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Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler
• 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun
• 2/7/1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanunu
• 27/2/2003 tarihli 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
• 25/4/2006 tarihli  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
• 31/5/2006 tarihli  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• Diğer mevzuatta geçen yabancılara mahsus “ikamet tezkeresi” ibaresi -  “ikamet izni”
• Yürürlükten kaldırılan mevzuat: 15/7/1950 tarihli 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve 5682 sayılı Kanun’un sayılan maddeleri



Kanun - Uluslararası Koruma Alanında Düzenlemeler
• Geri göndermeme ilkesi temel ilke 
• İkincil koruma
• Geçici Koruma – kitlesel akın 
• İnsan onuruna yakışır kalış koşullarının sağlanması açısından haklar – ikamet yerine geçen kimlik
• Özel ihtiyaç sahipleri ile ilgili düzenlemeler
• Başvuru sahiplerinin yükümlülükleri
• İdari gözetimin koşulları, süresi, itiraz usulleri 
• İtiraz aşaması - Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu ve İdari Yargı 
• MSB usulleri 



Kanun - Yabancılar
• Ülkeye giriş – çıkış 
• Sınırdışı usulleri ve sınırdışı kararı alınmayacak olanlar 
• İkamet çeşitleri
• Çalışma izninin ikamet izni sayılması
• Vatansızlar – vatansızlığın tespiti için usuller, kimlik belgesi, haklar



Kanun – Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
MADDE 103 – (1) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve 
sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti 
mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
•Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı
•12 Daire Başkanlığı 
•Merkez teşkilatında Göç Uzmanı ve Göç Uzman Yardımcısı, taşra teşkilatında İl Göç Uzmanı ve İl Göç Uzman Yardımcısı 
•Göç Politikaları Kurulu 
•Genel Müdürlüğün sürekli kurul ve komisyonları:
• Göç Danışma Kurulu
• Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu
• Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu



Uluslararası Koruma Alanında Düzenlemeler
Madde 4 – Geri gönderme yasağıMadde 54 (2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.Madde 55 – Sınırdışı kararı alınmayacaklar – madde 46 Madde 8 -   5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan şartlar, uluslararası koruma başvurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.



Uluslararası Koruma 
Mülteci
Madde 61 – (1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.



Uluslararası Koruma 
Şartlı mülteciMadde 62 – (1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı... Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye 
kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.İkincil korumaMadde 63 – (1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.



Hariçte Bırakma 
Madde 64 – Sözleşmenin 1D, 1E ve 1F maddeleri‘Zalimce eylemler’İkincil korumadan hariçte tutulma
Madde 54 (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
Madde 55 



Kabul edilemez başvuruMadde 72 
•Prosedüre erişimi engelleyecek şekilde uygulanmaması gerekmektedir. 
•Başvuru sahiplerinin görüşlerini sunmalarına imkan tanıyan ‘kabul edilebilirlik mülakatlarının’ yapılmasını gerekliliği. 
•Madde 80 – sadece yargı yolu – 15 gün içinde Mahkeme kararı – kesin.
•Madde 76 – ‘kimlik belgesi düzenlenmez’
•Yargı yoluna başvurulduğunda, 46. madde altında insani ikamet izni düzenlenmesi. 



İlk iltica ülkesiMadde 73-‘Daha önceden mülteci olarak tanındığı ve hâlen bu korumadan 
yararlanma imkânının olduğu veya -Geri göndermeme ilkesini de içeren yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen faydalanabileceği bir ülkeden gelmesi’
BMMYK’nın yetki alanı dahilinde mülteci statü belirleme işlemlerini üstlendiği ülkeler, ilke olarak ilk sığınma ülkesi olarak kabul edilmemektedir. BMMYK bu fonksiyonları çoğunlukla Devlet’in ya statü belirleme kapasitesinden yoksun olması ya da etkin koruma sağlayamaması nedeniyle üstlenmektedir. Uluslararası koruma ihtiyacı olduğu kabul edilen kişilerin genellikle yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden uluslararası koruma ihtiyacı olan kişilerin bu ülkelere geri gönderilmesi öngörülmemelidir.



Güvenli üçüncü ülkeMadde 741) (a) Kişilerin hayatının veya hürriyetinin, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle tehdit altında olmaması,b) Kişilerin işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı ülkelere geri gönderilmemesi ilkesinin uygulanıyor olması,c) Kişinin mülteci statüsü talep etme ve mülteci olarak nitelendirilmesi durumunda Sözleşmeye uygun olarak koruma elde etme imkânının bulunması,ç) Kişinin ciddi zarar görme riskinin olmaması.2) Kişinin bu ülkeye gönderilmesini makul kılacak bu kişi ve ülke arasındaki 
bağlantılar 

•Sıralanan kriterlere ilaveten, başvuru sahibini topraklarına kabul edeceğine ve sığınma talebini adil usullerle etkin değerlendireceğine açıkça rıza göstermesi gerekir. Üçüncü ülke aynı zamanda uluslararası koruma ihtiyacı olduğu kabul edilen kişiler için kalıcı bir çözüme erişim sağlamalıdır. 
•Transit geçiş – güvenli üçüncü ülke tanımı içine girmemektedir.



Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılmasıMadde 77 – ‘durdurulur’
•Yargı yoluna başvurulduğunda, 46. madde altında insani ikamet izni düzenlenmesi. 
•İtiraz süresi içinde tekrar başvurursa – Madde 72 veya Madde 79
•Gönüllü geri dönüş (Madde 87)
•Madde 54 (i) – Türkiye’ye giriş yasağı (Madde 9)



Hızlandırılmış değerlendirme
Madde 79 
•Başvuru tarihinden itibaren en geç üç gün içinde mülakat, mülakattan sonra en geç beş gün içinde karar.
•Madde altında değerlendirilen başvurulardan, incelenmesinin uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.
•Refakatsiz çocukların başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilemez.
•Madde 76 – ‘kimlik belgesi düzenlenmez’
•Madde 80 – sadece yargı yolu – 15 gün içinde Mahkeme kararı – kesin

I.M. v. France – no. 9152/09 (2012)ö AIHM kararı 



Sona erme ve iptal Sona erme ve iptal 
•Kişi ile görüşme yapılması gerekliliği Haklar – Madde 89 
•İlköğretim ve ortaöğretim
•Sosyal yardım ve hizmetler - Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahiplerinden ihtiyaç sahibi olanlar
•Çalışma – a) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci - uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir.b) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. 



Vatansızlığın tespiti
• Tespiti Genel Müdürlük
• Vatansız Kişi Kimlik Belgesi - ikamet izni yerine geçer, iki yılda bir valiliklerce yenilenir, yabancı kimlik numarası da yer alır.
• Vatansızlık durumlarının tespiti ve Vatansız Kişi Kimlik Belgesiyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
• Bu Kanundaki ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunabilirler,
• Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmezler,
• Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar,
• Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler,
• 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.



Kalıcı Çözümler Uzun dönem ikamet izni – Madde 42
(2) Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.
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