözaltına alınan 20 bin kiĢiden ise bir daha haber 

alınamamıĢtır. Hama katliamından sonra bu katliamdan kaçabilen yaklaĢık 2 milyon muhalif 

ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢ ve bu muhaliflerin ülkeye giriĢlerine hiç bir zaman müsaade 

edilmemiĢtir. 

Yine 1960‟lı yıllarda yükseliĢe geçen Arap milliyetçiliği, 1963 yılında Baas iktidarıyla 

birlikte daha bir tırmanmaya baĢlamıĢtır. Kürtlerin geleneksel seçkinlerinin ekonomik gücünü 

kırmayı amaçlayan süreç, Kürtlerin vatandaĢ sıfatıyla varlığının tanınmamasına kadar 

varmıĢtır. 
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b. Arap Baharı Sonrası: Suriye 

 

Baba ve oğul Esad iktidarları tarafından sürekli baskılanan Suriye halkı, Arap 

Baharı‟yla birlikte cesaretlenen bir grup çocuk ve gencin, iktidar aleyhine duvar yazıları 

yazmalarından ötürü iĢkencelerden geçirilmesi yüzünden protesto gösterilerine baĢlamıĢtır. 

Bu yönüyle, 15 Mart 2011 tarihinde baĢlayan ilk gösteriler iĢkenceye son verilmesi ve iĢkence 

merkezlerinde tutulan genç ve çocukların serbest bırakılması talepleriyle gerçekleĢmiĢtir. Ne 

var ki bu meĢru hak taleplerine dayanan gösterilerin Nisan 2011‟de, Hama ve Tedmur 

katliamlarıyla bilinen Baas rejimini devam ettiren BeĢar Esad tarafından kanlı bir Ģekilde 

bastırılma giriĢimi,  gösterilerin tüm ülkeye yayılmasını beraberinde getirmiĢtir. 

Bu Ģekilde baĢlayan ayaklanmaların Suriye‟deki siyasi iktidarın kısa sürede 

devrilmesine neden olacağı ve ülkenin seçimlerle yeni bir yapılanma içerisine gireceğine dair 

umut, yerini yüzbinlerce insanın yaĢamını yitirdiği ve milyonlarca insanın da evlerinden 

olduğu bir trajediye bırakmıĢtır. Bununla birlikte farklı siyasi aktörlerin de denkleme dâhil 

olması neticesinde baharın kıĢa dönüĢtüğü Suriye, içinden çıkılmaz bir iç savaĢa 

sürüklenmiĢtir. Gelinen aĢamada ise Suriye dünya ülkelerinin dengeleri açısından bir sirk 

oyununa dönüĢmüĢ bulunmaktadır. 

Halen devam eden iç savaĢ neticesinde 240 binden fazla insan yaĢamını yitirmiĢ; yine 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Kasım 2015 tarihi itibariyle 4 milyonu 

aĢkın Suriyeli de mülteci durumuna düĢmüĢtür. 
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III. SURĠYELĠ MÜLTECĠLER 

A. Genel Olarak Suriyeli Mültecilerin Durumu 

Göç olgusu ve buna bağlı olarak mülteciler, çoğu zaman savaĢların doğal bir sonucu 

olarak gündeme gelmektedir. Suriye‟de de Arap Baharı‟nın etkisiyle baĢlayan çatıĢmaların 

neticesinde milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalarak mülteci durumuna 

düĢmüĢtür. BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar 

Koordinatörü Stephen O'Brien‟in belirttiği verilere göre, olayların baĢladığı 2011 yılından 

bugüne dek Suriye'de insani yardım ve korunmaya ihtiyacı olan insan sayısı en az 6 milyonu 

çocuk olmak üzere 13,5 milyona ulaĢmıĢ durumdadır. Bununla birlikte 6,5 milyon Suriyeli 

yerinden edilmiĢ, 4 milyonu aĢkın Suriyeli ise ülkelerini terk ederek komĢu ülkelere sığınmak 

zorunda kalmıĢtır.
6
 

 

 

 

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mülteciler, baĢta Türkiye olmak üzere 

Lübnan, Ürdün, Irak ve Kuzey Afrika ülkelerine sığınmıĢlardır. BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği verilerine göre, komĢu ülkelere sığınmak zorunda kalan 4.289.792 kayıtlı 

mültecinin ülkelere dağılımı Ģu Ģekildedir
7
: 

 

 

                                                           
6

 http://www.gazetevatan.com/-suriye-de-insani-yardima-ihtiyaci-olanlarin-sayisi-13-5-milyona-ulasti--878233-

gundem/  EriĢim Tarihi: 20.11.2015 
7
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php EriĢim Tarihi: 20.11.2015 

http://www.gazetevatan.com/-suriye-de-insani-yardima-ihtiyaci-olanlarin-sayisi-13-5-milyona-ulasti--878233-gundem/
http://www.gazetevatan.com/-suriye-de-insani-yardima-ihtiyaci-olanlarin-sayisi-13-5-milyona-ulasti--878233-gundem/
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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                     ÜLKE Suriyeli Mülteci Sayısı 

                  TÜRKĠYE                   2.181.293 

                   LÜBNAN                   1.075.637 

                    ÜRDÜN                    633.644 

                      IRAK                    244.765 

                      MISIR                    127.681 

     DĠĞER KUZEY AFRĠKA          

ÜLKELERĠ 

                    26.772 

 

 

B. Ortadoğu’da Suriyeli Mülteciler 

Ortadoğu‟da bulunup Suriye ile komĢu olan Lübnan ve Ürdün, Türkiye‟den sonra en 

fazla Suriyeli mülteci barındıran iki ülke konumunda bulunmaktadır. Bir milyondan fazla 

mülteci barındıran Lübnan‟ın beĢ milyona yakın nüfusa sahip olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, ülkede her altı kiĢiden birinin Suriyeli mülteci olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Ürdün ise, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 20.11.2015 tarihi 

itibariyle 633.644 mülteci barındırmaktadır. Ürdün‟de bulunan Zaatari Mülteci Kampı, yarım 

milyon civarında mülteci nüfusu ile ülkenin dördüncü büyük kenti konumuna gelmiĢtir. Bir 

diğer komĢu ülke Irak‟ta ise, hâlihazırda 240 bini aĢkın Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Bu iki 

ülke haricinde diğer bölge ülkelerinde kitlesel büyüklükte Suriyeli mülteci bulunmamaktadır. 



 

9 
 

 

C. Türkiye’de Suriyeli Mülteciler 

Krizin baĢından itibaren “açık kapı politikası” izleyen Türkiye, mülteciliğin uluslararası 

hukuktaki karĢılığı nedeniyle Suriyeli mültecileri önce “misafir”, ardından genel düzenleyici 

bir iĢlemle “geçici koruma statüsü” kapsamına almıĢtır.  

Türkiye, sınırı geçmek isteyen tüm Suriye vatandaĢlarına izin vermiĢtir. Bunun 

neticesinde barındırdığı 2.226.117 Suriyeli mülteci ve 10 farklı ilde kurduğu mülteci 

kamplarıyla Türkiye, hâlihazırda bu noktada en fazla mülteci barındıran ülke konumunda 

bulunmaktadır. Bunlar, sadece kayıtlı resmi rakamlardır. Bu rakamlara kayıt altına alınmamıĢ 

Suriyeliler de eklendiğinde, mülteci sayısının 2,5 milyon olabileceği tahmin edilmektedir. 

Mülteciler söz konusu 10 kampta barınmaktan ziyade, bugün Türkiye‟nin 81 vilayetine 

dağılmıĢ vaziyettedirler. Gelinen aĢamada ĠçiĢleri Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü‟nün verilerine göre, Türkiye‟deki mültecilerin sayısı 13.11.2015 tarihi itibariyle 

Ģu Ģekildedir
8
: 

                                                           
8
 http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik EriĢim Tarihi: 20.11.2015 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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D. Avrupa’da Suriyeli Mülteciler 

Suriye‟de 2011‟de baĢlayan çatıĢmalar sonucunda günden güne sayıları hızla artan 

mülteciler, Suriye‟deki iç savaĢın biteceği yönündeki umutları tükendikçe daha iyi yaĢam 

koĢulları elde edebilmek için Avrupa‟ya yönelmektedirler. Buna karĢın Avrupa, Suriyeli 

mülteciler konusunda kayıtsız kalmakta ve mültecileri dıĢlayan bir tavır takınmaktadır.  

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütü‟ne (IOM) göre, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya 

ulaĢan Suriyeli mülteci sayısı yaklaĢık 200.000 civarındadır.
9
 Dünyadaki Suriyeli mülteci 

sayısının 4 milyonu aĢtığı düĢünüldüğünde, Avrupa‟nın mültecilere karĢı takındığı olumsuz 

tavır gözlenebilmektedir. Bu durum mültecilerin yasak yollara baĢvurmalarına neden 

olmaktadır.  

YasadıĢı göçün en önemli geçiĢ bölgesi noktalarından biri olan Türkiye-

Yunanistan/Bulgaristan sınırı,  Frontex sisteminin en çok uygulandığı yerdir. Bu sistem 

nedeniyle, Suriyeli mültecilerin Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaĢma çabaları 

neticesinde 2015 yılında yüzlerle ifade edilemeyecek sayıda mültecinin bu denizlerde 

boğulduğu düĢünülmektedir. Aylan Kurdi isminde bir çocuğun içinde bulunduğu botun 

                                                           
9
 http://onedio.com/haber/yarim-milyon-multeci-avrupa-ya-ulasti-589158 EriĢim Tarihi: 24.11.2015 

http://onedio.com/haber/yarim-milyon-multeci-avrupa-ya-ulasti-589158
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batması sonucu 2 Eylül 2015 tarihinde Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeni, bu sorunu 

kamuoyunun gündemine taĢımıĢsa da bu ölümlere karĢı henüz yeterli önlem alınmamıĢtır. 

Aylan Kurdi ile Suriye‟li mültecilerin dramı, dünya gündemine girse de Avrupa ülkeleri 

Suriyeli mültecileri kabule karĢı direnmektedir. Avrupa ülkeleri, Suriyeli mültecilerin 

Türkiye‟de kalıcı olmaları karĢılığında ekonomik yardımların miktarı konusunda pazarlık 

etmekten baĢka bir Ģey yapmamaktadır. Her ne kadar mültecilerin Suriye‟de oluĢturulacak 

“güvenli bir bölgede” tutulmaları dile getirilse de, bölgesel gerçekler bunun imkânsız 

olduğunu göstermektedir. 

E. Diğer Ülkelerde Suriyeli Mülteciler 

Suriyeli mültecilerin önceki bölümlerde bahsedilen bölgeler dıĢında yoğun olarak 

bulunduğu devletler, baĢta Mısır olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleridir. Bu bölgelerde 140 

binin üzerinde mülteci bulunmaktadır.  

 

IV. TÜRKĠYE’DE SURĠYELĠ MÜLTECĠLERĠN STATÜSÜ 

A. Hukuksal Statü 

a. Dünyada Mülteciliğin Hukuksal Statüsü 

II. Dünya SavaĢı sonrasında Avrupa‟nın tamamına yayılmıĢ statüsüz yüzbinlerce 

mülteci, durumları belirsiz bir Ģekilde kamplarda yaĢıyordu. Söz konusu belirsizlik ve giderek 

daha fazla büyüyen mülteci sorunu, uluslararası toplumu harekete geçirmiĢ ve nihayetinde 

mülteci hukukunun Magna Carta‟sı sayılabilecek “Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 

Cenevre SözleĢmesi” imzalanmıĢtır.  

Bu sözleĢmeye göre, bazı konularda mültecilerin bulundukları ülkenin vatandaĢlarıyla 

hukuki eĢitliği sağlanmıĢtır. Söz konusu sözleĢme, BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunda 1950 

tarihinde kabul edilmiĢ, 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmıĢ ve 22 Nisan 1954 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye sözleĢmeyi 29 Ağustos 1961 tarihinde, 359 sayılı kanunla 

onaylamıĢtır.  

SözleĢme, mülteci tanımını “1951 yılından önce ve Avrupa‟da meydana gelen olaylar” 

Ģartlarıyla sınırlamıĢtır. Ancak 1967 yılında, 1951 sonrasındaki dönemde meydana gelen 

olaylar sonucunda da mültecilere koruma sağlanmasının gerektiği kabul edilmiĢ, mültecilerin 
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Hukuki Statüsüne Dair 1967 Protokolü kabul edilerek Cenevre SözleĢmesinin tarih 

sınırlaması protokole taraf ülkeler için kaldırılmıĢtır. 

b. Ġslam Hukukunda Mültecilik 

 

Hak ve adalet üzerine inĢa edilen Ġslam Hukuku, mültecilik konusunda diğer hukuklara 

göre bariz bir farka ve olumluluğa sahiptir. Diğer hukuk sistemleri, sadece belli durumlarda 

kendi vatandaĢlarıyla mültecileri eĢit sayarken Ġslam Hukukunda ise, vatandaĢ ve mültecilik 

ayırımı yapılmamıĢtır. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna ĠliĢkin Cenevre 

SözleĢmesi bile pozitif düzenlemeler adına ileri bir merhale sayılmakla beraber, her durumda 

değil, bazı durumlarda mülteci-vatandaĢ eĢitliğini tanımıĢtır.
10

 

GeçmiĢte, herhangi bir Ġslam ülkesine sığınan Müslüman kiĢilerle o ülkenin yerlileri 

arasında hiçbir ayırım yapılmamıĢtır. Bununla birlikte Ġslam idaresinin vatandaĢlığına 

geçmeyen ama iltica taleplerine olumlu cevap verilen kiĢiler bir tür “eman” altında 

olacaklarından, “eman” akdinin tabiatından kaynaklanan imtiyazlardan istifade 

edebilmiĢlerdir. DüĢmanca tavırlar sergilemedikleri sürece gayrimüslimlere dokunulmazlık 

sağlayan, onlara karĢı zulmü ve haksızlığı yasaklayan naslar da bu tutumu desteklemektedir.
11

 

Bu kiĢiler çalıĢma hakkına sahip olmuĢ, servet ve mülkleri korunmuĢtur. Ġnançlarını rahatça 

yaĢamakta özgür olmuĢlar, aynı zamanda evlenme ve çocuklarını kendi inançları 

doğrultusunda uygun gördükleri üzere yetiĢtirme hakkına da sahip olmuĢlardır.
12

 

Himaye belgesinin veriliĢ Ģekline veya çeĢidine bakılmaksızın -mülteci olsun veya 

olmasın- kendisine eman verilen kimseler, topluca müsteminûn (tekili müstemin) olarak 

tanımlanmıĢtır. Ġslam‟da mültecilere dair öğreti ve hükümlerin tamamını içeren anahtar ifade 

Kur‟an‟ın dokuzuncu suresi olan Tevbe suresinde yer almaktadır.
13

 Tevbe Suresi altıncı 

ayette, Ģöyle Ģart koĢulmaktadır: “…müĢriklerden (olsa bile) biri senden aman dilerse ona 

(derhâl) aman ver… sonra onu kendisini güvende hissedeceği bir yere ulaĢtır…” 

 

 

                                                           
10

 Ahmet AYAN: “Ġslam Kaynaklarında ve Geleneğinde Mültecilik Algısı” http://multecihaklari.org.tr/islam-

kaynaklarinda-ve-geleneginde-multecilik-algisi/  EriĢim Tarihi: 27.11.2015 
11

 Ahmet AYAN, a.g.m. 
12

Muddathir „ABD AL-RAHĠM, “Ġslam‟da Ahlaki ve Hukuki bir Hak: Ġltica”http://multecihaklari.org.tr/islamda-

ahlaki-ve-hukuki-bir-hak-iltica/   EriĢim Tarihi: 27.11.2015 
13

 Muddathir „ABD AL-RAHĠM, a.g.m. 

http://multecihaklari.org.tr/islam-kaynaklarinda-ve-geleneginde-multecilik-algisi/
http://multecihaklari.org.tr/islam-kaynaklarinda-ve-geleneginde-multecilik-algisi/
http://multecihaklari.org.tr/islamda-ahlaki-ve-hukuki-bir-hak-iltica/
http://multecihaklari.org.tr/islamda-ahlaki-ve-hukuki-bir-hak-iltica/
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c. Türk Hukukunda Mülteci Statüsü 

Cenevre SözleĢmesine taraf olan Türkiye, 1967 Protokolünü 1 Temmuz 1968 tarihinde 

onaylamıĢ ancak Cenevre SözleĢmesi ile düzenlenen “coğrafi sınırlama ilkesini” sürdürmeyi 

seçmiĢtir. Türkiye Ģu anda Avrupalı ve Avrupalı olmayan mülteciler arasında bu ayrımı etkin 

bir Ģekilde uygulayan tek ülkedir.
14

   

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 4. maddesinde düzenlenen “geri 

göndermeme ilkesi” uyarınca 6458 Sayılı Kanun kapsamına giren kiĢiler iĢkenceye, insanlık 

dıĢı 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 gönderilemeyecektir.  

1951 Tarihli Cenevre SözleĢmesi ile yalnızca mülteci statüsü talep edenlere yönelik 

kabul edilen “geri göndermeme ilkesi”, 6458 Sayılı Kanun ile mülteci, Ģartlı mülteci, ikincil 

koruma statüsüne tabi olanlar açısından da kabul edilmiĢtir. Ayrıca bu üç statü dıĢında 

tanımlanan geçici koruma altına alınan yabancıların da geri göndermeme ilkesinden 

faydalanma hakkı bulunmaktadır. Bu düzenleme kiĢilerin geri gönderilmesi halinde insan 

hakları ihlaline maruz kalma riskinin varlığı nedeniyle insan haklarını koruma düĢüncesiyle 

getirilmiĢtir. Aynı zamanda bu düzenleme, Türkiye‟nin taraf olduğu Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi‟nin de bir gereği olarak değerlendirilmelidir. 

Türk hukukuna göre mülteci statüsünün tanınabilmesi veya bir yabancının mülteci 

statüsü talep edebilmesi için aĢağıdaki Ģartların gerçekleĢmesi gerekmektedir
15

: 

1. Yabancıyı mülteci kılan olayın Avrupa ülkelerinde meydana gelmesi gerekir. 

(Coğrafi kriter) 

2. Avrupa‟dan Türkiye‟ye gelen ve mülteci statüsü talep eden kiĢilerin dini veya etnik 

nedenlerden ötürü yahut siyasi görüĢünden veya sahip olduğu vatandaĢlık statüsünden veya 

belirli bir gruba ait olmasından dolayı zulme uğrayacağından haklı olarak endiĢe duyulması 

zorunluluğunun bulunması gerekir. 

3. Mülteci statüsü talep eden kiĢinin korkusunun haklı olması gerekir. 

                                                           
14

 http://www.amnesty.org.tr/icerik/37/1122/turkiye-1951-cenevre-sozlesmesi  EriĢim Tarihi: 20.11.2015 
15

 Feyzullah CĠHANGĠR: “Türkiye‟deki Suriyeliler‟in Hukuki Statüsü Üzerine Bir ÇalıĢma”, 

http://akademikperspektif.com/2015/02/23/turkiyedeki-suriyelilerin-hukuki-statusu-uzerine-bir-calisma/ EriĢim 

Tarihi: 05.12.2015 

http://www.amnesty.org.tr/icerik/37/1122/turkiye-1951-cenevre-sozlesmesi
http://akademikperspektif.com/2015/02/23/turkiyedeki-suriyelilerin-hukuki-statusu-uzerine-bir-calisma/
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4. Mülteci baĢvurusunda bulunan kiĢinin kendi ülkesini yukarıdaki Ģartlar nedeniyle terk 

etmiĢ olması gerekir. 

5. Mülteci baĢvurusunda bulunan yabancının kendi ülkesinin diplomatik himayesinden 

yararlanamaması veya söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istememesi gerekir. 

Bu Ģartlar, 6485 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda sayılmıĢ ve 

mülteci statüsü tayini hususunda 1951 Tarihli Cenevre SözleĢmesinde belirlenen coğrafi 

bölge çekincesi aynen korunarak oluĢturulmuĢtur. 

Türkiye‟de yabancılara tanınan mülteci statüsünün yasal dayanağını oluĢturan Cenevre 

SözleĢmesi‟nin çekinceli Ģekilde kabul edilmiĢ olması nedeniyle, çeĢitli sebeplerle Avrupa 

dıĢından gelen insanlara “mülteci” yerine “sığınmacı” denildiği görülmektedir. Bu kiĢilere 

sığınmacı denilmesinin nedeni 1994 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye‟ye Ġltica Eden veya 

BaĢka Bir Ülkeye Ġltica Etmek Üzere Türkiye‟den Ġkamet Ġzni Talep Eden Münferit 

Yabancılar Ġle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek 

Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”tir. 

6485 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda getirilen “ġartlı Mülteci” 

statüsü ile sığınmacı kavramı ortadan kalkmıĢ ve aynı zamanda mülteci ve Ģartlı mülteci 

dıĢında “Ġkincil Koruma” adı verilen ayrı bir statü daha belirlenmiĢtir. Bu statüler dıĢında 

“Geçici Koruma” adı verilen ve esasen insani yardım eksenli geçici bir rejim de 

öngörülmüĢtür. 

          ca.   ġartlı Mülteci Statüsü 

 

6458 Sayılı Kanunun 62. maddesinde mülteci statüsüne sahip olmayı gerektiren Ģartlar 

aynen korunmuĢ, coğrafi ölçü esas alınarak Avrupa dıĢındaki ülkelerden gelip uluslararası 

koruma talep edenler için “ġartlı Mülteci” statüsü tanımlanmıĢtır. ġartlı mülteci statüsünün 

tanınabilmesi için kiĢinin Avrupa ülkeleri dıĢından gelmesi ve mülteci statüsü tanınmasını 

gerektiren somut Ģartların var olması gerekmektedir. 6458 sayılı kanunun 62. maddesi Ģartlı 

mülteci statüsünün esaslarını, kapsamını ve sınırlarını Ģu Ģekilde belirlemektedir: 

“Avrupa ülkeleri dıĢında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 

toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düĢüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında bulunan ve bu ülkenin 
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korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 

yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaĢadığı ikamet ülkesinin dıĢında bulunan, 

oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kiĢiye statü 

belirleme iĢlemleri sonrasında Ģartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleĢtirilinceye 

kadar Ģartlı mültecinin Türkiye‟de kalmasına izin verilir.” 

Bu maddenin 6458 sayılı yasanın mülteci tanımının düzenlendiği 61. maddeden farkı, 

yabancıyı mülteci kılan olayın Avrupa ülkeleri dıĢında meydana gelmiĢ olması ve üçüncü 

ülkeye yerleĢtirilinceye kadar Ģartlı mültecinin Türkiye‟de kalmasına izin verilmesidir. 

Görüldüğü üzere Ģartlı mülteciler, mülteciler için öngörülen hukuki güvenceden yoksun 

bulunmaktadırlar. 

         cb.   Ġkincil Koruma Statüsü 

 

6458 Sayılı Kanun ile yaratılan “Ġkincil Koruma Statüsü”, mülteci veya Ģartlı mülteci 

özelliklerini taĢımayan ancak ülkesine geri gönderildiği takdirde ölüm cezasına mahkûm 

olacak veya ölüm cezası infaz edilecek olan kiĢiler, iĢkenceye, insanlık dıĢı muameleye veya 

onur kırıcı davranıĢa maruz kalacak olanlar, uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatıĢma 

durumlarında ayrım gözetmeyen Ģiddet hareketleri nedeniyle Ģahsı zarara uğrayacak olanlar, 

bulunduğu ülkenin korumasından faydalanamıyorsa veya oraya dönmek istemiyorsa statü 

belirleme iĢlemleri sonunda ikincil koruma statüsüne dâhil edilmektedir. 

Ġkincil koruma statüsü “tamamlayıcı koruma” olarak da adlandırılmaktadır. Ġkincil 

koruma, yabancılara bireysel olarak uygulanan yani kitlesel göç hallerinde uygulanmayan bir 

korumadır. Ġkincil koruma statüsüne alınan yabancıların geri gönderilmemesi de geri çevirme 

yasağı ilkesinin bir sonucudur. 

          cc.   Geçici Koruma 

 

6458 Sayılı Kanunda Türkiye‟ye giriĢ yapan yabancılar açısından “Geçici Koruma” adı 

altında farklı bir koruma tanımlandığı görülmektedir. Geçici korumanın sağlanabilmesi için 

yabancıların ülkesinden ayrılmaya zorlanmıĢ olmaları, ayrıldığı ülkeye geri dönememeleri, 

acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak Türk sınırlarına gelmeleri veya Türk 

sınırlarından içeri girmiĢ olmaları gerekmektedir.(m.91) Bu korumanın özellikle son 

zamanlarda Suriye‟deki terörden kaçan insanlar için uygulanması mümkün görülmektedir. Bu 
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kiĢilerin Türkiye‟de ikametleri, ikamet etmeleri halinde uyacakları kurallar, hak ve 

yükümlülükleri ve Türkiye‟den çıkıĢlarında yapılacak iĢlerle ilgili düzenlemenin Bakanlar 

Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiĢtir. 

Geçici koruma ile kitlesel olarak Türk sınırları içine giriĢ yapan yabancılara temel 

ihtiyaçlarını giderecek ve güvenliklerini sağlayacak insani yardım yapılmaktadır. KiĢilerin bu 

korumadan faydalanırken Türk sınırının dıĢına çıkıp tekrar girmesi halinde yeniden geçici 

koruma kapsamına alınması mümkündür. 

d. Değerlendirme 

 

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle daha önce mülteciler açısından transit bölge 

konumundayken, Arap Baharı ve özellikle de Suriye‟de yaĢanan çatıĢma ortamıyla birlikte 

sayıları hızla artan mültecilere karĢı gerek Türkiye halkının gerekse de hükümetin gösterdiği 

insancıl tutum ve Avrupa‟nın mültecileri bir tehlike olarak görme yaklaĢımı neticesinde hedef 

ülke konumuna gelmiĢtir. Buna karĢın, Cenevre SözleĢmesi metninin “coğrafi kısıtlama 

çekincesi” ile kabul edilmiĢ olması nedeniyle Suriye‟de yaĢanan iç savaĢ sonucunda 

Türkiye‟ye gelen milyonlarca Suriyeliye “mülteci” statüsünün tanınması mümkün 

olmamaktadır. 

Öte yandan Türkiye‟ye Avrupa ülkeleri dıĢından gelen yabancılara “Ģartlı mülteci” 

statüsü için baĢvuruda bulunabilme hakkı tanınmıĢtır. Bununla birlikte Türkiye‟de ikamet 

eden Suriyelilerin hukuki statüsü, Suriye‟de yaĢanan iç savaĢın yoğunluğu ve tehdidin 

vahameti ile birlikte tayin edilebilecektir. Türkiye‟den uluslararası koruma talep eden Suriye 

vatandaĢlarına Ģartlı mülteci statüsünün tanınıp tanınmayacağı Suriye‟de iç savaĢın boyutuyla 

ve bu savaĢın yabancı kiĢiler açısından doğurduğu sonuçla yakından ilgilidir.  

Türk dıĢ politikasına hâkim olan söylemler dikkate alındığında, Suriye‟de Baas rejimine 

demokratik muhalefet imkânının bulunmadığı, Baas rejimine bağlı güçlerin sivil ayrımı 

gözetmeksizin ülkenin birçok yerini bombaladığı ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden 

olduğu, bu nedenle siyasi meĢruiyetini yitirdiğinin vurgulandığı görülmektedir. Bu olgular 

nazara alındığında Türkiye‟ye sığınan Suriyeli yabancıların “Ģartlı mülteci statüsüne” alınması 

için yeterli Ģartların mevcut olduğu söylenebilir. 

Yasada tanımlanan “siyasi görüĢleri nedeniyle zulme uğrama” Ģartının oldukça geniĢ 

yorumlanmaya müsait olduğu ve doğrudan yabancının terk ettiği ülkenin hukuk kültürünü ve 
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adli alt yapısını ilgilendirdiği görülmektedir. Bu nedenle yabancıların Ģartlı mülteci 

baĢvurusunun beden bütünlüğü, can güvenliği ve kiĢi özgürlüğü bağlamında müsamahakâr bir 

Ģekilde değerlendirmesi mümkün olmakta, özellikle Türk hükümetinin Suriye olaylarına 

bakıĢı bu konuda belirleyici rol oynamaktadır. 

Siyasi görüĢ nedeniyle zulme uğrama korkusuyla terk edilen ülkeye iade halinde can 

güvenliğinin tehdit altında olması hususunda DanıĢtay‟ın oldukça önemli bir kararı 

bulunmaktadır. DanıĢtay‟ın Uygur kökenli Çin Halk Cumhuriyeti vatandaĢı olan kiĢinin, 

siyasi baskılardan kurtulmak amacıyla Türkiye‟ye geldiğini, bu kiĢinin Ģartlı mültecilik 

baĢvuru süreci sonuçlanıncaya kadar Türkiye‟de kalması gerektiğini belirtmek suretiyle sınır 

dıĢı etme kararını iptal ederek siyasi baskı nedeniyle oluĢan risk ve tehlike halini “Ģartlı 

mültecilik statüsü” için bir neden olarak kabul ettiği görülmektedir. DanıĢtay‟ın bu kararının 

Suriye‟deki Baas rejimine muhalif olduklarından dolayı korkuyla Suriye‟yi terk edenler için 

emsal nitelik taĢıdığı söylenebilir. 

Suriyelilerin hukuki statüsünün, kitlesel giriĢler hâlinde farklı bir hukuki statü ifade 

ettiği de belirtilmektedir. ġartlı mültecilik statüsünde, kitlesel giriĢlerin düzenlenmemiĢ 

olması bu yöndeki baĢvuruların bireyselleĢtirilmesini gerektirir. Artan terör tehdidi nedeniyle 

kitlesel geçiĢlerin yaygınlaĢmasından dolayı, kitlesel Ģekilde giriĢ yapan kiĢilere uygulanan 

statünün “geçici koruma” olduğu belirtilmektedir.  

Suriye‟den Türkiye‟ye gelen yabancılar açısından, geçici koruma statüsüne alınan 

kiĢilerin Ģartlı mülteci statüsünü kazanabilmelerinin mümkün olduğu, geçici koruma statüsüne 

alınanların Ģartlı mültecilik statüsüne alınmalarına engel olan bir yasağın bulunmadığı dikkate 

alınmalıdır. 

Türkiye‟ye Suriye‟deki iç savaĢ nedeniyle giriĢ yapmıĢ olan bir yabancının Suriye‟ye 

geri gönderilmesi, Türkiye açısından uluslararası bir yükümlülük ihlalini doğuracaktır. 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‟nun 4. maddesi uyarınca mülteci, Ģartlı mülteci 

yahut ikincil koruma statüsüne sahip olan kiĢilerin ülkelerine geri gönderilmeleri hayatları 

veya hürriyetleri açısından bir risk oluĢturacaksa geri gönderilmemeleri Türkiye açısından bir 

zorunluluktur. Ancak bu, söz konusu statüdeki yabancıların ilelebet Türkiye‟de ikamet 

etmeleri anlamına da gelmemektedir. Türkiye‟de bu kiĢilere Ģartlı mülteci statüsü tanınmıĢ 

olsa dahi, bu geçici bir hukuki durumu ifade etmektedir. ġartlı mülteci statüsüne tabi kılınan 

bu kiĢiler, güvenli bir ülkeye yerleĢtirilinceye kadar Türkiye‟de ikamet edeceklerdir. Ayrıca 
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uluslararası koruma statülerinden herhangi birisine tabi kılınan yabancı veya vatansızlar kamu 

düzenini ve güvenliğini bozacak eylemlerde bulunmaları halinde de bu statüleri iptal edilecek 

ve sınır dıĢı edilebileceklerdir.
16

  

B. Fiili Durum 

 

Özelde bölge devletleri olmak üzere, dünyadaki güç odaklarının çıkar eksenli kirli 

politikalarından dolayı, Suriye'deki insani trajedi gün geçtikçe katmerleĢmektedir. Suriye'de 

savaĢın baĢladığı Mart 2011'den itibaren AK Parti hükümetinin, Türkiye'nin sınır kapılarını 

Suriyeli mağdurlara açması gerçekten önemli insani bir tavırdır. Türkiye'de Geçici Koruma 

Rejimi kapsamında, Suriyelilerin Türkiye'de kalmalarına bir sınır getirilmemiĢtir. Aynı 

Ģekilde zorla geri göndermeye karĢı ve acil ihtiyaçlara yanıt veren kabul düzenlemelerine 

eriĢimi içerecek Ģekilde koruma ve yardım sağlanmaktadır. 

Ancak resmi uygulamanın gelinen aĢama itibariyle çok yetersiz olduğu net olarak 

görülmektedir. AK Parti hükümeti, Suriyelilere, uluslararası hukukun tanımıĢ olduğu ve 

Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleĢmelerde belirlenen hakları yani mültecilik 

hukukunu uygulamamıĢtır. Bunun yerine fiili bir durum oluĢturulmuĢtur.  Bu fiili durumla 

AK Parti hükümeti, Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını yardım kuruluĢlarına havale etmiĢtir. 

Ancak yardım kuruluĢları bu konuda ciddi anlamda yetersiz kalmaktadır. 

Doğal olarak öksüz, yetim, dul ve sahipsiz kalan yığınlar dilenciliğe, uyuĢturucuya, 

fuhĢa ve ucuz iĢçilik köleliğine maruz kalmıĢlardır. Özellikle de emek ve cinsel sömürü gün 

geçtikçe daha da yaygınlaĢmaktadır. Suriyeli iĢçiler, 5-10 TL günlük yevmiyeyle çalıĢmak 

zorunda kaldıkları gibi birkaç aile veya çok sayıda bekârın bir araya gelerek hayvanların 

barınmadığı metruk yerleri 500 TL gibi yüksek kiralarla tutmaktadırlar. Kimi kentlerde 

kadınlar da istenmeyen durumlara para karĢılığı sürüklenmektedir.  

Çocukların formal eğitim koĢullarında eğitilmesine yönelik programlar yetersizdir. 

Özellikle kamplarda kalmayan çocukların önemli bir bölümü eğitimden yoksun kalmakta, 

bunların bir kısmı sokaklarda dilenci olarak kullanılmaktadır.  

Gerek hükümetin Suriyeli mültecilere yönelik politikası ve gerekse Aylan Kurdi‟nin 

trajedisinin neticesi olarak muhalefetin hükümetin Suriyeli mültecilere yönelik politikasına 

yöneltilen eleĢtirilerindeki yumuĢamasının da etkisiyle günümüze kadar Suriyeli mültecilerle 
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ilgili ciddi anlamda toplumsal olaylar yaĢanmamıĢtır. Her ne kadar Gaziantep'te ve 

Küçükçekmece'de Suriyelilere ait ev iĢyeri ve arabalara yönelik yıkım faaliyetleri ve benzeri 

münferit bir takım olaylar meydana gelmiĢse de, kısa sürede bu olayların yatıĢması sorunun 

korkulan boyutlara gelmesini engellemiĢtir. 

Türkiye'de Suriyeli mülteciler için belirli bölgelerde bir takım kamplar kurulmuĢsa da 

bu kamplardaki yaĢam standartlarının çok kötü olması ve ayrıca kampların yetersiz kalması 

nedeniyle Suriyeli mültecilerin Türkiye'nin tüm bölgelerine dağılmalarına sebep olmuĢtur. 

Toplu yaĢadıkları kamplarda daha geç bir kültürel bunalımla yüzleĢseler de, ülke içine 

dağılmıĢ Suriyelilerin kültür bunalımının getireceği sıkıntılar çok daha yıkıcı sonuçlara 

sebebiyet verebilecektir. 

 

V. TESPĠTLER DOĞRULTUSUNDA ÖNERĠLER 

Suriyeli mültecilerin hukuki statüsü, en çetrefilli baĢlıklardan birini oluĢturmaktadır.   

Önceki bölümde de açıklandığı gibi Türkiye, 1951 tarihli Cenevre SözleĢmesi'ne "coğrafi 

sınırlama" ile taraf olduğundan dolayı sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü 

verebilmektedir. Suriyeli mülteciler ise Avrupa dıĢından geldikleri için  "geçici koruma" 

baĢlığı altında "sığınmacı" statüsüne sahip olabilmekte, yasalar önünde “geçici koruma 

altındakiler” diye nitelenmektedirler. Bu niteleme ise daha çok misafirlik anlamını 

barındırmakta; kendi içinde bir güvenlik ve altyapı sağlamaktan, mültecilerin sahip oldukları 

doğal hakları da içermekten uzaktır. Bu durumun Türkiye'de kalan Suriyelilerin statüsüz bir 

durumda olmalarına yol açtığı söylenmektedir.
17

 Raporumuzdaki tespitler doğrultusunda 

yapılması gerekenler genel hatlarıyla Ģöyle sıralanabilir: 

 Suriyeli mültecilere, bir ülkenin vatandaĢlarına yönelik Ġslam 

Hukukundan kaynaklı bütün hakların verilmesi gerekir. Uygulamada ortaya çıkan 

minimize sorunların büyümemesi için yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ve 

yapılırken Ġslam hukukuna egemen hak ve adalet anlayıĢının temel alınması 

gerekmektedir. 

 Suriyeli mülteciler, söz konusu statüleri gereği, halen Türkiye'de yasal 

çalıĢma hakkına sahip olamamakta, birçoğu hayatını devam ettirebilmek için yasa dıĢı 
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çalıĢmak durumunda kalmaktadırlar. Bununla birlikte eğitim konusunda da çeĢitli 

sıkıntılar yaĢamaktadırlar. Tüm bu sıkıntıların aĢılması için, Suriyeli mültecilere 

iliĢkin yeni bir yasal düzenleme yapılmalı, nihai olarak 1951 tarihli Cenevre 

SözleĢmesi‟ne konulan „coğrafi sınırlama‟ Ģartı kaldırılmalıdır.  

 Mülteci sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik “Göç Bakanlığı” 

kurulmalıdır. 

 Hükümet “geri göndermeme ilkesine” riayet etmeli; iç savaĢ nedeniyle 

Türkiye‟ye sığınan hiçbir mülteciyi zorla geri göndermemelidir. 

 Mülteci kampları; can güvenliğinin, gıda güvenliğinin, ahlaki 

güvenliğin tehlikede olduğu; sağlıksız koĢulların, altyapı eksikliğinin, eğitim ve 

fakirlik sorunlarının görüldüğü yerlerdir. Kamplarda yaĢanan ölümlerin %40‟ının 

kamp Ģartlarından kaynaklandığı belirtilmektedir.
18

 Mültecilerin barındığı mekânların 

Ģartları iyileĢtirilmelidir.  

 Kamplardaki sıkıntılardan dolayı birçok mülteci kamplara gitmek 

istememektedir. Kendi isteği olmaksızın hiçbir mülteci kampa gönderilmemelidir.  

 Mültecilerin kayıt altına alınması, uluslararası korumanın bir gereğidir. 

Mültecilerin kayıt altına alınması ile mültecilerin ihtiyaçları tespit edilebilecek, 

haklara ve hizmetlere eriĢimleri sağlanabilecek, insani yardım kuruluĢlarının ve sivil 

toplum kuruluĢlarının mültecilere yardım ulaĢtırabilmesi kolaylaĢacaktır. Ayrıca, uzun 

vadeli çözümlerin oluĢturulması ve güvenlik açısından da önemli olacaktır. Bu 

nedenle, kaydedilen mültecilere kimlik belgesi yerine geçen bir belge verilmek 

suretiyle, hukuksal güvence (uluslararası koruma) altında oldukları belirtilmeli ve bu 

kimlik belgesi ile sağlık ve diğer kamu hizmetlerine eriĢim imkânı sağlanmalıdır.  

 Suriye‟den iç savaĢ nedeniyle gelen mağdur ve de insani yardıma 

muhtaç durumdaki mültecilerden kayıt, sağlık, ikamet gibi resmi iĢlemler için ücret 

talep edilmesi mültecileri daha fazla mağdur etmektedir. Bu nedenle mültecilerden 

resmi iĢlemler için hiçbir ücret talep edilmemelidir. 

 Her ilde valilik, belediyeler ve STK‟lar arasında iĢbirliği yapılarak ve 

mültecilerin ihtiyaçları (barınma, gıda, eğitim vb.) göz önünde bulundurularak ortak 

yardım organizasyonları yapılmalıdır. 
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 SavaĢ nedeniyle ülkelerini terk edip gelen mültecilere, özellikle de 

çocuklara, değiĢen sosyal ve ekonomik durum, maruz kaldıkları farklı kültür nedeniyle 

psikolojik destek sunulmasına yönelik uygun programlar planlanmalıdır. 

 Çocukların okutulması ile ilgili daha geniĢ programlar yapılmalı, 

özellikle kamplarda kalmayan çocukların eğitimsiz kalma tehlikesini bertaraf edecek 

tedbirler alınmalıdır.  

 Suriye‟deki iç savaĢ üzerinden 5 yıl geçmiĢ olmasına rağmen 

mültecilerin entegrasyonu için hükümet tarafından gerekli adımlar atılmamıĢ; 

mülteciler, halen misafir olarak görülmüĢtür. Hükümet, bu tutumundan vazgeçip 

mültecilerin topluma entegrasyonu için gerekli adımları atmalı ve uzun vadeli sosyal 

politikalar üretilmelidir. Bir an önce entegrasyon çalıĢmalarının baĢlatılması 

gerekmektedir. ġu anda sorunun küçük çapta olması, yarın büyümeyeceği anlamına 

gelmemektedir. Sorun büyümeden, onunla baĢ edilemeyecek boyutlar ulaĢmadan fiili 

ve hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.  
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