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Amaç

• 1951 Cenevre Sözleşmesi odaklı olarak Uluslararası 
Mülteci Hukuku temel ilkelerini anlamak.

• Kitlesel akın durumları için 1951 Sözleşmesi’nin 
kapsamını anlamak.

• İkincil koruma kavramını ve nasıl uygulandığını 
anlamak.



Kapsam
Sunumda aşağıdaki konulara yer verilcektir:

• Mülteci Tanımı ve 1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler
- Mülteci kimdir?
- 1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı
- Geri gönderme karşısındaki koruma
- 1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı Unsurları

 Ülkesi ya da ikamet ülkesi dışında olmak
 Haklı nedene dayalı korku
 Zulüm 
 1951 Sözleşme Sebepleri

• Kitlesel Akın Durumları için 1951 Sözleşmesi’nin Kapsamı
• İkincil Koruma



Uluslararası koruma

• Devlet koruması (kalıcı)

• Uluslararası koruma (geçici)

• Uluslarası koruma ne zaman sona erer? 



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

Mülteci Kimdir?

• İkinci Dünya Savaşı öncesinde, mülteciler ad hoc (geçici/özel) olarak ve 
ulusal kökenlerine göre tanımlanmaktaydılar. 

• BMMYK’nın 1950 Tüzüğü (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 14 Aralık 
1949 tarihli 428 (V) sayılı Kararına ek) 

• Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü

Silahlı çatışmanın ya da, örneğin yabancı egemenliği, müdahalesi, işgali 
veya sömürgeciliği dahil, diğer insan kaynaklı felaketlerin ayrım 
gözetmeyen sonuçlarından etkilenen kişiler. 

Bölgesel Belgeler:
• Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen 1969 ABÖ 

Sözleşmesi
• 1984 Cartagena Mülteciler Bildirisi



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı

• 1951 Sözleşmesi; geri göndermeye karşı koruma sağlar ve 1951 
Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nde özel olarak sağlanan birtakım hakları 
verir.

• 1951 Sözleşmesi’nin 1A(2) maddesi-mülteci statüsü kapsamına alma 
kriteri
“1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak 
istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen”

herhangi bir kişi mültecidir.



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

Geri Gönderme Karşısındaki Koruma – Geri Göndermeme İlkesi

• 1951 Sözleşmesi madde 33(1): hiçbir taraf devlet,  
“bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya 
siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak 
ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek 
veya iade ("refouler") etmeyecektir.”

• 1951 Sözleşmesi madde 33(2)-istisna: 
“bulunduğu ülkenin güvenliği için tehlikeli sayılması yolunda ciddi 
sebepler bulunan veya özellikle ciddi bir adi suçtan dolayı kesinleşmiş bir 
hükümle mahkum olduğu için söz konusu ülkenin halkı açısından bir 
tehlike oluşturmaya devam eden bir mülteci, işbu hükümden [Madde 
33(1)] yararlanmayı talep edemez.”



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

 Geri Göndermeme İlkesi

• 1969 ABÖ Sözleşmesi’ndeki geri göndermeme hükmü hiçbir istisna 
öngörmemektedir.

• İşkence ve diğer kötü muamele yasağı
- 1984 İşkenceye Karşı BM Sözleşmesi madde 3  
- 1966 Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi madde 7
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 3

• Bu yasak mutlaktır. Hiçbir gerekçelendirme veya sınırlamaya olanak vermez 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesi uyarınca 
sınırlandırılamaz. 



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

• Ülke içindeki mülteciyi geri göndermeme
• Sınırdan kabul
• Sınırdan geri göndermeme



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

Geri Göndermeme İlkesi

• Geri göndermeme ilkesi, bir uluslararası teammül hukuku normudur, ki bu 
1951 Sözleşmesi ve/veya 1967 Protokolü’ne taraf olmayan devletler 
üzerinde de bağlayıcı olduğu anlamına gelmektedir.

sınırdışı, ihraç, suçluların iadesi, gayriresmi nakil ya da ‘süphelilerin 
gayriresmi nakli’ ve sınırlardan geri çevirme dahil, her ne şekilde olursa 
olsun, bir kişinin zorla menşe ülkesine veya vatansız kişiler açısından 
önceki ikamet ülkesine, keza kişinin hayatına veya özgürlüğüne karşı tehdit 
olmasından korkması için nedenin olduğu ya da böyle bir yere gönderilme 
riskine maruz kalacağı bir yere gönderilmesi  

• Geri göndermeme yükümlülüğü devletin tüm organları üzerinde bağlayıcıdır. 
• Bu,söz konusu devletin yargı yetkisi kullanabildiği her yerde uygulanır. 



1951 Sözleşmesi

Madde 27- kimlik belgesi

Madde 31- belgesiz ya da yasa dışı giriş



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı Unsurları

Ülkesi ya da ikamet ülkesi dışında olmak

• Mülteci olarak tanınma sebepleri, ancak söz konusu kişi halihazırda ülkesi dışında 
ise doğar

Haklı nedene dayalı korku

Öznel unsur: korku

- Kişinin bireysel ve ailevi geçmişine, 
kişisel deneyimlerine ve durumunu nasıl 
yorumladığına dayanır. 

- Çoğu halde, sadece mültecilik statüsü 
için başvurmuş olmak dahi geri dönme 
korkusunun göstergesi olmak için 
yeterlidir.

Nesnel unsur: “haklı nedene dayalı olma”  

- başvuru sahibinin menşe ülkesindeki durum 
ve kendi geçmişi, profili ve deneyimleri

- “makul şüphenin” ötesinde 

- döndürüldüğü takdirde başvuru sahibinin bir 
tür zarara maruz kalacağına dair makul 
olasılık

- mevcut ya da geleceğe yönelik zulüm 
korkusu

- önceki zulümden kaynaklanan zorunlu 
nedenler



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı Unsurları

Haklı Nedene Dayalı Korku
• Devlet Korumasının mevcudiyeti
- Devlet korumasından faydalanamamak 
- Ülkesinin ya da ikamet ülkesinin korumasından faydalanmak istememek
- Devlet koruması: bir devletin, yabancı ülke yetkilileri karşısında vatandaşlarına 

diplomatik temsilcilikleri marifetiyle sağladığı koruma
- Menşe ülke içerisinde korumanın gerçekten mevcut olup olmadığı: Devlet dışı 

unsurların eylemleri karşısında devlet koruması varsa, bu başvuru sahibinin haklı 
nedene dayalı korkusu olmadığı anlamına gelmektedir.

• Zulmün Aktörleri
- Devlet organları (Güvenlik güçleri, kolluk kuvveti çalışanları, sivil idareler) 
- “Devlet dışı aktörler”: hükümete karşı sorumlu olmayan, ama ülkenin bazı 

bölgelerini kontrol eden gerilla veya ayrılma yanılıları gibi fiili güçler  VEYA sivil 
vatandaşlar, örneğin aile ya da topluluk üyeleri



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı Unsurları

Zulüm 

• Zulmün, evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur
“Irk, din, tabiiyet, siyasi düşünce ya da belli bir toplumsal gruba 
mensubiyet yüzünden hayata veya özgürlüğe yönelik tehdit her zaman 
için zulümdür. Aynı sebeplerden ötürü, başkaca ciddi insan hakları 
ihlalleri de zulüm teşkil edecektir.” 

• “Sınırlandırılamayan haklar” olarak nitelenen (yaşam hakkı; işkence veya 
zalimane, insanlık  dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulma 
hakkı; kölelik yasağı; kanun önünde insan olarak tanınma hakkı; düşünce, 
vicdan ve din özgürlüğü) belli temel hakları devletler hiçbir surette meşru 
şekilde sınırlandıramaz. 



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı Unsurları

Zulüm 

• Zulüm eşiği: 
- Sınırlandırılamayan hakların ciddi ihlali
- Başka hakların sistematik ve tekrarlayan ihlali
- Ayrımcılık 
- Birikimsel sebeplerle zulüm

• Devlet; bir kişiyi meşru şekilde özgürlüğünden yoksun bırakabilir (örneğin, 
suç isnadıyla gözaltı ya da ceza hükmüne dayanarak hapis), ki bu durumlar 
normal olarak mülteci statüsü talebine meydan vermez. 

• Doğal afetlerden kaçan ya da yalnızca ekonomik durumlarını iyileştirmek 
için ülkesini terk eden kişiler mülteci değildir.



Mülteci Tanımı ve 
1951 Sözleşmesi’ndeki Kriterler

1951 Sözleşmesi Mülteci Tanımı Unsurları

1951 Sözleşme Sebepleri
• Madde 1A(2)’de sayılmış beş sebepten bir ya da daha fazlasına dayanarak zulüm

Irk : gerçek ya da kişiye atfedilen her türlü ayırt edici etnik özellik

Din : dini özgürlüklerin kullanılması konusunda ciddi sınırlamalar; belli bir 
dini toplulukta dini vecibelerin yerine getirilmesi ya da dini 
mensubiyet dolayısıyla ciddi ayrımcılık; zorla din değiştirme ya da 
 dini yükümlüklere zorla uyma

Tabiiyet : insan topluluklarının gerçek ya da atfedilen etnik, dini, kültürel veya 
dilsel kimlikler ile tanımlanması

Belli bir toplum- : zulüm görmek dışında ortak bir özelliği paylaşan insan topluluğu
sal gruba  (Doğuştan gelen/Değiştirilemez/Bir biçimde kişilik, vicdan ya da bir
mensubiyet  kimsenin insan haklarını kullanması açısından asli)

Siyasi düşünce : kişinin, ülke yetkilileri veya toplum tarafından hoşgörülmeyen 
düşüncelere sahip olup olmadığı-veya bunların kişiye atfedilip 
edilmediği



Kitlesel Akın Durumları için 
1951 Sözleşmesi’nin Kapsamı

• Kitlesel akınlar; aşağıdaki dört yineleyen özellikten bazılarını ya da tamamını 
gösterme eğilimindedir:

– Uluslararası bir sınırdan gelen oldukça fazla sayıda insan; 
– Yüksek oranda varışlar; 
– Evsahibi ülkelerdeki yetersiz kabul veya müdahale kapasitesi, özellikle de acil 

durum döneminde; 
– Bireysel sığınma prosedürelerinin, bulunmaları halinde, bu denli yüksek sayıda 

değerlendirmenin yapılması bakımından yetersiz olması. 

• Bireysel mülteci statüsü belirleme işlemi uygulanabilir değil: ya uygulaması 
zor ya pahalı olduğu ya da gelen çok fazla sayıda kişi karşısında uzun 
sürmesi yahut söz konusu sistemin mevcut olmaması 

• Bariz ve çabuk acil durum yardım ve koruma ihtiyaçları ivedi bir müdahale 
gerektirmektedir. 

• Varışta (prima facie) ya da grup temelli statü belirleme: menşe ülkede 
akına yol açan halihazırda görünür, nesnel durumlara dayanarak bir ülke 
tarafından mülteci statüsü tanınması.



• Varışta (prima facie) ya da grup temelli statü belirlemenin amacı: 
güvenliğe, geri göndermeye karşı korumaya ve temel insani müdahaleye 
açıkca ihtiyaç duyan kişilere bunların sağlanması.

• Duruma bağlı olarak,mülteci statüsü belirleme işlemi kitlesel akın süresince 
ertelenerek yerine geçici koruma sağlanabilir.

• BMMYK, Yürütme Kurulu Kararı, Kitlesel Sığınma Durumlarında 
Sığınmacıların Korunması No. 22 (XXXII) - 1981 kitlesel akın durumlarındaki 
acil müdahalenin asgari standartlarını belirlemiştir.

• Kitlesel akın durumlarında bireysel inceleme olmadığından silahlı ya da 
hariçte bırakılmayı gerektiren kişilerin belirlenmesi özellikle güçlük teşkil 
etmektedir. Güvenlik endişeleri, sığınmanın sivil ve insani karakterinin 
korunması ile birlikte böyle kişilerin mülteci nüfustan derhal ayrılmasını ve 
mümkünse mülteci statüsü haricinde bırakılmaları açısından incelemenin 
yapılmasını gerektirir.

Kitlesel Akın Durumları için 
1951 Sözleşmesi’nin Kapsamı



İkincil Koruma
• İkincil koruma: 1951 Sözleşmesi’ndeki mülteci tanımına girmeyen 

ama uluslararası koruma ihtiyacı bulunan kişilere bir statü tanınması 
ve bu kişilerin korunması için getirilmiş hukuki mekanizmalar.

• 1951 Sözleşmesi kapsamına girmeyen belirli uluslararası koruma 
ihtiyaçlarına getirilmiş pozitif ve pragmatik bir cevaptır.

• 1951 Sözleşmesi’ndeki mülteci statüsünü tamamamlar ve bunu 
zayıflatmaz.

• Uluslararası veya ülke içindeki silahlı çatışma durumlarındaki ayrım 
gözetmeyen şiddet nedeniyle ciddi tehdit altında olan kişilerle birlikte 
işkence, aşağılayıcı veya insanlık dışı muamele ya da ceza görme 
riski olan ya da ölüm cezası riski altında olanlar ikincil koruma 
kapsamındadır. 

• Bir kişinin 1951 Sözleşmesi’ndeki mülteci tanımına girmediği açıkca 
belli olduğu takdirde ikincil koruma değerlendirilir ve tanınır.



1951 Sözleşmesine Göre 
Mültecilerin Hakları

• Ayrımcılık görmeme
• Din
• Mal mülk edinme
• Fikri sınai mülkiyet hakkı
• Dernekleşme hakkı
• Mahkemelere erişim
• Çalışma
• Eğitim
• Sosyal yardım iaşe
• Sosyal güvenlik
• Yerleşme ve seyahat
• Seyahat belgesi / Kimlik
• Idari Ödemeler
• Varlıkların Transferi



Teşekkürler!
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