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 Etkili çare

 Son karara kadar ülkede kalma hakkı – Sınırdışı 
edilmeme
 
 İdari ve yargısal itiraz hakkı

 İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden 
farklı kişiler incelemeli 

 Bilgi ve belge sunma hakkı – Dosya üzerinden inceleme 
ve/veya itiraz görüşmesi

 Statü belirleme konularında uzman kişiler 
 

İtiraz Usülleri



Karar tebliğ edildi..
İtiraz: Madde 80 

• Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz  (10 gün)

• İdare Mahkemesi  - (30 gün)

• İtiraz edilmemesi durumunda – son karar 

• Madde 54 – Sınırdışı 
• Madde 9 – Giriş yasağı 

• Kalış: Madde 46 – Insani Ikamet Izni 



YUKK

İdari itiraz ve yargı yolu
MADDE 80 – (1) Bu Kısımda yazılı hükümler uyarınca alınan kararlara karşı 
idari itiraz ve yargı yoluna başvurulduğunda aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın tebliğinden 
itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz 
edilebilir. Ancak 68 inci, 72 nci ve 79 uncu maddelere göre verilen kararlara 
karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir.
b) İdari itiraz sonucu alınan karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da 
avukatına tebliğ edilir. Kararın olumsuz olması hâlinde, ilgili kişi bir avukat 
tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında 
kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
c) Bakanlık, verilen kararlara karşı yapılan idari itiraz usullerini düzenleyebilir.
ç) 68 inci maddede düzenlenen yargı yolu hariç olmak üzere, 72 nci ve 79 uncu 
maddeler çerçevesinde alınan kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren on 
beş gün, alınan diğer idari karar ve işlemlere karşı kararın tebliğinden itibaren 
otuz gün içinde, ilgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından yetkili 
idare mahkemesine başvurulabilir.
d) 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde mahkemeye yapılan başvurular on 
beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar 
kesindir.
e) İtiraz veya yargılama süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin ülkede kalışına 
izin verilir.



YUKK

MADDE 3 - TANIMLAR

ö) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya 
uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin statüsüyle ilgili 
kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya 
başvurulmaması hâlinde Genel Müdürlük tarafından 
verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda 
temyiz edilmesi mümkün olmayan kararı,



68. Maddeye göre verilen idari gözetim kararına karşı itiraz 

yalnızca SULH CEZA HAKİMİNE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72. ve 79. Maddelere göre verilen kararlara karşı itiraz 

yalnızca İDARE MAHKEMESİNE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diğer tüm idari karar ve işlemlere karşı itiraz 

ULUSLARARASI KORUMA DEĞERLENDİRME KOMİSYONU / İDARE MAHKEMESİ



Karar (kayıttan 
sonra 6 ay içinde)

Red kararı

Uluslararası Koruma 
Değerlendirme 
Komisyonu – İtiraz 
süresi 10 gün, 15 gün 
içinde karar vermeli

İdare Mahkemesi – İtiraz 
süresi 30 gün (normal 
prosedür) / Hızlandırılmış 
Değerlendirme (Mad 79) ve 
Kabul Edilemez Başvurular 
(Mad 72) için itiraz süresi 
15 gün – Mad 72 ve 79 için 
15 gün içinde karar vermeli 

Bölge İdare 
Mahkemesi / 
Danıştay

Kabul kararı

Yabancılar Dairesi – Sınırdışı 
konusunda değerlendirme (Bu 
aşamadan önce sınırdışı Kanun 
altında mümkün değil)



 
ADLİ YARDIM

BMMYK
Kasım 2014



Adli Yardım Tanım ve Kapsamı
• Adli yardım içerdiği unsurlar açısından tanım ve kapsam olarak ülkeler arasında 

önemli değişiklikler göstermektedir.

• Avrupa uygulamasında genel olarak: Hukuki bilgi ve yönlendirme sağlanması + Hukuki 
destek (danışmanlık) + Hukuki temsil (başvuru sahibi adına ve hesabına hareket)

• Danışmanlık ve temsilin ayrı tanımlandığı uygulamalar mevcuttur.

Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi Madde 16:

«1. Her mülteci, bütün Taraf Devletlerin toprakları üzerindeki hukuk mahkemelerine 
serbestçe ve kolayca başvurabilecektir.

2. Her mülteci, sürekli ikametgahının bulunduğu Taraf Devlette, adli yardım ve teminat 
akçesinden muafiyet dahil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi 
muamele görecektir...»



Uluslararası Standartlar
• BMMYK’ya, ilgili STK’lara, süreçlere dair bilgilendirme ve hukuki danışmanlığa erişim,

• Uluslararası koruma süreçlerini anlama, yükümlülük ve haklarının farkında olma,

• Tüm aşamalarda süreçlerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme ve hukuki danışmanlığa 
erişim.

• BMMYK; 2010 yılında M.S.S. – Belçika ve Yunanistan davası kapsamında AİHM’e 
yaptığı bildirimlerde, adli yardım ve hukuki destek sağlamada yaşanan ciddi 
eksiklikleri, Yunanistan’da uluslararası koruma prosedürlerine ve korumaya etkin 
erişim bulunmamasının ve refulman riskinin başlıca sebepleri arasında göstermiştir. 

• İtirazın etkin çare sayılması için sürecin tüm aşamalarında, duruşma öncesi hazırlık, 
belge hazırlanmasında yardım ve temsil de dahil, hukuki danışmanlığın tüm başvuru 
sahiplerine ücretsiz sağlanması. 

• Yeterli kalite ve niteliğin sağlanabilmesi için fonların ve avukat eğitimlerinin gerekliliği.

• Adli yardım mekanizmalarının sığınmacıların özel durum ve ihtiyaçlarına karşı 
hassaslığı gözlenmelidir.

• Adli yardım için başvuru gerekmesi durumunda kararın itiraz süresine dikkat edilerek 
ivedilikle alınması, itiraz sürelerinin adli yardım başvuru süreleri gözönünde tutularak 
uygulanması.



Uluslararası Standartlar
• Sağlanan her bilginin başvuru sahibi tarafından anlaşılır olması,

• İlk aşamadan itibaren sağlanan bilginin adli yardım ve hukuki desteğe erişim imkanı ve 
yollarını içermesi,

• Sağlanan bilginin süreç için gerekli belgelerin hazırlanmasına dair bilgiyi de içermesi,

• Adli yardım konusunda uygulanabildiği görülen maddi test (İyi örnekler: Finlandiya ve 
İtalya)

• Genel olarak sığınmacıların adli yardım başvuruları için yerine getirilmesi 
beklenemeyecek koşullar getirilmemelidir. (Kötü örnek: Fransa)

• Hızlandırılmış prosedürler ve idari gözetim bağlamında adli yardım sağlanması 
konusunda süre yetersizliği ve gözetim yerlerinin koşullarından doğan sorunlar 
bulunmaktadır.

• Bu durumlarda adli yardımın etkin bir şekilde sağlanmasına özellikle önem verilmelidir.

• AİHM I.M. – Fransa (9152/09) kararı: Hızlandırılmış prosedür, hukuken teoride 
sağlanan fakat pratikte mevcut olmayan etkin çarenin Madde 13 ve Madde 3 ihlaline 
sebep olması.

• Hollanda ve Belçika - otomatik görevlendirme ve tek avukat



YUKK
Avukatlık hizmetleri ve danışmanlık
MADDE 81 –  (1) Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, bu 
Kısımda yazılı iş ve işlemlerle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla 
avukat tarafından temsil edilebilir.
(2) Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve uluslararası 
koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı 
önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık 
hizmeti sağlanır.
(3) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum kuruluşları 
tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu(m.176-181)

Adli Yardımın Kapsamı
Madde 176. (Değişik: 2/5/2001-4667/84 m.)
Adli yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı 
bulunmayanlara bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Adli Yardım İstemi
Madde 178. (Değişik: 2/5/2001-4667/86 m.)
Adli yardım istemi, Adli Yardım Bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, 
isteminde haklıolduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.

Türk Mevzuatı



Teşekkürler!
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