
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/301565052

ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE: TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUK GÖÇMENLER VE

SIĞINMACI AİLELERE TANINAN HAKLAR VE DAHA İYİ UYGULAMALAR İÇİN

ÖNERİLER / INTERNATIONAL MIGRATION AND TURKEY: ....

Article · June 2015

CITATION

1
READS

2,411

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Fraud Typologies View project

Abdurrahman Yilmaz

Beykent Üniversitesi

9 PUBLICATIONS   39 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Abdurrahman Yilmaz on 22 April 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/301565052_ULUSLARARASI_GOC_VE_TURKIYE_TURKIYE%27DEKI_COCUK_GOCMENLER_VE_SIGINMACI_AILELERE_TANINAN_HAKLAR_VE_DAHA_IYI_UYGULAMALAR_ICIN_ONERILER_INTERNATIONAL_MIGRATION_AND_TURKEY_THE_RIGHTS_OF_THE_CHILD_MIGRANTS_?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Fraud-Typologies?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdurrahman-Yilmaz?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdurrahman-Yilmaz?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Beykent_Ueniversitesi?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdurrahman-Yilmaz?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdurrahman-Yilmaz?enrichId=rgreq-f6c4947cddc99b813b3d5ab8c4763491-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMTU2NTA1MjtBUzozNTM2OTIwODQ2NTQwODRAMTQ2MTMzODE3Mjc3MA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org  
 

475 
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SIĞINMACI A ĐLELERE TANINAN HAKLAR VE DAHA ĐYĐ UYGULAMALAR ĐÇĐN 
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Abdurrahman YILMAZ ∗∗∗∗ 

Öz 

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle hem farklı göç türlerinin güzergahı üzerinde bulunmakta hem de farklı göçmen 
kitlelerini barındırmaktadır. Bu göçmen kitleleri içerisinde, çocuklar ile aile olarak göç eden sığınmacılar da 
bulunmaktadır. Türkiye’deki sığınmacı aileler geçici sığınmacı statüsünde uydu kentlerde ikamet ederlerken, refakatsiz 
çocuk göçmenler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde (ÇOGEM) korumaya 
alınmaktadır. Türkiye, sığınmacılara ikamet, sağlık ve eğitim alanlarında bir takım imkanlar sunmaktadır. Ancak 
uygulamaların geliştirilebilmesi amacıyla, özellikle sığınmacı ailelere çalışma izni verilmesinin kolaylaştırılması ve 
göçmen çocuklara sağlanan eğitimin çocukların bir hedefe ulaşmalarına, geleceğe ilişkin plan yapmalarına da imkan 
tanıyacak şekilde amaç odaklı (purposeful education) olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, göç 
verilerinin göçmenleri birer “sayı” olmaktan çıkarıp onların farklı sıfatlarını (çocuk, anne, baba vb.) da içerecek şekilde 
geliştirilmesi oldukça önemlidir. Göç Đdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulmuş olması göç konusuna sadece güvenlik 
önemleri/politikaları açısından bakılmasının önüne geçerek konunun sosyal boyutlarını da ele alma imkanı sunma 
potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Bu noktada en önemli husus Genel Müdürlüğün teşkilat yapısının ve 
personel niteliğinin buna fırsat tanıyacak şekilde oluşturulması ve geliştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler:  Göç, Çocuk Göçmenler,  Göçmen Aileler, Göç Politikaları, Göçmen Hakları Göç. 

INTERNATIONAL MIGRATION AND TURKEY: THE RIGHTS OF T HE CHILD 
MIGRANTS AND ASYLUM-SEEKING FAMILIES IN TURKEY AND SUGGESTIONS 

FOR BETTER PRACTICES 

Abstract 

Turkey, with regards to its geographical position, is located on the route of many migration types and also shelters 
different migrant masses. These migrant masses also include children as well as asylum seeking families. While the 
asylum-seeking families are residing in one of satellite cities, the unaccompanied migrant children are protected under 
the Child and Youth Center (ÇOGEM). Turkey is providing health, education and residence permit for asylum-seekers. 
But for a better practice, Turkey should facilitate the work permit especially for the asylum-seeking families and 
provide “purposeful education” for children which let them make some plans for their future. In addition to this, it is 
also important that by including the migrants’ other attributes (e.g. child, mother, father etc.) to the migration data, 
migration statistics should be developed so that it no longer considers the migrants as only “numbers”. The founding of 
General Directorate of Migration Administration, by preventing the consideration the migration issue in only security 
aspect, has the potential of handling the migration issue from social aspects as well. At this point, the most important 
question is the nature of the organizational structure and staff of the General Directorate be designed and improved to 
allow that. 

Key Words: Migration, Child Migrants, Migrant Families, Migration Policies, Mıgrant Rights 

1. GĐRĐŞ 

Günümüzde insanlar bir nedenden dolayı daha iyi şartlarda ve/veya daha güvenli yaşayacağını düşündüğü 
yere doğru hareket içerisindedirler. Đster sığınmacı/mülteci ya da ülke içinde zorla yerinden edilme (IDP, 
Internally Displaced Persons) şeklinde isterse de ekonomik amaçlı olsun, tüm göçmen grupları içerisinde 
aile olarak göç edenler ve çocuklar da yer almaktadır. Çocuklar, yetişkinler için bile çok zorlu bir süreci 
ifade eden göçü, bazen aileleri ya da bir yakınlarıyla refakatli olarak bazen de yakınları olmaksızın refakatsiz 
olarak yaşamaktadırlar. Tüm bu göç süresince, çocuklar kimi zaman ihmal, yetersizlik nedeniyle mağdur 
olurken kimi zaman da ticari bir mal gibi bir yerden bir yere götürülmekte (trafficking) ya da bir nedenle göç 
etmek durumunda kalan/olan çocuklar farklı şekillerde istismara uğramaktadırlar. Aileler ise çoğu zaman 
küçük yaştaki çocuklarıyla, göç sürecindeki zorlu yolculuk şartlarına katlanmanın yanı sıra barınma ve sağlık 
sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.  

                                                 
∗ Dr., Araştırmacı, ayilmazz@hotmail.com  
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Coğrafi konumu nedeniyle sığınmacı/mülteci hareketlerinden, düzensiz göç türlerine kadar farklı göç türleri 
ile karşı karşıya kalan Türkiye, tüm bu göçmen grupları içerisinde yer alan aileleri ve çocukları da bir şekilde 
barındırmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de barınan çocuk göçmenler ile sığınmacı ailelere tanınan hakların 
ortaya konulması ve uygulamalara yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır. 

2. TÜRKĐYE VE ULUSLARARASI GÖÇ 

2.1 Genel 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin artan nüfuslarına yeterli sosyal ve ekonomik imkanlar 
sağlayamaması, iç savaşlar, savaşlar ve bölgesel gerilimler gibi güvenlik endişeleri ve/veya 
insanları ülkesinde bugün bulamadığı bir takım değerleri uzak gelecekte dahi bulamayacağına 
inanması gibi sebeplerle birleşen Avrupa ülkelerinin bir yandan işgücü açıkları ve yaşlanma sorunu, 
diğer yandan sıkı göç politikaları neticesinde “düzensiz göç” (irregular migration) kavramı ortaya 
çıkmıştır. Küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler 
göçmenlerin dolaşımlarını ve bilgi alış verişini kolaylaştırırken, yine bu süreçte, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin yoksullaşması göçmen sayısının artmasındaki en önemli etkenlerden bir 
olmuştur. Günümüzde yoğun olarak yaşanan “düzensiz göçün” bu şekilde tanımlanmasının nedeni 
ise göç eden kişilerin özelliklerinin her an değişebilmesi ve bundan dolayı kim oldukları, ne zaman, 
nasıl ve ne yönde hareket edeceklerinin kestirilememesidir. Bu tanım ışığında, günümüzdeki göç 
çeşitleri; sığınmacı göçü, mekik göç ve transit göç, düzensiz göç başlıkları altında toplanmaktadır. 
Yukarıda sıralanan göç türlerinden biri olan düzensiz göç ulus devletlerin yasalarıyla çatışması 
sebebiyle “yasa dışı göç” olarak da adlandırılmaktadır. adlandırılmaktadır. Göçmenlerin, içlerinden 
herhangi birisinin varlığının yasadışı olarak tanımlanmasına yol açan üç neden bulunmaktadır: 
birincisi ülkeye giriş veya çıkışta kullandıkları yöntem bir başka deyişle sınırın “yasadışı” olarak 
geçilmesi, ikincisi bulundukları ülkenin vize veya ikamet izni ile ilgili kanunlara uymama, 
üçüncüsü bulundukları ülkenin çalışma şartlarını belirleyen kanunlara uymama (Erder ve Kaşka, 
2003:17). Öte yandan günümüzde göç ve suç kavramlarının beraber anılmasının en başta gelen 
sebebi şüphesiz yasaların ihlal edilmesi, göçmenlerin çeşitli yönlerden istismar edilmesi ya da 
sömürülmesinde birincil rol oynayan, Schloendhart’ın üç farklı profilde1 tanımladığı insan 
kaçakçıları (human smugglers) ve insan tacirleridir (human traffickers) (Schloendhart 2002:27-28). 
Bu noktada insan kaçakçılığı ve insan ticareti kavramları arasındaki farkı belirtmekte fayda 
görülmektedir: Đnsanların kanun dışı yollarla bir yerden başka bir yere ulaştırılmaları insan 
kaçakçılığı olarak tanımlanırken, insan ticareti insanların fiziksel ve/veya psikolojik olarak 
sömürülmesini, kandırılmasını, baskıyı ve şiddeti içermektedir (Koser, 2001:59). Uluslararası Göç 
Örgütü’ne (UGÖ, International Organization for Migration, IOM) göre yanlış vaat veya bilginin 
yanında eksik bilginin bilerek ve isteyerek suiistimali de göçmenlerin kandırılmış sayılması için 
yeterli bir neden (UGÖ, 1999:4). Salt’a göre (2000:34) ise insan kaçakçılığında temel amaç (human 
smuggling) sınırın yasadışı yollardan geçişini sağlamak iken, insan ticaretindeki (human trafficking) 
temel amaç işgücünün farklı şekillerde sömürülmesidir.  

Göçmenlerin sömürülmesi söz konusu olduğunda şüphesiz bundan en çok etkilenen çocuklar 
olmaktadır. Çocuklar, göç süresince, kimi zaman ihmal ve yetersizlikler nedeniyle mağdur olurken 
kimi zaman da ticari bir mal gibi bir yerden bir yere götürülmekte (trafficking) ya da bir nedenle 

                                                 
1 Birincisi nehir geçişi, araçla bir noktadan diğerine nakil gibi göçmenlerin yolculuğunun sadece bir bölümünde, 
ortamdan doğan fırsatları değerlendirerek görev alan “amatör kaçakçılar”; ikincisi bir ülkeden bir başka ülkeye nakil 
konusunda uygun yolları iyi bilen amatör kaçakçılardan daha tecrübeli olan “küçük organize suç grupları”; üçüncüsü, 
göçmenlerin ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi temin etme kabiliyeti olan, transit ülkelerde ikamet vb. ihtiyaçları 
giderecek bağlantılara sahip, yolculuk güzergahında bulunan görevlileri sayesinde değişen durumlardan çabuk haberdar 
olan ve bunlara ayak uydurabilen ve uyuşturucu ticareti gibi uluslararası suç örgütlerince önceden denenmiş 
güzergahları kullanan “uluslararası kaçakçılık örgütleri” (Schloendhart 2002:27-28). 
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göç etmek durumunda kalmaktadır. Bu nedenlerden ötürü farklı şekillerde istismara 
uğramaktadırlar. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre her yıl yaklaşık olarak 1,2 milyon 
çocuk, insan ticaretine maruz kalmakta ve bu ticaretin hacmi tahmini olarak en az birkaç (“at least 
several billion”) milyar doları bulmaktadır.2 Çocuklar, bu süreçte, erken yaşta evlendirilmeye kadar 
varan cinsel istismar türlerine, uyuşturucu ticareti ve imali, dilencilik, ev hizmetçiliğinden diğer ağır 
işlere kadar farklı çalışma alanlarında işgücü olarak sömürüye maruz kalmaktadırlar (Bokhari, 
2008:204). Đnsan tacirleri ve kaçakçıları çocukları kontrol etmek ve/veya etkilemek için arkadaş 
gibi görünme, işin tabiati ve şartları hakkında yanıltıcı bilgi verme, büyük borç yükü altında 
bırakma, hatta büyü ya da aile bireylerini tehdit etme gibi çok çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar 
(Bokhari, 2008:206). Tüm bu yaşananlar çocuklarda zaman içerisinde travma sonrası kişisel 
bozukluklara (PTSD, Post-Traumatic Stres Disorder) yol açabilmektedir (Bokhari, 2008:206). 

Türkiye Doğu Bloku’nun yıkılması, küreselleşme ve çevresindeki politik, siyasi, ekonomik ve 
askeri gelişmeler sonucu çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar neticesinde düzensiz göçü oldukça 
yoğun bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Bir yandan tamamına yakın bir kısmı Türkiye’nin 
doğusunda ve güneyinde bulunan siyasal ve ekonomik açıdan istikrarsız ülke vatandaşları Türkiye 
üzerinden ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere gitmeye çalışırken diğer yandan bu gruba ekonomik 
veya siyasi sebeplerle Türkiye’den ayrılmak isteyen Türk vatandaşları da eklenmiştir. BM verilerine 
göre 1990 yılında 1.150.000 olan Türkiye’deki göçmen sayısı 2000 yılında 1.263.000’e, 2010 
yılında 1.713.000’e ve 2013 yılında 1.864.000’e çıkmıştır (BM, 2013a). Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) rakamlarına göre bu göçmenlerden mülteci ya da 
sığınmacı durumunda olanların sayısı 1992 yılında 25.000 civarında iken, bu sayı 2000 yılında 
8.500’e düşmüş, 2013 yılı sonunda ise 39.000’e çıkmıştır3.  

Ülkenin daha ziyade kırsal bölgelerinde görev yapan ve göçmen kaçakçılığı/insan ticaretinin 
önlenmesi konusunda Türkiye’deki önemli kurumlardan biri olan Jandarma’nın verilerine göre 
jandarma tarafından yakalanan göçmen sayılarında özellikle 2013 yılında, bir önceki yıla göre 
neredeyse iki katına varan bir artış dikkati çekmektedir (Şekil 1). Yine Jandarma verilerinden 
toplam 134.394 göçmenin yakalandığı son beş yılda (2009-2013) meydana gelen 18.605 olayda 
2.921 organizatör yakalandığı anlaşılmaktadır (Şekil 2). 

                                                 
2 Rakamlar Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2005 yılı verileridir. Belirtilen kaynakta;  31,7 milyar ABD dolar 
olarak tahmin edilen insan ticaretinin toplam hacminin hem yetişkin ve hem de çocuk ticaretini kapsadığı,  ticarete konu 
edilen çocuk sayısının toplam insan ticaretinin yarısı kadar olduğu göz önünde bulundurularak çocuk ticareti yoluyla 
elde edilen ekonomik büyüklüğün “at least several billion” olduğu iddia edilmektedir. Child Trafficking – Essentials 
(Çocuk Ticareti – Gerekli Bilgiler),   
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_14616/lang--en/index.htm, 20.01.2014 
3  BMMYK tarafından yayınlanan sayısal verilerde “Suriyeliler, Türk Hükümetinin tanıdığı  geçici koruma hakkıyla 
Türkiye'de ikamet ettikleri için sayıları genel istatistiklere yansıtılmamıştır” şeklinde bir açıklama bulunmaktadır.  Bir 
başka deyişle bu rakamlara Türkiye’de sığınmacı durumunda bulunan Suriyeliler dahil edilmemiştir 
(http://www.unhcr.org.tr/?page=12, 22.02.2014). 
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Şekil 1: Yıllara Göre Jandarma Tarafından Yakalanan Göçmen Sayısı (Jandarma Genel 
Komutanlığı, 2013) 
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Şekil 2:  Yıllara Göre Jandarma Sorumluluk Sahasında Meydana Gelen Göçmen Kaçakçılığı Olayı 
ve Yakalanan Organizatör Sayısı (Jandarma Genel Komutanlığı, 2013). 

Türkiye’ye ilişkin göç rakamlarına genel bir bakışın ardından göç ve göç verileri hakkında birkaç 
noktaya değinmekte fayda bulunmaktadır. Bunların başında göçe ilişkin tüm verilerin özellikle 
tarih, göç türü, yaş, cinsiyet vb. temel konuları kapsayacak şekilde toplanması ve akademisyenlerin 
değerlendirmesine sunulması gelmektedir. Bugünkü durumda Türkiye Đstatistik Kurumu (TUĐK) iç 
göçe ilişkin bazı verileri ve beş yıl önce Türkiye’de ikamet etmeyip hali hazırda Türkiye’de ikamet 
edenlere dair istatistikleri yayımlamaktadır. Yasadışı göç ya da uluslararası göç konusundaki veriler 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından ve sadece görev alanlarına giren konular temelinde 
tutulmaktadır. Uygulamada, herhangi bir kurum/birim tarafından yakalanan göçmenler yasal 
işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim 
edilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu veriler yayımlanmamakta ve farklı 
kaynaklardan derlenen göç verilerinde göçmen sayılarının ve göç olaylarının mükerrer 
hesaplanması durumu ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle hem elde edilen veriler arasında bir bağ 
kurmak mümkün olamamakta hem de niteliksel bir veri bankası oluşturulamamaktadır. Bunun bir 
nedeni Türkiye’ye yönelik uluslararası göçün bizzat göç konusunda uzmanlaşmış kişi ve 
kurumlarca yönetilmemesidir. Bu sorunun 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 
sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun tam olarak işlerlik kazanması ve ilgili 
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yönetmeliğin uygulamaya konulması ile bir çözüme kavuşmaya başlayacağı umulmaktadır4. 
Şüphesiz kurum personelinin yetiştirilmesi ve tecrübe kazanması zaman alacaktır ancak bu aşamada 
atılan adım oldukça önemlidir. 

2.2 Türkiye’ye Yönelik Mülteci Hareketleri 

1951 Mülteci Sözleşmesi “mülteci” olarak tanımlanabilmeyi ırk, din milliyet, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyet ve siyasi görüş nedenlerine dayandırmaktadır (BM 1951 Mülteci Sözleşmesi Md. 
1, BMMYK, 2001:23). Sözleşmenin çerçevesinin dar olduğu, Đkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu 
Blok’unu çökertmek amacı güdülerek yapıldığı, toplu başvurulara imkan tanımadığı yönünde haklı 
eleştiriler olsa da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin tüm dünyaya yayılmış 
büroları, teknik altyapısı ve deneyimi ile uluslararası düzeyde koruma sağlayabilmesi günümüzde 
sözleşmenin değerini arttıran en büyük etken olarak göze çarpmaktadır (Kane, 1995, s1; Hayter, 
2000, s.71). Nitekim 2012 yılı sonu rakamlarına göre BMMYK’nin ilgilendiği insan sayısının (total 
population of concern) 43 milyona yaklaştığı bildirilmektedir (BMMYK, 2015). BMMYK’nin ilgi 
alanında kişiler yedi ayrı kategoride toplanmaktadır: mülteciler, sığınmacılar, ülke içinde yerinden 
edilmiş olanlar (IDP, Internally Displaced Persons), vatansızlar, ülkesine geri dönen mülteciler, 
ülke içinde yerinden edilmiş olanlardan yerleşim yerlerine dönenler ve diğerleri. 

Kiri şçi, sözleşmenin alt yapısını oluşturan teamüllerin 1800’lü yıllara dayandığını, 1848’de 
Avrupa’daki ayaklanmalardan kaçanlara karşı takındığı tutum nedeniyle Osmanlı Đmparatorluğunun 
bunda büyük katkısının olduğunu, 1923’den 1995’e kadar Türkiye’ye göç eden sayıları 1.6 milyonu 
aşan ve Türkiye’de“göçmen” olarak anılan kişilerin, aslında, mülteci olduğunu belirtmektedir 
(Kiri şçi, 2000, s.8). Söz konusu sözleşmeyi, 1951 yılında kabul eden Türkiye, 1967 Protokolü’ne de 
taraf olmakla birlikte Avrupa dışından gelen kişiler için mülteci statüsü açısından coğrafi 
kısıtlamayı sürdürmektedir. Türkiye açısından sözleşmeye ilişkin en önemli dönüm noktalarından 
birisi de 1994 yılında yürürlüğe giren sığınmacılar ve nüfus hareketlerinde uygulanacak usul ve 
esasları belirten yönetmelik5 olmuştur. Söz konusu yönetmelik güvenlik kaygıları duyularak, 
“devlet merkezli bir mantıkla” hazırlandığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da Avrupa dışından 
gelen sığınmacılarla daha etkin ilgilenmeyi öngörmesi ve konuyla ilgili sorunların giderilmesine 
yönelik kanuni bir referans olması itibariyle önemli olarak değerlendirilmektedir (Đçduygu ve 
Keyman, 2000, s.4). Son olarak, 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 sayılı 
“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” da Türkiye’nin göç alanındaki ilk yasası olması 
açısından önemlidir.  

Türkiye’ye 1923’den 1997’ye kadar, %43.3’ü iş ve yerleşme konusunda devletten destek alan 
iskanlı göçmenlerden oluşan toplam 1.648.500 göçmen geldiği ifade edilmektedir (Bkz. Tablo 1). 
Kiri şçi bu göçmenlerin 1934 yılında kabul edilen ve “hükümetin modernist ve laik temellere 
dayanan homojen bir etnik yapı” elde etmek için hazırladığı 2510 sayılı Đskan Kanunu çerçevesinde 
Türkiye’ye kabul edildiğini ifade etmektedir (Kirişçi, 2000, s.4). Bu doğrultuda Kirişçi Türkiye’nin 
göç politikasının konjonktürel, dış ve iç politikaya göre esneklik gösterebilen bir yapıda olduğunu, 
resmi düzeyde “Türk ırk ve kültürüne bağlı fertler” olarak çizilen çerçevenin uygulamada Sünni-
Hanefi kökenlilerin göç etmelerine imkan sağladığını belirtir ve Hristiyan Ortodoks Gagavuz 
Türklerinin ve Şii Azerilerin göç etmelerine imkan tanınmaz iken “Türk olmayan” Arnavut, Pomak, 
Boşnak ve Kafkas kökenlilerin göç etmelerini buna örnek uygulamalar olarak göstermektedir 

                                                 
4 Đlgili kanuna göre Göç Đdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunu 11 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlaması 
gerekmektedir. Mevcut durumda özellikle il düzeyinde kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 
5 “Türkiye’ye Đltica Eden veya Başka Bir Ülkeye Đltica Etmek Üzere Türkiye’den Đkamet Đzni Talep Eden Münferit 
Yabancılar Đle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
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(Kiri şçi, 2000, s.6, 15). Tablo 1’de diğer ülkeler ve Türkmenistan olarak belirtilen grupta yer alan 
Afganistan, Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur ve Türkmenler aslında Türkiye’nin coğrafi çekinceyi 
duruma göre uygulamayabildiğini göstermesi açısından ilginçtir. 

1980’lerden itibaren Türkiye’ye yönelik sığınmacılarda değişiklikler gözlemlenmektedir. Coğrafi 
sınırlamanın dışından gelen sığınmacıların sayılarındaki artışın dikkati çektiği bu dönemin başında 
Türkiye’ye ilk sığınanlar Đran’daki devrimden kaçan şah taraftarları olmuştur. 1980-1991 yılları 
arasında çoğunluğu üçüncü bir ülkeye giden aralarında Bahai, Yahudi ve Kürtlerin de bulunduğu 
söz konusu Đranlıların sayısı 1.5 milyonu bulmuştur (Kirişçi, 2000, s.11). 1988 yılında Irak’ın 
Halepçe’ye düzenlediği kimyasal saldırı nedeniyle Türkiye’ye sığınan yaklaşık 51 bin göçmenden 
çoğunluğu ülkesine geri dönerken bir kısmı Đran’a, birkaç bin kadarı da üçüncü ülkelere gitmiştir. 
Sayıları 450 bine ulaşan Irak’tan gelen ikinci göç dalgasında Türkiye daha tecrübeliydi ve gelen 
göçmenlerin uluslararası camiayı daha çabuk hareket geçirerek Kuzey Irak’ta oluşturulan güvenli 
bölgede sığınmalarını sağlamıştır. Durumlarından dolayı mülteci olarak değerlendirilen ve 
çoğunluğu iki ay içerisinde ülkesine geri dönen bu göçmenlerden Türkiye’de kalan 8.000’in yarısı 
üçüncü ülkelere giderken diğer yarısı ikamet alarak Türkiye’de kalmıştır (Đçduygu ve Sirkeci, 1999, 
s.266). Bu yıllarda ayrıca, 1989 yılında 310 bin Türk asıllı Bulgar vatandaşı, 1992-1995 yılları 
arasında 30 bin Boşnak, 1999’da 20 bin Arnavut Türkiye’ye sığınmıştır (Đçduygu ve Keyman, 2000, 
s.6).  

Doksanlı yıllardaki bu toplu mülteci hareketlerinin ardından, 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve 
“Arap Baharı” olarak anılan sürecin son (şimdilik) ve en uzun süren halkası olan binlerce sivilin 
ölmesine ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek zorunda kalmalarına neden olan Suriye’deki iç 
savaştan kaçanların bir kısmı Türkiye’ye sığınmışlardır. Aralık 2011’de 8000 kişi olan Türkiye’ye 
sığınan Suriyelilerin sayısı 2013 Aralık ayında 565.644’e, 2104 yılı sonunda ise yaklaşık bir milyon 
artarak 1.552.839’a ulaşmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3 Tarihsel Ölçekte Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler (BMMYK, 2015) 

 

2.3 Türkiye’deki Çocuk Göçmenler ve Sığınmacı Aileler 

Türkiye’deki çocuk göçmenler Türkiye’ye gelme amaçlarına ve refakatli ya da refakatsiz 
olmalarına göre farklı şekillerde gruplandırılabilir. Çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası 
mevzuatta da belirtildiği üzere çocuk olmak ve bundan doğan haklar her türlü diğer sıfatların 
önünde gelmektedir (Bkz. Tablo 2 ve Tablo 3; BM, 1989; Madde 2/1). Buradan hareketle çocuk söz 
konusu olduğunda, onların hangi sebeple göç ettikleri tali bir ayrım olmalıdır. Göçmen çocukların 
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korunması ve yüksek yararı açısından, çocuk göçmenleri ailelerinin korumasında olmaları 
(refakatli) ya da böyle bir korumadan yoksun olmaları (refakatsiz) durumuna göre iki ayrı grupta 
değerlendirmek daha doğru olacaktır. BMMYK verilerine göre, 2002 yılında 1.095 olan 
Türkiye’deki çocuk sığınmacı ve mülteci sayısı, 2013 yılında 13.500’e çıkmıştır. Bu verilere göre, 
Türkiye’deki her üç sığınmacı ve mülteciden biri çocuktur (BMMYK, 2002; BMMYK, 2013). 
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2007 yılında Türkiye’ye “yasa dışı” yollardan girerken 
ya da çıkarken yakalanan ya da Türkiye’deki oturma izni olmadığı için hakkında işlem yapılan 
34.000 göçmenden 6.150’sini çocuklar oluştururken bu rakam 2011 yılında sırasıyla 21.850 ve 
4.580 olmuştur (Topçuoğlu, 2012, s.41). 

Göç istatistikleri açısından hem Türkiye hem de Dünya ölçeğindeki en büyük eksikliklerden birisi 
sığınmacı/mülteci ailelere ilişkin verilerin hiç olmaması, olanların da yetersizliğidir. Bu veriler, 
sadece rakamsal bir değerin dışında aile gibi Dünya’nın her yerinde ve tüm kültürlerde ayrı bir yere 
sahip olan kurumun göz ardı edildiğini göstermesi açısından dikkate değerdir. Türkiye’de 
sığınmacı/mülteci ailelere ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Uygulamada alt düzey çalışanların 
inisiyatifinde ve yine çalışanların kendi kültürel değerlerine paralel olarak bir yaklaşım sergilense 
de uygulamalar, farklı kültürlere saygı temelinde inşa edilmiş ve eğitimli çalışanlarca uygulanan 
kurumsal bir standarttan yoksundur. 

Türkiye’deki çocuk göçmenlerin durumunu konu alan üç araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların 
ilki olan ve 2010 yılında Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından yapılan “Askıya Alınmış Çocukluk: 
Türkiye’de Sığınma Arayan Ailesinden Ayrı Düşmüş Mülteci Çocukların Durumu” başlıklı bir 
araştırmada refakatsiz çocuk göçmenlerin durumu oldukça derinlemesine incelenmekte ve 
karşılaşılan sorunlara ilişkin önemli tavsiyeler sıralanmaktadır (Helsinki Yurttaşlar Derneği, 2010). 
Đkinci araştırma ise bir grup araştırmacının Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Đsveç 
Büyükelçiliği’nin desteği ile yaptıkları Türkiye’deki göçmen çocuklarının profilini ortaya koymayı 
amaçlayan, “Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Önerileri 
Hızlı Değerlendirme Araştırması”dır (Topçuoğlu, 2012). Türkiye’deki çocuk göçmenlerin durumu, 
son olarak bağımsız bir araştırmacı tarafından Van örneğinde ele alınmıştır (Yılmaz, 2014).  

3. TÜRKĐYE’DEK Đ SIĞINMACI VE MÜLTEC Đ PROSEDÜRÜ: YASAL ÇERÇEVE VE 
HAKLAR 

Türkiye’de Avrupa dışından gelen sığınmacı ve mültecilere yönelik prosedür eş zamanlı yürüyen iki 
ayaklı bir süreçten oluşmaktadır: Birinci süreç sığınma başvurusu yapanların Türkiye’de 
bulunmalarını yasal çerçeve içine almanın yanı sıra beraberinde eğitim, sağlık ve ikamet gibi bazı 
imkanları da sağlayan Đçişleri Bakanlığı’na başvuruyu, ikinci süreç ise sığınma başvurularının 
BMMYK’nce değerlendirilmesini ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi içerir. Türkiye, BM 1951 
Mülteci Sözleşmesi’ndeki coğrafi çekinceyi korumakla birlikte Avrupa dışından gelenlere 
sığınmacı statüsünü sağlamakta, bunlardan BMMYK’nce “mülteci” statüsü tanınanlara üçüncü 
ülkelere yerleşmelerine kadar “geçici koruma” sağlayarak ikamet izni vermektedir. Türkiye’deki 
Suriyeli sığınmacıları da kapsayan “geçici koruma”ya ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceği, 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 91’inci maddesine istinaden hazırlanan ve 22 
Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. 

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)”nun 71’inci maddesinde belirtilen “Başvuru 
sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet etme 
zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler 
getirilebilir… Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe 
bildirmekle yükümlüdür” hükmüne göre sığınmacı ve mülteciler Türkiye’nin genellikle iç 
bölgelerinde bulunan uydu kentlerde ikamet ettirilmektedirler. Sığınmacı/mültecilerin bu illerin 
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dışına çıkışları ancak emniyet birimlerinin (YUKK sonrası Göç Đdaresi Genel Md.lüğü) izni ile 
mümkün olabilmektedir. Önceden Đçişleri Bakanlığı namına Đl Emniyet Müdürlüklerinin Yabancılar 
Hudut Đltica Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sığınmacı ve mültecilerin ikametlerine ilişkin 
işlemler, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)”nun 11 Nisan 2014 tarihinde 
yürürlüğe girmesinin ardından Göç Đdare Genel Md.lüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.  

Yine, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesinden önce çocuk göçmenlerle ilgili işlemler Đl Emniyet 
Müdürlüklerine bağlı Yabancılar Hudut Đltica Şube Müdürlüğü tarafından takip edilmekte ancak 
yasal işlemler Đl Emniyet Md.lüğü Çocuk Şube Md.lüğü tarafından, çocukların barınması ise Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) tarafından 
sağlanmaktaydı. Göç Đdaresi Genel Md.lüğünün hizmete başlamasının hemen başında çocuk 
göçmenlere ilişkin ne tür bir yapılanma oluşturulacağı henüz belli değildir. Ancak gerek Çocuk 
Koruma Kanunu gerekse mevcut uygulamanın devamı açısından, Göç Đdare Genel Md.lüğü 
bünyesinde çocuk işlemleri ile yükümlü olacak uzman çalışanlardan oluşan bir birime ihtiyacı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Sığınmacı ve mülteciler her ne kadar Türkiye’de bulundukları süre içerisinde ikamet izni konusunda 
sorun yaşamamaktalar ise de barınma ile beraber temel bir insanlık ihtiyacı olan geçim onlar 
açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Göçmenler inşaat işçiliğinden, hayvan bakıcılığına kadar 
farklı iş alanlarında iş bulabilseler de çalışma iznine dayanmayan bu durum onları sömürüye açık 
hale getirmektedir. Anayasa’nın 48’inci maddesi (Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahiptir) çalışma hakkının kullanılması açısından yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı arasında bir ayırım gözetmemektedir. 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 
ve 11 Nisan 2014’te tam olarak yürürlüğe giren 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu (YUKK)”nun “Yardım ve Hizmetlere Erişim” başlıklı 89. maddesi çalışma hakkının 
kullanılmasına ilişkin hükümleri içermektedir. Buna göre kanunun “Başvuru sahibi veya şartlı 
mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir” 
(Madde 89/4-a) hükmü çerçevesinde göçmenler sığınma başvurularından altı ay geçtikten sonra 
çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedirler. Mülteci veya ikincil koruma sahibi statüsü 
verilenler için bu statü, bağımlı veya bağımsız çalışma iznini de beraberinde sağlamaktadır (Kanun 
Madde 89/4-b, Yönetmelik Madde 29).  

Đkamet, barınma ve geçimin ardından gelen bir diğer önemli temel ihtiyaç ise sağlıktır. Sığınmacı ve 
mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin hükümler YUKK’nun 89. maddesinin 
üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Kanundaki “Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme 
gücü bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu hükümlerine tabidir” hükmünce “geçici koruma” altındakilerin bu anlamdaki sağlık 
giderleri AFAD tarafından karşılanmaktadır (Kanun Madde 89/3-a, Yönetmelik Madde 27/27-ç). 
Öte yandan, aynı maddenin (b) bendinde yer alan “Sağlık güvencesi veya ödeme gücünün 
bulunduğu veya başvurunun sadece tıbbi tedavi görmek amacıyla yapıldığı sonradan anlaşılanlar, 
genel sağlık sigortalılıklarının sona erdirilmesi için en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilir ve yapılan tedavi ve ilaç masrafları ilgililerden geri alınır.” hükmü ile maddi 
durumu iyi olanların yanı sıra ülkesinde tedavi olamayacağını düşünen ve bu nedenle göç edenler 
bu korumanın dışında bırakılmışlardır (Madde 89/3-b). 

Đster sığınmacı/mülteci olsun isterse farklı bir nedenle Türkiye’de bulunsun tüm göçmen çocukların 
okula devam etmesi ile ilgili yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Önceden çocukların eğitim 
durumunu belge ile ispat etme zorunluluğu ve okul sistemine giriş yapılabilmesi için gerekli olan 
vatandaşlık numarasına bazı durumlarda sahip olamamaları okula kayıt açısından önemli bir engel 
iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılında “Yabancı Uyruklu Öğrenciler (2010/48)” konu adı ile 
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yayınladığı, 2014 yılında da “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” konu adı ile 
güncellediği genelgesi ile bu engeller büyük ölçüde aşılmış durumdadır. Söz konusu genelgeler hem 
ailelere hem de okul görevlilerine yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Genelge hükümlerine göre 
çocukların geldikleri ülkedeki eğitim durumlarının ispatlayamaması durumunda bu tespit, 
oluşturulan bir komisyon tarafından yapılmakta ve çocuklar bu komisyonun belirlediği sınıftan 
itibaren eğitim-öğretime başlamaktadır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda anılan 
genelgelerinde “Okul/kurumlar ile halk eğitim merkezlerinde Türkçenin öğretilmesi ve mesleki 
beceri kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması” yönündeki hükümlere ilişkin bir uygulama 
ya da eğitim öğretim faaliyeti en azından sığınmacı ve mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Van 
ilinde bulunmamaktadır. Van’da bu konudaki tek destek Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 
hafta sonları açılan derslerdir. Çocukların okul öncesi ve okul sonrası olarak iki grupta toplandığı 
bu eğitim çalışması oldukça yararlı ancak belirli bir öğretim programına a göre yapılmamaktadır.  

4. DAHA ĐYĐ UYGULAMALAR ĐÇĐN ÖNERĐLER 

Burada belirtilen öneriler, araştırmacının Antropoloji eğitimi çerçevesinde edindiği kültür odaklı 
yaklaşım; göç sorunsalına ilişkin yapılan literatür taraması; 2001-2002 yıllarında yüksek lisans tezi 
çerçevesinde Đstanbul ve Edirne’de yürüttüğü transit göçü konulu alan çalışması; doktora sonrası 
araştırma kapsamında 2013-2014 yılları arasında Türkiye’deki çocuk göçmenlerin durumunun Van 
ili örneğinde incelendiği ve etik ilkeler çerçevesinde ÇOGEM’de barınan refakatsiz çocuk 
göçmenler, çocuk sahibi olan göçmen aileler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
Ankara ve Van ofisi görevlileri, Đl Milli E ğitim Müdürlüğü, Đlköğretim okul müdürü ve 
öğretmenleri, Sosyal Hizmetler Kurumu çalışanları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van 
şubesinde çocuk göçmenlerin eğitiminde görev alan öğretmenler gibi konuyla ilgili kurum 
görevlileri ile yapılan görüşmelerin yanında araştırmacının kamu görevlisi olarak görev yaptığı 
Đstanbul, Van, Hakkari ve Şırnak illerindeki yerinde gözlem ve edinilen deneyimlerine 
dayanmaktadır.  

 1. 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 sayılı “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu” Türkiye açısından göç konusu ile ilgili atılmış oldukça önemli bir 
adımdır. Bu kanuna göre başlangıçta, özellikle Kurum çalışanlarının eğitilmesi ve deneyim 
kazanması aşamasında konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacılarla sıkı bir işbirliği kurulması 
faydalı olacaktır.Yine aynı kanun çerçevesinde Göç Đdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulmuş olması 
göç konusuna sadece güvenlik veya asayiş önemleri/politikaları açısından bakılmasının önüne 
geçerek konunun sosyal boyutlarını da ele alma imkanı sunma potansiyelini de beraberinde 
getirmektedir. Bu noktada en önemli husus Genel Müdürlüğün teşkilat yapısının ve personel 
niteliğinin buna fırsat tanıyacak şekilde oluşturulması ve geliştirilmesidir. Kurumda “göç uzman 
yardımcısı” olarak istihdam edileceklerin YUKK’nun 119. maddesinde belirtilen “hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler” gibi lisans dalları ile sınırlandırılması Genel 
Müdürlüğün vizyonunu da sınırlandırabilecektir. Ayrıca, aynı şekilde “sosyolog” olarak belirtilen 
kadrolara, kadroların “sosyal araştırmacı” olarak değiştirilerek, bu kadrolara sosyoloji mezunlarının 
yanı sıra antropoloji mezunlarının da atanması kurum içi çeşitlili ği arttıracaktır. Kanunun yine 119. 
maddesinde belirtilen “yönetmelikle belirlenen fakültelerden” mezun olmak ibaresi doğrultusunda 
yukarıda anılan geliştirmelerin yapılabileceği değerlendirilmektedir. 

 2. Bilindiği üzere göçe ilişkin veriler kişi sayısı (sığınmacı sayısı, mülteci sayısı vb.) 
bazında tutulmaktadır. Bu veri türü ile yetinilmesi göçmenlerin birey olmanın yanında baba ve anne 
gibi sıfatlarını ve bu sıfatların kişilere yüklediği sorumlulukları göz ardı ettiği gibi göçmenlerin 
niteliklerine uygun hizmet sunulmasını da engellemektedir. Farklı kültürlerde değişiklik 
göstermekle beraber, dünyanın her yerinde bu sıfatlar bireye ayrı sorumluluklar da yüklemektedir. 
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Her türlü uygulamada ya da geliştirilecek politikada bu sorumluluklar mutlaka göz önünde 
bulundurulmalı, göç verileri özellikle çocuk, kadın ve aile olarak göç edenlere ilişkin detaylı 
bilgilerle geliştirilmelidir. Özellikle sığınma başvurusu yapmış ve başvurusunun cevabını bekleyen 
sığınmacı ebeveynlere çalışma izni sağlanması ya da sığınma başvurusunun çalışma izni olarak da 
kabul edilmesi onların hem çeşitli şekillerde istismara uğramasını önleyecek hem de çocukların 
esenlikleri açısından olumlu bir adım olacaktır. 

 3. Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından hazırlanan Türkiye nüfus projeksiyonuna 
göre (temel senaryo6) 2013 yılında nüfusun % 7,7’sini oluşturan 65 yaş üstü kişilerin, 2050 yılında 
nüfusun % 20,8’ini, 2075 yılında ise nüfusun % 27,7’sini oluşturacağı öngörülmektedir (TÜĐK, 
2014). Türkiye, günümüzde genç nüfusun fazlalığını ülkenin gelişimi açısından bir avantaj olarak 
görürken, bunun zaman içerisinde dramatik olarak değişeceğini de göz önünde bulundurmak 
zorundadır. Akılcıl yöntemlerle ve somut verilerle desteklenmiş göç politikaları bu anlamda önemli 
bir işlev görme potansiyeline sahiptir. Özellikle sığınmacı çocuklar ve ailelere yönelik, zaman 
içerisinde vatandaşlığa varacak bir göç politikası Türkiye’nin kültürüne olduğu kadar ekonomisine 
de zenginlik katacaktır.   

 4. “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin yol gösterici ilkelerinden biri de çocukları 
ilgilendiren bütün faaliyetlerde/düzenlemelerde “çocuğun yüksek yararı (the best interests of the 
child)”nın göz önünde bulundurulması ilkesidir (Madde 3/1). Bu maddeye göre ister kamusal ya da 
özel sosyal yardım kuruluşları tarafından, ister mahkemeler, isterse de yasama organı tarafından 
olsun çocuğa ilişkin alınan tüm kararlarda “çocuğun yüksek yararı” ilkesi temel düşünce olmalıdır. 
Türkiye, “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi 20-30 Eylül 1990 yılında BM Genel Merkezinde 
yapılan “Çocuklar için Dünya Zirvesi”nde imzalamış ve TBMM’nin onayını müteakip 
27.01.1995’te sözleşmenin bir iç hukuk normu halini almasını sağlamıştır. Çocuğun her türlü 
konuda yüksek yararının (the best interests of the child) gözetilmesinde iki önemli araç 
bulunmaktadır: birincisi eğitimli, uzman çalışanlar ya da gönüllüler, ikincisi ise yasalar 
çerçevesinde tayin edilmiş özellikle çocuklara ilişkin alınacak göç kararları ile tedavi, sağlık ve 
eğitim gibi konularda alınacak kararlarda başvurulacak, her an ulaşılabilir bir vasinin tayin 
edilmesidir. Türkiye birinci konuda belirli bir alt yapıya sahip olmakla beraber ÇOGEM’de 
çalışanlarının niceliksel ve niteliksel açısından geliştirilmesi, bu kurumlarda iş güvencesine sahip 
olmadan çalışanların bu güvenceye kavuşturulmaları ve bu kurumların yöneticilerinin daha üst 
seviyede kriterlere göre belirlenmesi gerekmektedir. Vasi tayini konusunda ise tamamen bir boşluk 
bulunmaktadır. Uygun bir halkla ilişkiler politikası ile ve STK’ların da teşvik edilmesi ile bu 
konunun aşılabileceği değerlendirilmektedir. 

 5. Çocuk göçmenlerin barınma ve korunma süreçleri Tablo 4’te sunulan aşamalar ve kilit 
noktalar göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. ÇOGEM sadece banyo, yatak ve ekmek (bed-
bath-bread) sunan birimler olarak kalmamalı, çocukların ruhsal ve bilişsel ihtiyaçlarını da 
karşılayabilmelidir.  

 6. Türkiye’nin sağlık ve eğitim konusunda sığınmacı ve mültecilere, kendi şartları 
içerisinde sunduğu haklar bakımından takdir edilmesi gereken bir noktadadır. Türkiye’deki 
sığınmacı/mülteci çocukların okula devam etmesi yönünde bir sorun bulunmamaktadır. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda anılan genelgeleri ile daha önceden yaşanan bazı sorunlar (kimlik 
numarası olmadığı için kayıt yaptıramama, ülkesindeki eğitim durumunu ispatlayamama vb.) büyük 

                                                 
6 TÜĐK tarafından yapılan nüfus projeksiyonları farklı doğurganlık oranlarına göre şekillendirilmiş üç farklı senaryoda 
sunulmaktadır. “Temel senaryo” adı verilen senaryo: “Projeksiyonlarda kullanılmış olan temel senaryodur. Toplam 
doğurganlık hızının doğal akışı içinde azalıp, 2050 yılında 1,65’e düştüğü ve 2050 yılından sonra artışa geçerek 2075 
yılında 1,85  değerine ulaştığı doğurganlık senaryosudur.” (TÜĐK, 2014). 
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ölçüde aşılmıştır. Ancak sağlanan eğitim imkanı çocukların bir hedefe ulaşmalarına ve geleceğe 
ili şkin plan yapmalarına da olanak tanımalıdır. Amaç odaklı eğitim (purposeful education) 
çocukların maruz kaldıkları istismar ve travmatik olaylar nedeniyle oluşan ruhsal ve fiziksel sağlık 
sorunlarının (internalizing and externalizing health problems) üstesinden gelmesine de yardımcı 
olacaktır (Montgomery vd., 2001, s.18; Derluyn vd., 2007, s141, 155; Derluyn vd., 2008a, s.760; 
Derlyun vd., 2008b, s.327; Fazel vd., s.2002, 367; Wade vd. aktaran Kohli, 2011, s.315). Bu 
anlamda ilk aşamada karşılaşılan en önemli sorun dil engelidir. Bu engelin Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın anılan genelgesinde “Okul/kurumlar ile halk eğitim merkezlerinde Türkçenin 
öğretilmesi ve mesleki beceri kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması” yönündeki hükümleri 
çerçevesinde aşılabileceği değerlendirilmektedir. Göçmenlerin ikinci ancak çok daha uzun vadede 
karşılaştıkları sorun ise geleceğe ilişkin bir plan yapamamaktır. Herkesin küçük yaşlarda aşina 
olduğu “büyüyünce ne olacaksın?” sorusunun sığınmacı/mülteci çocuklar açısından (aynı şekilde 
anne-babaları için de) aslında oldukça zor bir soru olduğunun farkına varılması gerekmektedir. Bu 
anlamda, Türkiye’de belirli bir süre okuyan çocuklara ve müteakiben onların ailelerine vatandaşlığa 
kadar uzanan haklar tanınması öncelikli olarak ele alınması gereken bir düzenleme olmalıdır. 

 7. Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye’de yaşayan sığınmacı/mülteciler YUKK’nun 
“Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir” (Madde 89/3-a) 
hükmüne istinaden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Bu, sosyal bir devlette sağlık 
giderlerinin ücretsiz olması temel hedefi açısından da oldukça önemli ve pozitif bir uygulamadır. 
Ancak, önemli olan konu göçmenlerin her yönüyle topluma katılımının ve güçleri nispetinde 
birlikte yaşamaktan oluşan yüke ortak olmalarının sağlanmasıdır. Sığınmacı/mültecilere çalışma 
izninin bir prosedür dahilinde sağlanması onlara bu yüke ortak olmak konusunda gerekli olan 
imkanı sağlayabilecektir.  

 8. Göç konusunda devlet tarafından yapılabileceklerin yanı sıra ve belki de ondan daha 
fazla STK’lara düşen görevler bulunmaktadır. Özellikle çocuk, kadın ve aile olarak göç eden 
ayrıcalıklı göçmen kitlelerine yasal destek sağlanması, kamu birimlerindeki uygulamaların 
denetlenmesi ve Türkiye’nin göç politikalarına yön verilmesi amacıyla kamuoyu oluşturulması 
başta olmak üzere önemli görev alanlarında boşluklar bulunmaktadır. 

 9. Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen ve 604 kişinin hayatını kaybettiği, 4.152 
kişinin de yaralandığı 7.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) Van Ofisi kapanmış ve ancak Mayıs 2013’te açılmıştır. Yerel 
halkın bile aile-akraba desteği ile zor şartlarda hayatını devam ettirebildiği ve göçmenlerin 
BMMYK gibi bir kurumun desteğine her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir afet 
döneminde bölge ofisinin kapanması bir yana daha da güçlenmesi çok daha doğru bir politika 
tercihi olacaktır.  

 

5. SONUÇ 

Hem kıtaların buluşma noktasında yer alması hem de etrafını çevreleyen coğrafyada yaşanan 
olaylar Türkiye’nin dışarıdan göçü uzun yıllar yaşayacağını göstermektedir. Türkiye, tarihinde 
devlet olarak mülteci gruplara her zaman kucak açmanın yanı sıra toplum olarak da farklı 
kültürlerden topluluklarla bir arada yaşamasını başarabilmiş bir kültüre sahiptir. Bu durum, 
Türkiye’nin göç politikasına yön verirken dayanacağı en güçlü temellerden birini oluşturmaktadır. 
Türkiye hedefi Avrupa ülkelerine ulaşmak olan transit göçmenlere yönelik insanı açıdan gerekli 
tedbirleri alırken, diğer yandan sığınmacı olarak Türkiye’ye gelen çocuk göçmenler ile aile olarak 
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göç etmek durumunda kalanlara daha uygun yaşam koşulları sunabilecek potansiyele sahiptir. Bu 
anlamda Türkiye uluslararası göçü, insan haklarına saygının bir göstergesi olduğu kadar, bölgesel 
bir güç olma, ticaret hacminin genişletilmesi ve ekonomisini sürdürülebilir bir şekilde büyütme 
aracı olarak da kullanabilir. Göç Đşleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması, bu tarz politikaların 
geliştirilebilmesi için büyük bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Ancak, henüz ilk günlerini 
yaşayan kurumun nitelik bakımından nasıl şekilleneceği, bu anlamda asıl belirleyici unsur olacaktır. 
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Tablo 1: 1923-1997 Döneminde Türkiye’ye gelen göçmenler 

Ülke 1923-60 
(%) 

1961 – 80 
(%) 

1981- 97 
(%) 

Toplam 
(%) Payı (%) Toplam 

(x00) 

Bulgaristan 47.4 14.7 37.9 100 48.0 790.8 

Yugoslavya 88.0 10.6 1.4 100 18.5 305.7 

Romanya 99.1 0.3 0.6 100 7.4 123.6 

Yunanistan 99.8 0.2 0.0 100 24.8 408.6 

Türkmenistan 73.9 20.1 6.0 100 0.2 2.9 

Diğer Ülkeler 69.0 3.0 28.0 100 1.1 72.5 

Toplam 72.0 9.1 18.9 - 100 1.648.5 

Kaynak:  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aktaran Erder, 2000:238-239 
 

Tablo 2: Çocuk Göçmenlere Đlişkin Uluslararası Mevzuat 
S. 

Nu. 
Mevzuatın Adı ve Kaynak Açıklama 

1 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
BM (UN) (1989). “The United Nations 

Convention on the Rights of the Child”, 
<www.unicef.org.uk>01.12.2013 

• Onsekiz yaşın altındaki her insan “çocuk”tur (Madde 1) 
• Taraf devletler çocuklar arasında; ırk, renk, ulusal, etnik ve 
sosyal köken, mülkiyet, cinsiyet, sakatlık, doğuş ve diğer 
statüler nedeniyle hiçbir şekilde ayırım yapamaz (Madde 2/1). 
• Çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde/düzenlemelerde 
“çocuğun yüksek yararı (the best interests of the child)” göz 
önünde bulundurulur (Madde 3/1). 

2 

Uluslar arası Korumaya Đlişkin Kılavuz 
Đlkeler: 1951 Sözleşmesi’nin ve/veya 
Mültecilerin Statüsüne Đli şkin 1967 
Protokolünün 1(A)2 ve 1(F) Maddeleri 
Bağlamında Çocukların Đltica Talepleri 

BMMYK (UNHCR) (2009). “Guidelines o 
International Protection: Child Asylum Claims 
under Articles1(A)2 and 1(F) of the  1951 
Convention and/or 1967 Protocol relating to the 
Status of Refugees”,  ) 
http://www.refworld.org/pdfid/4b2f4f6d2.pdf, 
01.12.2013. 

• Çocukların sığınma taleplerinde dikkat edilmesi gereken 
hususları ve ilkeleri içermektedir. 
• Refakatli ya da refaktsiz tüm çocuklar bağımsız olarak 
sığınma başvurusu yapma hakkına sahiptir (II/6). 
• 18 Yaşının altındaki tüm çocuk sığınmacılar çocuğa yönelik 
hassas uygulama prosedürlerine (child-sensitive procedural 
safeguards) tabi olmalıdır. Bazı durumlarda 18 ve biraz 
üzerindeki yaş gruplarında da bu uygulamalar gerekli olabilir 
(II/7). 
• 1951 Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre ülkesinde cezai 
işlem görme konusunda haklı korku duyan çocuğun başvurusu 
değerlendirilirken şartlar çocuk merkezli (child-specific 
circumstances) olarak ele alınmalı ve çocuğun ülkesindeki 
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çocuk koruma uygulamaları da göz önünde bulundurulmalıdır 
(II/11). 

3 

Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesine 
Dair BMMYK Rehber Đlkeleri 

BMMYK (UNHCR) (2008). UNHCR 
Guidelines on Determining the Best Interests of 
the Child, (May 2008)”, 
http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf, 
14.12.2013. 

• “Çocuğun yüksek yararı” ilkesinin uygulanmasında 
çocuğun yaşı, bilişsel gelişimi, ailesinin varlığı/yokluğu, çevresi 
ve yaşadıkları göz önünde bulundurulmalıdır (Bölüm 1.1, Syf. 
14). 
• Sığınmacı refaktsiz çocuklar için anlaşılır bir çocuk koruma 
sisteminin öğeleri (Şekil 2, Bölüm 2, Syf. 19) 

4 

Refakatsiz Çocuk Mültecilere Yardım 
Sağlanmasına Đli şkin BM Genel Sekreteri 
Raporu 

BM (2005) Assistance to Unaccompanied 
Refugee Minors: Report of the Secretary-General, 
(24 August 2005), 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shar
ed/mainsite/policy_and_research/un/60/A_60_30
0_en.pdf, 14.12.2013. 

• Çocuk sığınmacı/mültecilerin şiddet, cinsel istismar, zorla 
silah altına alınma ve farklı şekillerde istismar açısından en 
hassas grubu oluşturduğundan hareketle ve özellikle de 
sığınmacı/mülteci kız çocuklarının durumunu ön planda 
tutmaktadır. 

5 

Sığınma Talebinde Bulunan Refakatsiz 
Çocuklarla Đlgili Politikalar ve Đşlemlere 
Đlişkin Kılavuz 

BMMYK (UNHCR) (1997). Guidelines on 
Policies and Procedures in Dealing with 
Unaccompanied Children Seeking Asylum, 
(February 1997)”, (Şubat 1997)), 
http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3360.pdf, 
14.12.2013. 

 

• “Çocuğun yüksek yararı (the best interests of the child)” 
ilkesinin onun bakımı ve korumasına ilişkin en temel ilke 
olduğunu vurgulayarak, çocuğa yapılacak yardım ve korumanın 
sistematik, anlaşılır ve bütüncül olması gerektiği esasından 
hareketle hazırlanmıştır. 
• Sığınma talep eden çocuklar özel ve ayrıcalıklı koruma ve 
bakıma alınmalıdır. 
• Özellikle refakatsiz sığınmacı çocuklar göz altına 
alınmamalı, nezarethanelerde tutulmalıdır. 

6 

Mülteci Çocuklar: Koruma ve Bakıma 
Đlişkin Rehber Đlkeler  

Refugee Children: Guidelines on Protection 
and Care, (1994)”, 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3470.html, 
14.12.2013. 

• BMMYK ve diğer ilgili kurum/devlet çalışanları için 
hazırlanmış, herhangi bir mülteci nüfusunun yarısından fazlasını 
çocukların oluşturduğuna ve çocukların özel yardıma ihtiyaç 
duyduklarına değinen, ilk defa 1988 yılında yayınlanan koruma 
ve bakıma ilişkin ilkelerin, BM’nin yeni politikaları 
çerçevesinde güncellenmiş şeklini içermektedir. 

7 

Uygulamalardaki Đyi Örnekler Bildirgesi 
BMÇYF (UNICEF) ve BMMYK (UNHCR) 

(2009). Statement of Good Practice (4th Revised 
Edition), 
http://www.refworld.org/docid/415450694.html, 
01.12.2013. 

• Avrupa Refakatsiz Çocuklar Programı tarafından 
hazırlanmıştır. Ailesinin, bir yakının ya da yasal vasisinin 
bakımından ayrı kalmış çocuklara ilişkin örnek uygulamaları 
içermektedir. 

8 

Ayrı Dü şmüş Çocuk Mültecilerle Çalışmak: 
Saha Kılavuzu ve Eğitim El Kitabı 

Save the Children (2000) Working with 
Separated Children: Field Guide and Training 
Manual, 
https://www.savethechildren.org.uk/resources/onl
ine-library/working-separated-children-field-
guide-and-training-manual, 29.03.2014 

• Uluslararası sivil tolum kuruluşu olan “Save the Children” 
tarafından hazırlanmıştır. Ailesinin, bir yakının ya da yasal 
vasisinin bakımından ayrı kalmış çocuklarla ilgilenen 
çalışanlara yönelik eğitim konuları ile ülkelere rehber ve örnek 
hususları içermektedir. 

9 

Avrupa Havaalanlarına Ulaşan 
Sığınmacılara Đli şkin 1475 Sayılı Tavsiye 
Kararı  

Avrupa Konseyi (2000). Arrival of Asylum 
Seekers at European Airports, Recommendation 
1475, 
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.
asp?FileID=8952&Language=EN, 29.03.2013 

• Avrupa Konseyi tarafından alınan ve havaalanlarında 
yapılacak sığınma başvurularında dikkat edilmesi gereken 
hususları belirten tavsiye kararı. 

10 Avrupa Limanlarında ve Kıyı Şeritlerinde • Avrupa Konseyi tarafından alınan ve deniz yoluyla yapılan 
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Sığınmacıların Koruma ve Yardıma Erişimlerine 
Đlişkin 1645 Sayılı Tavsiye Kararı 

Avrupa Konseyi (2004). Access to Assistance 
and Protection for Asylum-Seekers at European 
Seaports and Coastal Areas, Recommendation 
1645”, 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/t
a04/EREC1645.htm, 13.12.2013. 

göçler göz önünde bulundurularak hazırlanan, göçmenlerin 
liman/kıyılara ulaşımında alınacak koruma tedbirlerini içeren 
tavsiye kararı. 

11 

Göç ve Đltica Alanında Ortak Politikaya 
Đlişkin 1624 Sayılı Tavsiye Kararı 

Avrupa Konseyi (2003). Common Policy on 
Migration and Asylum, Recommendation 1624  
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Document
s/AdoptedText/ta03/EREC1624.htm, 13.12.2013 

• Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde ortak bir sığınma ve göç 
politikasına olan ihtiyaca binaen hazırlanmıştır. 

12 

Üçüncü Ülke Vatandaşı Olan Refakatsiz 
Çocuklara Đlişkin 26 Haziran 1997 Tarihli 
Konsey Kararı 

Avrupa Konseyi (1997). Council Resolution of 
26 June 1997 on Unaccompanied Minors who are 
Nationals of Third Countries, (97/C 221/03), 
(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE
LEX:31997Y0719(02):EN:HTML, 12.12.2013. 

• Avrupa Konseyi üyesi ülkeler dışından gelen 18 yaşından 
küçüklerin barındırılması, ikameti, geri gönderilmesi ve sığınma 
başvurularına ilişkin uygulanacak prosedürleri ortaya 
koymaktadır. 

13 

Avrupa Birliğinde Mülteci Statüsüne Đli şkin 
Koruma Biçimlerinin Uyumlaştırılmasına 
Đlişkin Karar 

Avrupa Parlamentosu (1999). Resolution on 
the Harmonization of Forms of Protection 
Complementing Refugee Status in the European 
Union, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1998-
0450+0+DOC+PDF+V0//EN, 13.12.2013. 

• Avrupa Birliği’ne üye ükelerdeki sığınma ve mülteci 
başvuruları ile prosedürleri uyumlu hale getirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

14 

Komisyon’un Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyine Sunumu: Refakatsiz Çocuklar 
Hakkında Eylem Planı (2010-2014)  

Avrupa Komisyonu (2010). Communication 
From the Commission to the European 
Parliament and the Council: Action Plan On 
Unaccompanied Minors (2010–2014), 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
OM:2010:0213:FIN:EN:PDF, 13.12.2013. 

• Avrupa Komisyonu’nun refakatsiz çocuklara ilişkin 2010-
2014 yıllarında yapmayı planladığı faaliyetleri kapsamaktadır. 

15 

Avrupa Birli ği’nde Đltica Talep Eden 
Refakatsiz Çocuklar: Özet Rapor, (30 Nisan 
2010) 

Avrupa Birliği (2010). Separated, 
Asylum‐Seeking Children in European Union 
Member States: Summary Report, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads
/1692-SEPAC-comparative-report_EN.pdf, 
13.12.2013. 

• Avrupa Birliği ülkelere sığınma başvurusunda bulunan 
çocukların durumunu ve uygulamaları ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3: Çocuk Göçmenlere Đlişkin Ulusal Mevzuat  
S. 

Nu. 
Mevzuatın Adı Açıklama 

1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Anayasa’nın 41’inci maddesine göre “Her çocuk, korunma ve 
bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve 
babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına 
sahiptir”.  
• Anayasa’nın 61’inci maddesine göre “Devlet, korunmaya muhtaç 
çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır”. Görüleceğe 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çocukların korunması ve 
haklardan yararlanması anlamında tabiiyet, etnik köken vb. ayrımı 
yapmamaktadır. 
• Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre (Madde 90); 
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır.” (TC, 1982). 
• Anayasa’nın 90’ıncı maddesi, “BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme”yi 20-30 Eylül 1990 yılında BM Genel Merkezinde yapılan 
“Çocuklar için Dünya Zirvesi”nde imzalayan ve TBMM’nin onayını 
müteakip 27.01.1995’te yürürlüğe girmesini sağlayan Türkiye açısından 
sözleşmenin bir iç hukuk normu halini almasını sağlamıştır. Ancak 
TBMM, sözleşmenin 17, 29 ve 30’ncu maddelerini Lozan Antlaşması 
hükümleri çerçevesinde yorumlama hakkını saklı tutmuştur. 

2 
5395 Sayılı “Çocuk Koruma 

Kanunu” 

• Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların 
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına 
ili şkin usul ve esasları içermektedir. 
• Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi 
çocuk olarak tanımlanmaktadır (Madde 3-1/a). 
• Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 
güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru 
çocuk, “korunma ihtiyacı olan çocuk” olarak tanımlanmaktadır (Madde 
3-1/a-1). 

3 
6458 Sayılı “Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu” 

• Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı 
sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir 
yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş 
yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu, 

3 
4721 Sayılı “Türk Medeni 

Kanunu” 
• Refakatsiz çocuk göçmenlere vasi tayin edilmesine ili şkin hükümleri 
içermektedir. 

4 
1739 sayılı “Milli Eğitim Temel 

Kanunu” 

• Sığınmacı/mülteci ya da diğer çocuk göçmenlerin eğitim-öğretim 
hakları, bu haklara ilişkin düzenleyici ve yol gösterici hükümler 
içermektedir. 

5 
222 sayılı “Đlköğretim ve Eğitim 

Kanunu” 

6 
“Milli E ğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeli ği” 

7 

Milli E ğitim Bakanlığı’nın 
16.08.2013 tarih ve 2010/48 sayılı 
“Yabancı Uyruklu Ö ğrenciler” konulu 
genelgesi 

8 

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü/Büro Amirli ği 
Kurulu ş, Görev Ve Çalışma 
Yönetmeliği 

• “Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, 
evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, 
sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında 
koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç 
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işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara 
yönelik olarak polis tarafından yürütülecek hizmetleri düzenlemek” 
amacıyla kurulan çocuk polis biriminin kuruluşu ve çalışma esaslarını 
içermektedir.  

9 
2828 sayılı “Sosyal Hizmetler 

Kanunu” • Çocukların koruma altına alınması gereken durumlarda uyulması 
gereken kuralları ve oluşturulması gereken şartları belirlemektedir. 

10 
“Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları 
Yönetmeliği” 

 
Tablo 4: Sığınmacı ve Mülteci Çocuklara/Gençlere Sunulan Bakım ve Korumada Kilit Noktalar 

Kar şılama ve Değerlendirme 
• Yaş tespiti (Müteakip işlem ve uygulamaları yön vermesi açısından) 
• Hukuki danışma ve savunma hizmetlerinin sunulması 
• Sağlık hizmetlerine erişim 
• Kültürel açısından uyumlu danışma ve ruh sağlığı danışmanına erişim. 

Temel ihtiyaçların karşılanması için yaşa uygun barınma imkanı sunulması 
Ki şi bazında, yüksek kaliteli ve kültürel farklılıklar ı göz önünde bulunduran hizmet sunulması 

• Bireyin sorunlarına dayalı, çözüm odaklı yüksek kalitede sosyal hizmet sunulması 
• Her çocuk için muhtemel sonuçların açık bir şekilde ortaya konulması 
• Yasal durum, haklar ve göç işlemlerinin açıklanması 
• Sığınmacıların göç öncesinde/sırasında karşılaşabilecekleri travma vb. durum hak. bilgi sahibi olunması 
• Sosyal hizmetlerin eğitilmi ş ve beceri sahibi uzmanlarca sunulması 
• Bireysel ve kültürel farklılıkları göz önüne alarak eşit ve adil hizmet sunulması 

Đhtiyaçlara kar şılanabilmesi için yerel yetkili birimlerin uzmanla ştırılması ve gönüllü hizmetlerinin 
güçlendirilmesi yoluyla kapasitenin geliştirilmesi. A şağıdaki konularda eğitim ve danışmanlık sunulması. 

• Sığınmacı/Mülteci deneyimleri 
• Sağlık hizmetleri, sosyal bakım ve sosyo-kültürel konular 
• Mevzuat hükümleri ve yasal çerçeve 

Sığınmacı/Mültecilerin çeşitli etkinlikler ve kendi aralarındaki dayanı şma yoluyla güçlendirilmesi. 
Ruh sağlıklarının iyile ştirilmesine odaklanılması 

• Emniyetli ve güvenli hizmet sunulması 
• Travma vb. durumların belirtileri hakkında fikir sahibi olunması ve uzmana yönlendirilmesi 

Topluma dahil olma ve uyum 
• Ülkelerine geri dönecekler dahil olmak üzere yaşına uygun, eğt.-öğretim ve sosyal aktiviteler sunulması 
• Cemaat örgütlenmeleri ve gönüllü kuruluşlarla bağlantı kurabilme imkanı tanınması  

Çocukların sadece korunması ile yetinilmeyerek onların yüksek yararının gözetilmesi ve içinde bulundukları 
durumun hassasiyetin farkında olunması 

• Çocuklarına gerekli barınma ve beslenme sunamayan aileler dahil olmak üzere çocuk yoksulluğu ile ilgili 
önlemler alınması, 
• Çocukların/gençlerin istismar ve ihmalinin önlenmesine yönelik tedbir alınması, 
• Acil destek sağlanması 

Kaynak:  Newbigging ve Thomas, 2011:385 
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