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Ö z e t
Türkiye halihazırda dünyada en fazla sayıda mülteci1 barındıran ülke konumunda bulunuyor. 
Bunlar arasında sayıları giderek artan bir grubu Afgan mülteciler oluşturuyor. Bu insanlar, ülkel-
erindeki çatışma ve şiddet ortamından kaçmak ya da İran’da kendilerine yeterli imkan ve koru-
ma güvencesi sağlanamadığı için Türkiye’ye geliyor. Türkiye’deki 3,5 milyon Suriyeli mülteciyle 
karşılaştırıldığında daha az ilgi gören Afgan mülteciler, konut bulma, eğitime ve iş piyasasına 
erişim gibi konularda büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. 

2018 Eylül ayı itibariyle, Suriyeli olmayanların kayıt ve sığınma başvuru süreci işlemlerine il-
işkin yükümlülükler, Türk makamları tarafından,  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği’nden (BMMYK) Türkiye’nin kurmuş olduğu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (GİGM) devre-
dildi. Bu yetki devri en az iki senedir planlanmakta olmakla beraber, uygulama aşamasına geçiş 
ani oldu ve Türkiye’ye gelen Afgan uyrukluların sayısında artış gözlendiği bir döneme denk 
geldi. 

2018 Kasım ayında, Refugees International’dan (RI) birekip, kayıt ve sonrasındaki işlemlerde 
yapılan bu yetki devrinin etkilerini araştırmak amacıyla Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. RI’ın 
görüştüğü birçok Afgan uyruklu bekar erkek, GİGM’nün yerel kolları olarak hizmet veren İl Göç 
İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı olarak kayıt yaptırma talebi ile müracaat ettiklerinde büyük 
sorunlarla karşılaştıklarını aktardılar. Bazıları, kendilerine, Türk makamlarının bekar erkeklerin 
kayıt işlemini yapmadığının söylendiğini, diğerleri ise kayıt için aylarca sonra tekrar gelmeleri-
nin istendiğini bildirdiler. Bu durumdan ortaya çıkan sonuç, bu kişilerin Türkiye’de geçerli ola-
cak bir kimlik belgesi edinememiş olduğu gerçeğidir. Türk makamlarından herhangi bir belge 
alamamış olmak bu kişileri,  yakalanma, göz altına alınma ve sınır dışı edilme tehlikesine maruz 
bırakıyor. Ayrıca, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişim yolunu da engelliyor. Duruma 
aileler açısından bakılacak olursa, RI’ın görüştüğü aileler kayıt esnasında aynı oranda zorlukla 
karşılaşmadıklarını bildirdi. Buna rağmen birçoğu kimliklerinin ellerine geç ulaştığını aktardı. 
Kimliklerin gecikmesi, ailelerin çocuklarını okula yollamasını engelliyor; sağlık hizmetleri, ayrıca 
nakit ya da kışın kömür yardımı şeklinde verilen sosyal yardımlara erişimlerini imkansız kılıyor. 

Türk hükümetinin bu sistemin uygulanışında acil değişiklikler yapması gerekmektedir. Gereken 
düzenlemeler yapılmalı ve yeni gelen tüm sığınmacılar bir an önce, bekar ya da aile olduklarına 
bakılmaksızın, kayıt altına alınmalı ve kimlik sahibi olmaları sağlanmalıdır. 2018 Eylül ayındaki 
yetki devrinden önce, Suriye dışından gelenler Ankara’daki BMMYK tarafından, Türk maka-
mları nezdinde kayıt yaptırabilecekleri şehirlere yönlendiriliyorlardı. Ancak, yeni sistemde bu 
tarz merkezi bir sevk mekanizması bulunmamaktadır. Türk hükümeti bu boşluğu dolduracak 
bir düzenlemeyi devreye sokmalı, yeni gelenlerin uluslararası koruma için başvuru alan yerlere 
yönlendirilmesini ve bu kişilerin buralara yasal yollardan ve güvenle varabilmeleri için gerekli 
seyahat belgelerinin çıkarılmasını sağlamalıdır.

Sözü geçen sistem uygulama aşamasına yeni konmuştur. Henüz ilk evrede olması Türk maka-
mlarına, mültecilerin haklarını daha iyi koruyacak ve düzensiz durumda kalmalarını önleyecek 
değişiklikler yapabilmeleri için önemli bir fırsat tanımaktadır.

1. Terimlere ilişkin not: Bu raporda, aksi belirtilmedikçe, “mülteci” terimi 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre 
Sözleşmesi ve Sözleşme’nin 1967 Protokolü’nde belirtilen anlamda kullanılmaktadır. Buna göre, “mülteci” dünyanın herhangi 
bir yerinde ırk, din, tabiyet, mensup olduğu sosyal grup ya da siyasi düşünce nedeniyle zulüm uğrayacağından haklı olarak 
korktuğu için ülkesinden kaçan kişiler için kullanılan bir tanımdır. “Şartlı mülteci” ve “uluslararası koruma başvuru sahibi” terim-
leri Türkiye kanunlarında tanımlandığı şekliyle kullanılmıştır. 
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Tav s İ y e l e r
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tavsiyeler:

• Uluslararası koruma için başvuranların  kayıtlarının vakit kaybetmeden alınacağı taahhüt 
edilmelidir. Bu gruba bekar erkekler de dahil edilmelidir.

• İl Göç İdaresi Müdürlükleri arasında bir sevk mekanizması kurulmalı ve uluslararası koruma 
için başvuranlar kayıtlarının alınabileceği şehirlere yönlendirilmelidir.  

• Yeni kayıtların alınamadığı şehirlerde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, uluslararası koru-
ma için başvuruda bulunacak kişilere seyahat belgesi verilmeli ve böylelikle kayıt yaptırabi-
lecekleri şehirlere yasal yollardan varabilmeleri sağlanmalıdır.

• Başvuru sahiplerinin kayıt işlemlerinden sonra kimliklerinin gecikmesi durumunda, bu kişil-
ere, İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından, göz altına alınma ve sınır dışı edilme riskine karşı, 
geçici kimlik belgesi çıkartılmalıdır.  

• Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin kimlikleri en az altı ay süreyle yenilenmelidir.
• Geri gönderme merkezlerinde tutulan her yabancının hukuk danışmanlık hizmetlerine ve 

BMMYK’ne erişimi sağlanmalı ve uluslararası ya da geçici koruma başvurusu yapabilmesine 
imkan verilmelidir. 

BMMYK’ne tavsiyeler:

• BMMYK’nin mültecileri koruma yükümlülüğü çerçevesinde, Afgan sığınmacı ve göçmen-
lerile başka ülkelerden gelen mültecilere de sağlanan koruma güçlendirilmelidir.  Ayrıca, 
durumları hakkında bilgi almak isteyenlerin BMMYK ile irtibata geçebilmeleri sağlanmalıdır. 
BMMYK’ne erişimi kolaylaştırmak mültecilerin yaşadıkları şehirlerde faaliyetler düzenleme 
yoluyla gerçekleştirilebilir. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na ve AB üyesi ülkelere tavsiyeler:

• AB-Türkiye mülteci mutabakatı çerçevesinde ayrılan AB fonlarından Afgan mülteciler ve 
diğer ülkelerden gelenlerin de yararlanması sağlanmalıdır.

• Türkiye’deki mülteciler için ayrılan AB fonlarının Suriye dışından gelenlere ne miktarda 
ulaştığı bilgisi ilerleme raporlarına dahil edilmelidir.

• Üçüncü bir ülkeye yerleştirilen mülteci sayısı artırılmalı, bu kapsama Suriyeli olmayanlar da 
dahil edilmelidir.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’ne tavsiyeler:

• Türkiye’deki Afgan mültecilerin ve Suriye dışından gelen diğer mültecilerin yararlanabileceği 
insani yardım programlarına devam edilmeli ve bunlara destek artırılmalıdır.

• Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleştirilecek olan mülteci sayısı artırılmalı, buna 
Afgan ve diğer Suriyeli olmayan mülteciler de dahil edilmelidir. 
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A r k a  p l a n

Türkiye’deki Sığınma Sistemi
2016 Mart ayında AB ve Türkiye mülteciler 
konusunda siyasi bir mutabakata vardı. Bu 
anlaşma 800,000 civarında mülteci, sığınmacı 
ve göçmenin Türkiye’den kaçıp, Ege Denizi’ni 
geçerek Yunanistan kıyılarına varması üzerine 
bir çözüm arayışı sonucu gerçekleşti. An-
laşma çerçevesinde, Türkiye’nin tahaddüdü 
bu tip geçişleri önlemek için sınırlarını daha 
sıkı kontrol altına almak oldu; buna karşın 
AB de Türkiye’ye, barındırdığı mültecilerin 
ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılmak üzere, 
3 milyar Avroluk bir mali yardım sözü verdi. 
Bu pakete, 2018 yılında ödenmesi muhte-
mel 3 milyar Avroluk ek bir yardım da dahil 
edilmişti.2 Nitekim, 2018 Mart ayında Avrupa 

2.  European Council,  “EU-Turkey Statement, 18 March 2016.” https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-
es/2016/03/18/eu-turkey-statement/. 
3.  European Commission, “EU Facility for Refugees in Turkey: The Commission Proposes to Mobilise Additional Funds for 
Syrian Refugees,” March 14, 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_en.htm.
4.  “UNHCR Turkey: Key Facts and Figures,” October 2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66795.
5.  BMMYK, “Türkiye Bilgi Notu” Eylül 2018, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2018/12/Fact-Sheet-Septem-
ber-2018-TR.pdf.

Komisyonu bu ikinci 3 milyar Avroluk dilimin 
Türkiye’ye verileceğini açıkladı.3 

Topraklarında 4 milyona yakın sayıda mülteci 
barındıran Türkiye, dünyada en fazla sayıda 
mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda 
bulunuyor. 2018 Ekim ayı itibariyle bu nüfusun 
dağılımı, 3,5 milyon Suriyeli, 170,000 Afgan, 
142,000 Iraklı, 39,000 İranlı, 5,700 Somalili 
ve diğer ülkelerden toplam 11,700 mülteci ve 
sığınmacı şeklinde olmuştur.4 Türkiye’deki 
mültecilerin yüzde 95’den fazlası kamplar 
dışında, kentlerde ve kentlerin dış mahallel-
erinde ya da  kırsal alanlarda yaşıyor.5

Türkiye, 1951 Mülteci Sözleşmesini imza-
layan taraflarından biri olmasına rağmen, 
Sözleşmenin ilk halinde yer alan coğrafi 
kısıtlamayı hala muhafaza ettiği için, “mülteci” 
statüsünü yalnızca menşei bir Avrupa ülkesi 

U l u s l a r a r a s ı  K o r u m a  B a ş v u r u s u n a  İ l İ ş k İ n 
İ d a r İ  S ü r e ç
2018 Eylül ayı itibariyle, sığınma işlemleri yalnızca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafın-
dan yapılmaktadır. Uluslararası koruma için başvurular GİGM’ye, kurumun yerel teşkilatı bünye-
sindeki İl Göç İdaresi Müdürlükleri vasıtasıyla yapılacaktır (bu illere Istanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya ve bazı diğer iller dahil değildir). Buralarda uluslararası koruma başvuru sahibi olarak 
kayıt altına alındıktan sonra, kendilerine kimlik belgesi düzenlenir. Üzerinde bir yabancı kimlik 
numarası olan bu belge Türkiye’deki hizmetlerden yararlanmalarını sağlar. Daha sonraki bir 
tarihte Ankara’daki GİGM tarafından mulakata alınırlar ve uluslararası koruma başvuruları burada 
değerlendirilir.
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olup zulümden kaçan kişilere tanıyor.6  Türk 
kanunlarına göre Suriyelilere “geçici koruma” 
statüsü veriliyor, ancak bu tam olarak mülteci 
statüsü anlamına gelmiyor.7 Öte yandan, Avru-
pa dışındaki bir ülkeden kaçarak Türkiye’ye 
sığınan ve Suriyeli olmayan kişiler, kanun-
da, “şartlı mülteci” olarak kabul ediliyorlar.8 
Türkiye’nin sığınma  konusundaki ilk yasal 
düzenlemesi olan 2013 tarihli Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, bu 
kişiler Türkiye’de geçici olarak, ancak başka 
bir ülkeye yerleştirilene kadar kalabiliyorlar. 
Bu kanun aynı zamanda “ikincil koruma” adı 
altında bir tanım daha getiriyor. Bu kategoriye, 
mülteci ya da şartlı mülteci olarak nitelendir-
ilmeyen, ancak ülkelerine döndükleri takdirde 
idam cezasına, işkenceye veya başka türlü 
kötü muameleye maruz kalabilecek ya da 
hayatları ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri 
nedeniyle tehlikeye girebilecek kişiler dahil 
ediliyor.9 

Suriyeli olmayan göçmenlerle ilgili işlem-
ler, yakın bir zamana kadar, birbirine para-
lel işleyen iki ayrı sığınma sistemi içinde 
yürütülüyordu. Bu kişiler, ülkeye ayak bastık-
tan sonra, BMMYK’nin Ankara’daki uygula-
ma ortağı olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından kayıt 
altına alınıyordu. Bu işlemin ardından, SGDD 
tarafından, toplam 60 adet “uydu kent”ten 
birine yönlendiriliyorlardı. Buradaki İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne giderek kayıt yaptırma-
ları ve aynı yerde ikamet etmeleri gerekiyor-
du. Suriyeli olmayan mülteciler, daha sonra, 
Ankara’da BMMYK tarafından, Mülteci Statüsü 
Belirleme (MBS) işlemi için mülakata alınıyor-
du. Buna paralel olarak işleyen süreçte ise, 
ilkin, bulundukları yerdeki İl Göç İdaresi 
Müdürlüğünde kayıt işlemlerini yaptırıyor, ar-

6.  2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 61. Maddesi, http://www.goc.gov.tr/icerik6/
yukk_327_328_329_icerik.
7.  22 Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği.
8.  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Madde 62.
9.  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Madde 63.
10.  BMMYK, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle Türkiye’de Kayıt Alma 
İşlemlerini Sonlandıracaktır,“ https://help.unhcr.org/turkey/tr/information-for-non-syrians/reception-registration-and-rsd-with-un-
hcr/.

dından uluslararası koruma başvurularını Türk 
kanunları açısından değerlendirecek olan 
GİGM tarafından mülakata alınmayı bekliyor-
lardı.

BMMYK Uluslararası Koruma 
Başvuruları İçin Kayıt Alma 
İşlemlerini Sonlandırdı 
2018 Eylül ayında BMMYK uluslararası ko-
ruma başvuru kayıt ve sürecine ilişkin faali-
yetlerini durdurduğunu ve talep sahiplerini 
İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yönlendird-
iğini açıkladı.10 Bu değişiklik, uluslararası 
koruma başvuru sahiplerinin bundan böyle 
tek bir süreçten geçeceği, bunun da GİGM 
tarafından yürütüleceği anlamına geliy-
or. Bu yeni uygulamanın Suriyeli olmayan 
sığınmacı ve mülteciler, özellikle en geniş 
grubu oluşturan Afgan uyruklular açısından 
doğurduğu sonuçları tesbit etmek amacıyla 
bir RI ekibi, 2018 Kasım ayında Türkiye’ye 
giderek, görüşmelerde bulundu. RI yeni 
gelen Afgan uyruklu sığınmacıların İl Göç 
İdare Müdürlüklerine kayıt yaptırma ve kim-
lik edinme konusunda çok büyük zorluklarla 
karşılaştıklarını saptadı (bak. Bölüm IV). Mülte-
cilerin sağlık ve eğitim gibi zaruri hizmetle-
rden yararlanabilmeleri için bu kimlik belgel-
erine sahip olmaları gerekiyor. Kimlik edinmek 
özellikle bekar erkekler için zor oluyor.

BMMYK’nin artık uluslararası koruma başvuru 
kayıtlarını almadığı ve MSB sürecini yürüt-
mediği bir ortamda, Türkiye genelinde bir 
sığınma sistemine kayıt yaptıramamış olmak 
Afgan uyrukluları ileride başka bir ülkeye 
yerleştirilme imkanından mahrum ediyor. RI’ın 
rastladığı en az bir vakada, BMMYK tarafından 
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mülteci olarak tanınan başvuru sahiplerinin 
üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleri için talep 
yapıldığı, ancak daha sonra GİGM tarafından 
uluslararası koruma başvurularının red-
dedildiği saptandı. Halihazırda, uluslararası 
koruma başvurusu GİGM tarafından kabul 
edilenlere şartlı mülteci ya da ikincil koruma 
statüsü veriliyor. 

RI ile konuşan Afgan mülteciler, kendilerine 
SGDD tarafından, BMMYK’nin bundan böyle 
kayıt ve sonraki işlemleri yapmayacağının 
söylendiğini belirttiler. Bu nedenle de artık 
SGDD aracılığıyla BMMYK’ne ulaşmanın 
kendilerine bir yarar sağlamayacağı düşünc-
esinde olduklarını eklediler. BMMYK’nin 
korumakla yükümlü olduğu gruplar arasında 
bulunan Afgan uyruklular ve Suriyeli olmayan 
mülteciler ile ilk teması kayıt aşamasında 
gerçekleşiyordu. Bu temasın çok azaldığı bir 
ortamda BMMYK’nin koruma görevini nasıl 
yerine getirebileceği konusu RI için önemli 
bir endişe yaratıyor. Kayseri’de RI’a konuşan 
Afgan uyruklu Faisal’ın sözleri şu oldu: 
“Birleşmiş Milletler ofisi açıkken, düzen daha 
iyiydi. Hizmet sunuyorlardı, soru sorabiliyor-
duk. Şimdi kapandı, yardım alabileceğimiz bir 
yer kalmadı.”

Türkiye’deki Afgan Mülteciler
Türkiye yıllardır Afgan mültecilere ev sahip-
liğı yapmakta olan bir ülke. Bununla beraber, 
2018 yılında Iran yoluyla -burayı transit olarak 
kullanarak ya da bu ülkede mülteci olarak 
yaşadıktan sonra- Türkiye’ye geçen Afgan 

11.  Eric Reidy, “Fleeing Worsening War, Afghans Find Narrowing Options,” IRIN, September 24, 2018, https://www.irinnews.org/
news-feature/2018/09/24/fleeing-worsening-war-afghans-find-narrowing-options-turkey.
12.  Ece Toksabay, “Afghans make long trek west before Turkey secures border,” Reuters, April 19, 2018, https://www.reuters.
com/article/us-turkey-afghanistan/afghans-make-long-trek-west-before-turkey-secures-border-idUSKBN1HQ0LY.
13.  Reuters, “Turkey to Complete Wall on Iranian Border by Spring 2019,” January 2018, https://uk.reuters.com/article/uk-tur-
key-construction-toki-interview/turkey-to-complete-wall-on-iranian-border-by-spring-2019-idUKKBN1EZ179. 
14.  Mujib Mashal, “Their Road to Turkey Was Long and Grueling, but the Short Flight Home Was Crueler,” New York Times, 
June 16, 2018, https://www.nytimes.com/2018/06/16/world/asia/afghan-migrants-deported-turkey.html.
15.  Refugees International, “The Return of Thousands of Afghans from Turkey back to Afghanistan Is Cause for Alarm,” May 
2018, https://www.refugeesinternational.org/advocacy-letters-1/afghanrefugeesinturkey; European Council on Refugees and 
Exiles (ECRE), “Turkey Responds to Increasing Arrivals of Afghans with Mass Deportation,” April 2018, https://www.ecre.org/tur-
key-responds-to-increasing-arrivals-of-afghans-with-mass-deportation/; Amnesty International, “Turkey: Thousands of Afghans 
Swept Up in Ruthless Deportation Drive,” April 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/turkey-thousands-of-af-
ghans-swept-up-in-ruthless-deportation-drive/. 

uyrukluların sayısında önemli bir artış gözleni-
yor. 2018 Ocak ve Mart ayları arasında Türki-
ye’ye giriş yapan Afganistan vatandaşlarının 
sayısı 20,000’e yaklaştı; 2017 yılının aynı 
döneminde bu sayı 6000 olmuştu.11 Bu artışa 
yol açan nedenlerden biri olarak, Türkiye’nin 
Iran ile olan sınırında inşa ettirmekte olduğu 
duvar gösteriliyor.12 2018 yılı başında, inşaatı 
yapan firma duvarın  2019 ilkbaharına kadar 
tamamlanmış olacağını duyurdu.13 Iran’da-
ki imkanların ve orada kendilerine tanınan 
korumanın yetersiz olması nedeniyle çok 
sayıda Afgan Türkiye’ye gitmeyi tercih edi-
yor. Bu geçişi ya Türkiye’de kalmak için, ya 
da ileride üçüncü bir ülkeye yerleştirilme 
umuduyla yapıyorlar. Kullanmakta oldukları 
yolun kapanabileceği ihtimalinin bu geçişleri 
hızlandırmış olabileceği konuşuluyor. 2018 
yılı Ocak ve Haziran ayları arasında, Türkiye 
17,000 Afgan vatandaşını Afganistan’a geri 
yolladı.14 Türk hükümeti bu geri dönüşleri 
bu kişilerin kendi tercihi olarak sundu. Öte 
yandan, RI ve başka kuruluşların sahadan 
aldığı bilgiler, bu kişilerin zorla, ya da yanlış 
yönlendirme sonucu anlamadıkları belgeleri 
imzalayarak, sonuçta kendi istekleri dışında, 
şiddetin hüküm sürdüğü bir ülkeye geri yol-
lanmış durumda olduğunu gösteriyor.15  

Türkiye’de kayıtlı olarak yaşamakta olan 
Afgan mülteciler de kendilerini birçok sorunla 
karşı karşıya buluyorlar. Örneğin, Türkiye’deki 
uydu kent sistemi, Afganlarla birlikte Suriye 
dışından gelen birçok başka mülteciyi, istih-
dam olanakları ve sosyal destek mekanizma-
larının yetersiz olduğu ücra şehirlerde yaşa-
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mak zorunda bırakıyor. Suriyeli olmayan 
mültecilerin Istanbul, Ankara ve İzmir gibi 
Türkiye’nin büyük şehirlerinde yaşamasına 
izin verilmiyor. Bu durumda bulunan çok sayı-
da insan yönlendirildikleri şehirlerde geçim 
derdine düşüyor, genelde ancak kayıt dışı 
sektörde iş bulabiliyorlar, bu da sömürülm-
elerine neden oluyor. Ayrıca, Türkiye’deki 
birçok insani yardım kuruluşu Suriyelilere 
odaklandığı için, Afganistan ve diğer ülkele-
rden gelenler kendi başlarının çaresine bak-
mak durumunda kalıyorlar. Bu kişiler arasında 
üçüncü bir ülkeye yerleştirilenlerin sayısı son 
derece kısıtlı oluyor.  

RI, bu sorunları ilk kez 2017 yılında çıkan 
“Tanrı’dan başka Kimsemiz Yok”: Türkiye’deki 
Suriyeli Olmayan Mülteciler için Kalıcı Çözüm-
lerin Bulunmayışı başlıklı raporunda belgele-
mişti.16 2018 Kasım ayındaki ziyaret sırasında 
RI, Türkiye’deki Afgan mültecilerin yaşam 
şartlarının daha da kötüleştiğini gözlemledi. 
Aşağıda anlatıldığı gibi, yeni gelenlerin çoğu 
Türk makamlarına kayıt yaptırmada çıkan 
sorunlar nedeniyle kimlik sahibi olamıyor, bu 
da temel hizmetlere erişmelerini engelliyor. 
2016 yılında, Suriyeli olmayanların yüzde 
90’ından fazlası Türkiye’den Amerika Birleşik 
Devletleri’ne yerleştirilmişti, ancak artık bu 
sayının çok azaldığı görülüyor. 2016 yılında, 
Turkiye’den üçüncü bir ülkeye yerleştirilen 
Afgan uyrukluların sayısı 495 iken, 2017 yılın-
da bu sayı 213’e düştü. Her iki yılda da, Afgan 
uyrukluların Türkiye’den yerleştirildikleri 
ülkeler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve 
Birleşik Krallık oldu. 2018 yılının ilk çeğreğine 
bakıldığında, Türkiye’den yerleştirilen Afgan-
ların sayısının yalnızca 27’de kaldığı,  bunlar-
dan 23’ünün Amerika Birleşik Devletleri’ne, 
dördünün Kanada’ya yollanmış olduğu sap-
tanıyor.17  Afganistan’daki şiddet ortamının 
sürdüğü ve Avrupa’daki sınırların kapalı 
olduğu göz önüne alınırsa, Türkiye’nin Afgan 

16. Refugees International, “’Tanrı’dan Başka Kimsemiz Yok’: Türkiye’deki Suriyeli Olmayan Mülteciler için Kalıcı Çözümler-
in Bulunmayışı,” Şubat 2017,  https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/58af29369f7456d9c-
60c1c3c/1487874364480/2016.2.8+T%C3%BCrkiye.pdf.
17.  Amy Pitonak, “Mass Deportations of Afghans from Turkey: Thousands of Migrants Sent Back in a Deportation Drive,” Af-
ghanistan Analysts Network, June 21, 2018, https://www.afghanistan-analysts.org/mass-deportations-of-afghans-from-turkey/.

mülteciler için görünen gelecekte ev sahibi 
olmaya devam edeceği aşikardır. Ancak, bu 
insanlar için Türkiye’de yaşam giderek zorlaş-
maktadır.

RI temsilcilerine konuşan birçok Afgan, Türki-
ye’de karşılaştıkları zorlukların beklediklerinin 
çok üzerinde olduğunu belirtti. Bunlar arasın-
da istihdam ve düzgün barınma olanaklarına 
erişememek ve belge çıkartamamak gibi so-
runlar bulunuyor. Bazı durumlarda, bu zorluk-
lar Afganları Avrupa’ya iten bir faktör haline 
dönüşüyor. RI’ın görüştüğü Afganlardan biri 
olan Kareema, Türkiye’de eşi, çocukları ve 
yetişkin erkek kardeşi ile birlikte yaşamakta 
olduğunu ve buradaki zor koşullar nedeniyle 
Avrupa’ya gitmeyi deneyeceklerini aktardı: 
“Yasadışı yollardan başka bir ülkeye git-
meyi düşünüyoruz ... en azından sınırı geçip, 
Yunanistan’a gitmek, oradan da Almanya’ya ... 
Başlarda Türkiye’de kalmaya niyetliydik, ama 
şimdi [bizim] ekonomik durum Afganistan’da-
ki halimizden kötü. Tek iyi olan şey burada 
kimse bizi tehdit etmiyor.”    

K ay ı t  A ş a m a s ı n d a 
Ya ş a n a n  E n g e l l e r
BMMYK ve SGDD’nin Suriyeli olmayanların 
kayıt ve sığınma başvuru işlemlerini yürütmeyi 
sonlandırması nedeniyle, Türkiye’ye sığınan-
lar için artık ilk ve son umud Türk makamları 
oldu. Diğer yandan, Istanbul, Kayseri ve 
Erzurum’da bulunan onlarca Afgan mültecinin 
RI’a anlattıklarından, yeni geçilen sistemde, 
ilk kayıt alma aşamasında bile büyük zorluklar 
yaşandığı anlaşılıyor. Bu kişilerin birçoğu Tür-
kiye’ye RI ile görüşmelerinden birkaç ay önce 
gelmişti. İl Göç İdaresi Müdürlüklerine ayrı tar-
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ihlerde gitmiş, farklı cevaplarla karşılaşmıştı, 
ama sonuçta hepsi benzer durumdaydı. Hiçbi-
ri kimlik edinememişti. 

Bekar erkekler 
Özellikle Afgan uyruklu bekar erkekler, 
uluslararası koruma başvurusu için 
çeşitli şehirlerde gittikleri İl Göç İdare-
si Müdürlüklerinde büyük sorunlarla 
karşılaşıyorlar. RI ile konuşanlardan bazıları, 
İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde kendilerine, 
bir yetkili ya da tercüman tarafından, bundan 
böyle bekar erkeklerin kayıtlarının alınmay-
acağının söylendiğini aktardılar. İki Afgan 
uyruklu bekar erkek, Trabzon İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü’ndeki yetkililerin kayıtlarını al-
mayı reddettiğini, tekrar gelmeleri gerektiğini 
söylediğini ve birine yedi ay, diğerine bir yıl 
sonra dendiğini anlattılar. RI ile konuşanlar 
arasında, Türkiye’ye 2018 Temmuz ayında 
geldikten sonra, BMMYK tarafından Anka-
ra’da kaydı alınan ve Trabzon’a sevk edilen 
Naseem de bulunuyor. Naseem Trabzon’daki 
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıt için müra-
caat ettiği zaman kendisine bir yıl sonraya 
tarih verildiğini belirtti: “Başka bilgi vermedil-
er. 3 Eylül 2019’da gelmem söylendi.”

“Buradaki [Kayseri] SGDD’ye gitmedim, ama 
Aksaray’dakine gittim.” Bu sözler refakatsiz 
çocuk olan Reza’ya ait. “Iranlı bir tercüman 
‘Birleşmiş Milletler sığınmacıların işlemlerini 
yapmıyor artık, Türk makamlarına başvur-
man lazım’ dedi ... Aksaray’daki polis18 bize 
Birleşmiş Milletler’in kapalı olduğunu, Türk 
hükümetinin henüz bekarlar için bir düzenle-
mesi olmadığını söyledi, bir sene sonra gel, 
tekrar dene dendi. Kayseri’de [Türk yetkililer] 
bir tarih ya da zaman vermediler [kayıt için].”

“İlk başta Ankara’daki Birleşmiş Milletler’den 
belge aldık.” Bunu söyleyen Hasan, daha 
sonra, 2018 Ekim ayında Kayseri İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü’nde kayıt yaptırmaya 

18.  Konuşulan kişilerden bazıları, kayıt konusunda görüştükleri yetkililerden söz ederken polis (emniyet) terimini kullandı. İl 
Göç İdare Müdürlükleri genelde polis karakolları ile aynı binada bulunuyor. 

çalıştığını anlattı: “Bir hafta süreyle her gün 
[Kayseri’deki] polise gittik, Birleşmiş Milletler 
belgelerimizi gösterdik, bize ‘bekar erkeklere 
kimlik veremeyiz, kayıt yapamayız’ dediler. 
Bize ‘başka yerlerde deneyin’ demediler, 
yalnızca ‘sığınma talep eden bekar erkeklere 
Türkiye’nin hiçbir yerinde kimlik vermiyoruz’ 
dediler.”  

Ahmed Afganistan’dan Türkiye’ye hamile kız 
kardeşi, onun eşi ve çiftin iki çocuğu ile birlik-
te 2018 Mart ayında gelmiş. RI’a konuşurken, 
Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde kız 
kardeşi ve ailesinin kayıtlarının alındığını ve 
kimliklerinin iki gün içinde çıktığını anlattı. 
Ancak, kendisinin kimliği yoktu. 

“SGDD’ye [Kayseri’deki yerel ofise] hep 
beraber gittik, Birleşmiş Milletler belgeleri-
ni aldık, sonra da İl Göç İdaresine gittik. Kız 
kardeşimin ailesine kimlik verdiler, ama ‘şu 
anda bekar erkeklere kimlik veremeyiz’ dedil-
er. ... Bana ‘bekar erkeklere kimlik veremeyiz’ 
dendiğinde çok hayal kırıklığına uğradım. 
Niye böyle? Biz insan değil miyiz?” Ahmed üç 
kez kimlik almayı denediğini söyledi. “Gidiyo-
rum, istiyorum, yalvarıyorum. Ailem bana kefil 
bile oldu. Tek söyledikleri ‘bekar erkekleri 
kayıt etmek için bize talimat gelmedi’ lafı 
oluyor.” 
Erzurum’da RI’a konuşan Khaled kayıt yaptır-
ma çabasını anlattı:“İl Göç İdaresinde ‘bekar 
erkekleri kayıt etmiyoruz’ dediler. Iranlı ter-
cüman ‘Erzurum’da kimlik almanız imkansız, 
Ankara’ya gitmek daha iyi’ dedi. Ben de 
dedim ki ‘Nasıl gideyim? Belgem yok, seya-
hat iznim yok.’ O da bunun üzerine ‘yasa dışı 
yollardan git’ dedi.”

Ankara’daki BMMYK tarafından Erzurum’a 
sevk edildiğini anlatan Murtaza, oradaki İl 
Göç İdaresi Müdürlüğüne 2018 Nisan ayında 
başvurduğunu, kendisine dört ay sonra tekrar 
dönmesi gerektiğinin söylendiğini aktardı. 
2018 Ağustos ayında tekrar gittiğinde, bu 
kez ‘hükümet kimlikleri durdurdu; size kimlik 
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veremeyiz’ denildiğini ekledi. “Anladım ki, 
bekarlar [bekar erkekler] kimlik alamıyor. Bize 
nereye gitmemiz gerektiği söylenmiyor. Yaka-
lanma, geri gönderme merkezine alınma ve 
sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyayız.”
Istanbul, uluslararası koruma başvurusunda 
bulunacak olan kişilerin yaşamasına izin ver-
ilmeyen illerden biri. Burada RI’ın görüştüğü 
birçok Afgan uyruklu bekar erkek diğer 
kentlere gitmediklerini, çünkü oralarda kayıt 
yaptırmanın imkansız olduğunu başka Afgan-
lardan duyduklarını belirtti.

Aileler
RI kimlik edinme sürecinde gecikmeler 
yaşayan Afgan ailelerle de görüştü. Bun-
lardan biri, RI ile görüşmelerinden bir ay 
önce gelmiş olan Saber ve ailesi; yanlarında 
hayati ciddiyet arzeden bir kalp rahatsı-
zlığı bulunan oğulları ile birlikte Türkiye’ye 
sığınmışlar. Kayseri’deki makamlar Saber’e 
ailesinin kaydını yapabilecek kapasiteleri 
olmadığını söyleyip, gidebileceği dört şehir 
olduğunu söylemişler. Saber bunlardan biri 
olan Nevşehir’e gittiğinde aldığı cevabı söyle 
aktardı: “Nevşehir’deki İl Göç İdaresi ilk önce 
kimliklerimizi altı aydan sonra alabileceğimizi 
söyledi. Ben de ‘oğlum hasta’ dedim. Çocuğu 
doktora götürdük, o da muayeneden son-
ra oğlumuzun tedaviye ihtiyacı olduğuna 
dair bir rapor verdi. Raporu İl Göç İdaresi’ne 
götürdük, kaydımızı yaptılar, kimliklerimizin de 
yakında geleceğini söylediler.”  

Kayıt işlemlerinin BMMYK’nden GİGM’ye 
devredilmesinden önce kendilerine kimlik 
verilmiş olan Afgan aileler de halen çeşitli 
zorluklar yaşamaktalar. Bazıların RI’a göster-
diği kimlikler yalnızca bir ay süreyle geçerli. 
Bunun Türkiye genelinde izlenmeye başlanan 
yeni bir politika mı, yoksa yalnızca bazı İl Göç 
İdaresi Müdürlüklerinin yürüttüğü bir uygula-
ma mıolduğu henüz belli değil. RI’a konuşan-
lardan birçoğunun aktardığına göre, kimlikler 
daha önce altı ay için veriliyor olmasına 
rağmen, artık her ay yenilenmek zorunda. 
Erzurum’da yaşayan Afgan uyruklu Ali RI’ye 

2018 Temmuz ayından itibaren geçerli duru-
mu şöyle anlattı: “Her ay yenilemem gereki-
yor ... Gidiyoruz, eski kimliklerimizi veriyoruz, 
yenisini almak bir hafta alıyor. Üç hafta sonra 
tekrar geri gidiyoruz ... Kimliksiz kaldığımız o 
bir haftalık sürede, hiçbir şeyimiz yok. Sürekli 
korku içinde oluyoruz, doktora gidemiyoruz.”

K ay ı t  A lt ı n d a 
O l m a m a n ı n  Ya r at t ı ğ ı 
S o n u ç l a r

Belgesiz Olma Durumu 
Kimlik sahibi olamamak mültecilerin 
Türkiye’deki yaşamlarını her yönden 
etkiliyor, önemli sonuçlara yol açıyor. Kayıt 
yaptırabilmiş olanlar, ellerine kimlikleri 
geçene kadar bir süre beklemek zorunda 
kalıyor; bu da birkaç günden birkaç aya 
kadar değişebiliyor. Mültecilerin, sağlık, 
eğitim ve iş imkanlarından yararlanabilmeleri, 
ayrıca hükümet ya da uluslararası 
kuruluşlar tarafından sağlanan sosyal 
yardım hizmetlerine erişimi kimlik sahibi 
olmaları bağlı oluyor. Kimlik sahibi olma, 
aynı zamanda, bir kişinin ülkesine zorla 
geri gönderilmesine karşı bir koruma 
sağlıyor. Konut bulma aşamasında, ev 
sahipleri genelde kimlik belgesi görmeden 
ev kiralamaya yanaşmıyorlar. Ancak, öte 
yandan, kimlik başvurusu yapan kişi bir 
adres göstermekle de yükümlü bulunuyor. 
Bu da çok sayıda mülteciyi içinden çıkılması 
zor bir duruma itiyor, konut bulmak için 
başkalarının yardımına muhtaç halde 
bırakıyor. RI’ın görüştüğü kimlik sahibi 
olmayan Afganların çoğu, kendileri gibi kimlik 
belgesi edinememiş olan diğer Afganlar 
ile ev paylaşmakta ya da onlardan ev 
kiralamaktaydı. 

Bekar bir erkek olan İsmail “Eğer bir daire 
kiralamıyorsanız, onlar [İl Göç İdaresi 
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Müdürlüğü ] kaydınızı yapmıyor ya da kimlik 
vermiyor” diye aktardı. “Ama buraya yeni 
gelmişseniz ve belgeniz yoksa, nasıl bir daire 
kiralayabilirsiniz ki? Altı gün parkta uyudum.”  

Erzurum’da yaşayan Farhad Türk kimlik 
belgesi olmadan yaşamanın nasıl bir his 
olduğunu şöyle ifade etti: “Kimliğiniz yoksa, 
burada var olamazsınız.”  

Kimlik belgesi olmayan mülteciler, geri gön-
derme merkezlerine yollanma, sonrasında da 
muhtemelen sınırdışı edilme riskine maruz 
durumda kalıyorlar. RI’ın konuştuğu kişiler 
arasında kimliği olmayanlar, özellikle bekar 
erkekler, sürekli polis tarafından yakalanma 
ve Afganistan’a geri yollanma korkusu içinde 
olduklarını belirttiler. Yolda çeviri olma ihti-
mali nedeniyle diğer şehirlere gitmekten son 
derece çekindiklerini aktardılar. Birçok kişi, 
RI’a, önceki aylarda arkadaş ya da akraba-
larının başına gelenlerden örnekler verdi, 
onların nasıl Iran üzerinden Türkiye’ye geçiş 
yaparken ya da Türkiye’de şehirlerarası seya-
hat halindeyken yakalanıp, Afganistan’a geri 
yollandıklarını anlattı.   
   
Bekar bir erkek olan Sohrab endişesini şöyle 
dile getirdi: “Gece gündüz, her an korku içind-
eyiz, [polis] gelecek, bizi alıp götürecek, sonra 
da sınırdışı edecek diye.”

Kayıt işlemlerinin BMMYK’nden GİGM’e 
devredilmesinden önce Türkiye’ye gelip, 
Ankara’daki SGDD ofisinde kayıt yaptırabilm-
iş olanlar, ellerinde, uluslararası koruma 
başvurusunda bulunduklarını gösteren bir 
BMMYK yazısı olduğunu söylediler.  Bu yazı 
hukuki bir değer taşımasa da, gerektiğinde 
Türk makamlarına gösterebilecekleri bir 
belge işlevi görüyor. 2018 Eylül ayında yapılan 
değişiklikten sonra gelenlere, İl Göç İdaresi 
Müdürlüklerinde uluslararası koruma baş-
vuru sahibi olarak kayıt işlemleri yapılana 
kadar, Türk makamları tarafından herhangi 
bir belge verilmiyor. RI’a konuşan birçok kişi, 
üzerlerinde herhangi bir belge taşıyamama 

19.  Normalde, mültecilerin her iki haftada bir İl Göç İdaresi Müdürlüklerine giderek imza vermesi gerekiyor.

durumunun (bazıları için Afgan kimlik kartları 
dışında) kendileri açısından önemli bir endişe 
kaynağı olduğunu ve hareketlerini çok kısıt-
ladığını anlattı.

Seyahat ve Ulaşım 
Konusundaki Engeller 
Afgan mültecilerin kayıt altına alındıkları 
kentin dışına seyahat edebilmeleri için bulun-
dukları yerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 
seyahat izni almaları gerekiyor. Ancak, kayıt 
yaptırma talepleri reddedilen Afgan uyruk-
lular seyahat izni de alamıyor. RI’a konuşan 
birçok Afgan, otobüs şirketlerinin kimliği 
olmayanlara bilet satmak istemediğini ya 
da ek bir ücret talep ettiklerini anlattı. Kayıt 
yaptırma umuduyla başka bir şehire seyahat 
etmek kendileri için riskli ya da pahalı bir 
hale dönüşüyor. Bu kişiler, ayrıca, çok daha 
yüksek ücretler karşılığında özel şoför tutmak 
zorunda kaldıklarını anlattı. Bu durumda bile 
yolda polis tarafından çevrilme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalabiliyorlar. Kimlik olmadan 
yasal yollardan seyahat edebilmeleri mümkün 
olmuyor, bu da kayıt yaptırmalarını ve sığınma 
başvuru sürecine devam etmelerini imkansız 
hale getiriyor.

Yukarıda anlatıldığı gibi ailesinin kayıt işlemini 
Nevşehir’de yaptıran Saber orada barınma 
imkanı bulamadığı için ailesi ile birlikte Kay-
seri’ye döndüğünü ifade etti. Ancak kendisi 
ve ailesi için kimlik beklerken Saber’in düzenli 
olarak Nevşehir’e gidip oradaki makamlara 
imza vermesi gerekiyor.19 Saber içinde bu-
lunduğu zorluğu şöyleanlattı: “Kimliğimiz 
olmadığı için otobüs ile gidemiyoruz. Taksi 
ile gidiyoruz, 160 lira tutuyor. Bir kez polis 
durdurdu, ‘gelecek sefer kimliğiniz olmazsa 
sizi sınır dışı ederiz’ dedi.”   

Badih ve ailesi Türkiye’ye, BMMYK 2018 Eylül 
ayında kayıt işlemlerini durdurduktan bir gün 
sonra gelmiş. RI’a, Ankara’ya gitmek için bilet 
almaya çalıştıklarını, ama bunun mümkün 
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olamadığını anlattılar: “Otobüs terminaline git-
tik, ama Ankara’ya bilet alamadık çünkü kim-
liğimiz yokmuş. Terminaldeki görevlinin bize 
söylediği bu oldu. Yine de gitmek istersek, bir 
ceza ödememiz gerekliymiş.”

Sağlık Hizmetlerine Erişimin 
Olmaması
Türk kimlik kartına sahip olmayan Afgan 
mülteciler açısından bir diğer önemli sorun 
kamu sağlık hizmetlerine erişemiyor olma-
ları. Türkiye’de, mülteci ve sığınmacılara 
açık, geniş hizmetler sunan bir sağlık sistemi 
bulunuyor. Ancak, bu hizmetlerden yarar-
lanabilmek kimlik belgesi çıkarmaya bağlı; 
kimliğin üzerindeki numara olmadan herhangi 
bir işlem yapılamıyor. Kimlik sahibi olmayanlar, 
RI’a, önlerindeki bir seçeneğin, tedavilerini 
özel sağlık kuruluşlarında yüksek bedeller 
ödeyerek yaptırmak olduğunu; buna gücü 
yetmeyenlerin tedavilerinden vazgeçmek 
yolunu seçtiğini belirttiler.  

Afgan uyruklu genç bir bekar erkek olan 
Mustafa Türkiye’de trafik kazası geçirdiğini, 
o tarihte kayıt işlemi yaptıramamış durumda 
olduğundan, üzerinde kimlik belgesi bulun-
madığını anlattı. 2018 Şubat ayı sonlarında 
Türkiye’ye tek başına gelmiş ve Ankara’daki 
BMMYK’de kaydı alınmış, oradan Kayseri’ye 
yönlendirilmişti. Gelişinden birkaç ay sonra 
bir trafik kazasında yaralandığı için hastan-
eye gittiğini, dikiş atılmadan önce saatlerce 
beklemek zorunda kaldığını anlattı: “Kimliğim 
olmadığı için tedavimi doğru düzgün yap-
madılar, sadece geçici bir şekilde hallettiler. 
... Sonra polise gittim, hala kanamam vardı. 
Ameliyat olmam gerektiğini söyledim, ‘kimlik 
lazım’ dedim. Mustafa kendisini o halde gören 
polis memurunun derhal kendisine kimlik 
çıkarttığını söyledi. Mustafa’nın kendi gibi 
bekar bir Afgan olan ev arkadaşı Hafız şöyle 
ekledi: “Bazen aramızda şakalaşıyoruz, ‘kimlik 
mi istiyorsun, o zaman bir kaza geçirmen 
lazım’ diyoruz.”

Eğitimde Yaşanan Engeller
Kayıt işlemleri henüz tamamlamamış olan 
mülteci ailelerin çocuklarının Türk okulları-
na kabul edilme hakkı bulunuyor. Ancak, 
RI’ın konuştuğu Afgan mülteciler, uygulama 
aşamasında bunun mümkün olmadığını, 
çocuklarının kimlik olmadan Türk okullarına 
devam edemediğini anlattı. Bu durum çocuklu 
aileler için önemli bir endişe kaynağı oluyor. 
RI aynı zamanda birçok refakatsiz çocuk ile 
konuştu. Onların da karşısına bekar erkekler-
inkine benzer zorluklar çıkıyor, İl Göç İdaresi 
Müdürlüklerinde kayıt işlemi yaptırmak ve 
kimlik almak konusunda sıkıntı yaşıyorlar 
ve bunun sonucu olarak eğitim imkanlarına 
ulaşamıyorlar.   

Türkiye’ye, Ağustos ayında, eşi Kareem ve 
çocuklarıyla gelmiş olan Marzia, çocuklarını 
kimlik olmadan okula yazdırmada yaşadığı 
sorunları anlattı: “Çok uğraştım. İl Göç 
İdaresine, SGDD’ye gittim, bazı okullara ve 
[Kayseri’deki] eğitim müdürlüğüne müracaat 
ettim, ama henüz bir sonuç alamadım. Okullar 
kimlik olmadan çocukları kayıt bile etmiyorlar.”

Afgan uyruklu, 17 yaşında refakatsiz bir 
çocuk olan Ahmad, RI ile konuştuğu tarihte, 
üç aydır Istanbul’da olmasına rağmen henüz 
kimlik belgesi edinememişti. Durumunu şöyle 
ifade etti: “Kimlik almam lazım. Bu yaşta 
niye çalışmak zorunda olayım ki? Benim 
okulda olmam gerekir. Geleceğe dair hiçbir 
güvencem yok.”

Sosyal Yardımlara Erişememe 
Durumu
Mültecilerin AB kaynaklı fonlar ile sağlanan 
sosyal yardımlara erişimi için kimlik belgesi 
sahibi olmaları gerekiyor. Para kart yoluyla 
yapılan nakit desteği için kimlikler üzerinde 
bulunan yabancı numarası gerekiyor.  Bu 
yardımlardan bir kısmı, Suriyeli ve Suriyeli 
olmayan mülteci ailelere, aile ferdi başına 
aylık 20 Amerikan doları nakit desteği veren 
Acil Sosyal Güvenlik Ağı çerçevesinde 
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sağlanıyor. Bu özellikle en zor durumdaki 
aileler için geliştirilmiş bir program. Ayrıca, 
Eğitim için Şartlı Nakit Transferi programı 
çerçevesinde mali yönden sıkıntı çeken 
ailelere, çocuklarını okula yollamalarını 
teşvik amacıyla aylık nakit yardımı yapılıyor. 
Mülteciler için, kayıt işlemi ya da kimlik alma 
sürecinde çıkan sorun ve gecikmeler bu tip 
yardımlara erişememek anlamına geliyor. 

Yasal İstihdam Piyasasına 
Erişimin Olmaması 
“Restoranlarda garson olarak çalışmayı 
denedim, temizlikçiliği denedim.” Bunları 
Erzurum’da RI’a söyleyen Afgan uyruklu 
Mohammad şöyle devam etti: “Nereye git-
sem, önce kimlik soruyorlar, sonra da dili 
konuşmamı bekliyorlar. Kimliğim yok deyince, 
‘Yasal değilsin. Çek git’ diyorlar.”

Türk kanunlarına göre, şartlı mülteciler ya da 
bu statü için başvuru yapmış olanların, çalış-
ma izni talebinde bulunabilmek için, uluslar-
arası koruma başvuru tarihinden sonra en az 
altı ay beklemeleri gerekiyor.20 İl Göç İdare 
Müdürlüklerinde kayıtları alınmayan mülte-
cilerin çalışma izni için başvuru yapmaları 
imkansız oluyor; sonuçta kayıt dışı sektörde 
çalışmaktan başka bir şansları kalmıyor. RI, 
“Yalnızca Hakkımı Arıyorum”: Türkiye’deki 
Mültecilerin Yasal İstihdama Erişimleri Halen 
Bulunmuyor başlıklı raporunda, Suriye, Afgan-
istan ve başka ülkelerden gelen mültecilerin 
Türkiye’deki yasal istihdam piyasasına erişim-
de yaşadıkları zorlukları anlatmış, sıklıkla istis-
mara uğradıkları kayıt dışı sektör şartlarına yer 
vermişti.21 

20.  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Madde 89 (4) ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma 
Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik, 26 Nisan 2018,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160426-1.htm.
21.  Refugees International, “’Yalnızca Hakkımı Arıyorum’: Türkiye’deki Mültecilerin Yasal İstihdama Erişimleri Halen Bu-
lunmuyor,” Aralık 2017,  https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5a25be7bc8302554b57e-
750f/1512423037185/2017+Turkey+Report+Turkish+Trans.pdf.

S o n u ç    
 
Türkiye’nin 4 milyona yakın mülteciye evsa-
hipliği yapması nedeniyle yaşadığı zorluk-
lar inkar edilemez. Refugees International, 
Türkiye’nin bu kadar çok sayıda mülteciyi 
kabul etmede gösterdiği gönüllülüğü takdirle 
karşılıyor; bu durumun Türkiye’nin altyapısı, 
sağlık ve eğitim hizmetleri ve ekonomi üze-
rinde yarattığı sorunlara çözüm bulmanın 
kolay olmadığını kabul ediyor. Ancak, Türkiye, 
uluslararası ve iç hukuk gereği bakımından, 
savaş, şiddet olayları ve zulümden kaçanlara 
koruma sağlamalıdır. Afgan uyruklularla birlik-
te Suriyeli olmayan diğer sığınmacıların kayıt 
ve koruma başvuru sürecine getirilen yeni 
düzenleme, bu kişilerin hayatlarında yıkıcı 
sonuçlara neden olmuştur. Birçok tehlikeyi 
göze alarak, ağır maddi bedeller ödeyerek 
sığınma ümidiyle geldikleri Türkiye’de çok 
büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu 
konuda önemli adımların atılması gerekmek-
tedir. Örneğin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine 
yeterli eleman atamak, buralarda ihtiyaca 
cevap verecek sayıda tercüman bulundurmak 
yararlı olacaktır.  

Şehir teşkilatları arasındaki işbirliğini artırmak 
ve bir sevk mekanizması kurmak  -örneğin 
bölgesel bazda- uluslararası koruma baş-
vuru sürecindeki kişilere daha iyi yardım 
sağlamada önemli  rol oynayacaktır. Bu 
şekilde başvuru dosyalarının sistemde yarat-
tığı yükü yönetmek de kolaylaşabilir. Ancak, 
sistemin iyi işlemesi için başvuru sahiplerine 
seyahat imkanı sağlayan bir belge verilmeli, 
kayıt işlemleri amacıyla diğer şehirlere yasal 
yollardan ve güvenle gidebilmelerine imkan 
sağlanmalıdır. Türkiye bu ağır yük karşısında 
yalnız bırakılmamalıdır. Başka ülkeler -AB üye 
ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri- Tür-



kiye’den kendi ülkelerine yeniden yerleştir-
ilmek üzere çok daha fazla sayıda Suriyeli, 
Afgan ve başka ülke menşeli mülteci kabul 
etmelidir. Üçüncü ülkelere yerleştirme, az 
sayıda mültecinin yararlanabildiği bir imkan 
olması nedeniyle kısıtlı kalsa da, önemli bir 
çözüm yöntemi olarak kabul edilmelidir. Bu 
güvenli ve yasal yol için verilecek destek, 
aslında, Türk hükümeti ve halkına yönelik bir 
dayanışma ifadesi olarak görülmeli; bunun 
insanların çaresizliğinden kar güden insan 
kaçakçılarının faaliyetlerini sonlandırabilecek 
bir çözüm olduğu unutulmamalıdır. Birleşmiş 
Milletler seviyesinde, BMMYK, milliyet ayrımı 
yapmadan, bekar ya da evli olduklarına bak-
madan, mültecileri koruma yükümlülüğünün 
gereğini, bu yeni sistem çerçevesinde de 
yerine getirmeye devam etmelidir. 

Türkiye’nin bu kadar fazla sayıda mülteciye 
ev sahipliği yapabilmek için geliştereceği 
çözümler çok yönlü olmak durumundadır ve 
çeşitli seviyelerde işbirliği gerektirmektedir. 
Kayıt ve uluslararası koruma başvuru süreci-
nin yalnızca Türk makamlarının sorumluluğu-
na devredilmiş olduğu bu dönemde, uygula-
ma yönünden sorunlar olduğu saptanmıştır. 
Bu aşamada gerekli olan, Türk makamlarının 
gerekli düzenlemeleri yapması ve Türkiye’de-
ki mültecilerin en temel haklarına erişimlerini 
sağlamasıdır.   

R E F U G E E S  I N T E R N A T I O N A L ’ D A N  K I D E M L İ 
U Z M A N  I Z Z A  L E G H T A S  V E  U Z M A N  J E S S I C A 
T H E A  2 0 1 8  K A S I M  A Y I N D A  T Ü R K İ Y E ’ Y E 
G İ T T İ L E R .



Ya za r l a r

I z z a  L e g h t a s  Refugees International’da kıdemlı uzman 
olarak görev yapmakta, özellikle Avrupa ve Akdeniz Bölgesi 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Leghtas, Türkiye, Yunanistan, Ürdün 
ve Libya’daki mülteci ve sığınmacıların durumunu yansıtan çok 
sayıda rapor kaleme almıştır. Kendisine Twitter’da @IzzaLeghtas 
hesabından ulaşılabilir.   

J e s s i c a  T h e a  Refugees International’da uzman olarak 
çalışmaktadır. Kendisine Twitter’da @Jess_Thea adresinden 
ulaşılabilir. 

R efu g ee s 

i nt e r n at i onal

hak k ı nda
Refugees International, yerlerinden edilmiş insanların hayatlarını 
güvenceye almak ve kendilerine gereken korumayı sağlamak 
amacıyla mücadele veren, bu yönde çözümler üreten bir 
kuruluştur. Refugees International bağımsız bir kuruluş olup, 
herhangi bir hükümet ya da Birleşmiş Milletler’den destek kabul 
etmemektedir. 



2001 S Street NW, Suite 700 | Washington, DC 20009
Phone: (202) 828–0110 | Fax: (202) 828–0819 | Email: ri@refintl.org

Twitter: @RefugeesIntl | Instagram: @RefugeesIntl | Facebook: Refugees International


