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Amaç ve Kapsam

• Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici 
koruma ile ilgili uluslararası standartları  anlamak

• Sunumda yer verilecek konular:
– Geçici korumanın bileşenleri ve getirdikleri 
– Geçici koruma altında sağlanan haklar
– Geçici koruma ile 1951 Sözleşmesi ilişkisi ve bölgesel 

belgeler



Geçici Koruma 

Geçici koruma kavramı, “istisnai toplu akın 
durumlarında ortaya çıkacak acil koruma 

ihtiyaçlarının karşılanması için uygulamaya dönük 
bir araç” olabilir.
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 Toplu Akın 

“Toplu akın” kavramı, kısa bir süre içerisinde ve aynı 
koşullar sebebiyle yerlerinden edilerek aynı menşe 

ülkeden başka bir ülkeye hareket eden, ve sayılarının 
fazlalığı sebebiyle bu ülkedeki bireysel mülteci statüsü 
belirleme işlemini devre dışı bırakan çok sayıda insanın 

gelişi olarak anlaşılmalıdır.
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Zorunlu sebepler nedeniyle ülkesini terk etmiş, uluslararası 
sınır geçmiş ve sayıların yüksekliği sebebiyle ülkedeki 

bireysel mülteci statüsü belirleme işlemine tabii 
tutulmasına gerek kalmadan nesnel sebeplere 
dayanarak verilmiş olan uluslarası korumadır.

 Geçici Koruma 
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 Geçici Korumanın Bileşenleri

Geçici koruma rejiminin temel bileşenleri:

• Sığınma ülkesine kabul, 
• Zorla geri gönderilmeye karşı koruma (non-refulman),
• Acil ihtiyaçlara yönelik temel kabul düzenlemelerine 

erişimdir. 
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Geçici korumanın gerektirdikleri
1) Kapsamlı bir kayıt sistemi; 

• Silahlı unsurların ayrıştırılması, 
• Hassas durumların ve ihtiyaçların tespit edilmesi, 
• Korunma ihtiyaçlarının ve müdahale mekanizmalarının 

tespiti,
• Yardım faaliyetlerinin düzenlenmesi.

2) Faydalanıcılara sığındıkları ülkede bu korumanın süresi 
boyunca kalmalarına izin veren bir hukuki statü; ve 
belgelerin tanzimi.

3) Insan hakları standartlarına uygun muamele. Kalışın 
uzaması halinde, geçici koruma altındaki kişilerin hakları 
kademeli olarak arttırılmalı ve geliştirilmelidir.
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 Geçici korumanın sağladıkları

4) Devlet aşağıdaki hakları gözetmeli ve sağlamalıdır:    
    
• Ülkeye kabul, 
• İzinsiz giriş sebebiyle cezalandırılmama,
• Zorla geri gönderilmeme,
• Ayrımcılığa karşı korunma, 
• Yeterli gıda, kıyafet, barınma ve sağlık hizmetleri dahil olmak 

üzere yeterli yaşam standartları,
• Eğitim,
• Aile birleşimi,
• Dökümantasyon, 
• Özel ihtiyaç sahibi gruplar için özel düzenlemeler, 
• Doğum, ölüm ve evlilik kaydı.
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 Geçici korumanın sağladıkları

5) Özel ihtiyaç gruplarının tespiti ve bu kişilere yönelik özel 
tedbirler:

• Refakatsiz/ ebeveynlerinden ayrı düşmüş çocuklar, 
• Yaşlılar, 
• Risk altındaki kadınlar, 
• İnsan ticareti mağdurları,
• Travma, cinsel veya fiziksel şiddet mağdurları,
• Engelliler.

6) Silahlı unsurların ve silahlı çatışmada aktif rol oynayan 
kişilerin ayrıştırılması.
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• Ülkeye kabul ve izinsiz giriş sebebiyle cezalandırılmama 
– açık kapı politikası ve idari cezaların uygulanmaması 

• Kayıt ve Belgelendirme 

• Haklara erişim 

• Aile birleşimi

Geçici Koruma 
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• Uluslararası Korumanın sivil ve insani niteliği sadece 
sivillerin sığınma rejminden faydalanmalarını gerektirir.

• Sığınma ülkesinin yükümlüğüdür ve ulusal güvenlik 
açısından gereklidir.

• Sınırda ayrıştırmanın yapılması,
• Kampların sadece sivillere hizmet vermesi,
• Kampların savaşan taraflara dinlenme yeri olarak 

kullanılmaması,
• Kamplarda askere alınma faaliyetlerinin önlenmesi.

Geçici Koruma 
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1951 Cenevre Sözleşmesi

- Bireysel başvuru hakkı
- Prosedürlere erişim
 
Geçici olarak erişimin kısıtlanması

Uluslararası yükümlülüklere uyum  

 Geçici koruma 
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• Zorla geri göndermeme ilkesi
    Sınırdışına karşı hukuki güvenceler; AIHS Madde 3: Hiç 

kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı cezâ 
veyâ işlemlere tâbi tutulamaz."

 
AİHS 4 No’lu Protokol, Madde 4: Yabancıların topluca 

sınırdışı edilmeleri yasağı 

“Toplu sınırdışı” = Bir grup yabancı içerisindeki her bireyin durumunun 
makul ve nesnel biçimde incelenmesi sonucunda uygulanan 
sınırdışı tedbirleri hariç olmak kaydıyla, yabancıların grup olarak bir 
ülkeyi terke zorlama tedbiridir.

 Geçici Koruma  



Geçici Koruma  

Bölgesel belgeler 

- Avrupa Konseyi tavsiyeleri 

- AB Geçici Koruma Yönergesi – 2001/55/EC 

“Yerinden Edilmiş Kişilerin Kitlesel Hareketleri Durumunda Geçici 
Koruma Sağlamada  Asgari Standartlar  ve Üye Devletler arasında 
bu tür insanları ülkeye kabul etmesi ve sonrasında bunun 
sonuçlarına katlanması çabalarında denge sağlayacak önlemler 
hakkında Yönerge” 

- Geçici koruma ve kitlesel akın tanımı 
- Konsey kararı 
- Üst süre limiti – 3 yıl 



Türkiye’de Geçici Koruma

• YUKK- Madde 91

(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 
sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.

(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, 
Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı 
alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş 
birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve 
kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.



Türkiye’de Geçici Koruma

Geçici Koruma Yönetmeliği- 22 Ekim 2014

•Kanun  Madde 5-6-7 engelleyici şekilde kullanılamaz
• Madde 5 (Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış)
• Madde 6 (Belge kontrolü)
• Madde 7 (Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek 

yabancılar)
•Yönetmelik Madde 5- yasadışı giriş ya da bulunuştan 
dolayı cezalandırılmama

•Madde 6- Geri göndermeme yasağı



Türkiye’de Geçici Koruma

• Madde 7-Geçici korumanın kapsamı
• Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış
• Ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen
• Acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel ya da 

bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak
• sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızdan geçen
• hakkında bireysel statü belirleme işlemi yapılamayan 

yabancılar
• Geçici korunanlar uluslararası koruma statülerinden 

birini elde etmiş olmazlar



Türkiye’de Geçici Koruma

• Madde 8- Geçici koruma altına alınmayacak yabancılar
• 1951 Sözleşmesi Madde 1 F kapsamında olanlar
• Türkiye dışında zalimce eylemlerde bulunanlar
• Bu suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak edenler ya da tahrik edenler
• Ülkesinde silahlı çatışmaya katıldığı halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak 

sonlandırmayanlar
• Terör eylemlerinde bulunanlar
• Ciddi bir suçtan mahkum olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği 

değerlendirilenler 
• Milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturanlar
• Türkiye’de işlenmesi halinde hapis cezası gerektiren suç veya suçları daha önce 

işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk 
edenler.

• İnsanlık suçu işlediğine uluslararası mahkemelerce karar verilenler
• TCK-dördüncü kısım yedinci bölüm



Türkiye’de Geçici Koruma

• Geçici koruma kararı İçişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar 
kurulu tarafından alınır

• Geçici korumanın yöntemi ve uygulanmasına dair usul ve esaslar 
Kurul tarafından belirlenir ve ilgili kurum ve kuruluşları tarafından 
uygulanır.

• Kararın içeriği
• Kimler geçici koruma kapsamına alınacak
• Başlangıç tarihi ve gerekli görülmesi halinde geçerliliği
• Süresinin uzatılması veya sona erme koşulları
• Ülke genelinde ya da belirli bölgede uygulanıp uygulanmayacağı



Türkiye’de Geçici Koruma

• Madde 11- Geçici korumanın sona ermesi
• Bakanlık teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından

• Ülkeye geri dönüş
• Toplu statü verilmesine ya da bireysel uluslararası koruma 

başvurularının değerlendirmesine
• Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmalarına

• Madde 12- Geçici korumanun bireysel olarak sona 
ermesi
• Kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılması
• Üçüncü bir ülkenin korumasından yararlanması
• Üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında 

kabul edilmesi ya da üçüncü bir ülkeye çıkış yapması
• Ölmesi



Türkiye’de Geçici Koruma

• Ülkeye kabul- Madde 17
• Belgesiz giriş

• Silahtan arındırma ve sivillerden ayrı tutma- Madde 18

• Sevk merkezleri

• Sağlık kontrolleri

• Kayıt
• Geçici Koruma Kimlik Belgesi
• Yabancı Kimlik Nosu
• Nüfus kayıt sistemi
• Bilgilerin saklanması ve gizlilik



Türkiye’de Geçici Koruma

• Geçici koruma kimlik belgesi
• 8(1) altına girenlere verilmez
• Yabancı kimlik numarası
• Geçici koruma sona erdiğinde belge geçerliliğini 

kaybeder ve geri alınır

• Sağlık
• Eğitim
• İş piyasasına erişim
• Sosyal yardım ve hizmetler



Türkiye’de Geçici Koruma

• Madde 31- Tercümanlık hizmetleri-ücretsiz

• Madde 33-34/ Yükümlülükler

• Madde 35- Hakların uygulanmasında kısıtlamalar

• Madde 48- Özel İhtiyaç Sahipleri
• Sağlık, psiko-sosyal destek, rehabilitasyon
• Çocuğun yüksek yararı
• 6284 nolu kanun
• İnsan ticareti mağdurları



Türkiye’de Geçici Koruma

• Madde 50- kişisel veriler
• Saklanması

• Madde 51-Gizlilik ilkesi ve kişisel dosyaya erişim
• Gizlilik
• Kişinin rızası olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz
• Kişisel dosyasında yer alan belgeler, kendisi ya da yasal temsilcisi veya 

avukatı tarafından incelenebilir, birer örneği verilebilir
• Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç 

işlenmesinin önlenmesine ve istihbari bilgiler incelenemez, verilemez.
• Kamu görevlileri görevleri sırasında edindikleri bilgileri başkasına 

açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü sahısların yararına kullanmaz. 

• Madde 53- Avukatlık hizmetleri
• Avukat tarafından temsil edilebilirler
• 1136 sayılı avukatlık kanununun adlı yardıma ilişkin hükümleri saklıdır. 



Türkiye’de Geçici Koruma

Geçici Madde 1
Kapsam:
• 28/04/11 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 

meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla
• Kitlesel ya da bireysel
• Sınırlarımıza gelen ya da sınırlarımızı geçen
• Suriyeliler
• Vatansızlar
• Mülteciler 
28/4/2011 tarihinden önce gelenler talepleri halinde geçici 

koruma altına alınırlar



Teşekkürler! 
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