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A-                                                                 ÖZET:  

 

Suriye savaşının neden olduğu milyonlarca mülteci (*)  yanında, Rusya Ukrayna savaşı ve ABD ve NATO 

güçlerinin çekilmesinden sonra Afganistan’da güçlenen ve kontrol ettiği bölgeyi genişleten Taliban  rejimi 

yeni bir göç dalgası ve yüzbinlerce yeni mültreci anlamına geliyor. Yeni mülteci hareketlerini karşılayacak 

bir sistem kurulamadığından bugün tüm dünyada; mültecileri kuşatan ırkçılık, şiddet, yoksulluk ve bunlara 

bağlı hak ihlalleri artmaya devam ediyor. Ancak, Devletler, genel olarak hak temelli yaklaşımdan uzaklaşma 

ve güvenlikçi politikaları tercih etme eğiliminde olduklarından ihlaller önlenmemediği gibi, giderek 

derinleşmekte ve hatta yeni yeni ihlal alanları ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu yoğun göç dalgası karşısında AB, öncelikli olarak göçe kaynaklık eden veya transit olarak kullanılan 

ülkelerle geri kabul anlaşması imzalanmasını benimsemiş, bu noktada, Türkiye ile 16 Aralık 2013 tarihinde 

imzalanan ve 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ile “yasadışı göçün AB 

sınırlarından uzak tutulması ve özellikle yasadışı yollarla Türkiye üzerinden AB üye ülke topraklarına giren 

mültecilerin Türkiye'ye iadesi ile Türkiye üzerinden Yunanistan’a oradan da AB içlerine yönelen düzensiz 

göçlerin engellenmesi” amaçlanmıştır. Bu amacın yanında “yasa dışı “göçmenlerin Türkiye üzerinden takip 

ettikleri rotanın işlevsiz hale getirilmesi yoluyla göçmenlerin caydırılması  hedeflenmiş ve  bu yolu kullanan 

göçmenlerin maruz kaldıkları olumsuzluklardan kaynaklanan maddi ve insani sorumluluklar Türkiye’nin 

üzerinde bırakılmıştır.  

 

Bu geri kabul anlaşmasına ek olarak; Türkiye’yle AB arasında, 18 Mart 2016’da imzalanan ve tehlikeli 

yollarla deniz aşarak Yunan adalarına giden mültecilerin Türkiye’ye iadesi ve Türkiye’de tutulmaları 

koşuluyla Türkiye’ye mali yardım ve Türkiye’den mülteci almayı  öngören mutabakat da halen yürürlükte 

tutulmaktadır.  
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Avrupa Komisyonu’nun Mart 2020 tarihli raporuna göre; mutabakat yürürlüğe girdiğinden beri AB’ye 

düzensiz girişler yüzde 94 azalmış bulunuyor. Bu süreçte Türkiye’de bulunan 27.000 Suriyeli mü lteci bir AB 

ülkesine yeniden yerleştirildi, 2.735 göçmen Türkiye’ye geri gönderildi ve 4.030 göçmen ise gönüllü olarak 

Türkiye’ye döndü. 

Kara ve Deniz yoluyla güvenli ülkelere gitmeye çalışan “umut yolcuları”na yönelik uluslararası 

sözleşmeleri de göz ardı eden hukuksuz uygulamalara her geçen gün yenileri eklenmiştir.  

 

23 Eylül 2020 de açıklanan Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı’nda da göç ve mülteci hareketine karşı 

devletlerin çıkarlarını önceleyen yaklaşımlar öne çıkmış, açıklanan pakt için “geri gönderme paktı” 

benzetmesi yapılmıştır.  

 

Geri kabul anlaşmaları yanında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve 

güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan "Frontex" (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Biriminin) 

uygulamalarının yarattığı ağır hak ihlalleri özellikle Yunanistan Türkiye sınırında kendisini göstermektedir. 

Yunanistan sınırında görevli sınır muhafızlarının sınırı aşan mültecilere uyguladıkları işkence ve kötü 

muamele yanında geri itme uygulaması çok sayıda mültecinin yaşam hakkını tehdit etmekte, işkence yasağı 

her gün yüzlerce defa ihlal edilmektedir. Durum açıklıkla bilinmesine rağmen tüm devletler Frontex’i kaçak 

geçişlerin önlenmesinde yetersiz kalmakla suçlamakta ancak yaşanan hak ihlallerini görmezden 

gelmektedirler 

 

Bu olumsuz tutumlar nedeni ile; 1951 Cenevre Sözleşmesi, ek protokoller, Medeni ve Siyasal Haklar 

Sözleşmesi yanında BM Küresel Göç Sözleşmesindeki hak temelli yaklaşımlar, AB Türkiye arasındaki “Geri 

Kabul Anlaşması”, BMMYK’nın Türkiyedeki faaliyetlerini durdurması ekseninde gelişmelerin ve bu paktın 

değerlendirilmesi ve uygulamasının yakın takibi bugün hayli önemli görünmektedir.   

 

Bu arada; Türkiye gibi kendi sorunları ve krizleri ile başedemeyen ülkelerdeki yoğun mülteci nüfusun daha 

büyük sorunlarla başbaşa olduklarını herkes biliyor.  

 

Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasına göre; Türkiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 

yılbaşında toplam 3 milyon 737 bin 369 kişi iken bu sayı 26 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 26 bin 283 kişi 

artmıştır. Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü’nin 18 Mayıs 2022 tarihli açıklamasında  ise geçici 

koruma altındaki Suriyelilerle birlikte Türkiye’de kayıtlı 5 milyon 506 bin 304 yabancı uyruklu kişi olduğu 

belirtilmiştir.   Buna ek olarak 400 bin dolayında diğer ülkelere mensup kayıtlı mülteci ve 1 milyonun  

üzerinde kayıtsız mülteci olduğu tahmin edilmektedir.  

 

Göç İdaresi tarafından 2022 yılına dair yapılan açıklamada yaş aralığına dair veri açıklanmamıştır bu nedenle 

geçen yılın verilerine emsal olarak yer verilmiştir. Buna göre ; Suriyeli nüfusun %47,5 sini 0-18 yaş arası 

çocuklar oluştururken, 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise nüfusun  %70,9 unu 

oluşturmaktadır. 

 

Kamplarda(Geçici Barınma Merkezleri) yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 26 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 50 bin 

351 kişi  olarak açıklanmıştır. Giderek azalan bu sayı;  2021 başında 58 bin 752 kişi  2019’un başında 143 bin 

558 kişi, 2018’in başında ise 228 bin 251 kişiydi. Geçen yıl Suriyelilerin 1.6 ‘si kamplarda yaşarken bu yıl bu 

oran yalnızca %1,4 olarak açıklanmıştır.  

Şehirlerde Yaşayan Suriyelilerin Sayısı aynı tarih ibarıyla 3 milyon 713 bin 301 kişi  ile % 98.7 olarak 

açıklanmıştır.   Suriyelilerin hangi şehirde yaşayacağına ise Göç İdaresi karar vermektedir. Yoğunlaşan nüfus 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.un.org/en/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
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nedeni ile İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirler Suriyeli alımına kapatılmış olmasına rağmen 

istatistiklere göre nüfus artışı devam etmektedir.  

Önceki raporumuzda da belirttiğimiz üzere; Kayıtlı Suriyeliler için getirilen Geçici Koruma statüsü ile kimi 

pozitif imkânlar sunulması halinde dahi, Suriyeli nüfusun eğitim, sağlık, barınma, beslenme, şiddet ve 

ayrımcılıktan korunma, insanca yaşamaya yeter yeterli gelire sahip olma, adalete erişim gibi temel haklara, 

temel ihtiyaçlara erişimlerinde yaşadıkları ağır sorunlar,  özellikle düzensiz göçmenlerin taşıdıkları ağır riski 

gözler önüne sermektedir. Tüm bu olumsuzluklara eklenen nefret saldırılarındaki artış, pek çok saldırının 

ölümle sonuçlanması ve bu olaylarda her kademede failleri koruma davranışının/ cezasızlığın izlenmesi 

endişeleri artırmaktadır. 

 

Tespitlerimize göre; Yasal statü almış mülteciler dahi yaşadıkları haksızlıklara karşı adli makamlara 

başvurma konusunda çekinik davranmakta, sınır dışı edilme korkusu ile hak talep etmekten dahi 

çekinmektedirler. Bu nedenle yaşadıkları pek çok olumsuzluk kayıtlara geçmemekte gizli kalmaktadır. 

Yoğunluklu yaşandığı tespit edilen; yasal haklardan yararlanamama, kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, 

çocuklara yönelik hak ihlalleri, emek sömürüsü, ayrımcılık, nefret saldırıları, çalışma hakkı ihlalleri, adalete 

erişim engelleri bu nedenle görünür olamamaktadır.  

 

Resmi kuruluşlarda karşılaştıkları ayrımcı yaklaşımlar ve nefret söylemleri yanında dil bariyerini aşacak 

imkânların yaratılmaması bu çekiniklikte önemli bir rol oynamaktadır. Siyasi aktörlerin ayrımcı açıklamaları 

ve medyadaki ayrımcı nefret dili nedeniyle hedef haline gelme yanında, hukuksuz ve yaygın sınırdışı 

uygulamaları bu çekingenliği büyütmektedir.  

 

İktidar eleştiri konusu ettiği muhalefetin mülteci politikası ile aynı paralelde hareket etmekte, 

mültecileri siyasi pazarlık konusu yapmakta, hak öznesi olarak kıymet vermemektedir. İç İşleri Bakanı 

tarafından yapılan açıklamalar, geri gönderme yasağının sıklıkla ihlal edildiğini ve tüm mültecilere tehdit 

oluşturduğunu, geri itme uygulamasının yaygın olarak uygulandığını , uluslararası hukuktan kaynaklanan 

yükümlülüklerin yük olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Türkiye’de iktidar da muhalefet de mültecilerle 

eşit bir ortak yaşam arzulamadıklarını ifade etmektedirler bu nedenle de hak  temelli yaklaşımlar yerine 

güvenlikçi yaklaşımları ön plana çıkartmaktadırlar. 

Bu büyük engellere rağmen başvuru yapmaya cesaret edilmesi, sorunların ne derece ağır yaşandığının 

göstergesi olarak görülmelidir.  

 

Göçmenlerin yaşam koşullarını derinden etkileyen pandemi ise yaşanan sorunları ve mültecilerin 

kırılganlıklarını arttırırken görünürlüklerinin azalmasına neden olmuştur.  

 

Derneğimize başvuru yapan mültecilerin çeşitliliği Türkiye’deki mülteci çeşitliliğini göstermektedir.  

Nitekim  2021 yılında ; 128’i Suriye, 15’i İran, 11’i Kazakistan, 9’u Özbekistan,5’i Çin/Uygur, 5’i Afgan ve 1’i 

vatansız olmak üzere Fas, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Libya, 

Cezayir, Pakistan, Tunus,  Çeçenistan, Ürdün, Somali, Kamerun, Sudan, Nijerya, Kongo, Azarbaycan, 

Bangladeş, Tatar, Rus, Ukrayna, Katar ve Türk olmak üzere 32 uyruktan mülteci derneğimize başvuru 

yapmıştır. Mağdurlardan 72 sinin uyruğu ise net olarak öğrenilememiştir. 

 

 

Raporumuzda yer verdiğimiz örneklerden;  derneğimize yapılan başvurularda ağırlıklı olarak; yaşam hakkı 

ihlalleri, nefret saldırıları, Uluslararası koruma talebi, geri gönderme yasağı ihlali, Türkiye’ye sığınma talebi, 

işkence ve kötü muamele, geri gönderme merkezlerindeki olumsuz koşullar, kayıp, geçici koruma kimliğine el 
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konulması, vatandaşlık talebi reddi, ikamete bağlı eğitim hakkı ihlali,  kimlik belgesinin yenilenmemesine 

bağlı tedavi hakkı ihlali, sınır dışı tehdidi, haksız sınır dışı ve idari gözetim kararı, işsizlik, yoksulluk, kamu 

yardımlarından yaralanamama ve şiddet, tehdit, cinsel istismar, çalışma hakkı ihlali, maaş ödenmemesi 

başlıkları öne çıkarken,   

 

basın taramasından elde edilen verilerde ağırlıklı olarak;  gözaltı, işkence ve kötü muamele, yaşam hakkı 

ihlalleri, ayrımcı dil ve yaklaşımlar, sağlık ve eğitim hakkı ihlallleri, sınırdışı uyugulamaları, cezasızlık hali, 

mültecilere dair hak savunuculuğu yapanlara yönelik  baskılar öne çıkmaktadır.  

 

Mültecilere yönelik ağır ve yaygın hak ihlalleri olduğu bilinmesine rağmen bu ihlalllerin çok azı tespit 

edilebilmektedir. Bu hali ile dahi yaşanan sorunlara ışık tutacağına inandığımız için deneğimize yapılan 

başvurular ve basın taraması yapılarak tespit edilen hak ihlallleri Tablo 1 ve Tablo 2 de dikkatinize 

sunulmuştur. Tablo 1 de 358 kişi için derneğimize yapılan 124 başvuruda TOPLAM 825 ihlal bildirildiği 

görülmektedir. Tablo 2 de ise basın taraması yoluyla tespit edilen 1869 ihlal görülmektedir ve tespit 

edilen toplam ihlal sayısı 2694’dür.  

 

 
 
 
 
Tablo 1:  
 
Başvurulardan Yola çıkılarak Elde Edebildiğimiz Başlıca hak ihlalleri ve vaka sayıları: (**)  
 

Yaşam hakkı ihlali 4 

Kayıp 9 

Nefret saldırısı 70 

İnsan ticareti, Kaçırılma, tehdit 5 

Gözaltı, Kötü muamele, haksız tutukluluk 33 

Akran zorbalığı 3 

Ayrımcılık 8 

LGBTİ lere yönelik ayrımcılık 5 

Çocuğa yönelik istismar, şiddet 19 

İfade özgürlüğü ihlali 1 

Sığınma hakkı ve uluslararası koruma hakkna yönelik  ihaller 141 

Geri itme  63 

Geri gönderme yasağı ihlalleri 123 

Geri Gönderme Merkezlerinin koşullarından kaynaklı hak 
ihlalleri 

106 

Havalimanı transit bölgede tutulma – tutulma koşullarının 
olumsuzluğu    

4 

Geçici Koruma Kimliği alamama, iptal,  29 

Kimlik alamama, kimlik bilgilerinin yanlış kaydı nedeniyle  resmi 
evlilik yapamama ve çocukları nüfusa kaydettirememe  

5 

İstanbul’a ikamet talebi  20 

İnsani ikamet talebi     12 

Eğitim hakkı ihlali 57 

Tedavi-Sağlık hakkı ihlalleri 15 

İşsizlik, Yoksulluk, kamu yardımlarından yararlanamama 25 
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Seyahat hakkı ihlali 9 

Tüketici hakları ihlalleri, dolandırıcılık  8 

Kadına Yönelik Şiddet, Cinsel istismar 14 

Çalışma hakkı ihlali 5 

Barınma hakkı  1 

Mahpus hakları ihlalleri  3 

Türkiyeli mültecilerden gelen başvurular 5 

Hukuki yardım talebi 23 

            
358 kişi için yapılan 124 başvuruda 

 
TOPLAM 825 ihlal 
 

Tablo 2:  
 

Basın taraması yolu ile tespit edilen hak ihlalleri ve sayıları 
 

basın taraması yoluyla tespit edilen 1869 ihlal görülmektedir ve başvurularda  
tespit edilen ihlallerle;   toplam  :ihlal sayısı 2694’dür. 

 
 

Gözaltı 94 

İşkence ve kötü muamele 6 ( 4’ü çocuk) 

- Yaşam hakkı ihlalleri      
               - Emniyet güçlerinin neden olduğu ölümler (1) 
               - Umut yolculuklarında yaşamını kaybedenler(9) 
               -  Umut yolculuklarında yaralananlar(4) 
               -  İş cinayetleri(94) 

 - İhmal sonucu ölüm(2) 
 -  Kadın cinayeti(1) 
 -  Şüpheli  ölüm(5) 

 
 
 
 
116 

- Kayıp   2 

- Tedavi hakkı ihlali 3 

- Çalışma hakkı ihallleri 34 

- Eğitim hakkı ihlali 1100 

- Çocuğa yönelik şiddet, istismar 74 

- İfade özgürlüğü ihalllleri 61 

- Yoksulluk 3 

- İnsan kaçakçılığı 12 

- Nefret Saldırıları/ırkçı saldırılar 16 

- Sınırdışı, zorla göç 103 

- Sığınma hakkı ihlali 179 

- Havalimanı transit bölgede tutulma 1 

- Medyada ayrımcı söylemler 8 

- Medyada yalan yanıltıcı bilgi paylaşımı 5 

- Siyasette ayrımcı söylemler 11 

- Ayrımcı uygulamalar 22 

- Mülteci haberleri yapan gazetecilere gözaltı ve tutuklamalar 3 

- Etkinlik engeli 1 

- Mülteci hakları için çalışan sivil örgütlere baskı uygulaması 2 

- Mülteci karşıtı eylem sonrası gözaltı uygulaması 1 

      
Ülke genelinde basın taraması yoluyla ulaşılan ihlal sayısı                                                                                   

-  

 
Toplam 1869 ihlal 

(*)  1951 Cenevre konvansiyonuna göre; “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
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veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan kişilerin sığınmacı olma ve mülteci statüsü alma hakkı vardır.” Ancak 

1951 Cenevre Konvansiyonundaki mülteci tanımında yer alan kriterlere ek, ekonomik ve ekolojik 

nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar bakımından da, uluslararası alanda mültecilik bir 

hak olarak tanımlanmaya başlandığından, Raporumuzda iç hukuktaki mülteci, şartlı mülteci, 

sığınmacı, göçmen tanımları yerine bu temel hakka vurgu yapılmak istenmiş ve tümünü kapsayacak 

şekilde “mülteci” terimi kullanılmıştır.  

(**)(Raporumuz 2021 yılında İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’ne yapılan başvurular yanında, bu 

süre içinde basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin taranmasından elde edilen bilgileri ve 

olayları da içermektedir. Bu bilgi toplama çalışması sırasında sosyal medyanın diğer alanlara göre 

daha fazla bilgi barındırdığı da tespit edilmiştir.  

Basın taraması yapılırken TİHV dökümantasyon biriminin,  Vatan, Milliyet, Hürriyet, Habertürk, 

Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Fırat Haber Ajansı, Jinnews, ETHA, Mezopotamya Ajansı, Yurt,  Yeni 

Yaşam,  NTV, Yeni Asya, Bianet, Halkinsesi.tv, Cnnturk, Tr724, İleri Haber, Siyasi Haber, Alınteri, 

Kızılbayrak, Sendika.org, Yüksekova Haber, T24, Diken, Gazete Karınca, Gazete Duvar, Haber Sol, El 

Cezire, BBC, Deutsche Welle, Reuters, AFP. yi her gün düzenli olarak tarayarak elde ettikleri bilgileri  

kendilerine yansıyan bilgilerle birleştirerek  hazırladığı günlük ihlal raporlarından özellikle 

yararlanılmıştır. )  
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Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasına göre; Türkiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 

yılbaşında toplam 3 milyon 737 bin 369 kişi iken bu sayı 26 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 26 bin 283 kişi 

artmıştır.  TÜİK verilerine göre; 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile  geçerli bir adres beyanında bulunan ikamet 

ya da ikamet izni yerine geçen kimlik belgesine sahip kişilerle, çalışma iznine sahip olan kişilerin sayısının 

toplamının 1 milyon 792 bin 36. Bu sayıya kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa 

süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler dâhil 

değildir. 

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü’nin 18 Mayıs 2022 tarihli açıklamasında  ise geçici koruma 

altındaki Suriyelilerle birlikte Türkiye’de kayıtlı 5 milyon 506 bin 304 yabancı uyruklu kişi olduğu 

belirtilmiştir. Türk Vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 193 bin  293 kişi.  

 İç İşleri Bakanı tarafından 15 Eylül 2021 tarihinde yapılan açıklamada; “Gönüllü olarak geri dönen 

Suriyelilerin sayısı; 462 bin 26 kişi,  2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 

milyon 327 bindir. Aynı açıklamada “uluslararası raporlara göre, geçen 24 yılda göç yollarında yaşanan 

mülteci ölümlerinin yüzde 45'inin son 6 yılda gerçekleşti” denilmiştir. 

 

Kamplarda(Geçici Barınma Merkezleri)  yaşayan Suriyelilerin sayısı ise  

aynı tarih itibariyle 50 bin 351 kişi  tarihi itibarıyla olarak açıklanmıştır. Giderek azalan bu sayı;  2018’in 

başında 228 bin 251 kişiydi. Geçen yıl Suriyelilerin 1.6 ‘sı kamplarda yaşarken bu yıl bu oran yalnızca %1,4 

olarak açıklanmıştır.  

 

 
 
Son yıllarda resmi istatistiklerin açıklanmasında yaşanan düzensizlikler bir yana bırakılırsa, daha çok 

kayıtlı Suriyelilere dair bilgi paylaşımı yapılmakta, Suriyeliler dışındakilerin yaşadıkları sorunlar bu 

nedenle arka planda kalmaktadır denilebilir 

 
 
 

ÖNE ÇIKAN SORUNLARA KISA BİR BAKIŞ 

 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın  8 Haziran 2021 tarihli  açıklamasında anaokulunda 35 bin 707, ilkokulda 442 bin 

B- GİRİŞ : 

 

Ancak, Geçici Koruma adı altında kimi pozitif ayrıcalıklar sunulduğu düşünülen Suriyeli nüfusun 

eğitim, sağlık, barınma, beslenme, yeterli gelir gibi temel haklara, temel ihtiyaçlara erişimlerinde 

dahi yaşanan ağır sorunlar özellikle düzensiz göçmenlerin taşıdıkları ağır riski gözler önüne 

sermektedir. Tüm bu olumsuzluklara eklenen nefret saldırılarındaki artış, pek çok saldırının ölümle 

sonuçlanması ve bu olaylarda her kademede failleri koruma davranışının izlenmesi endişeleri 

artırmaktadır. 

Eğitim Hakkı: 
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817, ortaokulda 348 bin 638 ve lisede 110 bin 976 olmak üzere toplamda okula kayıtlı  938 bin 138  Suriyeli 

öğrencinin eğitim gördüğünü, eğitim çağında olup okula gitmeyen 432 bin 956 çocuk olduğunu 

açıklamıştır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde üniversitelerde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 48 

bin 192 olduğu belirtilmiştir. 

Kayıtlı Suriyelilerin %47,5 ini  oluşturan yaklaşık 2 milyon  0-18 yaş arası  yaşta çocuk ve buna ek 15-24 yaş 

aralığında 744 bin 161 genç nüfusun eğitim hakkına erişiminde yaşanan sorunlar devam etmektedir.   

 

2016 yılında yapılan düzenleme ile temel eğitimin Suriyeli çocuklar için de zorunlu hale getirilmesinin olumlu 

etkisi yadsınamazsa da bu olumlu etkinin kâğıt üzerinde kalmaması için gereken düzenlemelerin 

yapılmadığını gösteren pek çok anlatı bulunmaktadır.  

 

Bu süreçte; Pandeminin olumsuz etkileri ortadan kaldırılamamış,  ekonomik krizle derinleşen yoksulluk ve  

eğitim sistemindeki sorunların mülteci çocuk işçiliği sorununu büyütmesi yanında önemli orandaki  

mülteci nüfusun kayıtlı olduğu il dışında ikamet ediyor olması nedeni ile çocukların okula kaydında 

yaşanan sorunlar aşılamamıştır.  okullarda Suriyeliler için ayrı sınıflar açılarak çocukların diğerlerinden 

tecrit edilmesi, mültecilere ama özellikle Suriyeli öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik ayrımcı uygulama 

ve söylemlerin giderek artması, ortaokuldan başlayarak okullaşma oranının hızla düşüş göstermesi, 

üniversitede okuyan mülteci kadınların neredeyse yok denecek noktada olması sorunun boyutunu gözler 

önüne sermektedir.  

 
 

 
 

Mültecilerin kayıtlı olmamaları, kimliklerinin iptal edilmesi yahut kayıtlı oldukları il dışında yaşıyor 

olmaları sağlık hakkına erişimi de imkânsız kılmaktadır. Hastanelerden çıkarılan ağır faturalar ayrı bir sorun 

kalemi oluşturmaktadır. Fatura ödenmediği için hastanın fiilen rehin  tutulduğu durumlarla 

karşılaşılmaktadır. Acil durumlarda dahi, sağlık hizmeti veren personel kaydı olmayan hastaları ihbara 

zorlanmaktadır. Tespit edilmeleri halinde sınırdışı edilme tehlikesi söz konusu olduğundan ciddi 

rahatsızlıkları olan mülteciler dahi hastanelere gitmek istememektedirler. Bu durum merdiven altı sağlık 

kuruluşlarına yönlenmelerine ve niteliksiz sağlık hizmetine mecbur kalmalarına yol açmaktadır.  

 

 
 

Kasım 2021’de TÜİK tarafından yayınlanan CTE istatistiklerine göre 2020 yılı itibariyle Türkiye 

hapishanelerinde 10.209 yabancı uyruklu mahpus bulunuyor.  

 

Yabancı uyruklu mahpuslar dil bariyeri ve tercüman eksikliği nedeniyle yakalanmaları anından 

yargılanmalarına ve ceza infazına her aşamada ciddi hak ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Hapishanede 

kendi dillerinde sağlık ve eğitim hizmetine erişememekte, yasal yükümlülük ve hakları konusunda yeterli 

bilgilendirilme yapılmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşamakta, hak kayıplarına maruz kalmaktadırlar. Dil 

engeli nedeni ile iletişim hakkı yanında  dergi ve gazeteye erişebilmeleri de neredeyse imkansız 

durumdadır. 15 Nisan 2020 tarihinde Resm Gazete’de yayınlanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a gazete ve dergilerin verilmesiyle ilgili bir ek madde getirilmiştir. Bu 

kanunda yabancı dildeki dergi ve gazetelerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı’nın 

yetkili olduğu belirtilmektedir. Dergi ve gazetelerin kabulüne veya reddine dair Bakanlığın dayandığı 

şartlar belirtilmemiştir. Bu durum yabancı uyruklu mahpusların var olan yazılı materyale erişimini 

imkânsız hale getirmiş, bu belirsizlik keyfi uygulamalara sebep olmuştur. 

Yabancı Mahpuslar 

Sağlık Hakkı: 
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Anadillerinde TV kanalları ve radyo istasyonlarına ulaşamayan yabancı uyruklu mahpuslar kendi 

ülkelerindeki süreci de takip edememektedirler. Savaş ve çatışmaların devam ettiği ülkelere mensup 

yabancılar aile ve yakınlarının durumlarından haberdar olamamakta bu durum  mahpusların kaygı 

düzeyini  daha da artmaktadır. Bu sorunlara ek olarak mahpuslardan anadillerinde mektupların 

engellendiği üzerine şikayetler de gelmiştir. Ailelerin ziyarete gelememesi sebebiyle, mektuplaşmak ve 

telefon hakkı  yabancı mahpusların çoğunluğu için dışarısıyla yegâne iletişim aracı olarak önemli bir yerde 

durmaktadır. Mektupların tercümesi çok uzun sürmekte ve bazı durumlarda tercüme ücreti mahpuslardan 

talep edilmekte, hatta mektupların giriş ve çıkışına izin verilmemektedir. Telefon kartlarının ücretli olması 

ciddi bir iletişim engeli oluşturmaktadır. 

 

Yabancı  mahpusların telefon görüşü yapabilmesi için ayrıca, konsolosluk ve elçiliklerden belgelerin temini, 

onaylanması ve yakınlık ilişkisinin kanıtlanması gibi bürokratik süreçler işletilmektedir.  Telefon görüşmesinin 

bu zorluklarına ek olarak ailelerinin başka ülkelerde olması, aile bağının kanıtlanamaması, maddi 

imkânsızlıklar, aileyle iletişime geçememe gibi çeşitli sebeplerle yabancı mahpusların büyük çoğunluğu açık 

ve kapalı görüş hakkından hiç yararlanamaktadırlar.  

 

Hapishaneler arası sevkler yabancı mahpuslar için ayrı bir önem taşımaktadır. Hükümlülerin nakil hakkı 

çerçevessinde ailelerine yakın hapishanelere sevk istekleri çoğunlukla kabul edilmemekte, bu durum yabancı 

mahpusların yıllarca aileleri ile görüşememelerine neden olmaktadır.   

 
 

 

15-24 yaş aralığındaki  1 mİlyona yakın genç nüfusa yönelik imkan ve politikaların yetersizliği önemli bir 

sorun oluşturmaktadır.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın  8 Haziran 2021 tarihli  açıklamasında 2021-2022 Eğitim-

Öğretim döneminde üniversitelerde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 48 bin 192 olduğu belirtilmiştir.  

Eğitim ve iş imkanlarından yoksun genç nüfus, Türkiye’de kendisine bir gelecek göremediğinden Avrupa 

ülkelerinde şansını denemek istemekte ve bulabildiği her yolla Avrupa’ya geçmeye çabalamaktadır. 

 

 

Kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet olayları: 
 

 

Derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, artan emek sömürüsü en çok kadın ve çocukları etlkilemektedir. 

Yabancı kadın ve çocuklar ise daha hassas bir konumda bulunmakta, daha fazla şiddet, taciz ve istismara 

maruz kalmalarına rağmen, yasal kısıtlılıklar, dil bariyeri, maddi imkansızlıklar ve ayrımcı uygulamalar 

nedeniyle yaşadıkları bu ağır sorunlara karşı mücadele araçlarından yararlanamamaktadırlar. Kural olarak 

göçmen kadınlar da 6284 sayılı yasadan yararlanabilir dense de; dil bariyeri ve maddi imkansızlıklar mülteci 

kadınların yasal korumadan yararlanmasına da imkan vermemektedir.  

 

 

Geçici barınma merkezlerinde insanca yaşama olanaklarının bulunmadığı itirazlarına çözüm üretilmesi 

beklenirken, böylesine zor bir süreçte Geçici Barınma Merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısının son 4 

yılda 228 binden 50 bine gerilemesi, mültecilere yönelik koruma mekanizmalarında ihtiyacın tersine bir 

gelişmeyi göstermektedir. Devletin barınma ve insanca yaşama imkanı sunamadığı mülteciler iş bulma ve 

Genç Nüfusun Sorunları: 

Geçici Barınma Merkezlerinin Kapasite ve imkan Sorunu: 
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yaşam kurma umudu ile büyük şehirlere yönelmek zorunda kalmaktadırlar.  

 

İkamet Sorunu ve nüfus dağılımı 
 

 

İkamet sorunu eğitim, sağlık ve adalete erişim gibi pek çok konuda mültecileri yakından ilgilendirmektedir.  

Göçmen/mültecilerin ikamet yerini Göç İdaresi belirlemektedir. Ancak çok sayıda mülteci belirlenen ikamet 

şehrinde çalışma imkanı bulamadığı için kayıt dışı olarak başka şehirlerde yaşamaktadırlar.  Göç İdaresi 

Başkanlığı’nın açıklamasına göre; Kayıtlı  Suriyeli nüfusun %98,7’si şehirlerde yaşıyor.  

TÜİK verilerine gore 31 Aralık 2021 tarihine göre Türkiye’nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 ve   

Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ülke genelinde %4,26.  

Son süreçte mültecilerin nüfusa oranı önemli bir tartışma alanı olarak öne çıkmış, yüzlerce yerleşim yeri 

bu nedenle yabancı ikametine kapatılmıştır. Yabancıların yoğun olarak yaşadığı Ankara, Antalya, Aydın, 

Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 

ile diğer şehirlerdeki toplam 800 mahalle her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapalı. Bu 

yerlere hiç bir uyruktan yabancı kabul edilmiyor resmi olarak. 

En yüksek mülteci nüfusu barındıran şehir İstanbul’da yeni mülteci alımına kapalı olduğu ha lde mülteci 

sayısı giderek artıyor. Diğer yandan, şehirlerde mülteci yoğunluğu ile paralel olarak sorunların 

tırmandığına, özellikle nefret saldırılarının artışına da tanık olunmaktadır.  

 

 

Yukarıda da değindiğimiz üzere Türkiye’de kayıtlı 5 milyon 506 bin 304 yabancı uyruklu kişi olmasına 

rağmen çok azı çalışma izni alabilmektedir.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 31 Mart 2019 

tarihinde yaptığı açıklamada 4 milyon Suriyeli mülteci içinde Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli 

sayısının 31 bin 185 kişi olduğu belirtmiştir. yayınladığı Yabancıların Çalışma İzinleri istatistiklerinde TÜİK; 

Çalışma izni verilen yabancı sayısını 2019 yılı için  145.232  ve 2020 yılı için 123.574 olarak açıklamıştır.  

 
Eğitim ve sağlıkta yaşanan sorunların daha da derinleşmesi ve yoksulluk, çalışma izni sağlanmadığından iş 
güvenliği ve yasal haklardan, sendikalaşmaktan yoksun kayıt dışı çalışmaya mecbur kalan mültecilerin ağır 
emek sömürüsüne rıza göstermesine neden olmaktadır.  
 

 
 

Geri kabul anlaşmaları ve sınır güvenliğinin artırılması mültecilik hakkına ağır bir saldırı sonucunu 

doğurmuştur. 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile AB arasında düzensiz göçün önlenmesi adına yapılan Geri 

Kabul Anlaşması çerçevesinde 20 Mart 2016 tarihinden itibaren Türkiye, kendi toprakları üzerinden Ege’deki 

Yunan adalarına geçen bütün düzensiz göçmenleri geri almayı kabul etmiştir. Yunanistan yetkilileri 2020 

sonuna kadar 10 bin mültecinin Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştır.  

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 Mart 2020 günü yaptığı açıklamada Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan 

göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıklamıştır. Avrupa Komisyonu’nun Mart 2020 tarihli raporuna 

göre; mutabakat yürürlüğe girdiğinden beri AB’ye düzensiz girişler yüzde 94 azalmış bulunuyor. Bu süreçte 

Çalışma Hakkı, Yoksulluk: 

AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının sonuçları: 
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Türkiye’de bulunan 27.000 Suriyeli mülteci bir AB ülkesine yeniden yerleştirildi, 2.735 göçmen Türkiye’ye 

geri gönderildi ve 4.030 göçmen ise gönüllü olarak Türkiye’ye döndü. 

Birleşmiş Milletler, 2021'de Avrupa'ya geçmeye çalışıan 3 binden fazla düzensiz göçmenin deniz yolculuğunda 

öldüğünü açıklamıştır. 

2 Şubat 2022 günü Edirne, İpsala’da Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde 12 mültecinin soğuktan 

donarak hayatını kaybettiği açıklanmış, 4 Şubat  itibariyle ölü sayısı 19'a yükselmişti. Hayatını 

kaybedenlerin tamamının da yetişkin erkek olduğu açıklanmıştı. 

Mültecilerin hayatını kaybettiklerini Twitter hesabından fotoğraflarını paylaşarak duyuran Bakan Soylu, 

“AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik” demiş ancak 

Türkiye’nin geri itme uygulaması ve ve geri kabul anlaşmalarına dair bir yorumda bulunmamıştı.  

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye’deki Faaliyetini Durdurması yasadışı 
geçişlerin artmasına neden oldu: 

 
Geri kabul anlaşması yanında Geçici koruma statüsü tanınan Suriyeliler için uluslararası koruma yolunun 

kapatılması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), 10 EYLÜL 2018 tarihi itibariyle 

Türkiye’de kayıt alma ve mülteci statüsü belirleme işlemlerini sonlandırması ve bu görevi Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca görevlendirilen ulusal makam olarak Göç İdaresi Başkanlığı’na 

bırakması sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramamıştır. 

  

Göç İdaresi Başkanlığı’nın bu işlemleri yürütmesi sırasında yaşanan ciddi sorunlar  Türkiye’deki  mülteciler 

bakımından başka ülkelere gitme hayalini yasadışı yollardan gerçekleştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bunun 

örneklerini Trakya, , Akdeniz ve Ege’den Avrupa’ya ölümle sonuçlanan umut yolculuklarında görmeye devam 

ediyoruz.  

 

 

 
 

 

İç İşleri Bakanı tarafından 15 Eylül 2021 tarihinde yapılan açıklamada; “Gönüllü olarak geri dönen 

Suriyelilerin sayısı; 462 bin 26 kişi,  2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 

milyon 327 bindir. Aynı açıklamada “uluslararası raporlara göre, geçen 24 yılda göç yollarında yaşanan 

mülteci ölümlerinin yüzde 45'inin son 6 yılda gerçekleşti” denilmiştir.  

 

Umudu tükenenler savaşın esir aldığı ülkelerine geri dönmek zorunda kalmaktadırlar. 2019 yılının başından 

20 Temmuz’a dek 43 bin kişinin sınır dışı edildiğini ve yılsonuna dek ortalama 80 bin göçmenin sınır dışı 

edilmiş olacağını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, 

ülkesine dönen Suriyeli sayısının 414 bin 61 olduğu belirtmiştir.  

 

Bu geri dönenlerden kaçının açıkça sınır dışı edildiği açıklamada yer almamaktadır. Ancak savaş bölgesine 

ne gönüllü ne de sınır dışı anlamında geri dönüşlerin kabul edilemeyeceği, her halükarda bu dönüşlerin zor 

içerdiği, bu durumun temel bir hak olan iltica hakkı ve seyahat özgürlüğünü de aşar şekilde mültecilerin 

yaşam hakkını ilgilendirdiği, geri gönderme yasağı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bilinmelidir.    

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Ek Protokolü’ne taraf 

 

Geri Gönderme Yasağı İhlalleri: 
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bir ülke olarak Türkiye, bu Sözleşme ve Protokollerden kaynaklanan sorumluluğunu Anayasanın 90 . 

maddesini de hatırlayarak yerine getirmekle mükelleftir. İşaret edilen düzenlemeler “mültecilerin ırk, din, 

sosyal gruba tabiiyeti, siyasi fikirleri nedeniyle ülkesine döndüğünde hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında 

olacaksa, sözleşmeye taraf devletler hiçbir suretle mültecileri geri gönderemez veya iade edemez.” 

Demektedir ve bu düzenleme 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde de 

“Geri Gönderme Yasağı” başlığı altında tanımlanmaktadır. Ek olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 4 

numaralı Protokol yabancıların toplu halde sınır dışı edilmesini yasaklamaktadır.  

Hukuki dayanaktan yoksun geri gönderme / sınır dışı kararları, bu kararlara karşı hukuki yollara erişimde 

yaşanan ciddi sorunlar,  İdari gözetim kararları ile mültecilere suçlu muamelesi yapılması,  Mültecilerin bir yıl 

boyunca tutulabilecekleri Geri Gönderme Merkezlerindeki ( GGM) insani olmayan koşullar, GGM lerde 

tutulanlara kötü muamelede bulunulduğuna dair yaygın iddialar, her bir başlık ayrı ayrı tartışılması çözüm 

üretilmesi gereken sorunları işaret etmektedir.     

 

 

Adalete erişim  
 

 
 

Adalete erişimdeki problemler başlı başına yaşanan sorunları ağırlaştırmaktadır. Dil problemi ve avukata 

erişimde yaşanan sorunlar,  haksız sınır dışı kararlarına,  kadına yönelik şiddete, çalışma hakkı ihlallerine, 

nefret saldırılarına ve genel olarak yaşanan haksızlıklara karşı hukuki mücadeleyi imkânsız kılmaktadır.  

 

Kayıtlı, hatta vatandaşlık almış yabancılar bakımından dahi bu sorunların aşılması, yasal hakların kağıt 

üzerinden kurtarılması ihtiyacı önemini korumaktadır. 

 

 Örneğin; Anayasa 48 . maddesinde “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” 

Diyerek ülkede yaşayanlar arasında ayrım gözetmediği halde, İHEB, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1951 Cenevre sözleşmesi yabancılar için de çalışmayı temel bir hak olarak 

düzenlemiş olmasına rağmen Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciden sadece 31 bin 185 

ine bu imkân verilmiştir. Bu kişilerin de bir sorun yaşadıklarında mahkemeye gitmeleri çoğu kere dil 

sorunu, bilgi eksiği, parasal nedenlerle mümkün olamamaktadır. Kayıt dışı çalışanlar için bu durum 

tamamen işverenin insafına terk edilmeleri demektir.  

 

Yine kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ayrım gözetmeksizin tüm kadınların 6284 Sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)nden yararlanması bir hak olarak ifade edilmiş olsa da mülteci 

kadınlar önlerindeki engelleri aşıp bu kanundan yararlanamamaktadırlar.  

 
 

Ayrımcılık ve Nefret saldırıları: 
 

 
 

Aşağıda örneklerini paylaşacağımız, genel olarak yabancılara, özel olarak Suriyelilere yönelik ayrımcı 

söylem ve eylemler çoğu kere nefret saldırılarına dönüşmekte ve mültecilerin yaşam haklarını tehdit 

etmektedir.  

 

Nefret söylemlerinin artmasında, toplumda kabul görmesinde, ırkçı pratiğin örgütlenmesinde, linç 

saldırılarında ; iktidarın mültecileri araçsallaştıran yaklaşımlarının, mültecilere misafir nitelemesi 
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yapılmasının, işsizlik ve yoksulluk gibi temel meselelerde mültecilerin sorumlu gösterilmesinin, siyasi 

aktörlerin ve medyanın nefret söylemlerini yaygın olarak kullanmasının motivasyon kaynağı olduğu 

görülmektedir.   

 

Ayrımcılık ve nefret saldırılarında; failleri koruyucu yaklaşımları da  içeren cezasızlığın da bu saldırıların 

artmasına neden olduğu bilinmektedir.  

 

Cezasızlık ve faillerin korunması ve ayrımcı uygulamalar,  mültecilerin yaşanan hak ihlallerini bildirme, hak 

talebinde bulunma davranışından kaçınmasına neden olmaktadır. Sonuçta da yaşanan sorunların gerçek 

boyutunu ortaya koyabilecek çalışmalar mümkün olamamaktadır.  

 

Kendi dillerinde ulaşılabilir danışma merkezlerinin yokluğu da mültecileri kendi içlerine hapsetmekte 

savunmasız bırakmaktadır.   
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C- DERNEĞİMİZ İSTANBUL ŞUBESİNE 1 OCAK- 31 ARALIK 2021 ARALIĞINDA 

YAPILAN BAŞVURU ÖZETLERİ 

 
358 kişi için yapılan 124 başvuruda TOPLAM 825 ihlal bildirilmiştir.  
 
Şubemize yapılan başvurularda tespit edilen hak ihlalleri ve sayıları:  
 
Yaşam hakkı ihlali……………………………………………………………….……………………….….…...4 
Kayıp………………………………………………………………………………………………………………..….9 
Nefret saldırısı…………………………………………………………………………………………………. .70 
İnsan ticareti, Kaçırılma, tehdit…………………………………………………………………….…..….5 
Gözaltı, Kötü muamele, haksız tutukluluk……………………………………………………….….33 
Akran zorbalığı……………………………………………………………………………………………………..3 
Ayrımcılık………………………………………………………………………………………………………….…8 
LGBTİ lere yönelik ayrımcılık ……………………………………………………………………………….5 
Çocuğa yönelik istismar, şiddet…………………………………………………………………………..19 
İfade özgürlüğü ihlali….………………………………………………………………………………….……1  
Sığınma hakkı ve uluslararası koruma hakkna yönelik  ihaller………………………….141 
Geri itme …………………………………………………………………………………………..…………..…63 
Geri gönderme yasağı ihlalleri…………………………………………………………………….…..123 
Geri Gönderme Merkezlerinin koşullarından kaynaklı hak ihlalleri………………….106 
İstanbul Havalimanı transit bölgede tutulma ……………………………………………..……..4 
Geçici Koruma Kimliği alamama, iptal, yenilenmemesi………………………………………29 
Kimlik alamama, kimlik bilgilerinin yanlış kaydı nedeniyle 
 resmi evlilik yapamama ve çocukları nüfusa kaydettirememe………………..………....5 

- İstanbul’a ikamet talebi………………………………………………………………………………….…20 

- İnsani ikamet talebi…………………………………………………………………………………………..12 

- Eğitim hakkı ihlali……………………………………………………………………………………………...57 
- Tedavi-Sağlık hakkı ihlalleri……………………………………………………………………………....15 
- İşsizlik, Yoksulluk, kamu yardımlarından yararlanamama………………………………...25 
- Seyahat hakkı ihlali……………………………………………………………………………………….…..9 
- Tüketici hakları ihlalleri,  dolandırıcılık.………………………………………………………….…..8  
- Kadına Yönelik Şiddet, Cinsel istismar……………………………………………………………...14 
- Çalışma hakkı ihlali…………………………………………………………………………………………….5 
- Barınma hakkı…………………………………………………………………………………………………...1 

- Mahpus hakları ihlalleri …………………………………………………….…………………………..…3 

- Yabancı ülkelerdeki Türkiyeli mültecilerden gelen başvurular……………………………5 
- Hukuki yardım talebi…………………………………………………………………………….………...23 

                                                                                            

Tarihlerine göre başvuruların özetleri : 
 

 05.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek İngilizce yazılı başvuruda bulunan D.S M. A (Ürdün) 
(Tecavüz, şiddet, tehdit şikayeti, sığınma ve hukuki yardım talebi ) 
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Simply I was getting somehard times in Jordan. 

Because what I was facing from the 

gorvernment after I found out about how they 

work with human’s rights. Then I decided to g 

oto Turkey having new life start over, forget 

about them. But they followed me here again. I 

started a new job with this girl called Nisan 

which I realized after later that. She also has 

some Works with the Jordanian government. 

She lied to me saying I had to make in Ankara. I 

went there with her. She drugged me and I was 

rapped in a hotel named Eyap Mola in Ankara 

and this was the first one. The second one was 

in İstanbul and they attacked me and tried to 

disable me. 

Talep: Place to stay. I can’t go back to Jordan. 

Protection. Legal help. I do have some proves 

for what happened to me” 

“Ürdün’de zor zamanlar geçirdim. Nasıl 

çalıştıklarını görüp insan haklarına bunu 

bildirdiğimde hükümetle karşı karşıya geldim. 

Bu nedenle yeni bir yaşam kurmak ve orada 

yaşadıklarımı unutmak için Türkiye’ye gelmeye 

karar verdim. Geldikten sonra bir iş buldum. Adı 

N. olan bir kız ile tanıştım. Bu kız Ürdün 

hükümeti ile işbirliği yapmış. Bazı işleri 

olduğunu ve Ankara’ya gitmesi gerektiğini 

söyledi. Ben de onunla Ankara’ya gittim. 

Ankara’da E.M. adlı otelde kalırken bu kız bana 

ilaç/uyuşturucu vererek bayılttı. Tecavüze 

uğradım. Bu ilk seferiydi. İkinci seferi 

İstanbul’da gerçekleşti. Burada bana saldırdılar 

ve etkisiz kılmaya çalıştılar. Ürdün'e geri 

dönemem. Kalacak yer, korunma ve hukuki 

yardım istiyorum Başıma gelenler için bazı 

kanıtlarım var.” 

 

 06.01.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla kendisi ve kızı için başvuruda bulunan N. Y 

(Suriye Uyruklu): ( yanlış yazılan ismin düzeltilmesi ve kimlik talebi) 

“… Protokol numarası ile ..2013 tarihinde normal doğum yöntemi ile bir kız çocuğu doğurdum. Fakat  

doğum raporunda ad ve soyadım A. K. olarak yanlış yazılmıştı. (Ad yanlış, soyadım ise eşimin soyadı 

yazılmıştı). Oysa benim doğru adım TC Geçici Koruma Kimliğimde olduğu gibi N. Y. dir. Bu durumdan 

dolayı nüfus dairesi Z K. adlı çocuğuma doğum bildirim formu vermediği için Göç İdaresi/ Yabancılar 

Şubesi A. K adlı çocuğumun geçici koruma kimliğini güncellememektedir. Ayrıca Kanuni sultan Süleyman 

Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ettim. Fakat düzeltme isteğimi kabul etmediler. İşte bu insani 

durum karşısında bana yardımcı olmanızı, adım ve soyadım TC Geçici Koruma Kimliğimde olduğu gibi 

düzeltilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 06.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek yaşamını kaybeden kardeşi S.M için yazılı 

başvuruda bulunan A. M (Suriye): Yaşam hakkı ihlali 

“Kardeşim geçen yıl Şubat ayında Türkiye’ye geldi. Kimlik almak için Sultanbeyli’den başvurdu. Pandemi 

sürecinde benimle kaldı. Fırında 3-4 ay çalıştı. -1. Kattaki işyerinde kalıyor ve yatıyordu. İşyerinde 

elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Bir gün önce arkadaşları, işyeri sahibinin oğlu A.’in 

makineyi tamir etmeye çalıştığını söylediler. A. ölüm nedeninin kalp sorunları olduğunu söyledi. 

Kardeşim asla sigara ve alkol içmezdi. Kameraları izledim; kardeşim elektrikten sonra çalıştığı ve 

donduğu belliydi. Videoyu bana vermesini istedim ama polisten almamı ve saygın olmayan bir şekilde 

ayrılmamı söyledi. Hiç duygusu yoktu. Aynı saatte kardeşimin ölümünden sonra çalışmaya devam etti. 

Kötü ve dikkatsiz çalışma durumları nedeniyle aleyhine dava açmak istiyorum. 20 yaşında genç bir 

adamın ölümünden sorumlu kişi o. Kardeşim Halep Üniversitesinde öğrenciydi ve eğitimine burada 

devam etmek için Türkiye’ye gelmişti. Hukuki yardım talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 04.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek Bebek R. O. İ. İçin yazılı başvuruda bulunan M. A 

H. M.A. ( Sudan) : Sağlık Hakkı İhlali 

“Ben Sudanlı mülteciyim ve 2008’den bu yana Isparta’da oturuyorum. Eşim 2019 yılında Türkiye’ye 

geldi. Eşimin halası kalp ameliyatı olmuştu, onu ziyaret için İstanbul’a geldik. Eşim hamileydi ve 
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buradayken durumu kötüleşti. Sezaryen ile doğum gerçekleşti, bebeğimiz prematüre doğdu. Bebek şu 

an Bağcılar Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatıyor. Belki 2 ay daha kuvözde kalacak. Ancak ilaçlar 

çok para tutuyor ve benim bunu karşılayacak imkânım yok. Eşimin de sağlık sigortası yok. 

Talep: Yaşadığım durumla ilgili hem maddi hem de hukuki yardım talep ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 
 11.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek İngilizce yazılı başvuruda bulunan H. B. R. (Tunus): 

(Pasaportunun ve kimlik belgelerinin çalınması ve bu nedenle kimliğini ispat edememe,  

kalacak yer ve hukuki yardım) 

Başvurusunda ; 3 Aralık 2020’de can güvenliği tehlikede olduğu için Tunus’tan Türkiye’ye geldiğini ve 

Laleli’de bir otelde kalırken pasaportunun çalındığını , karakola başvuru yaptığını ancak sonuç 

alınamadığını, geçen üç ay içinde kimliğini ispat edebileceği bir belgesi olmadığı için zor durumda  

kaldığını belirtti. Kalacak yer ve kimliğini alabilmek için yardım talep etti. 

 
 13.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek kızı N.E.A için yazılı başvuruda bulunan İ. El 

A.(Suriye): Kayıp 
“23.12.2020 tarihinde Tekirdağ-Çorlu-Ergene Köyü Salat Mahallesinde saat 21.30-22.00 arasında 14 
yaşındaki kızım, bakkala bazı eşyalar almak için gitmişti. Fakat geri dönmedi. Aynı gün akşam saat 01.00 
sıralarında eşim Ergene Karakoluna giderek müracaat edip şikâyette bulundu. Ben kızın babası olarak 
24.12.2020 tarihinde Ergene Kaymakamlığına müracaat ettim. Karakola gidip tutanak tutulmasını 
isteyerek şikâyette bulundum. Tutanağın fotokopisini istedim ama vermediler. Tekirdağ ilindeki tüm ilgili 
makamlara müracaat ettim fakat hala hiçbir sonuç alamadım. Olaydan dört gün sonra yalnız iki kamera 

açtılar. İşte bu insani durum karşısında kızımızın bulunmasında bana yardımcı olmanızı ve gereğinin 
yapılmasını saygılarımla arz ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 13.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek Eşi ve Üç çocuğu için yazılı olarak başvuruda 
bulunan A. Al M(Suriye): İstanbul’da ikamet talebi-aile birleşimi. 

 
“Göç İdaresi tarafından eşim ve çocuklarıma Gaziantep’te ikamet verildi, ben İstanbul’dayım ve 
çalışıyorum. Aileme de İstanbul’da ikamet verilmesi için yardım talep ediyorum”. Demiştir. 

 
 21.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek İstanbul Havalimanı’nda tutulan kardeşi için 
İngilizce yazılı olarak başvuruda bulunan F. M. (Tunus); Haksız gözaltı, nerede tutulduğunu 
bilememe, iletişim kuramama 
 

“am F.M. and I am from Tunisia. I am contacting you today concerning a tourist's right 
to at least call his family when arrested. I am really concerned about my brother who 
is a Tunisian citizen that was arrested in Istanbul Airport (İstanbul Havalimanı) for 
allegedly, having a fake medical certificate proving that he does not have Covid-19. 
Friends of my brother whom he was visiting advised him to pass the covid Test in a 
certain laboratory, and so he presented the test result paper at the airport assuming it 
is perfectly law-abiding but the officers doubted it is not an official test or maybe 
fraudful and placed him under custody, now it's been almost 5 days since my 
brother's last call and we have no idea where he is placed or detained, at least we 
need to make sure he is alright then see what procedures are necessary for him to be 
freed and deported back home as soon as possible, I would like to please to have a 
call back from your part so I can officially hire your services for my brother's case. 
Thank you so much. 

Türkçe tercüme ; “Ben F.M.ve Tunusluyum. Bugün bir turistin tutuklandığında en 
azından ailesini arama hakkıyla ilgili olarak sizinle temasa geçiyorum. İstanbul 
Havalimanı'nda gözaltına alınan Tunus vatandaşı kardeşim için gerçekten 
endişeleniyorum, Covid-19'a sahip olmadığını kanıtlayan sağlık raporu sahte olduğu 
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iddiasıyla gözaltına alınmış. Ziyaret ettiği erkek kardeşimin arkadaşları ona covid 
Testini belirli bir laboratuvarda geçmesini tavsiye ettiler ve test sonuç kâğıdını 
havaalanında sundu, bunun yasalara tamamen uyduğunu varsaydı, ancak memurlar 
bunun resmi bir test olmadığından şüphelendi ya da belki dolandırıcı sandılar ve onu 
gözaltına aldılar. Şimdi kardeşimin son aramasının üzerinden neredeyse 5 gün geçti ve 
nerede tutulduğu ya da gözaltına alındığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. En azından iyi 
olduğundan emin olmalıyız ve sonra onun için hangi prosedürlerin gerekli olduğunu 
görmeliyiz. Bir an önce serbest bırakılması, sınır dışı edildiyse, kardeşimin davası için 
hizmetlerinizi resmi olarak kiralayabilmem için sizin tarafınızdan tekrar aranmasını 
rica ediyorum. Çok teşekkür ederim” 

 
 

 22.01.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan S. E. A. (Suriye): Tüketici 
hakları- CLK Boğaziçi Elektrik tarafından haksız ceza ve icra takibi. 

“S.. Mah     Sk No: . D: .. Esenyurt/İstanbul adresinde … hesap Nolu CLK Boğaziçi Elektrik abonesiyim. 
01.01.2020 tarihinde tüm borçlarımı ödedim ve sözleşmemi iptal ettim. Fakat daha sonra 06.01.2021 
TC Bakırköy 5. İcra Dairesi … dosya nolu icra takibi şahsıma gelmiş bulunmakta. Bu borç bana ait değildir. 
Tam bilmemekle birlikte binadaki başka komşunun bu aboneliğe ait saatten kaçak elektrik kullandığını 
düşünüyorum. Bu borç şahsıma ait değildir. Ödemeye de maddi imkânım yoktur. Konu ile ilgili 
yardımlarınızı bekler gereğini bilgilerinize arz ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 02.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek babası A.W için için yazılı başvuruda bulunan A. N 

(Çin – Uygur Türkü) - Haksız gözaltı (Suudi Arabistan’da ) 

“Babam A. W. 2016 senesi Şubat ayında Çin pasaportu ile Türkiye’ye geldi. İkamet izni aldıktan sonra 

terzi olarak çalıştı. Şubat 2020’de Suudi Arabistan’a umre yapmak için yasal vize ile gitti. Koronavirüs 

nedeniyle Türkiye’ye geri dönemedi. 20 Kasım 2020’de Suudi polisleri tarafından gözaltına alındı. Biz bu 

haberi babamın oradaki arkadaşından aldık. Şu ana kadar babamla irtibata geçemedik. Biz babam Çin 

vatandaşı olduğu için Çin’e geri gönderilmesinden (Uygurlara Çin’in yaptığı baskı yüzünden) endişe 

ediyoruz. Kurumunuz tarafından gerekli görüşmelerin yapılmasını, babamın Türkiye’ye geri 

gönderilmesini istiyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 03.02.2021 tarihinde kendisi ve eşi için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan D. E.: 

Maddi sıkıntı 
“Selam. Benim eşim Cezayirli. Annesi meme kanseri ve tüm vücudunu sarmış, tedavisi yok. Ben 8 aydır 

işsizim, maddi durumum kötü. Bundan dolayı eşimi Cezayir’e gönderemiyorum. Eşim 8 senedir annesini 

görmemiş. Çok kötü bir durumdayız. Bize bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Sakıp Sabancı 

Vakfına mesaj attım, şahsi olarak yardımcı olamıyoruz dediler. Allah için bize bu konuda yardım edin. 

Saygılar” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 03.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan M. Z. A.(Suriye) Göç 

İdaresi, yabancılar şubesi tarafından kimlik belgesinin iptal edilmesi- kimlik alamadığı için 

sağlık hakkından yararlanamama 

“Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye’ye geldim. Geçici koruma kimliği aldım. Düzenli olarak yenilendi. 2019 

yılında Suriye’ye gittim, 4 ay kaldıktan sonra Aralık 2019’da Türkiye’ye döndüm. Hiç sorunsuz Türkiye’ye 

giriş yaptım. Daha sonra evimden başka bir eve taşındım. Yeni evin adres kaydını yaptırmak için 

Beyazıt’taki yabancılar şubesine gittim. Ama orada bana sistemde görünmediğim söylendi. Sınır 

girişinde, kapıda bir sorun olduğunu söylediler. Ben de Kilis’e gittim ve göç idaresine başvurdum. Bana 

neden kimlik istediğimi, ne zaman geldiğimi sordular. Hepsini cevapladım. Bana sen git İstanbul’a haber 

vereceğiz dediler. İstanbul’a geldikten 2 ay sonra burada yabancılar şubeden beni arayıp çağırdılar. 

Gittiğimde yine benzer sorular olan bir form doldurdular, adresimi, kimlik bilgilerimi aldılar. Biz sana  

haber vereceğiz dediler. Ama aradan 3 ay geçmesine rağmen bir haber gelmedi. Benim sağlık 
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sorunlarım var. Vücudumda, ellerimde, yüzümde kitleler var. Bir an önce doktora görünmeliyim ama 

kimliğim olmadığı için hastaneler kabul etmiyor. Kimliğimi alabilmem için yardımınızı istiyorum” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 04.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan H. A. T (İran): Kimlik 

belgesi alamama, Göç İdaresi tarafından verilen haksız sınır dışı kararı 

Başvurusunu Farsça yazmıştır. Çok az Türkçe bilmektedir. Anlatabildiği ve yanındaki belgelerden 

anlayabildiğimiz kadarıyla; 23.09.2019 tarihinde İstanbul İl Göç İdaresinin sınırdışı kararı mevcut. Av. F. 

A., 28.01.2020 tarihinde sınırdışı kararının iptali için İstanbul nöbetçi idare mahkemesine gönderilmek 

üzere Van nöbetçi idare mahkemesine sınırdışı kararının iptali istemiyle dilekçe vermiş. Başvurucunun 

şu anda herhangi bir kimliği yok, bundan dolayı telefon alamıyor, kimseyle iletişim kuramıyor. Bizden, 

kimlik alabilmesi için hukuki destek talep ediyor. Başvurucuya derneğimize (Türkçe veya İngilizce) mail 

atarak durumunu ayrıntılı bir şekilde anlatması söylendi. 

 
 08.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek kızı R. A. Z (13 yaş) için yazılı başvuruda bulunan 

A. T. (Suriye): Kayıp, kaçırılma 

“Biz ailece 5 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollardan geldik. İki yıl sonra eşim burada 

yaşayamayacağını söyleyerek Suriye’ye döndü. Ben 7 çocuğumla burada kaldım. Büyük çocuğum evli, 

diğerleri benimle. Büyük çocuğum ve ben çalışıyoruz. Çiçek yapıp satıyorum. Eşim ile gittiği zamanlar 

telefonla görüşüyorduk ama yaklaşık 1 yıldır eşimle hiç konuşmadım. 

En küçük çocuğum R, 25.01.2021 günü saat 09.00 civarı ekmek almak için evden çıktı ve bir daha 

dönmedi. Güneşli polis Merkezine başvurduk. Gece 02.00 civarı eniştemi B. adında biri …numaralı 

telefondan arayıp kızımın yanında olduğunu, İskenderun’da bulunduğunu söylemiş. Kızımın yaşı küçük, 

o yüzden kendi isteğiyle gittiğini düşünmüyorum. Savcılığa şikâyette bulunduk. Bu telefon başka birinin 

üstüne kayıtlı çıktı. O da B diye birini tanımadığını söyledi. Eniştem daha sonra da …numaralı telefondan 

arandı. Eniştem A’ye, kızımın yanında olduğunu, kızımla evleneceğini söylemiş aynı kişi. Bu numara da 

başka başkasının üstüne kayıtlı çıktı ve bu kişi de B’yi tanımadığını söyledi. B. Suriyeli ama daha önce  

böyle birini tanımıyorduk. Kızımın arkadaşının söylediğine göre; kızım bir internet oyununda bu kişiyle 

tanışmış. O gün kızıma bir numara vermiş ve Sultangazi Merkez Caminin önüne git ve beni bu 

numaradan ara demiş. Verdiği numara …Biz bu numarayı aradığımızda kendisinin B’in amcası olduğunu 

ama B… ile görüşmediklerini söyledi. Kendi adını da söylemedi. 

Kızım bu kişi ile konuşup öyle gitmiş olsa bile yaşı çok küçük. Bu, çocuk kaçırmaya girer. Kızımı bulmak 

için ne gerekiyorsa yapın. B. yaklaşık 10 gün önce instagram’dan bana, kızımla nişan yapacağını söyledi. 

Şikâyetimden vazgeçmezsem gelip diğer çocuklarımı da alacağını söyledi. Her seferinde farklı instagram 

hesaplarından yazıyor. Güneşli Polis Merkezine 2-3 günde bir gidip soruyoruz. Ama bize, kolay mı 

sanıyorsunuz, diyorlar. Sultangazi Merkez Camide buluşacaklarını söylememize rağmen kameralara 

bakmadılar, verdiğimiz telefon numaralarını takibe almadılar. Kızımın bulunmasını istiyorum” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

 
 09.02.2021 tarihinde A.S. (Suriye-1996 Doğumlu), H. S.(Suriye- 2002 Doğumlu) için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan T.G.: Haksız gözaltı, sınır dışı tehdidi, geçici  

koruma kimliği alamama. 

İki Suriyeli sığınmacı ( kardeşler ) bu gün saat 16: 00 gibi Gaziantep'ten İstanbul’a giderken Polis 
tarafındın çevrildiler. Kişiler şu an "Gaziantep Karşıyaka Polis Merkez Amirliği Şehit Kamil " Merkezinde 
tutuklular. Kişilerin geçici koruma kimlikleri yok. Kişilerin Ailesi iki kardeşi sınırdışı yapma 
uygulamasından korkuyorlar. İki kardeş dün akşam Gaziantep'ten Kilis iline gönderilmişler. Büyük 
ihtimal bugün sınırdışı uygulaması yapılır. Kişilerin cep telefonuna ulaşamıyoruz maalesef. 
İletişim Numarası: Kardeşlerin akrabası: …” şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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 11.02.2021 tarihinde Özbek vatandaşı yardımcısı için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda 

bulunan Ü. L.: Eski eşin çocukların velayetini vermemesi 

 
“Selamlar, ben de eşinden ayrılmış bir anneyim ve yardımcım için aracı olmaya çalışıyorum. Kendisi  

ailesinden destek görse de eski boşandığı (şiddet gördüğü eski esi) eşi, … çocuklarının velayetini almak 

için dava açmış. Yönlendirme yapabilir misiniz? Eski eşinin yeni eşinden 2 çocuğu var. Eski eşinin …  

avukat tanıdıkları var ve biraz alengirli şekilde davaları açıp ilerletiyor. Eski eşi aynı zamanda toprak 

sahibi ve çiftçi olduğu için, maddi olarak gücü yerinde. Benim yardımcım ise aylık yanımda yatılı çalışıp 

ailesinin eline bakmamak için kendi ekonomik gücünü yaratıyor. Ben farklı biri olarak algılanabilirim, 

normalde işverenler karışmaz ancak durum gerçekten hoş değil. Bu konuda konsolosluk araya girebilir 

mi? Çocuklar buraya getirilebilir mi? Eski eş babadan korunma kararı çıkartılabilir mi? Cevap alabilirsem 

sevinirim…     Bu     kadının     benden      aldığı      maaştan      çok      çocuklarına      ihtiyacı      var.  

İkinci e-mail (12.02.2021): 

“Kendisinin telefon numarası …Çaresiz hissediyor ve geri dönmek istemiyor. Sırf çocuklarım için geri 
dönmek zorundayım ki babası velayet davasından vazgeçsin diyor. Ama adam ve yeni eşi Özbekistan’da, 
… Bu kadının bırakın bende çalışmasını acilen TR vatandaşlığına çocuklarıyla korunmaya alınması lazım. 
Oraya geri dönüp ailesinin tarlasında çalışmaktan gocunmuyor sadece orada bir hayatı olmayacak ve 
çocuklarına burada kazandığı ile destek oluyordu.… Yardıma ihtiyacı var, haklarını öğrenmesi ve araması 
lazım. Ona size telefonunu yazdığımı söyledim. Mutlaka destek olun, bir kadının hayatını iyiye 
değiştirmiş olacaksınız ” 
 

 12.02.2021 tarihinde derneğimizi telefonla arayarak başvuruda bulunan Muhsin Çetin 

Eraslan : Af hakkından faydalandırılmamak 

 
Şu anda Katar Merkez Cezaevi … Blokta olduğunu ve 2 yıl cezasının kaldığını söyledi. Daha önce  

derneğimize yaptığı başvurular sonucu Türkiye Büyükelçiliğinden ziyaret edildiğini ancak o zaman 

çıkarılan genel aftan faydalandırılmadığını ifade etti. Ayrıca gelen Türk yetkililerin derneğimiz hakkında 

olumsuz konuştuğunu ve bize başvurmamasını önerdiğini dile getirdi. Ancak kendisinin yaşadığı 

sorunlarla ilgili daha önceleri Türk Büyükelçiliğine ve pek çok yere başvurmasına rağmen sadece 

derneğimizin ilgilendiğini ve bunu da yetkililere ifade ettiğini söyledi. Bu nedenle tekrar derneğimizi 

aradığını söyleyip toplam cezasının 7 yıl olduğunu ve 2/3 ünü yattığını ve normalde serbest bırakılması 

gerektiğini, Ramazan Bayramında çıkacak olan genel aftan faydalanması için girişimde bulunmamızı 

talep etti. 

 

 
 12.02.2021 tarihinde derneğimize ulaşan Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinden 

gönderdiği 04.02.2021 tarihli mektubunda B. S (İran vatandaşı): Hapishane koşulları, mektup 

ve radyo yasağı, AİHM ve AYM başvurularının hazırlanması için yardım talebi. 

 
“… Merhaba,… Beni, bizleri soracak olursanız şükür iyiyiz. Bilindik her zamanki yaşam ve koşullar. Değerli 

hocam, size (daha doğrusu kurum şubenize) bir mektupla iki AİHM başvurusu dosyamı (verilmeyen 

radyo ile verilmeyen mektup ile ilgiliydi) ve iki de AYM karar örneğini sizlere 04.01.2021 tarihinde APS 

posta usulüyle yollamıştım. Umarım size sağlam, eksiksiz (çünkü gerekli evraklar yanımızda olmayıp, 

dosya başvurulara eklenmeleri için cezaevi idaresinden talep ediyoruz. Talep ettiğimiz evrakları bize 

vermeyip fakat mahkeme ve avukatlara gönderilen dosyalara, onlar orada ekliyorlar. Fakat bu durumda 

da cezaevi idaresi evrakları yanlarında ekleyip biz kontrol edemediğimizden bazen yanlış veya eksik 

evrak koyabiliyorlar) ve zamanında elinize ulaşmıştır. Gönderdiğim söz konusu AİHM başvurularının bir 

avukat adına AİHM’e başvurulmasını istemiştim. Bu konuda sonuç ne oldu bilmiyorum. Çünkü henüz 
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herhangi bir bilgi bana ulaşmamıştır. Bir de, şayet mümkün ise yapılan başvurularla ilgili, ayrı ayrı her 

başvuru hangi tarihte yapıldığı ve hangi dosya olduğuna dair bilgi paylaşırsanız sevinirim. 

Diğer bir konu; bu mektupla beraber yine 6 (altı) adet AİHM başvurusunu size gönderiyorum. Şayet bu 

başvurularımı da hazırlayıp ve gerekli belgeleriyle AİHM’e yollayabilirseniz minnettar kalır sevinirim. … 

B.S. 04.02.2021” 

 
 18.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan S. A (Suriye): : Nikâh 

yaptığını inkâr ederek onurunu zedelemek 

“Oğlumla birlikte 3 yıl önce Türkiye’ye geldik. Geçici koruma kimlik belgesi aldık. Yaklaşık 1 yıl önce yine 

Suriyeli olan İ. H. ile dini nikâh ile evlendik. E…’taki evinde birlikte yaşadık. Bu kişi … mühendisi ve 

evliydi. Bana eşinden ayrılacağını söylemişti, ancak ayrılmadı. Geçen yılın 10. Ayında (Ekim 2020)  

problemlerimiz başladı. Çünkü başka kadınlarla görüşmeye başladı. Ayrıca kendi arkadaşlarına benim 

hakkımda da bir takım şeyler söylemeye başladı. Benim güzel olduğumu, yatakta iyi olduğumu 

söyleyerek onları benimle tanıştırmak istedi. Bu olaylar üzerine ondan ayrıldım. Ancak o şu anda, bizim 

yaptığımız evliliği reddediyor. Onunla nikâhsız yaşamışım gibi gösteriyor etrafa. Bu durum, benim  

namusum ve onurumla oynamaktır. Şimdi boşandığımızı ama daha önce evli olduğumuzu söylese kabul 

edeceğim. Öyle dese ben zina yapmamış olacağım ama nikâh yaptığımızı reddediyor. Biz birlikteyken,  

arkadaşı olduğunu söylediği N. isimli kadınla gece yarısından sonraları konuşuyordu ve sorduğumda, 

resmi nikâhlı eşinin arkadaşı olduğunu söylüyordu. Bu kadın, bizim akrabalarımızın da bulunduğu Suudi 

Arabistan’daki tanıdıklarına benim hakkımda kötü şeyler, nikâhsız yaşadığım gibi şeyler söylemiş. Benim 

aileme de söylediğini düşünüyorum. Çünkü Suriye’deki annem telefonla beni aradığında garip konuştu; 

neredesin, kiminlesin, oğlun nerede gibi sorular sordu. Şimdi bizim tek istediğimiz bu adamın 

evlendiğimizi kabul etmesi, şu anda da boşandığımızı kabul etmesi. Çünkü bu benim için bir namus ve 

şeref meselesi” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 18.02.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla İngilizce olarak başvuruda bulunan L. G. A ( 

uyruğu bilnmiyor); Politik nedenlerle iltica başvurusu hakkında bilgi talebi 

Ülkesinden politik nedenlerle çıktığını, şu an Türkiye’de olmadığını, kendi ülkesinde de olmadığını ancak 

Türkiye’ye gelip uluslararası koruma talep edeceğini yazmış. İstanbul havaalanına gelirse bunu talep 

etmek zorunda kalacağını yazıp bilgi talep etmiş. 

 
 19.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek Y. K., A. K., M. E. N. için yazılı başvuruda bulunan 

H. K. ( TC) : Çin Halk Cumhuriyeti tarafından alıkonulma ve yaklaşık 4 yıldır bilgi alınamaması. 

 

“11.09.2017 tarihinden beri annem ve babamdan haber alamıyorum. Annem ile babam Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşıdır. Biz 4 kardeşiz ve hepimiz İstanbul’da dünyaya geldik. Babam ve annem Çin 

Halk Cumhuriyeti Xinjang Uygur Özerk bölgesinde ikamet etmekteydiler. Gözaltına aldılar ve sorgusuzca 

onları doğdukları yere Urumçi şehrinden Kaşgar’a götürdüler. Konsolosluk, Dışişleri bakanlığı ve birçok 

yere başvurmamıza rağmen haber alamadık. Sağlar mı, nerede tutuluyorlar hiçbir bilgimiz yok. Biz 4  

kardeş dayımda kalıyoruz ve annemizle babamıza ulaşmak istiyoruz. Annem ve babamın bulunması için 

girişimde bulunulsun ve basın açıklaması yapılsın” şeklinde beyanda bulunmuştur. Sözlü Anlatımda ise; 

Anne ve babası Çin’de doğduklarını, küçük yaşta aileleri ile Türkiye’ye geldiklerini ve Türk vatandaşı 

olduklarını, anne ve babasının yaklaşık 10 yıldır Çin Uygur Özerk Bölgesinde ticaret yaptıklarını ve 

Türkiye’ye gidip geldiklerini, Anne ve babanın alındığı gün Kaşgar’da yaşayan dayı M. E.  de gözaltına 

alındığını ve ondan da halen bir haber alamadıklarını, yaklaşık 1 yıl önce anne ve babasının telefonla 

kendilerini aradıklarını, sesleri çok kötü olduğunu, sanki birisi konuşacaklarını dikte ettiriyor gibi kısa 

cümlelerle iyi olduklarını, kendilerini merak etmemelerini söylediklerini, ondan sonra hiçbir haber  

alamadıklarını ifade etmiştir. 
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 25.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek abisi A için yazılı başvuruda bulunan M.(Suriye): 

Haksız gözaltı, yabancılar şubede tutulma, sınırdışı 

 
“Abim Şubat 2014’te Türkiye’de geldi. A..’da ikamet verildi. Orada yaşıyordu. 2018’de İstanbul’a geldi 

ama Halen ikameti A…’da. Abim evli ve 3 çocuğu var ve onlar da İstanbul’da yaşıyor. ..02.2021 Pazartesi 

günü Cevizlibağ metrobüs durağında polisler abimi alıp Merkez Efendi Karakoluna götürmüşler. O gece 

orada kalmış. Ertesi gün savcılığa çıkarmışlar, savcı serbest bırakmış. Biz o gün Bakırköy adliyesine gittik 

ama abimi bulamadık. Biz onu ararken akşam saat 6 gibi Merkez Efendi karakolundan arayıp abimin 

eşyalarını almamızı söylediler. Biz onun nereye gönderildiğini sorduk. Bilmediklerini savcının serbest 

bıraktığını söylediler. Sonra adliyeden öğrendiğimize göre Zeytinburnu Yabancılar şubede 

tutuluyormuş. Diğer abim oraya gitti ama görüştürmemişler. 5. Katta tutuluyormuş. Yemek ya da başka 

hiçbir şey alamayacaklarını söylemişler. Yalnızca ağrıkesici almışlar. Abim yanında bir avukatla oraya 

gitti. Avukatın oradan öğrendiğine göre elektrik saati ile ilgili gözaltına alınmış. Ama avukata vekâlet 

vermediğimiz için başka bilgi vermedi. Ancak abimin Suriye’ye gönderilebileceğini söyledi. Abimin 

Suriye’ye gönderilmemesi ve serbest bırakılması için yardım talep ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 
 25.02.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan T. ( Suriye): Haksız yere 

işten atılma, ırkçılık, ayrımcılık 

 

“5 yıldır Türkiye’de Arapça konuşan öğrencilere öğretmenlik yapıyorum. Son 1 yıl K.. Ortaokulunda 

göreve başladım. Bu okulda göreve başlar başlamaz okulun müdür ve müdür yardımcısı tarafından 

ırkçılık ve ötekileştirmeye maruz bırakıldım. Bunun tek nedeni Suriyeli olmamdır. Daha sonra Türkiye  

vatandaşlığına geçmeme rağmen bu davranışları hiç değişmedi. Bu kötü davranışları çok çirkin. Okul  

Müdür Yardımcısı kış günlerinde ısınmamız için öğretmenler odasında oturmamıza izin vermeyip 

hizmetli odasına gönderir “orada ısının” derdi. Bunlardan sonra başka bir okula nakil istedim ama bir 

türlü izin verilmedi. Bunlardan sonra resmi bir tebligat olmadan, sözlü olarak ve rencide edici bir şekilde 

“okuldan atıldın” dedi. Okula her geldiğimizde müdür yardımcısından yoklama kâğıdını isterdim ama 

bize vermezdi. Bunu bizi zor durumda bırakmak için ve okuldan atmak için bahane bulmak için 

yapıyordu. Biz, PİKTES sistemi üzerine çalışıyoruz ve bu devam bilgileri sisteme girilmediği takdirde 

bizim hakkımızda tutanak hazırlayabilirler. Ara tatil bittiğinde işbaşı yapmak için okula geldik ve işten 

atılmayla karşılaştık. Tüm bunlar hiçbir resmi belge olmadan gerçekleşti. Bununla birlikte müdür 

yardımcısı hiçbir gerekçesi olmasa bile beni her zaman maaşımdan kesinti yapmakla tehdit ederdi. İşime 

geri dönmek istiyorum ve bana ırkçılık yapanların cezalandırılmalarını istiyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 
 02.03.2021 tarihinde akrabası M.A için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan A.A. 

(Suriye): Haksız Gözaltı 
 

…eniştesi M.A.’nin kimliğini güncellemek için bugün Sultanahmet’e gittiğini ancak orada polislerce 
gözaltına alındığını söyledi. Kendisini telefonla arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini, Türkçe bilmediği 
için nedenini öğrenemediğini ama yanında bir polis olduğunu, onunla konuşabileceğini söylemiş. Polisin 
telefonda verdiği bilgiye göre birisini tehdit etmekten hakkında şikâyet varmış ve bu gece orada kalıp 
yarın adliyeye çıkarılacakmış. Ancak başvurucu, eniştesinin yalnızca bir kez bir arkadaşıyla tartıştığını, 
bunun dışında herhangi bir kavgaya falan karışmadığını söyledi. Daha sonra yine telefonla arayan 
eniştesi, karakolda kelepçeli bir halde bir odada bekletildiğini, yanında da Türkiyeli başka bir kişinin daha 
gözaltında olduğunu ve onun telefonundan aradığını söylemiş. Yanında bulunan diğer kişiye göre bugün 
de ifadesi alınıp bırakılabilirmiş. Eniştesinin üç çocuğu olduğunu, eşinin çok kaygılandığını ve ne 
yapabileceklerini bilmediklerini söyleyip yardım talep etti. 
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 02.03.2021 tarihinde derneğimize gelerek İngilizce olarak yazılı başvuruda bulunan S. R. 
K.(Bangladeş): İki pilotluk kursu tarafından dolandırılma, ayrımcılık 

 

 

“T.Flight Academy: Recently court order come. 
Court verdict that “t. Flight Academy is not 
bankrupt”. T. ownes claiming that the company 
was bankrıpt. Actually the shareholders take 
student’s money from T. bank account and 
make the account empty. So they lost the court 
case. According to law; whether T.’s 
shareholders eliminate money from compony 
account, so it’s lawfully they shold have to 
payback from themselves. My due: 52.000 
Euros. 
“P.I.Flight”: This company is enough wealth. 
They put false blame to me, so I left this flight 
school. Other students, whose left R-IFA, P-IFA 
paid their Money back, but joking with me (not 
paying, harassing me). Because ı’m a 
Bangladesh citizan (foreigner of a poor country 
and I’m alone here). But .-IFA is enough wealth. 
Another issue is that one flight school learning 
cheating from another flight school, espacially 
cheat with foreign students. My due: 10.200 $. 

T..Uçuş Akademisi: Yakın zamanda mahkeme 
kararı geldi. Mahkeme, "T. Uçuş Akademisi'nin 
iflas etmediğine" karar verdi. T., şirketin iflas 
ettiğini iddia ediyor. Aslında hissedarlar 
öğrencilerin parasını T.banka hesabından alıp 
şirket hesabını boşaltıyorlar. Bu nedenle davayı 
kaybettiler. Yasaya göre; T.'in hissedarlarının 
şirket hesabından aldıkları parayı geri 
ödemeleri gerekiyor. Alacağım: 52.000 Euro. 
“P. İ. Flight”: Bu şirket yeterince zengin. Beni 
haksız yere suçladıkları için bu uçuş okulundan 
ayrıldım. . P-IFA, ayrılan diğer öğrencilerin 
paralarını geri ödedi, ancak benimle dalga 
geçiyorlar (ödeme yapmıyor, beni taciz 
ediyorlar). Çünkü ben Bangladeş vatandaşıyım 
(fakir bir ülkedenim ve burada yalnızım). Ancak 
P-IFA yeterince zengin. Diğer bir konu da, bir 
uçuş okulunun başka bir uçuş okulundan bu 
hileleri öğrenmesi ve özellikle yabancı 
öğrencilere hile yapmasıdır. Alacağım: 10.200 $. 

I need help from IHD to contact Turkish 
government and rescue my Money from this 2 
flight school. Law/court order not working with 
the students whose win court case. So I need 
help directly Turkish government” şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

Talep: Türk hükümeti ile iletişime geçmek ve 
paramı bu iki uçuş okulundan kurtarmak için 
İHD'nin yardımına ihtiyacım var. Davayı kazanan 
öğrenciler için hukuk / mahkeme kararı 
çalışmıyor. Bu yüzden doğrudan Türk 
hükümetinin yardımına ihtiyacım var. 

 
 

 04.03.2021 tarihinde derneğimize kendisi ve arkadaşı M.A için telefonla başvuruda bulunan 

M.B. (TC ve Çin Halk cumhuriyeti ): Haksız gözaltı, kötü muamele, darp 

 
Başvurusunda özetle; Dün Topkapı’da Uygur Türkü (Çin vatandaşı) olan bir arkadaşıyla gezerken polisin 

GBT ve üst araması yaptığını, arkadaşının üzerinde şüpheli madde olduğu iddiasıyla onu arabaya alıp 

darp ettiklerini söyledi. Bunun üzerine kendisinin müdahale edip, bu yaptıklarının hukuksuz olduğunu, 

onları videoya çekeceğini söylemesiyle onu da darp ettiklerini ve ikisini birden Merkez Efendi 

Karakoluna götürdüklerini, orada da darp etmeye devam ettiklerini söyledi. Karakola götürürken 

hastane götürüp muayene ettirdiklerini, ancak ertesi günü kendisini bırakırken muayeneye 

götürmediklerini ifade etti. Kendisinin S. B. Ü. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp 

raporu aldığını söyledi. Arkadaşını telefonla aradığını ancak telefona ulaşılamadığını, muhtemelen 

halen Merkez Efendi Karakolunda olduğunu söyledi. Karakolda yaşadığı darp ve kötü muamele ile ilgili 

şikâyette bulunmak istediğini ve arkadaşının akıbeti hakkında endişelendiğini söyledi. 

 
 09.03.2021 tarihinde Ürdün vatandaşları H.A, M.A, A.A için derneğimize e-mail yoluyla 

başvuruda bulunan S. H: Baba tarafından cinsel istismar 
 

“Öncelikle merhabalar. Ben, anlatacağım olaydaki çocukların üvey ablalarıyım. Annem Suriye uyruklu. 
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Bundan 19 sene önce babamla anlaşamadılar ve ayrıldılar. Daha sonra annem memleketi Suriye’ye 
döndü ve orada evlilik yaptı. 3 tane çocuğu oldu. Bundan 4 sene önce esi İstanbul’a is için geldi ve 
buraya yerleşti. Daha sonra çocukları ve annemi İstanbul’a getirdi. 1 buçuk sene önce ben de eşimle 
beraber annemi ve kardeşlerimi görmeye İstanbul’a gittik. 1 ay sonra aralarında anlaşmazlık olduğunu 
söyledi annem. Çocukları alıp annemden kaçırdı ve annemi bir başına İstanbul’da bıraktı. Biz bunlara 
şahit olduk ve annemi memleketine göndermek zorunda kaldık. Bundan 4 ay önce esimle İstanbul’a 
gitme kararı aldık ve çocukların yanına gittik. 3 kadar kaldık ve çocuklarla ilgilendik. Annemin söylemesi 
üzerine ve benim de bir takım şeyler görmem ve hissetmem üzerine bu eşi Hıdır’ı takip ettim. Büyük  
kızına cinsel istismarda bulunduğunu fark ettim ve kızla konuşmaya çalıştım. Bana utanarak bir kaç şey 
anlattı ve kanım dondu. Bunun üzerine eşimle beraber karakola gittik ve olan biten her şeyi anlattım. 
Çocuklar 18 yaşından küçük oldukları için çocuk şubeye alındılar. İfadeleri alındıktan sonra çocuklar 
devlet koruması altına alındı. Babaları H.A. adliyeye sevk edildi ve şu an çocukların isteği, annelerine, 
Ürdün Amman’a dönmek. … Çocukların İstanbul’da kimseleri yok. Babaları cinsel istismardan dolayı 
cezaevinde şu an. O yüzden devlet koruması altına alındılar…Annem Ürdün’de. Annemin buraya 
gelecek durumu yok, bilet alamıyoruz gelip çocuklarını alsın diye ya da çocukları Ürdün’e gönderecek 
imkânımız yok. Lütfen yardım edin, kimseleri yok İstanbul’da. Yurtta bir başlarına ağlıyorlar, anneleriyle 
de konuşamıyorlar yurt dışı olduğu için. Ben iletişim kuruyorum, sürekli ağlıyorlar. İnanın çok çaresiziz. 
Lütfen bir yolu yok mu annelerine kavuşsunlar. Allah rızası için, hemen hemen 1 aydır ordalar” şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

 

 18.03.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi ve eşi için İngilizce olarak yazılı başvuruda 

bulunan N. M (İran): Can güvenliği tehdidi nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalma 

 
“I am an Iranian writer. I have 7 books published. My 

latest book is about oil and dictarory. I have an 

interview with … about my book. An agent often 
intelligent service threatened my husband in the 
parking of the apartment building, after informing 
him about the … interview on instagram. Before 
playing the program. Attckers request to cancel 
interview and threaten my husband. We did not 
cancel the interview and the interview was 
broadcast on …. There is no guarantee that we will 
be safe if we return to Iran” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 

Ben İranlı bir yazarım. 7 tane yayınlanmış 

kitabım   var.   Son   kitabım   petrol   ve 
diktatörlük hakkında. … ile bir röportaj 
yaptım. Bunun üzerine röportaj 
yayınlanmadan önce istihbarat servisi 
eşimi, apartmanın parkında tehdit etti. 
Ondan bu röportajın yayınlanmamasını 
isteyip tehdit ettiler. Ama biz yayını iptal 
etmedik ve instagramda yayınlandı. İran’a 
dönersek güvende olacağımızın garantisi 
yok. 

 
 

 19.03.2021 tarihinde derneğimizi telefonla arayarak başvuruda bulunan Firuza Babanazarova 

(Özbekistan): Geri gönderme merkezinde tutulma, kötü koşullar, kötü muamele, deport  

tehdidi. 

 
“Ben Özbekistan vatandaşıyım. … Temmuz 2018’de Türkiye’ye geldim. İstanbul’dayken Oturma izni 

alabilmek için bir kez Aksaray’dan randevu aldım. Ancak param olmadığı için randevuya gidemedim. 

Sonrasında da bir daha başvuruda bulunmadım. Kaçak olarak kalıyordum. Yaklaşık 40 gün önce kendim 

karakola gidip teslim oldum. Onlar da beni buraya, Kocaeli Geri Gönderme Merkezine gönderdiler. 

Hakkımda deport kararı olup olmadığını bilmiyorum. İlk geldiğimde müdür bana, eğer burada 1 yıl 

kalırsam deport edilmeyeceğimi söylemişti. Ancak haftada bir kez, bazen iki kez müdür beni çağırıp “ne 

zaman gidiş biletini alacaksın” diye sıkıştırıyor, “seni deport edeceğim” diye tehdit ediyor. En son 

görüşmeden sonra artık dayanamadığım için ilaç içip intihar girişiminde bulundum. Beni hastaneye 

kaldırdılar, 2-3 gün yoğun bakımda kaldım. Şimdi de kaldığım odayı jandarma sürekli kilitliyor. Çok kötü 

davranıyorlar. Benim telefonum yok, ankesörlü telefondan arıyorum. Bana ulaşabileceğiniz bir telefon 
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numarası yok. Ben Türkiye’de kalmak istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

22.03.2021 tarihli Telefon Görüşmesi: 

“Ben Kırgızistan’da eğitim gördüm, ilkokul öğretmeniyim. Ama diploma çevirisi çok pahalı olduğu için 

işimi yapamıyorum. Özbekistan’da iki çocuğum var, şu an ailem onlara bakıyor ben de burada çalışıp  

para gönderiyorum. Orada iş yok, burada kalıp para kazanmam lazım onlara bakabilmek için. 

Daha önce Silivri’de bir evde yaşlı bakımı yapıyordum, 88 yaşında birine bakıyordum ama onlar 

Adana’ya taşındı ve işsiz kaldım. Sonra Çayırova’ya taşındım. Kirada kalıyordum, günlük ev temizliğine, 

çocuk bakımına gidiyordum. 

Burada koşullar çok kötü. Telefonla konuşurken başımda bekledikleri için çok açık konuşamıyorum. Her 

yer çok kirli, böcekler var, günde üç öğün yemek veriyorlar ama yemekler çok kötü, çoğu zaman çöpe  

döküyoruz. 

Kimsede telefon yok, gelir gelmez telefonları alıyorlar. Burada bize hapis hayatı yaşatıyorlar. Saat 

15.00’de havalandırmaya çıkarıyorlar, 1 saat havalandırma var, bazen de sigaraya ya da ilaç almaya  

çıkabiliyoruz. Onun dışında içeride hapisiz. Telefon hakkımız; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 

10dk.Burada 3-4 aydır bulunanlar var. Avukatım ve param olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum.Hiçbir 

şey olmuyorsa en azından başka bir geri gönderme merkezine gitmek istiyorum. Burada şartlar çok 

kötü.” 

 
 21.03.2021 tarihinde derneğimize kendisi ve oğlu M.N için e-mail yoluyla başvuruda bulunan 

B.D. (Suriye): Geçici Koruma Kimliğinin iptal edilmesi 

“Ben 2 yıl önce oğlumla birlikte Suriye’ye gitmiştim, bayram ziyareti için. 4 ay sonra tekrar Türkiye’ye 

geldim. 2 ay ya da yaklaşık 3 ay sonra hastaneyi aradım ve kendime randevu almak istedim. Karşı 

taraftaki kişi bana, böyle bir kimlik numarası görünmüyor dedi. 2 hafta sonra yabancı şubesine il göç 

idaresine gittim. Orada, benim ve oğlumun TC numaralarımızın sistemden düştüğünü fark ettim. Sonra 

gelip bu durumu eşime anlattım. Eşimle beraber tekrardan İl Göç İdaresine gittik bu yanlışlığı düzeltmek 

için. Ama maalesef bugüne kadar hiç kimse bize yardımcı olmadı. 

Şu an ben yeni bir bebek doğurdum ve bebeğe kimlik çıkartmak için bebeğimi alıp il göç idaresine gittim. 

Bana, ‘senin kimliğin zaten sistemde yok, git nüfus müdürlüğüne’. Nüfus müdürlüğüne gittiğim zaman 

bana İl Göç İdaresine gidip orada düzelttirmem söyleniyor. 2 ay oldu, ne zaman gitsem ne nüfus 

müdürlüğü ne de göç idaresi yardımcı olmuyor. Bu insani durum karşısında bana yardımcı olmanızı arz 

ederim.” 

 
 22.03.2021 tarihinde kendisi ve 4 çocuğu için telefon yoluyla derneğimize başvuruda bulunan 

S.G. (Çeçenistan): Geri gönderme merkezinde tutulma, tutulma koşullarının kötülüğü, deport 

kararı 

“Rusya vatandaşıyım. Daha önce eşimle birlikte Suriye’ye gitmiştik. Orada 2,5 yıl kaldım. Orada eşim 

hayatını kaybetti. Türkiye’ye dönünce terör koduyla beni tutukladılar. Gaziantep’te 1 yıl hapiste kaldım. 

Sonra benim herhangi bir şeyle ilgim olmadığı anlaşıldığı için serbest bırakıldım. Orada Gaziantep Geri 

Gönderme Merkezinde 10,5 ay kaldım. Ayda bir imza atmak koşuluyla bırakıldım. 4 ay Kocaeli’de 3 ay  

da İstanbul Sultanbeyli’de, toplam 7 ay dışarıda yaşadım. O süreçte geçinebilmemiz için ailem para 

gönderiyordu. Ayrıca ben evde pasta yapıyordum. Bu sırada imzalarımı hiç aksatmadım ama 7 ayın 

sonunda beni Kocaeli geri Gönderme Merkezine getirdiler. Yaklaşık 4 aydır buradayım. 4 çocuğum  

yanımda ve tek odanın içinde kalıyoruz. Bazen başkaları da bizimle kalıyor. Çocuklarım; 10 yaşında bir 

kız çocuğum, 8,6 ve 3,5 yaşlarında üç erkek çocuğum var. Dışarıdayken çocuklarım okula başlamıştı. 

Burada okul yok, öğretmen yok, 24 saat boyunca bir odanın içinde yaşıyoruz ve koşullar çok kötü. İlk 

geldiğimde herkes gibi ben de dilekçe yazmıştım ama kimsenin dilekçelerini göndermediler. Yaklaşık bir 

hafta önce başka kadınlar aracılığıyla bir avukatla görüştüm ve benim için dilekçe verdi. Burada 

koşulların kötülüğünden bir kadın intihar etmek için ilaç içti, çok kötü oldu ve hastaneye kaldırıldı, zor  
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kurtardılar, şimdi iyi. Bir başka kadın Aydın geri Gönderme Merkezinden getirildi. Bu kadının alerjik 

astımı var ve battaniyeye bile alerjisi var, durumu kötü. Lütfen bana yardım edin” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 
 31.03.2021 tarihinde Suriye uyruklu H.E için telefon yoluyla derneğimize başvuruda bulunan 

T.G.; Okulda diğer öğrenciler tarafından şiddet, ayrımcılık 

Bursa’da bir ilkokulda Suriyeli bir çocuğa uygulanan ayrımcılık ve şiddet ile ilgili olarak bilgi verdi ve 

şiddete uğraya çocuğun bilgilerini ve velisinin iletişimini vererek yardım talep etti. 

 
 31.03.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi ve ailesi ( eşi ve 7 çocuğu ) için yazılı 

başvuruda bulunan G. İ.(Suriye): İkamet şehrinin değiştirilmemesi 

 
“Dokuz yıl önce Türkiye’ye geldim. Suriye vatandaşıyım. İlk geldiğimizde Mardin iline kaydolduk. 4 yıl 

Mardin’de yaşadık. 5 yıldır da İstanbul’da yaşıyoruz. Ancak adres kaydımız hala Mardin ilinde. 7 tane  

çocuğum var, ikisi öğrenci. Kanarya Mahallesinde Y.E. Ortaokulunda okuyorlar. Eşim de 5 yıldır 

İstanbul’da inşaat işlerinde çalışıyor. Kaydımız Mardin’de göründüğü için sıkıntılar yaşıyoruz. Kaydımızın 

İstanbul iline getirilmesi konusunda yardımlarınızı talep ediyoruz. Talep: Geçici koruma kaydımızın 

İstanbul iline taşınması için yardımınızı talep ediyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 02.04.2021 tarihinde çocuğu N.D. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan İ.D. 

(Suriye): Down Sendromlu çocuğu için eğitim hakkı ihlali, maddi imkânsızlıklar. 

 
“İyi günler. Ben İ.D. 42 yaşındayım, 5 çocuğum var, çocuklarımdan biri DOWN SENDRUMU hastası. 

Türkiye’de Adana’da 5 yıldır yaşıyorum. Benim eşim hasta olduğu için destek personel olarak çalıştı. 

Geçen ay bel fıtığı ameliyatı oldu. Biz şu an yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Hasta olan kızımın eğitim 

görmesini istiyorum. O büyüdükçe konuşmalarında ve öğrenmesinde gecikiyor. Çok cemiyetlere gittik 

ama bize kulak vermiyorlar. Türk Kızılayına gittik, yine kulak vermediler. Çünkü eşimin sigortası var. Onun 

işi bırakmasını düşündük ama ona hafif işler zor bulunur ve evde sadece o çalışıyor. Benim kızımın 

öğrenme, iyi kıyafet giyme, konuşma becerisi hakkı var. Onun engelli oranı 70%. Şimdi biz mülteci 

olduğumuzdan ve 5 çocuğum olduğu için işler zorlaşıyor. 4 yıl önce bizi vatandaşlığa istemişler ama hala 

alamadık. Biz ne Suriyeli ne de Türk sayılmıyoruz. Diğer çocuklarımın 3’ü okula gidiyor ve onlar dil 

zorluğuna rağmen okullarında çok başarılı oluyorlar. Türkiye bir iyilik ve cömertlik ülkesi ve birçok iyilik 

ülkesindeyiz ve insanlar bizimle sevgi ile ilgileniyor” şeklinde beyanda bulunup kızının eğitim alabilmesi 

için yardım talep etti. 

 
 05.04.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. A. F. (Suriye): Geçici 

Koruma Kimliğinin yenilenmemesi 

Mailinde; 2014 yılında Türkiye’ye sığınmacı olarak geldiğini, 2015 yılında İstanbul’dan geçici koruma 

kimliği aldığını, bir ay sonra Suudi Arabistan’a gittiğini, ancak Türkiye’den çıkış yapmasının kimliğinin 

iptal edilmesine yol açacağını bilmediğini” ifade etmiş, Ayrıntılarını ekte gönderdiği belgelerde ifade 

eden başvurucu, “ikametinin yenilenmesi ve geçici koruma kimliği verilmesi için yardımımızı” talep 

etmiştir. 

 
 05.04.2021 tarihinde A.K için derneğimizi telefonla arayarak başvuruda bulunan A. H.( 

Suriye): Haksız gözaltı, avukat ihtiyacı 

“Merhabalar, Benim adım A. H. Benim amcamın oğlunu dün sabah saat 6’da jandarma gelip evinden 

almış. Sormak isterseniz Maslak İl Jandarma Komutanlığına gidebilirsiniz, dediler. Ben bugün gidip  

sordum. Ama bana hiçbir şey söylemediler, ancak avukat gelirse bilgi veririz dediler. Onun maddi 

durumu kötü, avukat ücretini karşılayacak parası yok. Onun için ne yapabiliriz, yardım edin” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 
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 06.04.2021 tarihinde oğlu M. N.S. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan B. H.( 

Suriye): Öğrencisi olduğu okuldaki öğrenciler tarafından ayrımcılık, şiddet, darp. 

“İyi günler, ben B. Çocuğumuz sürekli sınıf arkadaşları tarafından darp ediliyor. İlk başta başına vurdular, 
hastaneye götürdük. Rapor almadık, oyun zannettik. Sonra botlarla ayaklarına vurdular, sonra gözüne 
vurdular. Sonra müdüre gittik, ilgileneceğim dedi, ilgilenmedi. Sınıf öğretmeni de öyle bir şey yok dedi. 
Suriyeli olduğumuz için darp edilmek zorunda mıyız? Sadece bizim çocuğumuz değil, başka Suriyeli 
çocuklarımız da okula gitmek istemiyor. Lütfen ilgilenin. Okulun adı BURSA Y.D.D. ILK OKULU. İlginiz için 
şimdiden teşekkür ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 07.04.2021 tarihinde derneğimize gelerek oğlu ve kendisi için yazılı başvuruda bulunan K. 

(İran): GGM de tutulma, Kötü muamele, şiddet, Uluslararası Koruma statü sahibi olmasına 

rağmen “gönüllü geri dönüş belgesi” imzalamaya zorlanma, 

“Sokakta kimlik kontrolü esnasında kimlik yoktu ve polis beni aldı. Birkaç saat Taksim Karakolunda 

kaldım. Akşam, birkaç kişi ile birlikte beni Pendik’teki yere götürdüler, dolmuş gibi bir araçla. Oğlumu 

bir gün önce gözaltına almışlardı. Ben avukat için Taksim’e gittiğimde beni de aldılar, bir gün sonra. Ben 

kampta 2-3 hafta kaldım. Orada işkence yapıldı. Başkaları da gördü. Sonra Tuzla’ya gönderdiler. Orada 

parmak izimi aldılar. Tuzla’da kampta bir oda ve bir tercüman ve Türk polisi var. “Bu belgeleri imzalayın” 

dediler. Biz, imza atmıyoruz dedik ama onlar tehditle imzaya zorladılar. Afgan tercüman ben imza 

atmıyorum deyince kalemi elime bastırarak (sivri yerini) tehdit etti. Oğlum karşı çıktı, yapmayın, dedi 

ama ona da şiddet uygulayarak odadan çıkarttılar. Ben İran’da tehdit yaşıyorum ve dönemem dedim. 

Onlar da bana “sizi Azerbaycan’a göndereceğiz” dediler. Sonra beni ve oğlumu orada bulunan birkaç 

kişi ile birlikte küçük bir odaya koydular. Burada çok emin değilim ama 5-6 gün kaldık. Oradayken bir 

gün bize “birisini arayın bilet alın çünkü sizi başka bir ülkeye göndereceğiz” dediler. Ben aslında 

inanmıyordum bizi göndereceklerine o yüzden “param yok ve kimsem de yok” dedim. Onlar da “tamam 

Türkiye bilet paranı alır” dediler. Bu bilet konuşması birkaç defa oldu ve ben her defasında uluslararası 

korumadayım dedim. Tuzla’da bugünlerden birinde, Afgan tercümanın olduğu bir gün, orada sürekli 

bulunan 4 Türk polis bana kötü davrandı. Gitmeyeceğim, korumam var dediğimde Afgan tercüman beni 

ittirdi, şeker hastalığım olduğu için kötü oldum. Oradan ilk yardım doktoruna götürdüler. En son bize  

“siz isteseniz de istemeseniz de sizi kelepçeli olarak havalimanına götüreceğiz” dediler. Odadan çıktığım 

bir gün orada telefonlar vardı. Ben BM’yi aradım, burada tutulduğumu, beni sınır dışı edeceklerini, 

zorladıklarını, imza attırdıklarını söyledim. Onlar bana herhangi bir şeye imza atmayın dedi, ben de  

çaresiz olduğumu söyledim, hemen bir avukat ayarlayacaklarını söylediler. BM çalışanları Göçmen 

Dayanışma Derneğini aramışlar, bir avukat göndermişler bana. Ben avukata bizi gönderecekler dedim. 

O da “ben bakıyorum dosyanıza, sizi göndertmeyeceğim” dedi. Akşam ne oldu bilmiyorum, benimle 

birlikte oradakilere bir belge verdiler. Hepimizi bir araçla Edirne sınırına götürdüler (cumhurbaşkanının 

sınırları açıyorum dediği gün). Edirne’de 3-4 saat kaldıktan sonra ben ve oğlum mülteci olduğumuz için 

normal yollarla gidebiliriz diye İstanbul’a geri döndük. Sonra avukatım itiraz davası açtı. 1 yıl sonra 

olumsuz sonuçlandı. Tekrar itiraz ettik. Şu an ana mahkemeden itiraz etmiştik 1 hafta önce, onu  

bekliyoruz. 

Talep: Burada kötü muameleye maruz kaldım. İran’a gitmek istemiyorum, yaşam hakkımın korunmasını 

istiyorum. Hukuki olarak ve insani olarak destek istiyorum. Gerektiğinde basın açıklaması yapacağım” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 14.04.2021 tarihinde derneğimize gelerek Suriye uyruklu eşi B.M ve Türk kimliği verilmeyen  

iki çocuğu için yazılı başvuruda bulunan H. T: Resmi evlilik işlemlerinin yapılmaması 

 
“6 yıldır Suriye vatandaşı olan eşimle evliyim. Ancak resmi evlilik işlemlerini gerçekleştiremiyoruz.  

Çocuklarımdan 3 yaşında olanının TC vatandaşı kimliği var. Yeni doğan ve 7 aylık olan çocuğuma ise 
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kimlik belgesi çıkarttıramıyorum. Eşimin geçici koruma kimlik belgesindeki bilgileri, belgeleri olduğu 

halde güncelleyemiyorum. Talep: Eşimle resmi evliliğimizin yapılabilmesi için yardım talep ediyorum” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 14.04.2021 tarihinde deneğimize gelerek yenidoğan çocuğu İ.M.A. için yazılı başvuruda 

bulunan A. A. M.( Sudan): Uluslararası Koruma Statü sahibi olarak sigortası bulunmasına  

rağmen ücretini ödeyemediği için hastanede rehin tutulma 

 
“Normalde Isparta’da oturuyorum. Eşimle beraber İstanbul’a ziyarete gelmiştik. 21.12.2020 tarihinde 

eşim hastalandı, hastaneye gittik ve acilen ameliyata alındı. Bebeğimiz 6 aylıkken doğdu. Bebeğimiz 

Bağcılar Devlet Hastanesinde 3 aydan fazla kaldı. 13.04.2021 taburcu olacaktı ama olamadı. Çünkü 

hastaneye borcumu ödeyemedim. Taburcu işlemleri için vezneye gittim ve oradan bir kişi ile birlikte 

müdüre gittik. Onun söylediği, 30.000 TL ödersem bebeğimin taburcu olacağıydı. Bugün de hastaneye 

vezneye gittim ve 30.000 TL ödemezsen bebeğin taburcu edilmeyecek dedi. Ben şu an bu parayı 

ödeyemiyorum, maddi durumum kötü ve hastane bebeğimi vermiyor. Talep: Bebeğimi alabilmek için 

yardımınızı istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 15.04.2021 tarihinde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesinden gönderdiği mektubunda 

M. E. (İran) : Mahkum iade anlaşması gereğince İran’a sevk talebinin karşılanmaması. 

 
“Merhabalar, Öncelikle en içten duygularla selam saygı ve sonsuz sevgilerimi paylaşıyorum. Ben 

01.112011 tarihinde Van ilinde yakalandım. Toplan 28 yıl 20 ay ve 20 gün hapis cezasıyla birlikte 111.100 

TL adli para cezası aldım. Mahkeme sürecinde kendi anadilim Kürtçe ile savunma yapmak istediğim için 

savunmam reddedildi. Bilinmeyen bir dil konuştuğum iddia edildi ve ifade özgürlüğüm ihlal edildi. 

Dahası ben İran vatandaşıyım. Türkçe bilmemek ya da biraz anlayıp kendini o dille ifade etmemek 

edememek kadar normal bir şey yoktu ki diyelim Kürtçe savunma yapmak devlete ve mahkeme 

heyetinin zoruna gidiyor farz edelim. Peki bir Farsça tercüman da mı getirilemezdi. Kısaca ben oturdum 

mahkeme heyeti fermanımı okudu ve beni cezaevine geri gönderdi. Yakalandığım tarihten bu yana bir 

kere bile ailemle açık ve kapalı görüşe çıkma imkânım olmamıştır. Sadece ailemle değil hiç kimse 

görüşüme gelmedi. Çünkü Türkiye’de hiçbir aile ferdim, yakınım ve akrabam yoktur. Hepsi İran’da 

ikamet etmektedirler. Bu yüzden kendimi burada çok yalnız hissediyorum. Türk devleti ile İran devleti 

arasında mahkûm iade anlaşması vardı. Bu anlaşmaya dayanarak burada aldığım cezanın bakiye kısmını 

ülkemde çekmek için de defalarca TC adalet bakanlığına dilekçe yazdım. Sadece adalet bakanlığına değil 

ilgili bütün yerlere yazdım. Ama her defasında isteğim reddedildi. Çünkü ülkemde cezaevinde kalsam 

dahi ailemle sevdiklerimle görüşebilme imkânım olur. Ama yaklaşık 9,5 yıldır TC cezaevlerinde 

tutuluyorum. Gerçekten bu 9 yılda çok acı çektim. Ailemin benimle görüşecek imkânları yoktur. Ben 

kendi durumumu kısaca yazdım. Ama gerçekten çok büyük bir mağduriyet içindeyim. Ben tahliyemi 

istemiyorum sadece iademi istiyorum. Sizden istediğim şey ise eğer bu konuda yapabileceğiniz bir şey 

varsa yaparsanız çok ama çok sevinirim. Ben ne kadar mağdursam ailem beş kat daha mağdurdur. Onlar 

da bu şekilde cezalandırılıyor. Toplam 7 (yedi) yıldır uğraşıyorum bu meseleyle ilgili. Ama dışarıda bana 

yardımcı olacak kimsem olmadığı için çabam yetmiyor. Bu yüzden sizlerin yardımına çok ihtiyacım vardır. 

Ben en son 03.01.2021 tarihinde adalet bakanlığına iade dilekçesi yazdım ama henüz cevap gelmedi. 

Ama cevabın olumlu olacağını sanmıyorum. Tekrardan saygılarımı sunar ve sesimi duyacağınıza 

inanarak bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. M.E.” 

 
 16.04.2021 tarihinde Fas uyruklu Z.H. için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan İ.Ç.: 

İstanbul Havalimanında kötü koşullarda tutulması, temel ihtiyaçlarının karşılanmaması 

 
“Sayın değerli devletimin büyükleri, Fas krallığı uyruklu Z.H. ile evlilik yapmış bulunmaktayım. Eşim 
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İstanbul Havalimanı arındırılmış transit bölgede tutulmakta. Türkiye'ye giriş yasağı varmış. Kendisi için 

mahkeme yoluna başvuru yapmış bulunmaktayım. Eşim içeride tutulduğu yerde hiç bir hakkı 

verilmemektedir. Ne yazıktır ki kimseye orada bir değer verilmiyor. Bütün insanlar eşittir, eşim kendi  

yanında bagajında elbiselerini getirmiştir, elbisesi verilmiyor. Duş almak için sıcak su yoktur, battaniye 

yastık verilmiyor, sahurda bir elma hamburger ekmeği su verildi. Geçen gün, iftarda yine çok az küçük  

bir çocuğun doyabileceği miktarda yemek veriyorlar. Tam bir eziyet rezalet. Siz değerli büyüklerimden 

yardımınızı arz ederim, saygılarımla” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

18.04.2021 Tarihli E-Mail : 

Sayın kurumunuz bilindiği üzere anayasanın 10.maddesi olan eşitlik ilkesi baz alarak çalışmalarını 
sürdürdüğü kamuoyunca bilindiği ve takdire layık açık ve gerçektir talebimin ana sebebi de eşitlik 
ilkesine aykırılık içerdiğinden kurumunuzun ilgi ve alakasından dolayı size başvuruda bulunmaktayım. 
Eşim Z. H. … Hatay Antakya geri gönderme merkezinde 6 ay tutulmuştur. Buradan çıktıktan sonra 
benimle resmi evlilik yapmıştır. Geri gönderme merkezinde bulunduğu sürede kendisini yalnız 
bırakmayıp desteğimi sürdürdüğümü ve buradan çıktıktan sonra benimle resmi evlilik yapmıştır. 
Kendisini bu hayattan çekip kurtardığım için ve böyle kalbi kişiliği güzel hayat dolu bir insanla hayatımı 
birleştirdiğim için çok mutluyum. Eşim tutulduğu yerde mağdur zor durumdayken ben nasıl nefes 
alabilirim. Eşimin ikameti yoktur, kendisinin uluslararası koruması yoktur, geçici koruma kimliği yoktur. 

Eşimin annesi covid-19 hastası olduğu için kendi ülkesine annesini son bir defa da olsa görmeye 
gönderdim. Kendisinin tutulduğu yerden yanıma gelmesini istiyorum. Kendisi için giriş yasağı ile ilgili  
dava açtım. Pandemiden dolayı dava yavaş ilerliyor. Her geçen gün eşim için yeni psikolojik travmalara 
sebep oluyor. Ve bulunduğu tutulduğu ortam kabul edilemez. Yolcu salonundaki koşulların insan 
haysiyetiyle bağdaşmadığını belirterek kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile kötü muamele yasağı ihlal  
edilmiştir. Sadece eşim orada olduğu için değil tüm orada tutulan insanlar ve daha sonra orada 
tutulacak insanlar için de buradan insan haklarını savunan bir birey olarak yardımcı olmanızı arz ederim. 
Eşim adına Cimer'e başvuru yaptım, kaç gün oldu sadece sevk edilmiştir. Gereği yapılmamak üzere  
insanlığı mağdurluğa yüz tutmuş şekilde yalnızlığa terk etmişlerdir. Kabul edilmeyen yolcu salonunda  
eşime bilgi formu imzalatmışlardır. Türkçe okuma yazması olmadığından dolayı tercüman eşliği ile 
yapılmamıştır. Bu evrak yazımla birlikte mevcuttur. Evrak üzerinde 60 gün itiraz süresi verilmiştir yazısı 
mevcut olduğu halde eşime bu verilen süre bile büyük bir haksızlık ile elinden alınarak, bu forma imza 
attığı gün başlangıç sayılarak 32 gün sonrasına uçuş planı hazırlanıp geri göndermek üzere adına bilet 
düzenlenmiştir 12/05/2021 tarihine. Bu kadar uzun süre bir insanın elinden özgürlüğünün alınması, aile 
birleşimini bir yuvayı yıkmanın temelini atmıştır. Ek belgeler:Kabul edilmeyen yolcu bilgi formu , 
Mahkeme dava evrakı ,Cimer'e şikâyet etmek üzere yazılan yazı.” 

 

 21.04.2021 tarihinde derneğimize gelerek kardeşi A. için başvuruda bulunan M.( Suriye) : 

Kayıp 

“Erkek kardeşim A. İle 5 senedir İstanbul’da … yaşıyoruz. Erkek kardeşimin 2015’te Halep’ten 

geldiğinden beri ruhsal durumu kötü. 2017’te 1 ay boyunca hastanede yattı bu nedenden dolayı. Ondan 

sonra biraz normale döndü ilaç aldıktan sonra. Beraber yasamaya devam ettik, o da ilaçlarını almaya 

devam ediyordu. … düzenli olarak B.ruh sağlığı merkezine gitti. … 2 hafta önce, …doktor ilaçların  

değişmesini tavsiye etti ve tablet ilaçları önerdi. 1 hafta önce durum kötüleşti ve evden gitti. O günden 

beri nerde olduğunu bilmiyorum. Bütün arkadaşlarımız ve yakınlarımız ona ulaşmaya çalıştılar ama 

kimseye güvenmiyor. Facebook’a ve Whatsapp’a sürekli durum atıp ailemizi öldüreceğini söylüyor. 

Bizden para istiyor ... Erkek kardeşimin durumundan korkuyorum çünkü hem bizim için hem de toplum 

için tehlikeli olabilir. Sizden tek ricam erkek kardeşimi bulmanız, öylece ona gereken tedaviyi sunabiliriz 

ya hastanede ya da başka bir yerde. En kısa zamanda ilaçlarını alması gerek öylece hem kendim hem de 

diğer insanlar güvende olabilsinler…” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 22.04.2021 tarihinde yeğeni M.S için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Z. 

E.(Suriye): Haksız gözaltı 

“Yeğenim …Suriye’den Türkiye’ye Antep’ten girdiğinde gözaltına alınmış. 1 ay 20 gündür yabancılar  
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terörle mücadele şubesinde tutuluyor. Orada gözaltındakiler aramış, dediklerine göre intihara 

kalkışmış. Sağlık durumu hakkında bilgi alamadık. Ben buraya çalışmak için gelmiştim. Oradakiler 

avukat tutmuş. … Durumu hakkında bilgi almak, haberdar olmak istiyorum. Hukuki yardım talep 

ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 22.04.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi ve çocuğu için yazılı başvuruda bulunan 

M. A. M(Sudan): Sağlık hakkı ihlali 

“bebeğim İ. M. A. M. 21.04.2021 tarihinde Bağcılar Devlet Hastanesinden taburcu oldu ve teslim aldım. 

Hastneye borcun 190.000 TL. dediler. Bu nedenle taburcu ederken benim ve eşimin kimlik fotokopilerini 

aldılar ve 1 ay içerisinde borcumu ödeyemezsem hukuki işlem başlatacaklarmış. Hastaneye giriş 

yaparken benim kimliğim ve imzamla bebeğimin girişini yapmıştım. Ben mülteci olduğum için SGK’m 

var. Talep: Tedavi ücreti konusunda hukuki destek istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 29.04.2021 tarihinde M.Alyafi için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan R. A. 
(Suriye): Yaşam Hakkı İhlali 

“Abim dövizcide çalışırken bir hırsız tarafından öldürüldü. Susturuculu tabancayla vuruldu. Hırsız direkt 

abimin kalbine vurarak öldürdü. Sonra içerideki ofise girmiş ve dayıma sıkmış ama öldürememiş koluna 

gelmiş. Oradaki hazineyi çalmaya çalışmış ama çalışanlardan bir kişi daha varmış, hemen hırsıza atlamış 

ve ona engel olmuş. Dayım o esnada alarma basmış sonra hemen oradaki insanlar toplanmış ve hırsızı 

tutuklamışlar. Biz bir avukat tuttuk abimi öldüren hırsız cezalansın diye ama güvenemedik ona. Bizimle 

hiçbir şey paylaşmıyordu, bilgi de vermiyordu. Hiç yardımcı olmuyordu. Sanki hep bizimle değil de 

karşımızda duruyordu. Bu yüzden biz ondan vazgeçtik ve sizin derneğe geldik bize yardımcı olun diye. 

Onun gibi acımasız katiller hak ettiği cezayı bulsun diye, abimin kanı yerde kalmasın diye biz derneğinize 

geldik” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 03.05.2021 tarihinde Nijerya uyruklu O. B. N. ve A. Y. için derneğimize e-mail yoluyla 

başvuruda bulunan Av. D. İ: İstanbul Havalimanında alıkonulma, alıkonulma koşullarının  

kötülüğü, uluslararası koruma başvurusunun alınmaması,hukuki yardımın engellenmesi. 

 
“Merhabalar, İstanbul havalimanı tarnsit bölgede tutulan 2 müvekkilim için rahatsız ediyorum. İkisi de 
Nijerya uyruklu. Hikâyeleri kısaca şöyle: O. B. N. 
İgbo etnik kökenli, Hristiyan. Boko Haram saldırılarında birçok aile üyesi ve arkadaşını kaybetmiş. 
İstanbul’da Hristiyan geleneklerine uygun olarak evlendiği (resmi bir evlilik değil) bir eşi var. Eşi 
hakkında 2019 yılında sınır dışı kararı alınmıştı. Bu karar İstanbul İdare Mahkemesi tarafında Nijerya’nın 
güvenli olmadığından bahisle iptal edildi. Ancak eşi etnik kökenlerinin küçük şehirlerde çok büyük 
problem olması sebebiyle İstanbul ilinden ayrılmak istemedi. İstanbul ili de mültecilere kapatılmış 
durumda. Bu nedenle başvuru yapamadı. O. Bey de bu nedenle başvuru yapamamış ve pasaportu ve 
vizesi olduğu için ikamete yönlendirilmiş. Bir iş kurmayı düşündüğü için de bu ona mantıklı gelmiş ve 
ikamet izni ile ülkemizde yaşamaya başlamış. Teyzesinin cenazesi için ülkesine dönüyor (ikamet izni  
devam ederken), ancak bu sırada 5 farklı boko haram saldırısı oluyor. 3’ü kiliselere yapılıyor. Teyzesinin 
cenazesini dahi gizli kapaklı yapmak zorunda kalıyorlar ve O. Bey zaten devam eden ikametine 
güvenerek ülkemize geliyor. Ancak, eskiden aldığı bir vizesinin sahte olduğu düşünüldüğünden ülkeye 
kabul edilmiyor. Geri dönmek istemediği için bize eşi ulaştı. 
07.4.2021 tarihinde kendisiyle görüşebilmek için havalimanına gittik. Havalimanında Türkiye’nin hiçbir 
yerinde olmayan bir uygulama var ve avukatlar müvekkilleriyle görüşmek için izin almak zorunda kalıyor. 
Bu izin mülki idari amirlikten alınıyor. 14.00da görüşme talebimizi iletsek de saatlerce bekledik ancak 
bu izin verilmedi. Bu sırada müvekkil için Nijerya’ya giden uçaktan bilet alındığını ve 08.04.2021'in ilk 
saatlerinde (01.30)da gönderileceğini öğrendik. Kendisini telefonla yönlendirmeye çalıştık. Görüntülü 
arama esnasında bizim de gördüğümüz şekilde uluslararası koruma başvurusunu almayı reddettiler. 
Bunun üzerine İzmir barosuna ulaştık. “ demiştir. Devamında İzmir Barosu tarafından açıklama yapılmış, 
konu kamuoyu ve Meclis gündemine taşındıktan sonra uluslararası koruma başvurusu alınmıştır, 
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görüşme gerçekleştirlebilmiş. 
 

A.Y. ‘nin de o sırada havalimanında tutulduğu ve hukuki yardıma ihtiyacı olduğu için görüşme sağlanmış 
olup “ Y. bey de ülkesinden siyasi nedenlerle kaçmış. Ülkede azınlık olan bir grubun üyesi. …Sonuç itibari 
ile 1 aya yakın süredir kişiler transit bölgede. Ulslarararsı Koruma başvuruları reddedildi. Sebep yok. 
Mülakata davet edilmedik, avukat olarak bizi talep etmiş olmalarına rağmen... 
Ne kadar süre burada olacaklarını sık sık soruyorlar. Buna bizim de bir cevabımız yok cidden. Işıklar 24 
saat açık, sıcak yemek yok, sadece sandviç ve meyve suyu. Temiz hava hakkı hiç yok. Aynı odadan 
çıkamıyorlar. Kısıtlı temizlik ürünü veriliyor, ziyaretçi alınmıyor, valizleri bile verilmedi kendilerine. 
Sindirim sorunları ve cilt sorunları, gözleriyle ilgili sorunlar yaşamaya başladılar. Psikolojik olarak da çok 
zor bir süreçten geçiyorlar. Ağlarken ses kaydı, foto falan alıp yolluyorlar. Tekrar tekrar suç mu işledik, 
bunu neden hak ettik diye soruyorlar... 
Durum kısaca bu şekilde. Dava sürecini takip ediyoruz ama ülke içine alınmaları için yapılabilecek hukuki 
bir süreç yok gibi. Yine de bazı başvurular yapıp dava açmayı deneyeceğiz” 

 
 04.05.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan Z. D.: İsviçre tarafından 

emeklilik hakkının verilmemesi 

“İyi günler. Emeklilik davamız var ayrımcılık yapıyorlar…avukat 4 yıldır oluyor cevap vermedi. Bu 

durumda ne yapabiliriz. 2006 Şubat ayında geldim ve yaşamımı İsviçre Basel kentinde 

sürdürüyorum. 2013 Mayıs ayından beri bir sonuç gelmedi bana. Malulen emeklilik amma bunlar 

yapmadılar. Saygılar arz ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 07.05.2021 tarihinde kendisi ve ailesi ( annesi babası , eşi ve 4 çocuğu) için derneğimize 

telefon yoluyla başvuruda bulunan C. A.(Suriye): Pandemiden dolayı çalışamama ve geçim  

sıkıntısı 

“4 tane çocuğumuz var, annem, babam, ben eşim yaşıyoruz. Sadece annem çalışıyor. Evimiz kira, 700  

TL kira ödüyoruz. Ev kentsel dönüşüme girdi, bayramdan sonra yıkım kararı alındı. Evi boşaltmamız 

isteniyor…” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 04.05.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan M.E.( Suriye):Haksız 

gözaltı. 

Polisin şu an (11.00) kendisini gözaltına almaya geldiğini söyledi. Sosyal medyada paylaştığı bir video 

nedeniyle alındığını ve İzmir Konak güvenlik şubeye götürüleceğini söyleyip avukat talebinde bulundu. 

 
 18.05.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan İ. K.(Gürcistan): Haksız 

gözaltı, ayrımcılık 

“Sizi Beyazıt Yabancılar Şubeden arıyorum. Bugün 11. Gün oldu, nezarethanedeyim. Sokağa çıkma 

yasaklarında sokağa çıktığım için alındım ve para cezası kesildi. Para cezasına itiraz etmiyorum haklılar 

ama neden 11 gündür nezarette tutuluyorum anlamıyorum. Eşcinsel olduğum için buradaki görevliler 

benimle dalga geçiyorlar, “dua et seni dövmedik, başka şeyler yapmadık” diyorlar. Benim yabancı 

kimliğim ve oturma iznim var. Hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulmaya devam ediliyorum. Serbest 

bırakılmam için hukuki destek talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 25.05.2021 tarihinde İran vatandaşları T. K. ve S.G. için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda 

bulunan E.T. Ö: Kimliğine el konulması ve sağlık sigortasını işleme koyamama, tedavi hakkı 

ihlali 

“Merhaba, iyi çalışmalar. Bu anne kızın iltica müracaatları var. Yalova’ya ikamete gönderilmişler, bir 
aydır İstanbul’dalar ve kadın yani anne 5 gün önce kalp krizi geçirdi. Şu an hastanede komada 5 gündür 
suni teneffüsle yaşamakta. Kız Yalova’ya birleşmiş milletlerin sigortasının işlemlerini yapmaya gitti. 
Bugün orada polis kimliğine el koydu ve siz yurtdışı edileceksiniz dediler. Kız her ne kadar anlatmaya 
çalıştıysa da anlamadılar. Ne yapabiliriz öğrenmek için ben sizi aradım ve siz dokümanları gönderin 
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bakalım dediniz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Başka bir şey lazım olursa yazarsınız. İyi  
çalışmalar. 
S. Gç nin Whatsapp mesajı ile gönderdiği bilgiler: 

“2017 yılında ilticada bulunduk. İran’da boşanma hakkı erkekte ve kadın isterse bile boşanamıyor 

erkeğin istemediği süreçte. Biz de annemle buraya sığındık kaçtık. Ve arkadaşımızla buraya geldik ama 

babam annemi ihanet etmekle suçlayıp ona karşı dava açtı ve İran’da taşlama var ama idam olunuyor 

genelde. Bize Yalova’da ikamet verildi. Çalışmak için ve zor durumda olduğumuz için İstanbul’a git gel 

yaptık mecburi bir şekilde. Yalova’da polise yakalanınca barodan bir ücretsiz avukat verdiler ama 

düzgün açıklama yapmadığı için mahkeme süresi geçip kesin karar alıp dosyamızı kapatmışlar ve 

başvurumuzu geri çekmişler. 

Annem 42 yaşında, sinir stresten dolayı kalp krizi geçirip komaya girdi 19 Mayıs’ta ve şu ana kadar 

uyanamadı yoğun bakımda. Ben de sigortasını açmaya Yalova’ya geldiğimde öğrendim, başvurumuz 

geri çekilmiş diye kimliklerimize el koydular ve sözlü olarak deport dediler. 

Ben de avukat tuttum ama sınır dışı tebligatını vermediler. Biz İran’a dönemeyiz, hayati tehlikemiz var. 

Bizim kimsemiz yok, tek çocuğum. Doktorlar da annem bakım hastası olacak diye ihtimal veriyorlar, 

beyin hasar gördüğü için. Yardım edin.” 

 

 27.05.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan R.N.(Suriye): Tehdit,  
şantaj, taciz 

“Bozulan … telefonumu iki gün önce tamir ettirmek için Fatih ilçesinde bulunan teknik servis merkezine 
gittim. Tamir servis merkezi tarafından telefonumda bulunan şahsi bilgilerimi alıp bana sürekli tacizde 
bulunup, kendisiyle iletişime geçmemi istemektedir. Aksi durumda telefonumda bulunan bana ait tüm 
şahsi fotoğraflar ile özel bilgilerimi ifşa edeceği tehdidinde bulunmaktadır. (Cep telefonu tamir servisi 
merkezi A (Suriye uyruklu).Talep: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim olaydan dolayı hakkında davacı 
olduğum kişinin ileride bana sebep olacağı herhangi bir zararın önlenmesi için gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ve talep ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 28.05.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan D. T.(Türkmenistan): 

Hakkında haksız yakalanma kararı çıkması 

“Merhaba, bana sizin derneğinizi uluslararası koruma davası için destek olan Mülteci Hakları 

Merkezinden … Hanım önerdi. Kendimle ilgili size bir link gönderdim, detaylı bilgi var. Dün elime 

mahkeme kararı ile yakalanma kararı iletildi. Benim mahkemeden hiç bir şekilde haberim yoktu, 

çağırılmadım. Şimdi eğer mümkün ise ceza davası için avukat desteğine ihtiyacım var, yardımcı olabilir 

misiniz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 04.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan M. N. A.L.(Suriye): Kimlik 

çıkaramama 

“Yaklaşık 7-8 yıl önce Türkiye’ye geldim. İl Göç İdaresine başvurup yabancı kimlik kartı çıkarttım. 

Geldikten 4 yıl sonra, bir gün arkadaşlarımla dışarı çıktığımızda bir arkadaşım hırsızlık yapmış. 

Kameralardan tespit edildi. Kameralarda zaten benim yapmadığım görülüyordu. O arkadaşım 

tutuklandı, hapse konuldu. Beni de deport ettiler. Deport edildikten bir hafta sonra tekrar Türkiye’ye 

geldim. Çünkü Suriye’de bir hayatım kalmamıştı. Ancak 3,5 yıl olmasına rağmen hala kimlik 

çıkartamadım. İl Göç İdaresine gittiğimde deport kararının üzerinden 5 yıl geçmesi gerektiğini söylediler. 

Ama ben kimliğim olmadığı için ne hastaneye gidebiliyorum ne HES kodu alabiliyorum, dolayısıyla hiçbir 

şey yapamıyorum. Ayrıca Suriye’den pasaport almak için başvuruda bulundum. Pasaportum yakında 

çıkacak. O pasaportla Tükiye’den başka bir ülkeye gidebilir miyim bilmiyorum. Babam Dubai’de yaşıyor, 

onun yanına gitmek istiyorum ama mümkün mü bilmiyorum. Ayrıca ben Türkiye’ye tekrar gelirken 

bacağım kırılmıştı. Ameliyat oldum, bacağıma metal takılmıştı. Onun kontrolüne bile gidemiyorum, 

kimliğim olmadığı için. Talep: Kimlik çıkartabilmem için yardımınızı istiyorum. Ya da en azından HES kodu 

çıkarabilmem için ne yapabilirim bana yol gösterin” şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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 04.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan M. A.( İran): :  İkamet 

iznini uzatamama, dolandırıcılık 

“2 Yıl önce yasal yollarla Türkiye’ye geldim. 1. Yıl kimlik kartım verildi. 1 yılın sonunda ise tekrar başvuru 

yapmam gerekti fakat pandemiden kaynaklı, işlemlere PTT posta yoluyla devam edileceği belirtildi. 

Türkçe’ye çok hâkim olmadığım için Firuze adında bir kadın aracılığıyla başvuru yapmak istedim. Fakat 

bizden para alıp işlemlerimizi tamamlamadı. O süre zarfında eşim 1 yıl İran’da kalmak zorunda kaldı. 1 

yılın sonunda göç idaresine gittiğimde 1 yıldır kaçak olduğum ve İran’a dönmem gerektiği söylendi. Bu 

süre zarfında halen de adıma para cezası gelmektedir. İran’a dönersem orada 6 ay ile 1 yıl arasında 

kalmam gerekiyor. Fakat eşim burada yaşıyor ve tek başına kalabilecek bir durumda değil. Eşim yaklaşık 

9 ay önce Türkiye’ye geldi, ikamet ve kimlik kartı var. İstanbul’da yaşıyoruz. Talep: İkamet belgemin 

uzatılması için yardımınızı talep ediyorum” EK BEYAN (08.06.2021) “Beni dolandıran F. K. hakkında 

şikâyette bulunmak istiyorum. Bu kişi benimle birlikte dört kişiyi dolandırdı. Bizim Türkçeyi yeterince 

bilmememiz ve işlemlerde sıkıntı yaşamamız nedeniyle kendisine başvurmamızı kullandı. Şikâyette 

bulunabilmem için hukuki destek istiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 08.06.2021 tarihinde   derneğimize   gelerek   yazılı   başvuruda   bulunan   S.   S.   H.(İran): 

Dolandırılma 

“İki yıl önce Türkiye’ye turist olarak geldim. Sonra İstanbul’da ikamet kimlik belgesi çıkarttım. Bir yıl  

dolunca ikametimi uzatmak için tekrar göç idaresine başvurmam gerekiyordu. Pandemi nedeniyle 

internet üzerinden başvuru yapmam gerekiyordu. Türkçeyi yeterince bilmediğim için bir arkadaşın 

tavsiyesiyle F. K ile görüştüm. Ona 1.250 TL para verdim. İşlemlerimi yapacağını söyledi. Ancak uzun bir 

süre hiçbir şey yapmamış. 2-3 ay önce PTT ile pasaportumu göç idaresine göndermiş ancak diğer 

evraklar eksikmiş. Bu süreçte, göç idaresine ikamet izni için başvururken kira kontratımın noter onaylı 

örneği de gerekiyordu. Bu kişi, notere gidip onaylı belge hazırlatmış be benim adıma imza atmış. Bundan 

haberim yoktu. Hâlbuki söylese ben gider noterde işlem yaptırırdım. Göç idaresi için vergi dairesine 

ödemeyi daha dün yapmış. Bu hafta kendim tüm belgelerimle göç idaresi başvurumu yapacağım. Ancak 

bu kişi benden başka insanları da dolandırmış. Gayrı resmi bir şekilde çalışıyor ve insanların paralarını 

alıyor. Talep: F. K hakkında şikâyette bulunmak istiyorum. Hukuki destek istiyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 
 09.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek Suriye uyruklu eşi ve kızı Z.A. için yazılı başvuruda 

bulunan S. B.: Kimlik belgesinin verilmemesi 

“Eşim 2012’de Türkiye’ye geldi. O tarihte evlendik. 2013 Kasım ayında da kızımız Z. doğdu. Eşime ait 

bekârlık belgesini Suriye’den getirtemediğimiz için resmi evlilik yapamadık. Nüfusta kızımı üzerime kayıt 

ettiremedim. İkisinin de Türkiye’de ikameti yok. Bu nedenle kızımı kaydettiremiyorum, hastaneye 

götüremiyorum. Talep: Kimlik ve ikamet belgesi için yardımınızı talep ediyorum” şeklinde beyanda  

bulunmuştur. 

 
 09.06.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan A. A. ( Suriye): İsmi 

belgelere yanlış yazıldığından dolayı ikamet izni alamama 

“Benim adım M. A., Suriye vatandaşıyım. Savaştan dolayı Türkiye’ye göçtüm. İlk girişim 2015’di. Atatürk 
Havalimanından giriş yaptım. Ablam ile birlikte yaşıyorduk. İki sene sonra Edirne’de yakalandım Türk 
polisi tarafından. Kimliğim olmadığı için sınır dışı bırakıldım Elbap kapısından. Yalnız Edirne’deyken 
karakolda tutanak yazılıyordu. Memur bey yanlış duydu benim adımı, M. A. olarak sınır dışı bırakıldım… 
Ben o arada ifade veremedim, Türkçe dilim olmadığından dolayı. Tekrar Türkiye’ye giriş yaptım. Fakat 
yasal olarak değildir, sınırdan koşarak girdim. 1 yıl sonra Manisa’daki göç idaresi benden başvuru 
bulundu kimlik almak için. Ancak benim pasaporttaki adım M. A.. Parmak izi verdikten sonra benim 
eski yanlış yazılan adım çıktı... Memur önünde o zaman içeri atıldım. İki ay kaldım. Avukat vekâletim 
vardı ama hiçbir avantajı olmadı. Yine sınır dışı bırakıldım. Tekrardan giriş yaptım, yasal değildi, sınıra 
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koşarak. İdlib’de kalamadım, rejim altında. Bir de sedef hastayım, tedavi görmeliyim, bu da İdlib’de 
bulunmaz bir tedavi tarzı. Lütfen bana mümkün mertebeyle yardımcı olur musunuz” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 

 

 16.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan A.H.(Suriye): Kimlik 

çıkaramama 

“2013’de kaçak yolla geldim. Urfa ikametine kimlik çıkardım, daha sonra İstanbul’a taşındım ve 

ikametimi buraya aldırdım. 2016’da evlendim. Annem babam abim hepsi burada İstanbul’da yaşıyorlar. 

2016 yılında Suriye de kalan ablam boşanmıştı. Onu ailemizin yanına getirmek için, ben evlendikten 2 

ay sonra Suriye’de gitmek istedim. Hatay’da bana bir belge imzalatıp sonra gitmeme izin verdiler. 

Ablamı almaya Halep’e gittiğimde rejim askerleri vardı. Halep’ten 4 ay çıkamadık. Gittikten 4 ay sonra 

Türkiye’ye gelmek istedik. Ablamın geçmesine izin verdiler ve ona kimlik verdiler. Ama benim geçişime 

izin vermediler. Sonra kaçak olarak geldim. İstanbul’da Şişli’de kimlik çıkardım. 2018 yılında kızımız 

doğdu, onun kimliğini çıkarmaya gittiğimde kızıma kimlik verildi ancak benim kimliğimi aldılar. Daha 

sonra birkaç kez Beyazıt’a gidip başvuruda bulundum ama “sen Suriye’ye gitmişsin” diyerek reddettiler. 

Eşimle resmi nikâhımız yok. Ablamın sorununu çözdükten sonra eşimle nikâh yapacaktık. Ama kimliğim 

alındığı için şu an nikâh da yapamıyoruz. Talep: Kimlik çıkarabilmeme için yardım talep ediyorum” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 16.06.2021 tarihinde derneğimizi telefonla arayarak Afganistan uyruklu kendisi ve İ.H. için 

başvuruda bulunan A. T.: Haksız gözaltı, kötü muamele, darp 

Kendisinin ve İ. H.’nin dün (15.06.2021) saat … civarında çalıştıkları İ. H.nin babasına ait Berber 

dükkânından, yine aynı dükkânda çalışan M. M.’nin daha önce bir kavgaya karışması ve sonrasında 

kaçtığı için nerede olduğunun bilinmemesi gerekçesi ile gözaltına alındıklarını, Zeytinburnu Adliyesinin 

yanındaki karakola götürüldüklerini, polislerin onlara, M. M.’nin yerini sorduklarını, kendilerinin de M. 

nin nerede olduğunu bilmediklerini söylediklerini ifade etti. Devamında gözaltına alınıp götürülürken İ. 

H. darp edilmiş ve karakolda da darp edilmeye devam edilmiş. Gece saat 23.30 civarı başvurucu A. T. 

herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakılmış, İ. H. İse halen karakolda tutuluyormuş. İ. H.’nin 

Türkçesi, kendisini ifade etmeye yeterli olmayacak kadar az düzeyde. Hukuki destek istiyor. 

 
 17.06.2021 tarihinde derneğimize kendisi ve çocukları için (2 çocuk) telefon yoluyla 

başvuruda bulunan D. M.( Suriye): Kimlik belgesi çıkaramama, bu nedenle eğitim ve sağlık 

hakkına erişememe. 

“ 5 yıldır İstanbul’da yaşıyoruz. Kocam bir süre önce öldü ve çocuklarım yetim kaldı. Geçici kimlikle ilgili 

bir sorunumuz var. Sizden bana hukuki yardımda bulunmanızı rica ediyorum. Yetim çocuklarımın 

durumları pek iyi değil. Eğitimsiz kaldılar ve sağlık merkezlerinde aşı olamıyorlar.” … şeklinde beyanda 

bulunmuştur. Telefon mesajlarında; daha önce göç idaresine başvurduğunu ama cevap gelmediğini 

yazdı. 

 
 17.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek S.A. için yazılı başvuruda bulunan O. A. (Suriye): 

Kıbrıs’tan Türkiye’ye dönememe 

“2016 yılında annem ve kardeşlerimle Türkiye’ye geldik. Babam, bizden 1,5 yıl kadar önce gelmişti. 

Babam, inşaat ve elektrik işlerinde çalışıyordu. Yaklaşık 2,5 yıl önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetine gitti. Oraya gittikten bir ay sonra gemide çalışmaya başlayacaktı. Ancak anlaşamamışlar 

ve Kıbrıs’ta kaldı. İş bulduğu zaman yine inşaatlarda elektrik işleri yapıyor. Giderken buradan aldığı geçici 

koruma kimliğini teslim etmişti. O nedenle kimlik belgesi yok. Kıbrıs’ta pasaportunu yenilemek için Rum 

tarafına geçmiş ve pasaportunu yeniletmiş. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Türkiye’ye, 

yanımıza dönmek istiyor. Ancak hiçbir kimlik belgesi yok, o nedenle dönemiyor. 2,5 yıldır orada kaçak 

durumda olduğu için Türkiye’ye gelmeye çalışırsa, uçak bileti falan alırsa kaçak olduğu ortaya çıkar. 
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Sonra ne olur bilmiyoruz. Yakalanınca Suriye’ye mi gönderilir, ceza mı alır bilmiyoruz. Bir de çok yüksek 

para cezası yazılıyormuş günlük. Talep: babamın Türkiye’ye gelebilmesi için ne yapmamız lazım, bize bir 

yol göstermenizi istiyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 17.06.2021 tarihinde, Edirne Hapishanesinde tutulan M. C ve A.C. için derneğimize telefon  

yoluyla başvuruda bulunan F. L.(Suriye): Haksız tutuklanma 

“Merhaba, iki arkadaşım var, polis silah kaçakçılığından tutuklandı ve bu kişilerden değiller ve hiçbir 

suçları yok. Polis geçen hafta 10/7/2021'de geldi ve onları tutukladı ve şu anda Edirne Cezaevindeler. 

Bu hikâyeyle hiçbir ilgileri yok ama kim olduğunu bilmediğimiz kişilerden biri artık kendilerine ve 

ailelerine iftira atıyor. İçlerinden birinin midesinden ameliyat olduğunu öğrenerek tutuklandıktan iki 

gün sonra ameliyat oldu ama ne yazık ki şu an tutuklu. Umarım bize yardım edebilir ve gerçeği 

gösterebilir ve onları ailelerine iade edebilirseniz acele edin, çünkü durumları çok kötü” şeklinde  

beyanda bulunmuştur. 

 21.06.2021 tarihinde kendisi ve çocuğu için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan 

H. H.(Suriye): İkametinin İstanbul olarak değiştirilmemesili ğitim hakkı ihla, e 

“2012 yılında eşim öldü ve yetim kalan çocuğumla Suriye’deki savaş koşullarında daha fazla 

kalamayacağımdan aynı yıl Türkiye’ye geldim. Gaziantep iline ikamet verildi. Çocuğumla birlikte orada 

yaşıyorduk. Ancak annem ve kız kardeşim İstanbul’da oldukları için biz de 2017 yılında İstanbul’a geldik. 

Annemle birlikte yaşıyorduk ancak o da vefat etti. Oğlum burada okula başladı, şu an 3. Sınıf öğrencisi. 

Pandemiden önce temizlik işine giderek geçimimizi sağlıyordum. Şimdi o imkânım yok. Kız kardeşim ve 

ailesi bana destek oluyor. Daha önce, ikametimin İstanbul’a alınması için başvuruda bulundum, ama 

sonuç alamadım. En son 2 ay önce gittim ikametimin değiştirilmesi için ama yer yok deyip reddettiler. 

Benim tekrar Gaziantep’e gitme durumum yok. Hem orada kimsem yok, burada akrabalarım bana 

destek oluyor. Hem de çocuğum burada okula başladı, okuluna alıştı. Gaziantep’e gidersek eğitim 

düzeni bozulur. İkametimizin İstanbul’a alınması için bize yardımcı olun” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 21.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan S. Foroughi(İran): 

Dolandırılma 

“Merhaba, size anlattığım gibi F. ile Atakan veya Atacan adında bir adam tarafından bir süre 

mahallemizde olduklarını öğrendim ama bir süre sonra dükkânını değiştirdiler ve Kadıköy’e taşındılar, 

tabi ki dedikleri gibi başka dükkân da var, Maltepe'de. Kısacası böyle, benim arkadaşımın vize 

başvurusunu yaptıkları bir süre sonra onlara güvendim ve bu güvene göre geçen yıl kimlik kartımı 

uzatma zamanı geldiğinde randevu başvurusu ve sigorta yaptırmak için onlarla iletişime geçtim. 

(25/12/2019 tarihinde). Bu iş için benden 300TL aldı. Sonra göç idaresinden randevum için sms aldım 

ve tarih 31/03/2020 idi ama maalesef pandemi nedeniyle göç idaresi kapandı ve evraklarımı vermek 

için başka bir randevu verdiler (bu tarih 18/06/2020). Bu yüzden biraz daha beklemek zorunda kaldım. 

Ama bu tarihe yaklaştıktan sonra göç başvurularının değiştiğini ve evraklarımızı postalamak zorunda 

kaldıklarını öğrendim. Firuze ile tekrar iletişime geçtim çünkü gönderim şeklini ve şartlarını bilmiyordum 

ve belgelerimin benim için gönderilmesini istedim. İşimin bu aşaması için yine benden yaklaşık 1200 TL 

aldı ve bu bedelin, dediği gibi, kira kontratım, noter, sağlık belgesi, vergi ödemeleri ve biraz da ücreti 

içindi. Tüm belgelerimi belirtilen ücretle teslim ettim ama ne yazık ki kimlik kartımla ilgili göç 

idaresinden herhangi bir arama, mesaj ve bilgi almadım. Firuze'ye bunu her sorduğumda bu durumun 

Corona'dan kaynaklandığını söyledi ve biz hiçbir şey yapamayız beklemelisin, dedi. Ama sonunda yıl 

bitti ve 2020 için kimlik kartı alamadım. Bunun üzerine Firuze tekrar vizem için başvurup yeni bir  

randevu almam gerektiğini söyledi, sonra yine kendisinden yeni bir başvuru ve sigorta talebinde 

bulundum (tarih 13/ 11/2020). Yine kendisine randevum ve sigortam için 250 TL ödedim. Ardından tüm 

belgelerimi artı vergi ve noter fiyatları ve ev kira sözleşmemin Noterini ve 2021 tüm ihtiyaçları için ona 

toplan 1250 TL ödediğim ücretini verdim. Sonra tekrar beklemeye karar verdim ama kimlik kartlarının 
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en geç 90 gün içinde alınacağını söyleyen yasayı biliyorum ve göç İdaresi bu yıl göreve başladığı için 

kimlik sürecimi takip etmek için birkaç kez 157'yi aradım ama bir sonuca ulaşamadım. Sonunda 5 ay 

bekledikten sonra 157'yi arayarak bizzat göç idaresine gitmemiz istendi. Bu yüzden tüm bu işlemleri 

Firuzeh ile yapan diğer arkadaşlarımla birlikte oraya gittim. (M. A., M. P., S.S.). Ayrıca günlerce oraya 

gitmemiz gerekti ve saatlerce uzun sıralarda bekledik ama sonunda il göç idaresinde postaladığım 

paketi açtıklarında en önemli belgelerimin pakette olmadığını öğrendik (evimin noter kira ve vergi 

ödemelerimin makbuzları). Şok oldum, arkadaşlarımı aradım ve sorunumu anlattım ve kaç gün sonra, 

yayınlanan tüm belgelerimizin aynı sorunu olduğunu anladık. Firuze'yi aradık ve sebebini sorduk, önce  

kabul etmedi ama pazarlık ve konuşma ile onu evraklarımızı göndermeye ikna edebildik. Teslim ettikten 

sonra dosyalarımızı tamamlamak için tekrar il göç idaresine gittik ve işlerimizi bitirdik. Ancak 2 hafta  

sonra dosyamda eksik belgeler olduğuna dair bir sms aldım. 15/06/2021 tarihinde tekrar İl Göç 

İdaresine gittim ve bana 150 Dolar ceza yazdıklarını öğrendim ama nedenini bilmiyordum. Bu cezanın 

sebebini bulmak için tüm çabama rağmen net bir sebep bulamadım ve ödemek zorunda kaldım. Ama 

İl Göç İdaresindeki bir personele durumumu anlattım, anladım ki geçen senenin vergi bedelini devlete 

ödemediği için benim adıma bu cezayı yazmışlar ve görünüşe göre burada kaçak biri gibi kalmışım. Ben 

bundan habersizdim ve il göç idaresi de bir şey bildirmemiş. Parayı verdiğim kişinin geçen sene (bu 

seneki gibi) yatırmadığını öğrendim. Bu hareketi dolandırıcılık ve hırsızlıktır. Şimdi dolandırıcılığından 

kaynaklanan 150 Dolarlık istenmeyen ceza ve dosyamı tamamlamak için bunca gün göç idaresine 

gitmem için tüm nakliye masraflarım ve ödediğim 1200 TL bedeli de dâhil tüm bu zararları talep  

ediyorum. Geçen yıl başvuru sürecim için hepsini yemiş gibi görünüyor. 

Bu sorunu yasallaştıracağımızı öğrendikten sonra, şikâyet edip bu sorunu takip edersek bize sorun 

çıkaracağı konusunda bizi tehdit etti, tüm sesli masajları mevcut. Umarım tüm yazılarımı anlarsınız, kötü 

Türkçem için tekrar özür dilerim.Şuan bu yazılara göre bu kişiye karşı bir dilekçe istiyorum, daha fazla  

bilgi isterseniz size yazarım. Çok teşekkür ederim, bekliyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 22.06.2021 tarihinde eşi H.H. ile eşinin çocukları Ö.H., A.H. ve A.H. ve toplam 21 kişi için 

derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan A. H. ( Azerbaycan) : Geri gönderme 

merkezinde kötü koşullar, açlık grevi 

Eşi Hadice Hasanova yasa dışı yollardan Türkiye’ye geldiği için Kırklareli Geri Gönderme Merkezinde 

tutulduğunu söyledi. Eşinin, eşinin çocuklarının ve oradaki başka kadınlardan oluşan 21 kişilik bir 

grubun kötü koşullar nedeniyle 3 gündür açlık grevinde olduğunu söyledi. Çocuklara yemek isterlerse 

kendilerinin de yediği düşünüleceğinden çocukların da açlık grevine dâhil edildiğini söyledi. 

Çocuklardan Ö. H. 8 yaşında, A. H. 5 yaşında, A. H. 4 yaşında olduğunu ifade etti. Açlık grevindeki  

grubun, sorunlarını anlatan bir mektup hazırladığını, insan haklarından birisi gelirse bu mektubu 

vereceklerini ve eğer sorunları insan hakları tarafından dinlenirse açlık grevini sonlandırabileceklerini 

söyledi. Ancak görevlilerin baskı yaptığını ve mektubu kendilerine vermelerini istediğini, eğer gidilip 

görüşülmezse görevlilerin mektubu alacağını, kimseye seslerini duyuramayacaklarını ve açlık grevinin 

de boşa gideceğini söyledi. Eşinin ve diğer kadınların çocuklarını aç bırakmayı göze aldıklarına göre  

orada ciddi bir sorun yaşanmış olması gerektiğini ve bunun üzerine bu yola başvurduklarını 

düşündüğünü belirtti. Acilen bir heyetin gitmesi talebinde bulundu. 

 
 24.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek İngilizce yazılı başvuruda bulunan 

G.A…T.(Kamerun): Haksız yere kimliğine el konulması ve deport kararı çıkması, eğitim 

hayatının haksız yere sekteye uğratılması 

“Davamı size onur ve saygı ile sunuyorum. Benim ismim G. İstanbul Aydın Üniversitesinde MBA 

öğrencisiyim ve ayrıca Notting Hill College Şişli’de (İngilizce Öğretmen Okulu) öğrenciyim. 

İlk olarak bir ay önce hiçbir somut açıklama yapılmadan öğrenci ikamet iznim iptal edildi. Hiçbir şey 

bilmediğim bir suçtan haksız yere tutuklandım, gözaltına alındım ve hapse atıldım. Polis memuruna 
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öğrenci olduğumu ve suçlamada masum olduğumu kanıtlandıktan sonra bile. 21 Mayıs 2021'de polisler, 

çalıştığım deterjan ve diğer ev temizlik kimyasalları üreten fabrikaya geldi. Sadece 2 gündür 

çalışıyordum, okurken kendime bakmak için ve akademik programlarımı finanse etmek için işe girdim. 

Çünkü sponsorum bir kaza geçirdi. Fabrikaya girdikten sonra polis bizden işi durdurmamızı istedi ve 

bunun için tutuklandık, fabrika başka birinin markalı ürününü taklit etmekle suçlandı, ben çalışma 

tarzından haberdar değildim. Fabrikadan Esenyurt Kıraç karakoluna götürüldüm, orada ifademi verdim 

ve birkaç saat sonra 2 gece kalacağım Esenyurt Osmangazi karakoluna sevk edildim. Daha sonra bir 

hafta tutuklu kaldığım Pendik karakoluna götürüldüm ve sonunda İstanbul'dan sınır dışı edildim ve 

orada bir hafta tutuklu kaldım ve 4 Haziran 2021'de serbest bırakıldım. Serbest bırakıldığım gibi 

Çanakkale'den zararlı ürün üretmek ve çalışma izni olmadan çalışmak ile suçlandım ve İstanbul'a 

girmeme ve Kamerun'a sınır dışı etme kararı verildi. Bütün bu kararlar ben bir hâkim karşısına çıkmadan 

alındı. Bu nedenle insan hakları derneğine benim tarafımda durmasını ve eğitimimi tamamlamam için 

haklarımın geri verilmesini rica ediyorum. 

İkinci olarak, İstanbul A. Üniversitesi'ne gittim bir öğrenci belgesi almak için, hâkime beni tüm 

suçlamalardan tahliye etmesini ve MBA'imi ve Notting Hill College İstanbul'daki tatil programımı 

bitirmeme izin vermesini rica etmek için kullanmak istiyordum. Belgeyi vermediler çünkü İstanbul Aydın 

Üniversitesi'ne göre görevden alınmış ve sınır dışı edilmiştim. Bu arada İstanbul Aydın Üniversitesi, 

Rektör Yardımcısı aracılığıyla, uluslararası ofisin şefi Sayın H.'a MBA programımı bitirmem için bana 

fazladan bir dönem verme talimatı verdi. Bu andan itibaren birkaç kez H. Bey'in ofisine gittim ve bana 

problemleri düzeltme sözü verdi karşılıksız bir şekilde sadece ücretini ödeyecektim, 1870 TL istediler 

ben de 500 TL’sini ödedim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin vaadi şu sebeplerden oldu, ikinci 

dönemimde sponsorum bir kaza geçirip neredeyse hayatını kaybettiği için derslerimi alamadım ve 

sponsorumun sağlık raporu, resimlerden oluşan tüm delilleri ile dilekçe yazdım: kaza anı, nasıl 

hastaneye kaldırıldığını gösteren resimler ve yaralarının izlerini gösteren video ve onun benim 

sponsorum olduğunu kanıtlayan. Tüm kanıtları üniversiteye gösterdim sponsorumun fiziksel, finansal 

olarak nasıl etkilediğini göstermek için ve dolayısıyla MBA kurslarımı da etkilediğini anlatmak için 

kullandım. Çünkü sponsorum ikinci taksitimi finanse edemedi, bu dikkate alınmadı ve bu bir ihlal  

oluşturdu: Madde 10.1, İstanbul A. Üniversitesi tarafından öğrenime ara verilmesi. İkincisi, biz online 

sınav yazarken bilgisayarım çöktü ve hemen öğretmene şikayet ettim ve o bunu dikkate aldı ve günün 

sonunda dersten kaldım. Üçüncüsü, İstanbul A. Üniversitesi, öğrencinin ek yarıyıl hakkı olan 11.2.C 

maddesine uymamıştır. Bu maddeye göre, bir öğrencinin programını 4 yarıyılda tamamlayamaması 

durumunda, programı tamamlamak için fazladan yarıyıl hakkı vardır. 

Bunun sebebi, Türkiye’de yaşayan biri olarak hakkımı aramanızı istiyorum ve İstanbul A.üniversitesi 

öğrenci hakkımı geri verilmeli, böylece MBA programımı ve İngilizce Öğretmenimi bitirebileyim. O 

yüzden yardımınızı istemek ve aramaktayım. Notting Hill College Şişli İstanbul Türkiye'de eğitim 

programı ve daha önce yapmış olduğum yatırımları güvenli hale getirdim. 

Olumlu bir yanıt almayı dört gözle beklerken, selamlarımı alın. G…” 

 
 28.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek kızı H.G. için yazılı başvuruda bulunan M. 

G(Suriye): ikamet nedeniyle eğitim Hakkı İhlali 

“10 yıl önce Türkiye’ye yasal yollarla geldim. Kahramanmaraş’a ikamet verildi, orada yaşıyorduk. 5 yıl 

önce İstanbul’a geldik. Ayakkabıcıda çalışıyordum ama şu anda iş olmadığından 1 aydır çalışmıyorum. 

Tek çocuğumuz var. Kızım okul yaşına geldi. Ama ikametimiz Kahramanmaraş olduğu için gittiğimiz 

okullar kayıt yapmıyor. Kızım eğitim hayatına başlayamıyor. Talep: Çocuğumun eğitim hakkını elde 

edebilmesi için yardımınızı istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 30.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan V. K.(İran): İzin süresinin 

infaz süresinden düşürülüp düşürülmeyeceği 
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“Hapisteyken pandemiden dolayı zorunlu izne çıkarıldım. Bu sürenin cezamın infazından düşüp 

düşmeyeceğini öğrenmek istiyorum. Talep: Hukuki danışmanlık talep ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 
 07.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan J. A. L.(Vatansız): Kimlik  

çıkartamama, vatandaşlık verilmemesi. 

“Annem Romanya’dan Türkiye’ye gelip babam İ. N. Ö ile resmi nikâh olmadan birliktelik yaşarlar. Bu 

ilişkiden ilk önce ablam İ. C, sonra da ben dünyaya geldik. Bu süreçte ikimize de Türkiye ve Romanya 

vatandaşlığı verilmedi. 3 senedir avukatımız olan S. İ ile yasal sürecimiz ilerlemektedir. Fakat Romanya, 

“çocuklar Romen vatandaşı, size Romen vatandaşı olmadıklarına dair bir belge verememekteyiz” 

demektedir. Türkiye ise, “çocukların Romen vatandaşı olmadığına dair belge olmadan TC vatandaşlığı 

verememekteyiz” dedikleri için süreç devam edememektedir. Avukatımızdan işleyen hukuki süreç 

hakkında yeterli bilgi desteği alamıyoruz. Dosya numarası isteme talebimiz geçiştiriliyor. Süreç hakkında 

yeterli bilgiye sahip değiliz. Talep: Sürecin hukuki takibinin yapılmasını talep ediyorum” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

 

 
 08.07.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. N. 

(Cezayir): Irkçılık 

“Merhaba, Ben M. N., İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim. Bilgisayar Öğretmenliği 3. sınıfta okuyorum. 4 
yıl boyunca Türkiye'de kalıyorum, sadece bir defa "racist" olayı yaşadım ve bu ikinci defa yaşıyorum. 
Program dışı etkinlikler dersinde finalde 70 aldım, sonra bütünlemede projeye 3. etkinliği ekleyip 
hocaya gönderdim. 72 verirseniz geçerim söyledim ama hoca çok kötü ve "racist" ifadeler kullandı. "Ya 
siz dışarıdan gelenler sürekli hocalarla pazarlık halindesiniz, hayırdır ya burası muz cumhuriyeti mi?”. 
Yani biz dışarıdan gelenler nedir yani, ben Cezayir’de doğdum ve orada büyüdüm ve benim dedemin 
dedesi Osmanlı askeriydi, savaştayken ölmüş. Yani hoca böyle bir şey deyince racist bir olay oluyor. Ben 
T.C anayasayı iyi bilmediğim için size sormak ve danışmak istiyorum. İngilizcedeki "racist" kelimesi 
Türkçede ırkçı mı oluyor? Ben anayasayı okuduğumda ırkçılık zaten anayasanın bir parçası. Yani bu  
hocayı şikâyet edemiyorum gibi aklıma geliyor ve hoca haklı gibidir. Bu olay ve bu kelimeleri bir Doç. Dr. 
tarafından duyacağımı hiç beklemezdim ve hoca ben ne kadar kendimi kötü hissettiğimi de bilmiyor. 
Olayın resmini gönderip hocanın ismini gizli tutuyorum. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. İyi 
günler diliyorum, teşekkürler” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 14.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan A. N. (Suriye): Geçici  
Koruma Belgesi verilmemesi , sağlık hakkı ihlali 

“2016 yılında Türkiye’ye geldim. İstanbul ikametinde geçici koruma aldım. 4 ay kaldıktan sonra Suriye’ye 
döndüm. Suriye’de 1 yıl kaldım. 2017 yılında kaçak yollardan Türkiye’ye tekrar geldim. Yeniden geçici 
koruma kimlik belgesi almak istediğimde dolandırıcı bir aracıya denk geldim. Bilgim olmadan benim 
adıma sahte kimlik çıkarılmış. Sahte olduğunu bilmediğim bu kimliği 2 ay kullandım. Sonra Aksaray’da 
polis tarafından yapılan kontrolde kimliğimin sahte olduğu öğrenilmiş ve benden alınmıştır. 01.03.2021 
tarihinde İstanbul İl Göç İdaresi Beyazıt Göç Dairesine yeni geçici koruma kimlik belgesi için başvurdum. 
Ama bugüne kadar herhangi bir cevap almadım. Kimliğim olmadığı için randevu alıp gidip akıbetini 
soramıyorum. Kimliksiz olduğum için ciddi mağduriyet yaşıyorum. Ciddi hastalığım olmasına rağmen 
sağlık hizmetine bu şekilde ulaşamıyorum. Talep: Derneğinizden bu konuda yardım talep ediyorum” 
şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 

 14.07.2021 tarihinde Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde tutulmakta olan Z. Momeni ve eşi ( 

İran) için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan X ; Haksız suçlanma, darp, 

tutuklanma, tehdit altında olma. 

Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği’nden aradığını söyleyen ..; 11 Temmuz günü 
Büyükçekmece’de sokakta tacize ve sözel saldırıya uğrayan İran Azerisi Z. M, kendisine yönelik bu tacize 
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karşı yakında bulunan bir Türk bayrağını eline alarak “siz beni taciz ediyorsunuz, bu bayrak altında 
yaşamayı hak etmiyorsunuz” diye bağırmış. Etraftakiler suçlarını örtmek için kadına saldırınca, bipolar, 
epizod tanısı olan kadın kontrolünü kaybetmiş. Bu arada eşi gelmiş. Çevrede toplananlar ikisine de 
saldırmış, linç etmeye çalışmışlar. Gelen polise, bayrağı yırttı hakaret etti, diyerek şikâyet edilen kadın, 
12 Temmuz günü tutuklanarak Bakırköy Kadın Hapishanesine konulmuş. A Haber, ırkçı bir dille olayı 
vermiş. Kadın ve eşi bu haberler nedeniyle tehdit altında. Avukatı…. 

 

 16.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi ve iki çocuğu için yazılı başvuruda bulunan 

L. R.(Türkmenistan): Erkek şiddeti 
“2013 Haziran ayında imam nikâhlı eşim F. Ç ile evlendik. 2016 yılında ilk çocuğumuz doğdu. 2018  
senesinde ikinci bir çocuğumuz oldu. Her ikisi de kız çocuğu. Evlendiğimizden beri beraber yaşadık. İlk 
hamile olduğum zaman kocamın aslında zaten evli olduğunu, Iğdır’da bir ailesi olduğunu öğrendim. 
Evliliğimiz boyunca ben ve çocuklarımla ilgilenmedi. 6 ay önce tartıştık, bana küfür etti, darp etmeye 
çalıştı. Ondan sonra, eve girip çıktı ama benimle ilişkisini kesti. En son 2 ay önce evden gitti, kendisiyle 

hiç görüşmedim. Ayrıldığından 1 ay sonra çocuklarla görüntülü konuşma yaptı. Çocuklarım sadece 
benim adıma kayıtlı. Çocuklarımın babaları adına kayıt olmasını şimdi istemiyorum. Babaları, çocukları 
yurda vermekle tehdit ediyor. Beni de asılsız iddialarla suçlamakla tehdit ediyor. Kendisiyle ilişkiyi 
bitirdiğim için bana bu tehditleri yapıyor. Çocuklarımla birlikte Türkiye’de yaşamak istiyorum. Şartları 
oluşmuşsa vatandaşlık başvurumu yapmak istiyorum. Talep: Hukuki destek talep ediyorum” şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

 

 26.07.2021 tarihinde Kendisi ve Kırklareli Geri Gönderme Merkezi’nde beraber tutulduğu 

diğer 70 kişi için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Ş ( Rusya) : Kırklareli Geri  

Gönderme Merkezi’nde temel ihtiyaçların karşılanmaması, yemeklerin bozuk olması, sağlığa 

erişim hakkı ihlali, şikâyetlerinin dikkate alınmaması. 

“Bulunduğum Kırklareli Geri Gönderme Merkezinde 71 kişi hepimiz şikâyetçiyiz. Yemekler çok kötü ve 

bozuk geliyor. Çocukların hepsinin yemeklerden dolayı karnı ağrıyor, bulantı, kusma, ateş rahatsızlıkları 

oluyor. 4 gün önce 7 yaşındaki bir erkek çocuk çok hastalandı, kusması ve ateşi vardı. Hastaneye 

götürüldü ve ilaç verildi. Hala ilaç kullanıyor. Burada 41 çocuk var. Çocuklar 1 yaş ile 10 yaş arasında 

değişiyor. Benim de 3 yaşında bir oğlum var. Müdüre defalarca şikâyette bulunduk ama hiçbir şey  

yapmıyor. Zaten çocuk odasını da kapattılar. Memur açmak istiyor ama müdür açılmasına izin vermiyor. 

Yemekler bozuk olduğu için marketten alış veriş yapıyoruz. Ama müdür haftada sadece 1 kez market 

alış verişine izin veriyor. Avukatım yok. Şikâyetlerimizi anlattığımız bir dilekçe hazırladık ve onu size 

vermek istiyoruz. Buraya gelmenizi istiyoruz. 

Burada bulunanların basılarının isimleri şöyle: 

G.S. Tataristan- 5 çocuğu var 

İ.T.- Rusya- 

Y. K.- Rusya- 3 çocuğu var 

Ş.E.- Suriye- 2 çocuğu var 

Z. N.- Rusya- 3 çocuğu var 

N.B.- Rusya- 3 çocuğu var 

N. M.- Özbekistan- 4 çocuğu var 

A. O.- Kazakistan- 4 çocuğu var 

A.Ş.- Kazakistan 

M.R.- Rusya 

Ş. A.- Suriye 

O.M.- Rusya 

B. D.- Rusya- 2 çocuğu var 

H.A.- Libya 

H.H.- Rusya- 3 çocuğu var 

L. H.- Lübnan- 2 çocuğu var 
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A.O.- Kazakistan- 4 çocuğu var 

P. A.- Irak- 1 çocuğu var 

Ş. S.- ırak 

H. K.- Özbekistan” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 26.07.2021 tarihinde kendisi ve 2 çocuğu için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan 

E. Suriye): Erkek(eş) şiddeti Fiziksel ve psikolojik şiddet 

“Benim adım E. , Suriyeliyim ve 2 çocuk annesiyim. Otuz yaşındayım. İstanbul/…’te oturuyorum. Ben 
eşim ile kötü bir hayat yaşıyorum. Bana eziyet ediyor, ihmal ediyor. Birkaç kere bana vurdu. Açıkçası 
benim ruhsal ve fiziksel durumum kötüleşti. O ne bana iyi davranmayı kabul ediyor ne de benimle 
boşanmayı kabul ediyor. Böyle çaresiz bir noktada beni terk etti. Ben de normal bir hayat yaşamak 
istiyorum ama yalnız olduğum için bana yardım edebilecek birilerini bulamıyorum. O da hep diyor ki 

“sen çalışmadığın için ve senin sabit bir maaşın olmadığı için ne hakkını alabilirsin ne çocuklarını 
alabilirsin, hüküm benimle”. Ben onun yüzünden çok düşünüyordum, ben tek bir şey istiyorum, 
çocuklarımla iyi huzurlu bir hayat yaşmak istiyorum. “Hem geçici koruma kimlik belgem hem de aile 
cüzdanımız var. İkamet adresim İstanbul. Boşanmak istiyorum ve bütün haklarımı almak istiyorum. 
Nafakaya talebim de var” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 29.07.2021 tarihinde kendisi ve 5 çocuğu için derneğimize PTT Kargo yoluyla başvuruda  

bulunan M. M. A.(Suriye): Yoksulluğa bağlı sorunlar nedeniyle üçüncü bir ülkeye yerleştirilme 

( uluslararası koruma ) talebi 

“Ben kalp hastasıyım ve 24.09.2020 tarihinde açık kalp ameliyatı geçirdim. Evliyim ve 5 reşit olmayan 
çocuğum var. Hastalığımdan dolayı çalışamıyorum ve çocuklaırm reşit olmadıklarından dolayı 
geçimimizi sağlamak için hiçbir gelir kaynağımız yok. Çocuklarımın geleceklerini sağlamak için Birleşmiş 
Milletler (UNHCR) tarafından sistem üzerinden mülteci olarak üçüncü ülkeye yerleşmek istiyorum. İşte 
bu insani durumdan dolayı bana yardımcı olmanızı ve bizi ailece Birleşmiş Milletler (UNHCR) yoluyla 
üçüncü bir ülkeye yerleşmemiz için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 

 
 29.07.2021 tarihinde abisi K.E. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan B. E.  

(Suriye): Haksız gözaltı, sınırdışı tehdidi 

“Abim K. E. dün saat 2 civarı Kanarya mahallesinde polisler tarafından alınmış. Mehmet Akif Karakoluna 

götürülmüş. Yanında kimliği yoktu o nedenle ben karakola kimliğini götürdüm. Abimin ikameti Bursa. 

Abim evli ve 3 çocukları var. Karakola gittiğimde polislere neden gözaltına alındığını sordum. Bana,  

bilmediklerini, Malatya’dan işlem yapıldığını, önce Anadolu yakasına, oradan da Malatya’ya 

gönderileceğini söylediler. Malatya’da ise ya ikameti olan Bursa’ya gönderilebileceğini veya Suriye’ye 

geri gönderilebileceğini söylediler. T..Bey bizi size yönlendirdi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, bize yardım 

edin” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 10.08.2021 tarihinde eşi R. E. H. ( Suriye) için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan 

F. B.(Suriye): Haksız gözaltı, haksız suçlama, sınırdışı tehdidi. 
“Sizin numaranızı T…Bey’den aldım. Ben Suriye vatandaşıyım ama annem ve babam Urfalı ve 
vatandaşlık başvurum iki ay içinde sonuçlanacak. Eşim de Suriye vatandaşı. Dün, hasta olan bir 
arkadaşını ziyarete gitti. Ancak gittiği evde, hasta arkadaşının eşinin altınları kaybolmuş. Onlar da eşimin 
almış olabileceğini düşünerek polise şikâyet etmişler. Eşim, kendisinin almadığını söylemesine rağmen 
dün gece o evde gözaltına alınmış. Şu anda Esenyurt Karaça Karakolunda gözaltında. Orada parmak 
izlerini almışlar. Parmak izlerinden bir şey çıkmasa bile geri gönderme merkezine götürüleceğini 
söylemişler. Ne yapabiliriz, bize yardımcı olun lütfen” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 18.08.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan S. Z. L. S.(İran): 

Yunanistan tarafından geri itilme, gözaltı, darp, kötü muamele, Türkiye’de barınma hakkı  

ihlali, sağlığa erişim hakkı ihlali, deport tehdidi. 
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“Yedi sekiz senedir Türkiye’de yaşayan mülteciyim. Her türlü zor durumda çalıştım bir parça ekmek için. 

Bel fıtığımdan dolayı, depresyondan dolayı, yaşın ilerlediği için artık çalışamıyorum. Şu anda sınırdan 

geçmek için her tarafım yaralı, kırık ve psikolojim berbat, ruh sağlığım da iyice arttı. Bütün telefon, eşya, 

para, gözlüğümü bile kaybettim. Bir sürü sıkıntılar içindeyim. Eğer kendimi tekrar toparlayabilirsem 

sınırdan geçeceğim. Talep: Tıbbi destek talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Sözlü beyanları: Başvurucu 7 yıldır Türkiye’de. UK başvurusu var ancak sonuçlanmamış.Türkiye’nin 

değişik şehirlerinde bulduğu işlerde çalışarak UK başvurusunun sonuçlanmasını beklemiş. Ekonomik 

zorluklar nedeniyle daha fazla dayanamayıp Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a kaçak yollarla geçmiş. 

Yakalayıp gözaltına almışlar, darp etmişler ve üzerindeki evrak ve kıymetli eşyalarına el koyup geri 

itmişler. İpsala’da jandarma yakalamış. Burada da kötü muameleye maruz kalmış. Bir otobüs şoförü 

İstanbul’a getirmiş. 3 gündür otogarda kalıyormuş. İşi yok, evi yok, parası yok, kimliği yok. Gözaltında 

uğradığı muamele nedeniyle sağlık sorunları var. 

 
 01.09.2021 tarihinde Afganistan vatandaşı çocuk -16 yaş- M.S. için e mail yoluyla derneğimize 

başvuruda bulunan Ş.Y. I. : Yunanistan tarafından geri itilme, Sığınma hakkı ihlali, Geri  

gönderme merkezinde tutulma, sınırdışı tehdidi. 

 

"İsim: M.S. Yaş: 16 ya da 17 yaşında (nüfus kâğıdı olmadığı için tam olarak doğum tarihini bilmiyoruz) 
Doğum yeri: Afganistan, Oturduğu yer: İstanbul, 11 aydan beri Türkiye’de yaşıyor. 
Polisler tarafından, Avrupa’ya gitmek için kaçakçılarla görüşmeye çalışırken komşusuyla beraber 
gözaltına alınıyor. Yunanistan’a gitmek için de girişimde bulundu. Yunan polisleri tarafından yakalandı. 
Kötü muamele/işkence edildi ve Türkiye’ye geri gönderildi. Avrupa’ya gitmeye çalışıyor. 
IHD den beklentimiz: Şu an tutulduğu yer olan Edirne’den salıverilmesi için girişimde bulunmanız ve 
Afganistan’a gönderilmesini engellemeniz. Afganistan’da şu anda kimse güvende değil. Bir yandan 
Amerika’nın Dronlarla sivil halka saldırması diğer yanda Taliban’ın insanları tutuklaması. Kimse için şu  
an Afganistan güvenli bir ülke değil. Babası önceki yönetimin bir çalışanıydı ve bu durum 17 yaşındaki 
bir gencin durumunu daha da öngörülemez hale getiriyor. 
Edirne’de olduğunu söylemiş fakat bunu resmi olarak bilmiyoruz. Bu gencin Edirne’de olup olmadığını 
teyit etmeniz, eğer Edirne’de ise salıverilmesini sağlamanız mümkün mü acaba? Salıverilmesi için hangi 
şartlar gerekli? Şimdiden çok teşekkürler, haberlerinizi bekliyoruz. Bu mailde arkadaşımı cc olarak 
ekledim. Bu genç bu arkadaşımın akrabası. Saygılar” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 02.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan S. D ( Suriye): Yunanistan 

tarafından geri itilme, Türkiye tarafında sınırda görevli askerler tarafından nefret saldırısı,  

kötü muamele, öldürmeye teşebbüs, sığınma hakkı ihlali, yaşam hakkı ihlali ( 3 kişi ) 

 

“24 Ağustos Pazartesiyi Salıya bağlayan gece saat 1 gibi, Türkiye sınırından Yunanistan’a geçtik. Sınır 

güvenlik ekipleri tarafından tutuklandık. Orada saat 11’e kadar hapiste kaldık. Saat 11’de (Salı öğleden 

önce) Yunanistan sınır güvenlik ekipleri bizi Türkiye topraklarına geri gönderdi. 

Orada farklı farklı birden çok grup vardı. Bizim bulunduğumuz grup 55-60 kişiden oluşuyordu. Salı günü 

saat 11 civarında Yunanistan sınır güvenlik ekipleri bizi tekrar geri gönderdikten sonra orada, Türkiye 

toprağında sınır gözlem noktasında bir komutan vardı. Bu komutan bizim grubumuzu aldı, erkekleri bir 

yana, kadınları ve 10 yaş altı çocukları bir yana ayırdı. Kadınları serbest bıraktı. “Siz serbest kalın, 

isterseniz İstanbul’a dönün” dedi. Sonra askerlere emir vererek biz erkekleri beşerli gruplar halinde 

nehre attı. 

Oradaki askerler komutana yalvardılar. Dediler ki “bunları suya attırma, bunlar sonunda canlar, 

insanlar”. Oradaki komutan buna rağmen “atın” dedi ve ekledi “bu askeri bir emirdir”. 

Bizi beşerli şekilde nehre atmaya başladılar (12-14 yaş çocuklar atıldı). Bir asker geldi ve dedi ki, 

“komutanım, bu attığımız kişiler arasından üç kişi hayatını kaybetti”. Komutan şöyle söyledi, “Ölsünler, 

bizim askerlerimiz nasılsa Suriye sınırında ölüyor, bunlar da burada ölsünler”. Bizi nehre atarken 
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komutan bizi videoya çekiyor ve “güle güle” diyor ve gülüyordu. 

Bundan önce iki defa Yunanistan’a geçmeye çalıştık. Birinci defada tutuklandık. Türk komutan ve 

askerler bize yardım ettiler, bize yemek getirdiler, bize sigara getirdiler. Bize araç ayarlayıp İstanbul’a 

gönderdiler. 

Bu olaya biz de şaşırdık kaldık. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Nehre beşer beşer atıldık. Bizim 

gördüğümüz kadarıyla 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan biri Afgan, diğer ikisi Suriyeliydi. Yüzmeyi 

bilenler, becerenler bir şekilde hayatını kurtardı. Kimisi diğer kişilerin yardımları ile nehirden çıktı. 

Nehirden çıktıktan sonra grup olarak oradaki Yunanistan sınır güvenlik noktasına teslim olduk. Orada 4- 

5 saat kaldık. Daha sonra oradaki Yunanistan güvenlik güçleri bizi Türkiye’ye geri gönderdi. Türkiye’ye 

geri gönderilen arkadaşlarımız ile birlikte şöyle bir karar aldık, ölsek bile biz kendimizi tekrar Türk  

jandarmasına teslim etmeyeceğiz. Gerekirse Birleşmiş Milletler noktalarına teslim olacaktık ya da bir 

şekilde Türk jandarmasına teslim olmadan sınırı geçecektik. Gece saat 10’da bizi bıraktılar. Yürüye 

yürüye bir köye geldik sınırda. Orada bir taksi, bir araç ayarlayarak İstanbul’a geldik” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

SÖZLÜ BEYANI: 

24 Yaşında. GKK kimliği var. 5 yıldır Türkiye’de. Kendisi kardeşi ile yaşıyor, ailenin geri kalanı Suriye’de 

yaşıyor. … sitesinde ayakkabı işinde çalışıyormuş. Çalışma izni de varmiş ama Avrupa’ya gideceği için işi 

bırakmış. Bu 3. Denemesi. İlk ikisi de başarısız olmuş. Olay günü 4 kişiyle beraber gitmiş sınıra. A. ile 

Türkiye tarafinda askerler yakalayınca karşılaşmış. 

Olay günü beraberlerindeki çocukları da atmışlar nehire. 9-15 yaş arası arası yaklaşık 10 cocuk. Atarken 

bir asker ağlamaya başlamış ama atmaya devam etmişler. 

Hıristiyan Tunuslu 43 yaşında bir adam, ilk onu atmışlar nehire. Sonra 5’erli gruplar halinde atmışlar. 

Tunuslu ile 2. gün Türkiye tarafinda yakalanınca karşılaşmış. Nereden getirildiğini bilmiyor. 

Bu sırada komutan gülerek fotoğraf çekmiş. 

Sad pek yüzme bilmiyor. Nehre atılınca boğulacakken bir Filistinli ve iki Afgan yardım etmiş ve bu şekilde 

karşı kıyıya çıkabilmiş. Karşıya geçince yine yakalanmışlar. Yunan askerleri pantolonlarını da almış ve 

sabah tekrar parça parça Türkiye’ye geri itmişler yakalananları.Türkiye tarafına geçince Türk askerlerine 

yakalanmamak için üzerlerinde sadece iç çamaşırları ile saklanarak 3 saat yürümüşler ve bir taksi bulup 

İstanbul’a gelmişler. Iİk iki girişim de başarısız olmuş ama o zaman Türk askerlei iyi davranmış. Sigara 

yemek vermişler. İlk defa böyle kötü muamele ile karşılaşmış. 

 
 02.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek başvuruda bulunan A.E.A.(Suriye): Kötü muamele, 

öldürmeye teşebbüs, yaşam hakkı ihlali, kayıp ( 2 Kişi) , sığınma hakkı ihlali -Sınırdaki Türkiyeli 

askeri görevliler 

Yazılı beyanı S.D. nin beyanı ile benzer olduğu için ayrıca rapora alınmamıştır.  

SÖZLÜ BEYANI: 

26 YAŞINDA , evli, Türkiye'de evlenmiş. 2 yaşında bir kızı var ve eşi hamile. GKK kimliği var. B… ikametli. 

İnşaatlarda çalışmış bir süre. parasını ödememişler. İşten çıkarmışlar. Kirasını ödeyememiş. İş 

bulabilmek için İstanbul’a gelmişler. İstanbul’da sünger fabrikasında çalışmış ama çalışma izni 

çıkmamış. İkamet yeri B… olduğu için hastalanınca hastaneye bile gidememişler. Bu yüzden Avrupa’ya 

geçmeye karar vermiş. Ailesini bırakmış kendisi tek başına gidip sonra aile birleşimi ile ailesini de 

Avrupa’ya aldırmayı planlamış. 

Türkiye'de yaşamak zor olduğu için 6 kişilik bir grupla beraber Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek 

için 23 Ağustos pazartesi günü otobüsle Edirne’ye Yunanistan sınırına gitmişler . Ali köy civarından 

tekneyle karşı kıyıya geçmişler. Kendileri dışında iki grup daha görmüşler karşıya geçen. 2-3 saat 

yürümüşler ormanlık alanda, sonra Yunan sınır askerleri onları yakalamış ve gözaltına alıp hapishaneye 

götürmüş. Üzerlerindeki her seye ayakkabıları dahil el koymuşlar. İltica taleplerini almamışlar ve sabah 

saatlerinde plastik bir bota bindirip Türkiye’ye geri göndermişler. Türkiye’ye geçince bir köye doğru 
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yürürlerken sınır askerleri tarafından durdurulmuşlar ve arabaya alınıp bir yere götürülmüşler. 

Daha önce geçiş yapmak isteyenlerin anlatımlarına göre sınır askerleri sigara yemek veriyormuş 

mültecilere, bu yüzden tedirgin olmamışlar. Götürdükleri yerde sohbet etmişler. Bir süre sonra bir 

komutan gelmiş. Komutan gözlük ve maske taktığı için tip tarifi yapamadılar ancak oradaki askeri birliğin 

en yetkili kişisi olduğunu söylüyorlar. Komutan gelince diğer askerler "bu komutan cok aksidir. Sorarsa 

biz hazırlıklarımızı yapıp yine Yunanistan’a geçeceğiz deyin" demişler. 

"İçinizde müslüman olmayan var mı" diye sormuşlar. Tunuslu bir kişi, “ben varım”, demiş. 

Komutan gelince, hakaret ederek bu kişiyi yakasından tutup nehre doğru götürmüş. Sonra tek başına 

geri dönmüs. Herkes çok korkmus bizi de nehre atar diye. Çünkü çoğu yüzme bilmiyormuş. O kişiden 

bir daha haber alamamışlar. Yalvaranlar olmus "allah icin bizi nehre atmayin 4 cocuk var ve yüzme 

bilmiyoruz" demişler. Komutan hakaret etmiş ve “benim allahım yok” demiş. Konutan askerlere 

"hepsini nehre atın, direnen olursa sıkın kafasına" demiş. 

Komutan gidince askerler kendi aralarinda tartışmışlar, atalım atmayalım diye. Sonra 5 er kişi ayırmışlar 

grubu. Mesela 5 uzun boylu kişi gelsin bize yardım etsin demişler önce. Onlari alıp nehre gitmisler. Daha 

sonra yalnız dönmüşler. 

“Biz 6 kişiydik. O karışıklıkta bir baktık 4 kişiyiz. Diğer iki kişiyi başka bir grupla nehre göndermişler. Bu 

2 kişiyi bir daha gormedik. Kayıp oldular” 

Ben tercümanlik yapıyordum. Bu yüzden beni arkaya bırakmışlardı. Arkadaşlarımı götürürlerken "ben 

de gideceğim" dedim. Beni de onlarla beraber nehre soktular. Nehir önce 1 metre derindi sonra 2 metre 

oldu. Biz iyi yüzme bilmiyoruz. Biraz bilenler bilmeyenlere yardım ettik. Bir arkadaşımızı M. D. yi zorla 

karşıya gecirdik. Cok su yuttuk. Yunanistan kıyısına vardığımızda bizden önce gecen iki kişi bize yardim 

etti, sudan cıktık. 

Ama yüruyecek halimiz yoktu. Ayakkabı yok su yok. Biz de Yunanistan sınır askerine teslim olduk. Bizi 

yeniden hapse attılar. Başka insanları da getirdiler sonra. Onlar nehirde boğulanlar olduğunu anlattılar. 

Pantalonlarımıza da el koydular ve bizi iç camaşırları ile saat 21.00 civarı tekrar Turkiye’ye geri ittiler. 

Türkiye’ye gecince gizlice bir köye gidip oradan taksiyle İstanbul’a döndük. 

Türkiye’den nehire atıldığımızda yaklaşık 50 kişi kadardık. Suriyeli, Afgan, Tunus ve Mısır'lı bir kişi vardı. 

Baska gruplar da vardı. 

Mısırlı kişi Avrupada oturumu olduğunu Turkiyeye pasaport ve vize ile yasal yoldan geldiğini, sınırda 

kaybolan oğlunu aramak icin orada olduğunu söylemiş. Karşıya gecmek istememis ama onu da nehire 

itmisler. 

 
 02.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi ve ırkçı saldırıya maruz kalan ve geri itilen 

55 kişi için başvuruda bulunan Y.E.E.i(Suriye) : Kötü muamele, öldürmeye teşebbüs, sığınma 

hakkı ihlali, sınırdaki Türkiyeli askeri görevliler (yaşam hakkı ihlali 3 kişi) 

Yazılı beyanı S.D. nin beyanı ile benzer olduğu için ayrıca rapora alınmamıştır. 

Sözlü beyanına göre; 24 yaşında. GKK kimliği var. 4 yıldır Türkiye’de, bekar. 

Hama’da İngiliz dili ve edebiyatı okuyormuş. Savaş nedeniyle okulu bırakmış. Türkiye’ye gelmiş. Ama 

burada yaşamak için calışması gerekiyor ve bu yüzden okula gidemiyor. Okumak için Avrupa’ya gitmek 

istemiş. “Olay A.’nin anlattığı gibi. Sonuna kadar hep beraberdik.” Olaydan çok etkilenmiş özellikle 

ruhsal olarak ama yardım almak istemiyor. Dışarı çıkarsam yakalar geri gonderirler diyor. 

 
 02.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi ve kayıp iki arkadaşı için başvuruda 

bulunan M. D.( Suriye) : Kötü muamele, öldürmeye teşebbüs, sığınma hakkı ihlali, yaşama  

hakkı ihlali. Kayıp ( Suriye’li Muhammed El Ali ve Muhammed İsmail.) 
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Yazılı beyanı S.D. nin beyanı ile benzer olduğu için ayrıca rapora alınmamıştır. 

Sözlü beyanına göre: 26 yaşında bekar, ailesi Suriye’de. 6 senedir Türkiye’de bulunuyor. GKK kimliği var. 

İkameti Bursa’da. 2 sene kalmış Bursa’da ama bekara ev yok, iş yok diye İstanbul’a gelmis. İstanbul’da 

da iş bulmakta ve yaşamakta zorlanınca Avrupa’ya gitmeye karar vermiş. 

Daha önce 2 kez denemiş gitmeyi ,başaramamış. Bu 3. denemesi. Bundan önce Ocak ayında denemis. 

Yunanistan’da yakalanmış ve her şeyine el.koymuşlar ve bir gece tutup. Türkiye’ye geri itmişler 

Türkiye’deki sınır askerleri iyi davranmışlar. Oradan da İstanbul’a dönmüş. 

23 Ağustos’taki olayda yola 6 arkadaşı ile beraber çıkmışlar. 

Yunanistan’da yakalanınca sınır askerleri onları yüzü koyun yere yatırmış. Başka şiddet 

uygulamamışlar, .ama.her şeylerine el koymuslar ve geri itmişler. 

Türkiye tarafında da hafif şiddet vardı ama nehre attılar. 

"Olayın diger ayrıntıları A.nın anlattığı gibi" dedi. İki arkadaş kayıp. Muhammed El Ali ve Muhammed 

İsmail. 

 
 02.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek oğlu M.İ. için başvuruda bulunan A. İ.(Suriye)  

(tercüman aracılığıyla yaptığı başvurusunda): Sınırdaki Türkiyeli askeri görevliler tarafından  

kayıp, yaşam hakkı ihlali. 

 

“Oğlumun geçici koruma kimliği vardı. 28 yaşında, bekar 170-180 boy ve 80-90 kilo, beyaz tenli siyah 

saçlı ve kahverengi gözlü. 25 Ağustos 2021’de diğerleri (S.D, A.E.A…) ile birlikte Yunanistan geri itmiş. 

Türk askeri yakalayıp Meriç nehrinin kenarına getirmişler. Ama sonraki kargaşada ayırmışlar ve nehre 

atarlarken diğerleri onu görmemiş. Ondan sonra bir daha kendisini görmemişler. Aile olarak biz de hiç 

haber almadık, bulunmasını istiyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 02.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek kayıp M.E. için sözlü başvuruda bulunan A. E. A. ( 

suriye): kayıp 

Mohammad Elali 36 yaşında evli 4 cocuklu. 160-170 cm boy ve 70-80 kg ağırlık. Siyah saçlı esmer. Herkes 

onu Afgan sanıyormuş. Akciger hastası, oksijen kullanıyormuş, başka hastalığı da vardı. Dil altı hapı 

kullanıyordu. 25 Ağustosta nehire atılacaklar arasındaydı. Yüzme bilmiyordu, nehirde akıntıya 

dayanamazdı. Eşi, babası ve çocukları İstanbul’dalar ama korkuyorlar başvuru yapmıyorlar. 

Olayların çok tanığı var ama korkuyorlar konuşmuyorlar. 

 
 08.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan A. A.( Suriye): Kimlik  

verilmemesi, kimlik olmadığı için sağlık , ulaşım ve çalışma hakkından yaralanamamak. 

 

“3 sene önce Türkiye’ye geldim. Annem ve babam Suriye’de kayıptı. Amcam ve halam İstanbul’da 

olduğu için onların yanına geldim. Ancak 18 yaşından küçük olduğum için ikamet ve kimlik başvurum 

kabul edilmedi. Bunun üzerine amcam, vasim olmak için dava açtı. Ancak henüz sonuçlanmadı. Ocak  

ayından itibaren 18 yaşımı geçtim, kimlik almak istiyorum. Kimliğim olmadığı için sağlık, ulaşım, çalışma 

gibi sosyal hizmetlerin hiç birinden faydalanamıyorum. Her an polis beni yakalayıp gönderecek diye 

tedirgin oluyorum. Talep: Akrabalarım İstanbul’da olduğu için mümkünse İstanbul’a, mümkün değilse 

başka bir ile ikametimin verilip kimlik çıkarılması için yardımcı olmanızı istiyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 
 15.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi, 3 çocuğu ve eşi için  yazılı başvuruda 

bulunan M. H. (kızı V. H.’in tercümanlığında(Suriye)): A. S ve beraberindeki 4 kişi tarafından 

kaçırılma, darp, tehdit ve bu nedenle eğitim hakkına erişememe 

 

18.11.2020 tarihinde Yunanistan’a gitmek için bazı kişilerle görüşen babam, 5 kişi tarafından kaçırıldı. 
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Elini, ayağını, gözünü bağlayıp arabanın bagajına koydular. O kişiler kaçırma esnasında madde ve sigara 

kullanıp babama kullandırmaya çalışmışlar. Sonra onu ıssız bir yerde bagajdan çıkarıp kafasına silah, 

boynuna bıçak dayamışlar. “Bize parayı ver yoksa seni öldürürüz” demişler. Babam arabadayken polis 

arabayı durdurup sorular sorarken, babam polis arabasını görünce kendini bagajdan dışarı atıp “bu 

kişiler beni öldürecek” demiş. Bu olay bittikten sonra sürekli bize ölüm tehditleri atmaya başladılar. En 

son attıkları tehdit mesajında ise “seni unuttuğumuzu sanıyorsun ama yanılıyorsun, hesap yakında” 

yazmışlardı. Hepimizin hayatı tehlikede. Ben bu olay yüzünden okulumu bıraktım. Hiç birimiz rahat bir 

şekilde dışarı çıkamıyoruz, hepimiz çok korkuyoruz. Babamın çalınan telefonlarında yeğenlerimin 

resimleri var, onları veya herhangi birimizi kaçırabilirler. Geçen hafta Çarşamba günü savcılığa dilekçe 

verdik. Savcılık, babamı çağırıp görüşeceğini söyledi” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Sözlü beyana göre: 

Aile 7 yıldır Türkiye’de yaşıyor. 2 erkek ve 1 kız çocuk ve anne ile baba var. Ailenin birçok akrabası 

Avusturya’da yaşadığından oraya gitmek istiyorlar. Daha önce ailece Yunanistan’a geçmek istemişler 

ancak Edirne’de yakalanmışlar ve geri dönmüşler. Başvurucu, Yunanistan’a gidebilmek için facebook 

üzerinden kaçakçılarla iletişim kuruyor. Götürmek için belirledikleri gün Plan; İstanbul’daki evinden 

arabayla alıp Edirne’ye götürmek, oradan kamyonla Yunanistan’a geçirmek, oradan da gemiyle İtalya’ya 

geçmek şeklindeymiş. Belirlenen günde bir arabayla 1’i kadın 5 kişi geliyor. Birlikte yola çıkıyorlar. Ancak 

Edirne yerine Sakarya’ya doğru gidiyorlar. Başvurucunun sorması üzerine, oradan da birilerini alacağız, 

diyorlar. Başvurucu, arabadaki diğer kişilerin de kendisi gibi Yunanistan’a gitmeye çalışan kişiler 

olduğunu sanıyor ancak bir süre sonra şüphelenmeye başlıyor. Bunun üzerine arabayı ormana 

sürüyorlar. Başvurucuyu silah ve bıçakla tehdit edip parayı vermesini, hesabının şifresini vermesini 

istiyorlar, darp ediyorlar. Başvurucu vermiyor. Daha sonra yolda arabayı polis çeviriyor ve durduruyor. 

Arabanın plakası sahteymiş. Bu esnada, elleri ve gözleri bağlı olarak bagaja konmuş olan başvurucu polis 

ışıklarını fark edince bagaj kapağını zorlayıp açıyor ve dışarı çıkıyor. Polislere kendisini öldürmek 

istediklerini söylüyor. Polisler şoförü yakalıyor ama diğerleri kaçıyor. Bu olayın mahkemesi devam ediyor 

ve tek tutuklu kişi şoför. Bu kişiler Suriye, Filistin ve başka ülkelerden kişiler. Tutuklanan şoför Suriyeli 

ve 18 yaşında olduğu söyleniyor. Olayın mahkemeye yansıması ve şoförün tutuklanması üzerine, 

şoförün akrabası olduğunu söyleyen … başvurucuyu arayarak şikâyetini geri çekmesini istiyor. 

 
 17.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan M.D(Özbekistan): Kimlik 

verilmemesi ve bu nedenle resmi evlilik yapamama 

  

“25.03.2018 tarihinde Türkiye’ye havayolu ile giriş yaptım. 30 vize süremi geçirdim, kaçak duruma 

düştüm. Bu süreç içerisinde çalıştım ve memleketimdeki 4 çocuğuma para gönderdim. Çünkü 

memleketimde aileme bakamıyordum. Sonra İstanbul’da Faruk Bey ile tanıştım. Evlilik düşündük, 

istedik. Fakat Vizem olmadığı için nikâh yapamıyorum. Geçici TC numarası alabilirsek Faruk Bey ile nikâh 

yapmak amacındayız. Bu durumda ne gibi bir yol izlemeliyiz? Sizden yardım, destek istemekteyiz” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 

 21.09.2021 tarihinde İHD Genel Merkezinin şubemize yönlendirilen mail yoluyla T.A. için  
yaptığı başvuruda İ. A. (Pakistan) : Kayıp – ( hastalık nedeniyle vefat ettiği tespit edildi) 



Sayfa 46 / 80 
Yaşamın Kıyısındakiler- Mültecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu – 2021 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi – 20. 06.2022 

 

“Hi, He did not return from Turkish Airlines 714, 
His ticket date is 04 Spe 2020, My brother is still 
missing, he was offloaded from the Istanbul 
airport due to illness . Turkish airlines replied in 
an email that he was offloaded from the Istanbul 
airport due to illness. Please confirm. where he 
is now, because still no contact with T.Ahmad, we 
are worried from the last few months. last 
contact was in Turkey Hospital after 15 days 
offloaded "Yedikule Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi" My whole Family still worried, please 
let me know, I hope you will help in this matter. 
attachments are: …Thanks” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 
İkinci Mail: (21.09.2021) 
Hi İHD, Respected sir, T.Ahmed … is a 20 year old 
Pakistani citizen. Who boarded to plane from 
Turkey to Pakistan on September 4, 2020 for a 
flight at 8:30 p.m. After the boarding pass was 
done he was offloaded from the plane due to 
illness and admitted to the Yedikule Göğüs 
Hospital Turkey due to critical health conditions. 
Tanveer Ahmed was in touch with his family for 
15 days and that contact also took place while he 
was undergoing treatment at the Yedikule Göğüs 
Hospital Turkey, From September 19, 2020 to till 
now we have not been able to trace him. T. 
Ahmed's photo, birth certificate, ticket etc. are 
attached. He had contacted us through the police 
officer's mobile after 6 to 7 days offloaded. 
Police Office number: …I am waiting your positive 
response about T.A. … attachments are: …. 
Thanks.” 

Türkçe Tercümesi: 
Merhaba İHD, ..T. Ahmed 20 yaşında bir 
Pakistan vatandaşıdır. 4 Eylül 2020’de saat 
20.30’da Türkiye’den Pakistan’a uçağa binen 
kişi, geçiş işlemlerinden sonra, kritik sağlık 
durumu nedeniyle uçaktan indirilip Türkiye 
Yedikule Göğüs Hastanesine yatırıldı. T. Ahmed, 
Yedikule Göğüs Hastanesinde tedavisi ederken 
15 gün boyunca ailesiyle bağlantıdaydı. 19 Eylül 
2020’den sonra izini kaybettik. T. Ahmed’in 
fotoğrafı, doğum belgesi ve bileti ektedir. 
Uçaktan indirildikten 6-7 gün sonra bir polis 
memurunun telefonuyla bizimle iletişime geçti. 
Polis memurunun telefonu: …. T. Ahmed ile ilgili 
olumlu cevabını bekliyorum. Ekler: 1-Hastane 
yatağındaki fotoğrafı. 2-Türk Havayolları bileti. 
3- Doğum belgesi. 4- Kimlik Numarası: …. 
Teşekkürler.” 
Üçüncü Mail: (04.11.2021) 
Hi İHD, Thanks for the info and Help. I am in the 
Pakistan   and   not   can   contact    directly 
with Istanbul Metropolitan Municipality 
Cemeteries Directorate. My request is please 
contact with relevant departments on phone 
call and get the information about pictures if 
they have or graveyard information. I am very 
tankful. Thanks 
Türkçe Tercümesi: 
Merhaba İHD, Bilgi ve yardım için teşekkürler. 
Pakistan'dayım ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile doğrudan 
iletişime geçemiyorum. Talebim lütfen ilgili 
departmanlar ile telefon ile iletişime geçerek, 
varsa resimleri veya mezarlık bilgileri hakkında 
bilgi alınmasıdır. Çok teşekkür ederim. 

 
 

 22.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi , 3 çocuğu ve eşi Afganistan uyruklu F. A. F. 
İçin başvuruda bulunan K. F ( Ukrayna) : Ukrayna vizesi verilmemesi. 

 
Kendisinin Ukrayna vatandaşı olduğunu ve Afganistan’da 15 yıl boyunca çalıştığını, Afganistan’da Kabul 

Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğunu ve bir Amerikan firmasında çalıştığını, Oradayken 

Afganistan vatandaşı bir kadınla evlendiğini ve üç çocuklarının olduğunu, çocukların da kendisi gibi 

Ukrayna vatandaşı olduğunu ancak koşulların kötüleşmesi üzerine Mart 2021’de kendisinin Türkiye’ye 

geldiğini, birkaç ay önce de eşi ve çocuklarını buraya getirdiğini , Kendisi Türkçe bilmediği ve yalnızca 

turist vizesi olduğu için Türkiye’de çalışamadığını ve ailesinin geçimini sağlayamadıklarını , Bu nedenle 

kendi ülkesine Ukrayna’ya gitmek istediklerini ancak eşi Afganistan vatandaşı olduğu için ona vize  

almaları gerektiğini , Eşinin vize işlemleri için Ukrayna Konsolosluğuna başvurduklarını ancak 

başvurularının ertesi günü hemen reddedildiğini , Türkiye’de kalma, yaşama imkânları olmadığını, eşine 

vize alamadıkları için de ne yapabileceklerini bilmediklerini söyledi. Bu konuda derneğimizden yardım 

talep etti. 
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 22.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek Suriye vatandaşı eşi E. M. K.A. ve iki kızı için  

başvuruda bulunan M. T. L. ( suriye): Nüfus kayıtlarındaki tutarsızlıklar nedeniyle Ailesini  

kendi üzerine kaydettirememesi ve Türkiye’ye getirememesi. 

 

“Doğuştan Türk ve Suriye vatandaşıyım (çift vatandaşım). 2015 yılından beri Türkiye’de yaşamaktayım. 

Türkiye ve Suriye’deki kimlik bilgilerindeki tutarsızlıktan dolayı eşimi ve iki kızımı Türkiye’ye 

getiremiyorum. Konu ile ilgili halen süren davam vardır. Ciddi sağlık sorunlarımdan dolayı bakıma 

ihtiyacım var, bu nedenle bir an önce ailemle bir araya gelmek istemekteyim. Talep: Hukuki destek talep 

ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 22.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan M. A. (Suriye): İnsani 

ikamet talebi 

 

“2015’de Türkiye’ye geldim. 2017’den bu yana üniversitede okuyorum. 2015’de ikamet veya kimlik 

almadım. 09.03.2021 tarihinde insani ikamet başvurusunda bulundum, başvuru numarası …. 6 ay 

olmasına rağmen halen cevap gelmedi. Babam Dr. T. L. 70 yaşındadır. Son iki ay sağlık sorunları oldu ve 

artık çalışamayabilir. Bunun için benim çalışmam lazım ama kimliğim olmadığı için ben de 

çalışamıyorum. Talep: İkamet iznimi çabuklaştırmak için yardım talep ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

 22.09.2021 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı R. N. N. İçin derneğimize 

telefon yoluyla başvuruda bulunan A: Gözaltı, nerede olduğunu bulamama . 

 
“My friend is a congolese and a Turkish resident. 

On September 20, She was on airport going to 

Togo/Lome. When she waiting for her flight she was 

scammed by a man on airport that promised her 

to go in Germany with someone else passport. 

She was intercepted by immigration agent and 

they arrested her since yesterday. She slept at 

police near airport yesterday and they bring her 

today in (T.C. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü). 

They didn’t listen to her to understand what 

happened. Now they are going with her to jail. 

I want your help please. I’m ready to pu a ticket 

for her to return in Congo. Please help me. 

She is pregnant, please help her” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

Türkçe Tercümesi: “Arkadaşım Kongolu ve 

Türkiye’de ikamet ediyor. 20 Eylül’de 

Togo’ya gitmek üzere havalimanındaydı. 

Uçağını beklerken, kendisini başkasının 

pasaportuyla Almanya’ya 

gönderebileceğini söyleyen bir adam 

tarafından dolandırıldı. Dün göçmenlik 

görevlileri tarafından tutuklandı. Gece 

havalimanı yakınındaki bir polis merkezinde 

kaldı ve bugün İl Göç İdaresine getirdiler.  

Onu dinlemediler, ne olduğuyla 

ilgilenmediler. Şimdi hapishaneye 

gidiyorlar. Yardımınızı istiyorum. Onun 

Kongo’ya geri dönüş biletini karşılamaya 

hazırım. Lütfen bana yardım edin. O hamile, 

lütfen yardım edin.” 

 

 
 22.09.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan T.i M. (Brezilya): Haksız 

gözaltı, darp, şiddet, hakaret, sınırdışı 
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“Birinci Mail: Good Afternoon. My name is T.M.. 

I’m from Brazil and I’m send this email because I 

want complain about something that happened 

with me in Istanbul Turkey last week. I was in 

such club with my friend for drinks and the police 

come the waiter pulled my arm without my 

permission and led me to an upstairs room.The 

police asked me for my passport and I gave my 

Turkish ID and then police bring me to police 

station and say to me about deportation.The 

police attacked me, two police officers threw me 

on the ground and jumped on my body and put 

handcuffs     very     tight     on     my      wrists. 

The police accused me of prostitution because I 

was   at   a   club   in   istanbul   with   my   friend. 

I was the victim of a great injustice by the police 

and I am also a victim of physical aggression by 

the Turkish police” 

 
İkinci Mail: Unfortunately I’m not in Istanbul any 

more, I’m in Dubai in the moment because they 

deport me from Turkey for such crime that not 

was doing. I was in such club in aksaray that I 

can’t remember the name now with my friend for 

drink and we was looking for a girl for meet. I 

can’t give you many details because this is very  

personal and I can’t expose my friend. So the 

police come and club and take my is and arrest 

me and brought me to some police station that 

they treated me very bad there. They also bring 

me to hospital to do exams without my 

permission, after all thiis situation they brought 

to police station in Aksaray and let me there for 3 

days without any shower. 

After aksaray police station they brought me to 
another police station that I can’t remember the 
name, they took my mobile and brought to jail 
that the toilet was full of shit, and the place is too 
dirty. After in the morning they take me and bring 
to silivri prison and not allow me to have my 
mobile. I cried too much because they accused 
me for prostitution in Istanbul without any 
proves. 
I will send you the pictures of my hands. Please 

answer my message .Because I want justice If 

don’t answer I will post everything in Instagram. 

Birinci Mail Türkçe Tercümesi: İyi günler, adım 

T.M. Brezilyalıyım ve size bu maili, geçen hafta 

Türkiye İstanbul’da başıma gelen bir olayı 

şikâyet etmek istediğim için yazdım. 

Arkadaşımla bir şeyler içmek için bir 

kulüpteydim ve polis geldi. Garson kolumu 

iznim olmadan çekti ve beni üst kattaki bir 

odaya götürdü. Polis pasaportumu istedi, ben 

Türkiye kimliğimi verdim. Polis beni karakola 

getirdi ve sınırdışı edileceğimi söyledi. Polis 

bana saldırdı, iki polis beni yere attı ve 

vücudumun üzerine atlayıp bileklerime çok 

sıkı kelepçeler taktılar. İstanbul’da 

arkadaşımla bir kulüpte olduğum için polis 

beni fuhuş yapmakla suçladı. Polisin büyük bir 

haksızlığının kurbanı oldum ve Türk Polisinin 

fiziksel saldırısına maruz kaldım. 

”İkinci Mail Türkçe Tercümesi: Maalesef artık 
İstanbul’da değilim, şu an Dubai’deyim çünkü 
beni böyle işlemediğim bir suçtan dolayı 
Türkiye’den sınırdışı ettiler. Aksaray’da bir 
arkadaşımla adını hatırlamadığım bir 
kulüpteydik    ve    buluşmak    için    bir    kızı 
bekliyorduk. Size çok detayı veremiyorum 
çünkü çok kişisel ve arkadaşımı ifşa edemem. 
Sonra kulübe polis geldi, beni tutuklayarak bir 
polis karakoluna götürdüler ve orada bana çok 
kötü davrandılar. 
Beni, muayene edilmek üzere, iznim olmadan 

hastaneye de götürdüler. Bunlardan sonra 

beni Aksaray Polis Karakoluna götürüp beni 3 

gün duş almadan orada bıraktılar. 

Aksaray’dan sonra beni, adını hatırlamadığım 

başka bir karakola götürdüler. Telefonumu 

aldılar ve beni, tuvaleti ve her yeri çok pis olan 

hapishaneye koydular. Sabahtan sonra beni 

alıp Silivri Hapishanesine getirdiler, 

telefonumu almama izin vermediler. Hiçbir 

kanıt olmadan beni fuhuşla suçladıkları için 

çok ağladım. 

Lütfen mesajımı cevaplayın. Çünkü 
cevaplamazsanız her şeyi instagrama 
koyacağım. 
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 01.10.2021 tarihinde Kendisi, eşi ve üç çocuğu için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda 

bulunan H. M. D.(Suriye): Tehdit, taciz, ırkçı saldırılar 

 
“Ben H. M.D. … halkımın özgür ve onurlu bir yaşam sürme ve fanatik bir doğu toplumunda bir kadın 
olarak özgürlüğümü elde etme hakkına olan inancımla başlangıcından itibaren katıldım. … bir çatışma 
çıktı ve ailemle birlikte Türkiye'ye başvurmak zorunda kaldım. (Kocası ve çocukları) …için. Hemşerilerimi 
cehaletten ve geri kalmışlıktan kurtarmak için geçici eğitim okullarında çalıştım. 
Ne yazık ki çocuklarım ve ben ırkçı durumlara maruz kalmaya başladık, bu da büyük oğlumun 
ortaöğrenimini tamamlamamasına, depresyona, hüsrana ve izolasyona uğramasına neden oldu. Artık 
çocuklarım ortada zorbalık durumlarına maruz kaldığı için acı çekiyorum. …Faaliyetim nedeniyle taciz  
ve tehdit edildim, bunlardan en tehlikelisi, Suriye şebihasının oğlumun kafasına vurmasıydı. Ve 
faaliyetlerime devam ettiğim ve bu suç rejimine karşı çalıştığım için Namusun dokunulmaz bir sınır 
olduğunu ve ona verilecek herhangi bir zararın cinayet anlamına geldiğini düşünen muhafazakâr doğu 
toplumundan bir kadın olarak beni itibarsızlaştırmak için bir komplo kurdular. Bu komplo yüzünden  
faaliyetimi durdurdum ve şimdi intihar etmeme neden olabilecek psikolojik baskılar yaşıyorum…. 
İkinci Maili: … Üç çocuğum var. Benim üç oğlum, 18 yaşındaki dokuzuncu sınıfa kadar okudu. ırkçı 
saldırılara maruz kaldı ve bu yüzden okulu bıraktı. 14 yaşındaki. Ortaokulda okuyor. siyasi faaliyetlerim 
nedeniyle kendisini dövdüklerini söyleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından başından dövüldü. 13 
yaşındaki, ortaokulda okuyor. Beni tehdit eden ve itibarımı zedeleyenler Türkiye dışında yaşıyor. 
Suriye'de yaşayan amcama hakkımda yanlış ve kötü şeyler söylediler. Ve şimdi beni tehdit ediyor, bu  
yüzden korku içinde yaşıyorum. Eşimin bundan haberi yok ve bilmesini de istemiyorum çünkü 
öğrenirlerse ailemi kaybetmekten korkuyorum. Türkiye'de geçici koruma altında yaşıyorum. Bir hafta 
önce Uluslararası Koruma Odası'na girdim ve onlara hikâyemi anlattım. Dosyamı Ankara'ya 
göndereceklerine söz verdiler. Dosyamın Ankara'ya ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek ve Türkiye'den 
çıkmama yardım etmeni istiyorum. Hayatım, çocuklarımın ve kocamın hayatları için sürekli korku 
hissediyorum. Ve bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim… 

 01.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek kendisi ve K.K. ve A.K. isimli iki çocuğu için  
tercüman aracılığıyla yazılı başvuruda bulunan A. A.( Suriye) : Çocukların amcaları tarafından 
kaçırılması 

Suriye vatandaşı olduklarını, eşinin Suriye’de savaşta ölmesinden sonra iki çocuğuyla birlikte 
Avusturya’ya gittiklerini söyledi. 20 Ağustos 2021’de, Hatay’da yaşayan annesi ve ölen eşinin annesini 
ziyaret etmek için Avusturya’dan, kız kardeşi, kız kardeşinin 4 çocuğu, kendi 2 çocuğu ve ölen eşinin 
erkek kardeşiyle (Shihab Kardoush) birlikte Türkiye’ye geldiklerini, İstanbul’a oradan da Hatay’a 
gittiklerini söyledi. Geldikten iki gün sonra, 22 Ağustos 2021 tarihinde ölen eşinin erkek kardeşinin, iki 
çocuğunu da alarak ortadan kaybolduğunu ifade etti. Avusturya’da mülteci statüsünde olduklarını, 
çocuklarının kaçırılması durumunu bildirmek istediklerinden İstanbul’a gelerek konsolosluğa 
başvurduğunu söyledi. Aynı zamanda 23.09.2021 tarihinde Kanarya Karakoluna giderek, çocuklarının 
kaçırıldığı ve alıkonulduğunu bildirerek şikâyetçi olmuş. Çocukları kaçıran amcanın telefonu; +43 681 
8120681. Başvurucu kayınbiraderinin çocukları Suriye’ye götürmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. 
Çocukların ve kendi pasaportunun onda olduğunu, dolayısıyla şu an pasaportsuz olduğunu söyledi. 

 

 05.10.2021 tarihinde eşi A.A. A. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Z. D. 

O.: Hastane ücretini ödeyemediğinden taburcu olamama, ekonomik ihtiyaç 

“Merhabalar, ben Z. D. O.. , A.A.A.'nin hasta karısı. Eşim 15 Eylül'de Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden 

ambulansla oraya götürüldü. Doktor vaskülit teşhisi koydu. 22 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu 

olmaya hak kazandı. Eşim hastalık nedeniyle 8 aydır çalışmıyor. Maddi durumumuz iyi değil. İlk gün 

doktora hastanede kalış süresinin ne kadar süreceğini söyledik. Çünkü sigortamız yok ve biz yabancıyız. 

Bu dönemde maddi durumumuz iyi değildi. Doktor, tehlikeli ve önemli bir hastalığınız olduğu için 

taburcu edilmenize izin veremeyeceğime söz verdi. Maliyetlere yardımcı olması için hastaneyle 

konuşmaya çalışıyorum. Mümkünse, lütfen tedaviyi tamamlamamıza yardımcı olun. Çünkü birkaç ay 

doktor ve hastane gözetiminde olmam gerekiyor. İndirim ve taksit ödeme koşulları varsa lütfen bize  

yardımcı olun. Kocam eve gelip çalışana ve masrafları biz ödeyene kadar. Dünden itibaren taburcu 
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olmaya hazır ancak maddi durumu nedeniyle hastanenin yardımını bekliyoruz. Bu miktar her gün 

ekleniyor ve gerçekten zihinsel olarak başımız belaya girdi. Teşekkür ederim” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

 06.10.2021 tarihinde kendisi ve çocuğu için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan 

M. R.(Suriye): Sağlığa erişim hakkı, akran zorbalığı, ayrımcılık, başka bir ülkeye gitme talebi. 

 
“Ankara’da ikamet ediyoruz. Çocuğumun, raporlarla da belgelenen ciddi sağlık problemi ve engellilik 

durumu var. Burada hem durumundan dolayı yaşıtlarından zorbalık görüyor ve ayrımcılığa uğruyor, hem 

de tedavisini yaptıramıyoruz. Gittiğimiz her hastane bize, tedavisi yok, diyor ve bu durum hem aile  

olarak bizi hem de çocuğumu her defasında hüsrana uğratıyor. Çocuğumun tedavisinin yapılabileceği 

bir başka ülkeye gitmek istiyoruz. Bu konuda yardımınızı talep ediyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 
 14.10.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan İ.K.(Gürcistan): Gözaltı, 

sınırdışı kararı 
“19 gündür gözaltındayım. Fındıkzade Kızılelma’da tutuluyorum. İkamet sürem geçtiği için ülkeme 
dönmem gerektiğini söylüyorlar. Bugün Kumkapı’dan görevliler geldi. Bu gece ya da yarın beni 
göndereceklerini söylediler. Gönüllü olarak geri dönüş belgesini imzalamazsam kelepçeleyip zorla 
göndereceklerini söylediler. Ben daha önce ikamet sürem uzatılsın diye bir memura 2.500 TL vermiştim 
ama beni dolandırdı, paramı alıp işimi yapmadı. Ben trans birey olduğum için ülkeme dönemem.  
Avukatım var, adı E.Güven, ... Avukatım serbest bırakılmam için başvuruda bulundu ancak reddedildi. 
Ülkeme dönemem, sınırdışı edilmemem için yardımınızı istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 15.10.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla ( tercüman aracılığıyla) başvuruda bulunan 
A. M. (Suriye): Gözaltı, sınırdışı 

Başvurucu, geçici koruma kimliğini yenilemek amacıyla başvurduğunda gözaltına alınmış. Sonrasında 
tutuklanarak geri gönderme merkezine alınmış. Bir hafta içinde geri gönderme işlemi yapılarak sınırdışı 
edilme ihtimali var. Bu konuda ne yapılabileceği konusunda yardım talep ediyor. 

 

 20.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek kardeşi çocuk H.L. ve arkadaşı için yazılı başvuruda 
bulunan A. L. (Suriye): Darp, hakaret, ırkçı saldırı 

“Kardeşim Cumartesi günü öğleden sonra saat 14.45-15.00 arası Kâğıthane’de bir parkta arkadaşıyla 
oturup başka bir arkadaşlarını bekliyormuş. Buluşup yemek yemeye gideceklermiş. O sırada biraz ileride 
duran 5 kişi yanlarına gelip parkı terk etmelerini istemiş. Kardeşim de, orasının herkese ait bir park 
olduğunu, neden gitmeleri gerektiğini anlamadığını söylemiş. Bu kişiler küfretmiş ve oradan ayrılmışlar. 
Sonrasında yaklaşık 10 kişi ile birlikte tekrar gelmişler. O sırada kardeşim ve arkadaşı, problem 
yaşanmaması için parktan ayrılmaya hazırlanıyorlarmış. Gelen kişiler hiçbir şey demeden vurmaya 
başlamışlar. Kardeşimin arkadaşı ellerinden kurtulup kaçmış. Kardeşimin yüzüne, bacaklarına, karnına 
vurmuşlar ve 3 bıçak darbesi almış. Sonra etraftan gelen insanlar araya girince bu kişiler kaçmış. 
Kardeşimin arkadaşı yanına gelip onu hastaneye götürmüş. O sırada kimse 112 veya 155’i aramadığı 
için orada polis yokmuş. Hastanede polis ifadesini almış. Kardeşim henüz 18 yaşını doldurmadığından 
Pazartesi Kâğıthane Emniyetinde Çocuk Büroya ifade vermeye gitti. Tercüman ve avukat da gelmişti. 
Kardeşimin arkadaşı abilerinden korktuğu için ifade vermek istemedi. 
Talep: Süreci takip etmenizi, her konuda hukuki ve insani destek vermenizi talep ediyoruz” şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

 
 25.10.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan H.A.H.N.(Somali): iltica 

başvurusu, 
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“Dear, Sir/Madam, re: Seeking asylum for 

Securities Purposes.My name is as mentioned 

above, I’m Somali journalist. I have been 

working in Somalia as a professional journalist 

reporting AMISOM and Somali national army 

operation in bay and Bakol region in the south 

west part of Somalia, I was also working with 

humanitarian agencies.After I reported several 

reports concerning …, I have received several 

threats from the militia, one of the militias 

called me and threated me to cut my body into 

pieces.After then, I fled to the capital 

Mogadishu to continue pertaining my carrier of 

reporting the militia impact on humanity. a few 

months later I was attacked by suspected 

militia, they wanted to assassinate me but 

thanks to God I managed to escape their plans 

of assassinating me.The militia also called my 

family and threatened to kill all of them if I 

won’t stop reporting those negative issues that 

I used broadcast, and there was no doubt if I 

could had continue staying in Mogadishu, they 

would have killed me. They skipped traced me 

since I was hiding in a residence with my friends 

within Mogadishu.This time I have decided to 

flee to Istanbul Turkey so that I will live 

peacefully and I applied for a visa at the Turkish 

Embassy in Mogadishu Thanks God finally i 

gotvisa and left somalia to turkey .I therefore 

kindly & humanly request you to assist me.Best 

Regards,…Istanbul Turkey” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

26.10.2021- Telefon mesajıyla gönderdiği ek 

bilgiler . 

Dear sir or madam, As I told you before, I am a 

troubled journalist who fled his country due to 

security concerns as well as I am currently in 

Istanbul and I am facing difficult challenges in 

life. Because of there is no one to help me and I 

also have no money to buy anything. So that I 

am asking for help in my basic life such as rent 

house, food and insurance I also kindly ask you 

to help me resettlement or job opportunitie as 

I cannot return to somalia where … terrorists 

are still present .Best regards 

.Türkçe Tercüme: “Konu: Güvenlik nedeniyle 

iltica başvurusu. İsmim yukarı yazıldığı gibidir. 

Ben Somalili bir gazeteciyim. Profesyonel 

gazeteci olarak Somali’de çalışırken, ordunun 

güney batı Somali’deki operasyonunu 

raporlarken aynı zamanda insani ajanslara da 

çalışıyordum. … bazı endişeleri yazdığım bazı 

raporlardan sonra ordudan bazı tehditler aldım. 

Bir ordu mensubu beni arayarak vücudumu 

parçalara ayıracağını söyledi. Ondan sonra 

mesleğimi ordunun insanlara etkisi üzerine 

devam ettirebilmek için başkent Mogadişu’ya 

kaçtım. . Birkaç ay sonra asker olduğu şüpheli 

birileri tarafından saldırıya uğradım. Bana 

suikast yapmak istediler ama tanrıya şükürler 

olsun ki ellerinden kaçtım. Askerler ailemi de 

arayarak, eğer bu olumsuz olayları 

raporlamaktan vazgeçmezsen onları da 

öldüreceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Eğer 

Mogadişu’da kalmaya devam etseydim beni 

öldüreceklerine şüphe yoktu. Mogadişu’da bir 

arkadaşımın evinde saklanana kadar beni takip 

ettiler. O zaman daha huzurlu yaşamak için 

Türkiye İstanbul’a kaçmaya karar verdim. 

Bunun için Türkiye konsolosluğuna vize için 

başvurdum. Şükürler olsun vizemi aldım ve 
Somali’den Türkiye’ye geldim. Sizden bana 
yardım etmenizi rica ediyorum. Saygılar.” 
Türkçe Tercümesi:“Size daha
 önce de söylediğim gibi ben güvenlik 
gerekçesiyle ülkesinden İstanbul’a kaçmış, sıkıntı 
içindeki bir gazeteciyim. Ve hayatta bazı 
zorluklarla yüz yüzeyim. Çünkü burada bana 
yardım edecek hiç kimse yok ve ayrıca herhangi 
bir şey alacak param da yok. Bu nedenle sizden, 
ev kiralamak, yiyecek, sosyal güvenlik gibi temel 
yaşamsal ihtiyaçlarım için yardımcı olmanızı 
istiyorum. Ayrıca sizden, hala … teröristlerinin 
bulunduğu Somali’ye geri dönmememi 
sağlamak için bir yere yerleşmek ve iş 
olanakları konusunda da yardım talep 
ediyorum.Saygılar.” 
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 28.10.2021 tarihinde kendisi ve ailesi ( eşi ve üç çocuğu) için derneğimize e-mail yoluyla 

başvuruda bulunan A.K.K.(Afganistan): iltica talebi, Tehdit, can güvenliğ tehdidi. 

 
“…Professional Background: Ministry of Commerce, 
Commercial Attache in Turkey and Kazakistan 
Dear Sir/Madam.This is A.K. K. S/O J.K.. In hold a 
bachelor's degree in persian language Litreture from 
Faculty of languages, History and Geography of 
Ankara university and has served as an Afghan 
diplomat in Istanbul, Turkey and Almaty 
Kazakistan. During years 2010-2013, I was in 
diplomaic mission in Istanbul, Turkey and from 2013 
untuil 2016 I had been assigned in Almaty, 
Kazakistan as an Afghan Diplomat. I have been under 
difficult situation and high risk after overthought of 
Afghanistan government, becuasue as I mentioned, 
I was a government diplomat and consutants in 
different ministries from race of Hazara) was the 
former minister of communications, information 
and Technology, and before it, she was the former 
member of parliament of Afghanistan. 
As a Hazara, I am under direct risk of death becuase 
of my professional background, ethnicity and family 
relationships. Recently, I have received threatening 
calls from Taliban people sp I left my personal home 
along with my family and stayed at an unknown 
place until we left Afghanistan to Iran through land 
and reached Iran on 14/06/1400 equivalent to 
[05/Sep/2021] and came to Turkey on 19/Sep/2021 
to save my family life from Taliban. Furthermore, it's 
also mentionable that me and my family have only a 
limited one month visa for staying here in Turkey 
legally and face an unclear future here. Therefore, I 
kindly request for refugee status in your country as 
per humanitarian perspectives. Lütfan bize iltica 
konusunda sesimiz olun. Saygılarımla. Ali Khan 
Khawari, 0501 357 01 13” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 

Türkçe Tercüme: “…Profesyonel arka planı: 
Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Kazakistan’da 
ticari ilişkiler. 
Ben … Üniversitede, Ankara 
Üniversitesinde Yabancı Diller Fakültesinde 
Fars Edebiyatı ve tarihi, tarih, Coğrafya 
okudum. Ve Ankara, İstanbul ve 
Almaata’da Afgan diplomat olarak hizmet 
ettim.2010-2013 yıllarında diplomatik bir 
görev için Türkiye İstanbul’daydım ve 2013- 
2016 yıllarında da Kazakistan Almaata’da 
yine diplomat olarak bulundum. 
Afganistan’da hükümet devrildikten sonra 
çok zor bir durumda kaldım. Çünkü ben 
eski hükümette İletişim, Teknoloji gibi 
çeşitli bakanlıklarda bir Hazara olarak 
danışmanlık ve diplomatlık yaptım. Bir 
Hazara olarak, etnik kökenim, mesleki arka 
planım ve aile ilişkilerim nedeniyle direkt 
ölüm tehdidi altındayım.Bugünlerde 
Taliban’dan bazı kimseler tarafından 
telefonla tehditler alıyorum. 
Afganistan’dan İran’a ulaşana kadar evimi 
terk edip bilinmeyen bir yerde saklandım. 
5 Eylül 2021’de İran’a vardım ve ailemin 
hayatını korumak için 19 Eylül 2021’de 
Türkiye’ye geldim. Dahası söylemem 
gerekir ki, benim ailemin Türkiye’de yasal 
olarak kalabilmesi için sınırlı süreli vizemiz 
var, sadece bir ay kalabiliriz yasal olarak. 
Belirsiz bir gelecekle yüz yüzeyiz. Bu 
nedenle sizden, saygılarımla ülkenizde 
insani mülteci statüsü talep ediyorum. 
Lütfen iltica için sesimiz olun. Saygılarımla 

 
 
 

 03.11.2021 tarihinde eşi N.Ş. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan 

H.M(Suriye): Kimlik çıkartamama 

“Eşim 34 yaşında 6 aylık hamile. Kimliği yok. Kimlik çıkarmak istiyorum. Bilgi almak için bir 

avukatla görüşmek istiyorum” şeklinde beyanda bulundu. 

 
 04.11.2021 tarihinde kendisi ve babası Z.T. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda 

bulunan T. ve R.(Suriyer): 

2 gün önce T Zeytinburnu polis karakolundan ifadeye çağrılıyor. Boşandığı eski eşi şikâyetçi olmuş. 

Babası kızını çıkarmak için karakola gidiyor. Karakolda bir darp olayı meydana geliyor. Z. hastaneye 
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gidiyor darp raporu almak için. Polis ve Z. birbirlerinden şikayetçi oluyor. 2 gündür babası Z. karakolda 

tutuluyor. Z. resmi kimliği ve çalışma izni var. Götürülen eşyalar ve ilaçlar içeriye alınmıyor. (şeker hastası 

ve 2 ameliyat geçirmiş) polis Göç İdaresi ile iletişime geçmiş. Avukatı da olayla ilgileniyor. 

Derneğimizden de yardım istedi. 

 

 05.11.2021 tarihinde kardeşi M.H. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan 
M.H.(Afgan): Kayıp 

Birinci E-mail: “Çok değerli İnsan Hakları çalışanları. Benim adim M. H.  Afgan vatandaşıyım 
ve Almanya’da yaşıyorum. Benim kardeşim 19 Ekim'den itibaren Türkiye’de illegal yaşıyordu. Dün saat 
12'den itibaren ona ulaşılamıyor. Kardeşim İstanbul Günesli 'de ikamet ediyor.Bu konuda bize lütfen 
yardımcı olabilir misiniz?Kardeşimin adı M. H. , 17 yaşında. Saygılarımla” İkinci E-mail (06.11.2021) 
“Bayanlar ve Baylar, Dün size 17 yaşındaki kardeşim M.H. hakkında bir e-posta yazdım ve buradan size 
bir fotoğraf gönderiyorum. Lütfen polise onu tutuklayıp tutuklamadıklarını veya başına başka bir şey 
gelip gelmediğini sorun. Çok teşekkürler. Saygılarımızla” Üçüncü E-mail (10.11.2021) 
“Merhaba,Türkiye'de yaşayan herhangi bir tanıdığımız ya da akrabamız yok. Bu nedenle ne yazık ki size 
verebileceğimiz bir telefon numarasıda yok. Eğer geri dönüş merkezinde tutuluyorsa yanlış kimlik bilgisi 
vermiş olabilir. Size kardeşimin Fotoğrafını göndermiştim. Fotoğrafın bu konuda size ne kadar yardımcı 
olur bilmiyoruz.Saygılarımla Dördüncü E-mail (10.11.2021)Yapacağınız araştırma için benden istediğiniz 
onayı veriyorum ve kardeşimin kimlik bilgilerini size iletiyorum….” 
İlginiz için Teşekkür ederiz 

 

 11.11.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan G.T. ( Suudi Arabistan): 
kadına şiddet, çocuklarını yanına alabilmek için yardım talebi. 

 

Hello i need an appointment in your headquarter to 
explain my problem im a single mother my ex- 
husband kidnapped my 4 children i need help im 
alone here in turkey plz i need support from your 
side.Türkçe Çevirisi: Merhaba bekar bir anneyim eski 
kocam 4 çocuğumu kaçırdı yardıma ihtiyacım var 
Türkiye'de yalnızım. Sizin tarafınızdan desteğe 
ihtiyacım var.G.T.İkinci E-mail: hello im G. im a single 
mother for 4 children i get divorced 2 years a go in 
saudi Arabia when my ex-husband left me 
becausehe fall in love with a woman from czeck 
Republic as she was working during this time as a 
med wife in Saudi Arabia he left me and he took my 
4 children and did a final exit for me in Saudi Arabia 
.i left to Turkey to find work as he stopped giving 
me money during this time i had no working as i 
was a house wife just taking care of my children as 
my youngest child was 2 years and 5 months and 
the oldest child was 7 years and 7 months he asked 
me to travel any country to find work in order to 
give me back my children he asked me to rent and 
furnish a good home ,to register for my children in a 
school ,to have an iqama n turkey ...then i can get my 
chilren back to live with me .i worked hard during 3 
month till i finished all what he claimed ut 
unfortunately he was lying and betraying me he told 
me file a case in the Egyptian court a gainst me for 

.Türkçe Çeviri:Merhaba ben G.T., 4 çocuklu 
bekar bir anneyim, 2 yıl önce Suudi 
Arabistan'da eski kocam Çek 
Cumhuriyeti'nden bir kadına tıp doktoru 
olarak çalışırken aşık olduğu için beni terk 
ettiğinde boşandım. Suudi Arabistan’da 
eşim beni terk etti ve 4 çocuğumu aldı. İş 
bulmak için   Türkiye’ye gittim.   Bu   süre 
zarfında bana para vermeyi bıraktı. Ev 
hanımı olduğum için işsizdim. En küçük 
çocuğum 2 yaş 5 aylık ve en büyük çocuğum 
7 yaş 7 aylık olduğu için sadece çocuklarıma 
bakıyorum. Çocuklarımı bana geri vermek 
için herhangi bir ülkede iş bulmamı, 
çocuklarımı bir okula kaydolmasını, iyi bir 
ev kiralamamı ve döşememi istedi. O zaman 
çocuklarımı benimle yaşamaya geri 
getirebilirim. 3 ay boyunca çok çalıştım. 3 ay 
boyunca tüm istediklerini bitirene kadar çok 
çalıştım ama ne yazık ki yalan söylüyor ve 
bana ihanet ediyordu. Mısır mahkemesinde 
dava açmamı söyledi ve beni boşanmaya 
ikna etti. Çünkü boşandıktan sonra 
çocukları Türkiye’ye getireceğine inandım. 
Boşandıktan sonra yine bana ihanet etti. 
Suudi Arabistan'daki Çek Cumhuriyeti 
konsolosluğunda bu çek kadınla evliliğini 

http://veriyorum.ve/
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divorce otherwise you will never get the kids he 
inforced me to divorce him and i did ... because 
again i beleived him that after divorce he will bring 
me the kids to turkey and again he betrayed me 
after he got divorce he docummented his marriage 
with this czeck woman at the consolate of czeck 
Republic in Saudi Arabia now he became more clear 
in his intentions he used not to speak with my kids 
regulary just few minutes. 3 times a moth and some 
times 2 times a month with a condition not to speak 
with the kids about being together again.i asked 
many times to send them me to turkey as he 
promised but usually he find execuses like im busy in 
work or they busy in their school or airports are 
closed because of COVID 19 for 2 years he is just 
promises but nothing happen and i know he just 
wasting my time and adapting my children to forget 
me and delet me from their life 2 years now i didnt 
meet my children i cant hug them or play with them 
.3 months a go he called me and he promised me to 
bring my kids to turkey in condition to make him a 
custody and sponsorshim for him over my children 
in czeck Republic he said this time ill bring them lets 
build a sense of confidence between us i sent him 
this sponsorship after 2 days of receiving this 
documment he flied to czeck republic and he told me 
ill sittl there.i register for our kids in the school and 
we have stability now he is a big laier he betrayed me 
many and many times because he knows im alone 
and week but ive hope throgh this letter to find 
somebody to help me and to protect my children 
from this dishonest person plz help me to get back 
my kids.i need and deserve your help I'm alone and 
helpless 

belgeledi. Çocuklarımla düzenli olarak 
konuşamıyorum. Ayda 2-3 kez çocuklarla 
tekrar birlikte olacağımızı hakkında 
konuşmamam şartıyla konuşabiliyorum. 
Birçok kez onları bana Türkiye’ye 
göndermesini istedim. Ama genellikle işim 
var ya da okullarında meşguller ya da 
havaalanları COVID 19 nedeniyle 2 yıl 
boyunca kapalı gibi bahaneler buluyor 
sadece söz veriyor ama hiçbir şey olmuyor 
ve biliyorum sadece zamanımı boşa 
harcıyor ve çocuklar beni unutsun ve beni 
hayatından silsin diye yapıyor. 2 senedir 
çocuklarımı görmedim. Onlara 
sarılamıyorum ve oynayamıyorum. 3 ay 
önce beni aradı ve çocuklarımı Türkiye’ye 
getirmek için söz verdi. Çek 
Cumhuriyeti’ndeki çocuklarıma velayet ve 
sponsorluk yapmam şartıyla. Bu sefer onları 
getirelim aramızda bir güven duygusu 
oluşturalım dedi. Ona bu sponsorluğu 
gönderdim. Bu belgeyi aldıktan 2 gün 
sonra çek cumhuriyetine uçtu. Bana hala 
orada olacağını söyledi. Çocuklarımızı 
okula kaydettiriyorum ve artık istikrarımız 
var. O büyük bir yalancı. Burada yalnız 
olduğumu biliyor. Bu mektupla bana 
yardım edecek birini bulmayı ve 
çocuklarımı dürüst olmayan kişiden 
korunmasını umuyorum. Lütfen 
çocuklarımı geri almama yardım edin. 
Yardıma ihtiyacım var ve bunu hak 
ediyorum. Yalnız ve çaresizim.” 

 
 

 15.11.2021 tarihinde arkadaşı Fas uyruklu A.K. için derneğimize e mail yoluyla başvuruda 

bulunan A.A.(Fas): Kayıp 

“Selamun Aleykum . Bu ayın 8'inde kaybolan bu gencin konusuna umarım dikkat edersiniz. 
Genç Faslının akıbeti aranıyor. İstanbul'daki evine dönerken polis tarafından gözaltına alınan A.K. isimli 
genç, şu ana kadar akıbetini bilmiyoruz, ikametgâhını yenilememekle suçlandı ve dövüldüğünü duyduk. 
Bu yüzden 11/07/1997 doğumlu A. K. isimli bu genci korumaya çağırdık sizi Tuzla bölgesinde hapse 
attılar. Ve her yerde insan haklarına verdiğiniz hizmet için teşekkür ederiz.” 

 
 

 18.11.2021 tarihinde derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda bulunan E.E.M.(Fas): ev içi  
şiddet, boşanma ve ülkesine geri dönme talebi. 

“Merhaba, ben Faslı bir hanımefendiyim, burada bir Türk bana geldi ve mahkemede evlendi ve 

çocuklarıyla birlikte bana işkence etti, beni ölüm ve açlıkla tehdit ettiler ve çok korktum ve evden 

dışarıya çıkıp karakola gittim ve hiçbir şey yapmadım. Şu anda boşanmak ve Fas’a seyahat etmek 

istiyorum çünkü annem çok hasta. Umarım bana yardım edersiniz hanımefendi,…” 
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 Açıklama: 24.11.2021 tarihinde derneğimize whatsapp ve e mail yoluyla başvuruda bulunan  
L.A.M.(Suriye): kimlik bilgileri kullanılarak dolandırıcılık olayına karıştırılma. 

Dava dosya sorgulama girdim(e devlet kapısı), bir dava açılı gördüm, baktım ilk duruşma zamanı verildi, 

1. duruşmaya gitmedim, ikinci duruşmaya eşimi gönderdim çünkü ben İstanbul'da değildim , 

şikâyetçiyle görüştü ve benim fotoğraf gösterdi, senin kocan değil dedi , suçlu adam resmini gösterdi. 

Dolandırıcı adam benim adımı kullanmış demek ki ..onun fotoğrafı var mehkemede ... birinci 

duruşmadan sonra bu dolandırıcı tahliye oldu ama o benim adım kullanmış ve TC numaramı çaldı. Şimdi 

ben şikayet etmek istiyorum ve tazminat davası açmak istiyorum ... herkes bu dolandırıcı tanısın.3 sayfa 

.. benim adım ( Sanık). Yazılmış Mail 29.11.2021 Bir gün ben çalışıyordum, saat 16 bir mesaj gelmiş 

açtım noterden Kartal no 5 falan, ne diyor!! İşlemleri senden habersiz var ya diyor bilgileriniz yoksa bizi 

arayın dedi, o zaman telefonum bozuktu arayamadım ama bir mesaj attım ( bu işlemleri bilgim yok iptal 

edin dedim ) . Sonra akşam eve girdim, e-devlet kapısına girdim, dava dosyası sorgulama ya girdim, 

baktım bir dava açılmış adımın üstünde , şikayetçi 2 kişi Suriyeli M..d ve M..a, bunlar şikayet ettiler ne 

konuda bilmiyordum baktım ilk duruşuma zamanı verildi saat 11 sabah . Düşündüm alakam yok dedim 

gitmedim. Ondan Sonra İstanbul’dan çıktım Nevşehir’e gittim. Orada bir işe girdim çalışıyordum zaman 

öğleden sonra yemek paydos ta, Avukatlar benim adıma kayıtlı temsilcilerdir aramaya başladım … ( 

bunlar dolandırıcının vekiller i ) dedim ne var ne yok nasıl oldu bu iş, konu ne .. Luey sen misin dedi evet 

dedim... Seni çok aradım cevap vermedin dedi( dolandırıcıyla konuşuyor sanıyor adını Luey sanıyor) ..  

Senin Annen bana gelmiş vekâlet vermiş bana dedi, burada ben şaşırdım emin misin dedim annem 

burada nasıl İstanbul'a gitti Nevşehir'de yaşıyor Bir de annem yaşlı. Aslan arkadaşın geldi annenle dedi. 

Düşündüm bir arkadaşım aslan yok .. bir şey var dedim bir oyun var. Bir neticeye ulaştım bu adam 

dolandırıcı benim kimliğim çalmış ve benim adım kullanmış. Bana bir sorun çıkarmış. (… ) Bir de 

dolandırıcı benim adım ( kimlik) nasıl eline geçirdi bilmedim. …Benim adım ortada kalmış .. her karar  

çıkıyor benim adım üstünde .. Dolandırıcı şerefsiz bana sorun çıkarmış .( Dolandırıcı) Önceki işleri var .. 

meşhur deyiyorlar. O yüzden ben tazminat davası açmak istiyorum ve şikayet etmek istiyorum, 

…dolandırıcıdan hakkım almak istiyorum . 

 
 25.11.2021 tarihinde derneğimize mektup yoluyla başvuruda bulunan K.M. Suriye): 

Dolandırıcılık, haksız borçlandırılma.
Mayıs ayı başında evimin kapısı çalındı. Bir öğretmen senin 3 tane çocuğun var, onlara özel ders vereyim 

dedi. Evime girdi. Yaklaşık 2 saat oturdu. 1 kişi için ayda 400 TL ücreti var. Ben kabul etmedim çünkü  

ödeyecek durumum yok. Çok ısrar etti. İndirim yapabilirim dedi. 3 çocuğa ayda 400 TL olur dedi ama 

isterseniz 15 gün içinde iptal edebilirsiniz dedi. Bende evden gitsin diye kabul ettim. Bana bir sözleşme 

imzalattı. Ben okuma yazma bilmediğim için okumadan imzaladım. Ne yazdığını bilmiyorum 

sözleşmede. 2 kâğıda imza attım. 3 gün sonra çocuklarım birer ders aldı. Maddi durumumdan dolayı 

dersleri iptal etmek istedim. Öğretmeni aradım, iptal etmek istediğimi söyledim. Öğretmen iptal ettiğini 

söyledi. Sözleşmeyi ondan almadım, kendi sözleşmemi de vermedim. Kasım ayında yani 6 ay sonra  

mahkeme kâğıdı evime geldi. 8.400 TL borcum olduğu yazılıyor. Bendeki sözleşmeyi çöpe attım. 

Öğretmenin numarası yok. Telefonumu çaldırdığım için numaralar gitti. İsmini de bilmiyorum. Hukuki 

destek istiyorum. İtiraz edilmesini istiyorum. 

 

 25.11.2021 tarihinde kardeşi L.M .ve ailesi( eşi ve 3 çocuğu) için derneğimize mektup yoluyla 
başvuruda bulunan K.M. ( Suriye): sosyal medyada “muz videosu” paylaşımı yaptığı için idari 
gözetim kararı, tüm ailenin kimliklerinin alınması, GGM de tutulma, sınırdışı kararı.

29 Ekim günü polis geldi kardeşimi aldı. Bir video çektiği için. Videoda muzla dalga geçiyor. Tiktok’a  

koymuş videoyu. Muzla dalga geçmesini sebebi Tiktok’taki bir kadın video çekerek yabancılar çok muz 

alıyor bize kalmıyor diye video çekmiş, kardeşim de bu videoya cevap bir video çekiyor. Polisler 
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kardeşimi, eşini ve 3 çocuğunu aldı. Antep Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderdi. 2 gün sonra 

kardeşimin eşini ve çocuklarını bıraktılar ama kimliklerini vermemişler. Aynı gün kardeşimi Adana Valiliği 

Göç İdaresi Geri Gönderme Merkez Müdürlüğüne gönderdiler. Şu an hala burada. Hukuki destek 

istiyorum. 

 
 30.11.2021 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan S.R.M.Irak): Uluslarararsı Koruma 

talebi.
Engelli ve mağdur olarak Birleşmiş Milletler mülteci kuruma başvurdum. 23.06.2014 tarihinden bu güne 

kadar bir sonuç elde edemediğim için derneğinize başvurdum. Mülteci olarak ABD’ye gitmeyi ve 

Birleşmiş Milletleri takip edilmesini talep ediyorum. 

 
 02.12.2021 tarihinde derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda bulunan M. (Suudi 

Arabistan): Anne şiddeti, tıbbi ve sosyal destek ihtiyacı.
“1-Çiş yapan yerimi yaktı çakmakla, 1 yaşımda çünkü koltuğa yaptım, 2-Senede bir kere iznimiz var 

İstanbul’a gitmek için ve biz küçüktük ben mesala10 yaşında Kadıköy’de anne diye çağırdım benim 

ağzıma sıçtı ,.. dedi bana anne demeyin herkes beni yaşlı kadın zannedecekler ve tabi kalbimi kirdi ve 

bu bir kere beni oldurdu. 3-Her sene gitmezsede başka bir erkek evinde yaşıyor ve biz sex yaparken 

duyuyorduk ve bazen bize balkonda bırakır ve hapis ederdi 4-biz ev işlerinde çalıştırıyordu ve az yemek 

verirdi babamız bize zarflar içinde para verirdi ama annem bir zarftan para çalardı 5-bize bakkala sigara 

almaya gönderdi ve tas bir madde vardı onu içerdi 6-hersye çok bağrırdı ve döverdi ve küfürler hepsi 

vardı 7-hic bi kere bile ondan para istemedim… hiç yardım para babamdan istemedim ama o ters  

konuşuyor ben sadece anneme dedim babama söyle bana bir köpek alsın çünkü benim köpek çok 

severdim beni ve kayıp oldu 8- … vallahi billah ve hiç annelik görmedim …Ben çok hastayım benim 

cinsiyet kimliği Bozukluğu var ve hiç evden cıkmıyorum hiç kimse aramıyor hiç kime yemek vermiyor” 

 
 17.12.2021 tarihinde derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda bulunan A.F.(Suriye): sınırdışı 

kararı , hukuki destek talebi.
“Merhaba, insan hakları derneği. Ben A. bir Suriye uyrukluyum. Sizden bir yardım istiyorum. 2020 

yılında benim hakkımda sınır dışı edilme kararı çıkmıştır. Benim geçici koruma kimlik belgesi olmadı için 

o karar çıkmış. Mardin il göç idaresi geçici koruma kimlik belgesi başvurusunda bulunduğum benden bu 

belgelerin temin edebilmesi için benim hakkımda sınır dışı edilme kararı kaldırılması istediler. Sizden 

ricam eğer bu mahkeme ile ilgilin avukatınız varsa bana yardımcı olabilir misiniz? Dilekçemi de yazdım 

hazır” 

 23.12.2021 tarihinde kendisi ve kızı R.F. için derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda 

bulunan F.F.(Suriye): kimliği olmadığı için kızı ile görüşememe, kızını yanına alamama.
Ben F.F., kızım Suriye sınırlarından kaçak olarak girmiş olup, şuan 15 günden fazla süredir İskenderun 

Kimsesiz Çocuklar Yurdunda tutulmaktadır. Ben babası İstanbul’dan İskenderun’a gitmiştim ve kızımı 

almak istediğimi talep etmiştim. Kızımı gönderdiler fakat İstanbul’a gidip beklememi, orada Sosyal 

Güvenlik Kurumundan keşif için geleceklerini sonra kızımı verecekelerini söylemişlerdir. Merkezi aramış 

olmama rağmen kızım ile görüşme sağlanamamıştır. Ben kızıma kavuşmak istiyorum. İstanbulda’ki 

Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurduğumda kimlik talep ettiler. Bende kimlik bulunmamaktadır. Ben 

babası olarak … en kısa zamanda kızım ile kavuşmamı sağlamanızı rica ediyorum. Saygılarımla. 

 
 Açıklama: 23.12.2021 tarihinde 2 yakını üzerinden ülkede bulunan Türkmenistanlılar 

derneğimize e mail yoluyla başvuruda bulunan M.G..( T.C.): Türkmenistan’ın sınırlarını 
vatandaşlarına kapaması

İnsan hakları derneği sayın yetkilisi, Ülkemiz sınırları içinde Kars’tan Edirne’ye, bir özellikle 
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büyükşehirlerde. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizde genellikle evlerde yaşlı bakımı, hasta bakımı, 
bebek bakımı gibi işlerde emekçi Türkmen vatandaşları kadınlar çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 
inşaatlarda fırınlarda tekstilde çeşitli sektörlerde çok zor işlerde erkek Türkmen vatandaşları da 
çalışmaktadır. Bildiğim kadarıyla on binlerce belki 100 binlerce ülkemizde, oturma izni alarak, çalışma 
izni alarak veya turist olarak, dediğim gibi on binlerce 100 binlerce Türkmen Vatandaşı bulunmaktadır. 
Tabiri caiz ise bunlar bizlerin ülkemizin misafiridir. Bu soydaşlarımızdan kardeşlerimizden emekçilerden 
benim yakın çevremde de vardır. Emekçi diye tabir ettiğimiz bu insanlar 2020 Mart ayından bu yana  
yaklaşık iki yıldır memleketlerine hiçbir şekilde gidememektedirler. Türkmenistan hükümeti kendi 
vatandaşları Türkmenlere kendi ülkelerine Türkmenistan’a sokmamaktadır almamaktadır resmen kendi 
vatandaşına zulmetmektedir. 
Sebep olarak Pandemiyi bahane etmektedir. Özetle yaklaşık iki yıldır hiçbir şekilde sınır kapılarını 
kapatıp bir daha hiç açmamıştır resmen gurbette başka bir ülkede kendi vatandaşına halkına iki yıldır 
hapis hayatı yaşatmayarak zulüm etmektedir. Bu mağduriyeti yaşayan benim yakın çevremde bir bayan 
bir erkek olmak üzere iki emekçi insan kişi vardır anneleri vefat etmiştir. Çok istemelerine rağmen 
annelerinin cenazelerine bile gidememişlerdir. Memleketlerinde Türkmenistan’da çocukları kalan 
annesi babası hastası yaşlısı olan çok sayıda mağdur Türkmen Vatandaşı vardır. Ülkemizdeki bu garipler 
mağdurlar korktukları için ülkelerinde başlarına bir ceza gelir, bir bela gelir diye bir sıkıntı gelir diye 
şikayetçi olamamaktadırlar. Onların adına ben çok zor durumda olan bu kardeşlerimiz adına mağdurlar 
adına bu şikayeti dile getirmek istedim gereğinin yapılmasını özellikle istirham ederim. Çok teşekkür 
ederim. Kolay gelsin saygılar.” 

 

 29.12.2021 tarihinde kardeşi O.A. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan 
A.A.(Suriye): Sınırdışı kararı

 
“Kardeşim pazartesi günü koruma kimliğini yenilemek için göç idaresine gitti. Orada polisler aldı ve 1  

gün karakolda beklettiler. Ertesi gün Topkapı karakoluna götürdüler. Gece de Pendik geri gönderme 

merkezine götürmüşler. İkametgâhı İstanbul. 7 yılda 3 kere koruma kimliğini güncelledi ve bu süreçte  

hiç sorun çıkmadı. İstanbul dışına da hiç çıkmadı. Ehliyet bile aldı. Hiçbir sorun yoktur. Ama şimdi sınır 

dışı etmek istiyorlar. Bize yardımcı olun lütfen. Hukuki destek talep ediyorum “ 

 
 29.12.2021 tarihinde kendisi ve çocukları M.E.E. ve İ.E.E. için derneğimize telefon yoluyla  

başvuruda bulunan B.E.E.Suriye): İkametin İstanbul’a alınması talebi.



“Merhaba Nasılsınız ? Benim ikiz erkek çocuklarım var. Anneleri çocukları bıraktı Gaziantep’e gitti bir  

daha da gelmedi. Şuan ikizlere babaanne bakıyor. Sizden yardımcı olmanızı rica ediyoruz. İkizlerin 

kimlikleri Gaziantep babasının kimliği ise Ankara İkizlerde babası da İstanbul kimliği çevirmem lazım. 

İkizlerin birisi zayıf geldi ve rahatsızdı fıtık ameliyatı gerekti ve bu yüzden İstanbul’dan Gaziantep’e gidip 

ameliyat yaptırdık. Çok fazla masraf gerekti ve biraz durumlar kötü oldu. Sizden isteğim ikizlerle benim 

(baba) kimliklerimizi İstanbul çevirmeniz. Çünkü babaanneleri baktığı için babaannenin de kimliği 

İstanbul olduğu için çevirmem lazım. Yardımcı olmanızı rica ediyoruz. 
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Ülke genelinde basın taraması yoluyla ulaşılan ihlal sayısı 

 

Toplam 1869 ihlal 

 Alttaki tabloda ayrıntılatrına yer 
verilmiştir. 

 
 

Basın taraması yolu ile tespit edilen hak ihlalleri ve sayıları (ülke geneli) 

Yaşam hakkı ihlalleri 
- Emniyet güçlerinin neden olduğu ölümler (1) 
- Umut yolculuklarında yaşamını kaybedenler(9) 
- Umut yolculuklarında yaralananlar(4) 
- İş cinayetleri(94) 
- İhmal sonucu ölüm(2) 
- Kadın cinayeti(1) 
- Şüpheli ölüm(5) 
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D- BASIN TARAMASI YAPILARAK TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ 
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Kayıp 2 

İşkence ve kötü muamele 6 ( 4’ü çocuk) 

Gözaltı 94 
Tedavi hakkı ihlali 3 

Çalışma hakkı ihallleri 34 

Eğitim hakkı ihlali 1100 

Çocuğa yönelik şiddet, istismar 74 

İfade özgürlüğü ihalllleri 61 

Yoksulluk 3 

İnsan kaçakçılığı 12 

Nefret Saldırıları/ırkçı saldırılar 16 

Sınırdışı, zorla göç 103 

Sığınma hakkı ihlali 179 

Havalimanı transit bölgede tutulma 1 

Medyada ayrımcı söylemler 8 

Medyada yalan yanıltıcı bilgi paylaşımı 5 

Siyasette ayrımcı söylemler 11 

Ayrımcı uygulamalar 22 
Mülteci haberleri yapan gazetecilere gözaltı ve tutuklamalar 3 

Etkinlik engeli 1 
Mülteci hakları için çalışan sivil örgütlere baskı uygulaması 2 

Mülteci karşıtı eylem sonrası gözaltı uygulaması 1 

 
Ülke genelinde basın taraması yoluyla ulaşılan ihlal sayısı 

 
Toplam 1869 ihlal 

 
 

 

Basın yolu ile tespit edilen hak ihlalleri konu başlıklarına göre aşağıda özetlenmiştir. 
 

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ 
 

 İş Cinayetleri… 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2021 yılı İş Cinayetleri Raporu’na göre: İş cinayetinde yaşamını 

yitiren 2170 İşçi arasında 94 mülteci/göçmen işçi de bulunuyor. Geldikleri ülkelere göre bu işçilerin 42’si 

işçi Suriyeli, 17’si işçi Afganistanlı, 7’si Rusyalı, 7’si Türkmenistanlı, 5’i Pakistanlı; 3’ü Somalili; 2’si 

Azerbaycanlı, 2’si Gürcistanlı, 2’si İranlı; 1’i Bulgaristanlı, 1’i Güney Koreli, 1’i Macaristanlı, 1’i 

Moldovyalı, 1’i Sırbistanlı, 1’i Ugandalı ve 1’i Ukraynalı. 

 
 

 19 Ocak 2021- idlib kırsalında bulunan kamplarda 2 çocuk donarak hayatını kaybetti-



 20 Ocak 2021- Hatay Altınözü Yolağzı Mahallesinde 2 Suriyeli donarak yaşamını kaybetti.



 31.01.2021- İstanbul’da polisin dur ihtarına uymadığı için açtığı ateş sonucu E.Ç yaşamını 

yitirdi. 
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 8 Şubat 2021- Kayıp, yaşam hakkı ihlali

 
02 .02 .2021 tarihinde İzmir Altındağ ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Suriyeli çocuk  ( İbrahim Hüseyin 

Mahmut ) cumartesi günü Altındağ ilçesinin bir yakın ormanında asılarak yaşamını kaybetmiş olarak 

bulundu . 

 9 Mart 2021- Suriyeli 9 aylık CANA hayatını kaybetti 
 

M.N. sosyal medyadan yaptığı paylaşımında: 3ay önce Suriye’den Türkiye topraklarına acil giriş yapan 
9 aylık CANA’nın kalbideki delik nedeniyle tedavi olması gerektiği ancak Adana Şehir hastanesi2nin 
yoğun bakımdan çıkarıp başka hastaneye gönderdiği CANA’nın yeterli sağlık hizmeti alamadığı için 
hayatını kaybettiğini ifade etti. 

 15 Mart 2021- Suriye uyruklu Futem Alhamadi üzerine benzin dökülüp yakılarak 

öldürülmüş halde bulundu.

Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu.Yapılan incelemede cansız 

bedenin Suriye uyruklu 38 yaşındaki Futem Alhamadi'ye ait olduğu ve üzerine benzin dökülerek 

yakıldığı tespit edildi. 

 17 Temmuz 2021- Yaşam hakkı ihlali/ iş cinayeti-

Biri çocuk Suriyeli iki işçi hayatını kaybetti. Ahmed Hannan 15 yaşında. Diğer işçinin ismi öğrenilmeye 

çalışılıyor. Mersin Toroslar’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında can verdiler. (İSİG Meclisi) 
 
 

 29 Temmuz 2021 - Van’da Mültecileri taşıyan araç kaza yaptı, 3 mülteci öldü, 4 mülteci iki asker 

yaralandı. 

 
 

 5 Ağustos 2021 - Van’da bir Afgan mülteci kırsal alanda ölü bulundu. 

 

29 Temmuz 2021 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesindeki Türkiye-İran sınırında gözaltına alınan mültecileri 

taşıyan askeri bir aracın yaptığı kaza sonucu 3 mültecinin öldüğü ve 4’ü mülteci, 2’si asker 6 kişinin 

yaralandığı basında yer alan haberlerden öğrenildi. 

31 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir araca ‘dur ihtarına’ uymadığı gerekçesiyle polis 

tarafından açılan ateş sonucu araçta bulunan E. Ç. isimli 1 kişinin başına isabet eden bir kurşun sonucu 

ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Çatalca Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili 

açıklama yapan İstanbul Valiliği şunları belirtti: “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; bugün 

saat 13.00 sıralarında Esenyurt ilçemizde yapılan uygulama sırasında bir araç ‘Dur’ ihtarına uymayarak 

kaçmıştır. Ekiplerimizce yapılan takip sonucu Çatalca ilçesi girişindeki kapama noktasında durdurulmak 

istenen aracın sürücüsü, aracı görevli ekiplerimizin üzerine sürerek kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli 

aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Araçta bulunan ikisi yabancı 

uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs da araç içerisinde yaralı olarak 

yakalanmıştır. Yaralı (E. Ç.) adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, ancak 

hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir (…) Konu ile ilgili 

idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.” 

5 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, ismi öğrenilemeyen Afganistan vatandaşı bir 

mülteciye ait cenazenin Van’ın Muradiye ilçesi kırsal alanında bulunduğu öğrenildi. Cenazenin otopsi 

için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. 
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 14 Aralık 2021 - İstanbul’da 4 Mülteci Çocuk çıkan yangında yaşamını yitirdi 

 

 

 22 Aralık 2021 - Edirne’de bir mülteci donarak yaşamını kaybetti. 

 

 

KAYIP 
 

 4.01.2021- 50 yaşındaki Suriyeli kadın S.Ş.’den haber alınamıyor- Kayıp

" 25.12.2020 günü Çerkezköy ilçesinden kaybolan S.Ş. ile ilgili ailesi bugüne kadar herhangi bir bilgi 

alamamışlar . 

 27 Ocak 2021- Urfa Vireanşehir’de 13 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu E.den haber alınamıyor: 

Kayıp

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir A. Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Suriyeli genç kız, 

sabah saatlerinde birden ortadan kayboldu. Nereye ve nasıl gittiği bilinmeyen genç kızı aramaya 

başlayan aile, hiçbir ize rastlamadı. Ailesi, genç kızı görenlerin kendilerine haber vermesini istiyor. 13 

yaşındaki E.'nin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 

 

 

Gözaltı 
 

 12 Temmuz 2021- İstanbul’da ürk bayrağını yırttı iddiasıyla bir mülteci tutuklandı. 

 

 

 04.10.2021 - İstanbul’da Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Geri Dönüşüm İşçileri 

4 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki geri dönüşüm depolarına Ümraniye 
Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ile birlikte baskın yapan polis, tepki gösteren işçilere biber gazı ve  
plastik mermi kullanarak müdahale etti, en az 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçilerden 3’ü 5  Ekim 

2021 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘görevli memura mukavemet’ ve ‘kamu güvenliğini ve genel 

güvenliği tehlikeye sokma’ suçundan tutuklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan  açıklamada şöyle denildi: 

“Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara 

saldırmak suretiyle (25) personelin yaralanmasına ve (8) araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık (20) 

kişilik gruptan (3) şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu işyerlerinde, sosyal güvenceden yoksun 

bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (33) yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı 

işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.” Geri Dönüşüm İşçileri Derneği 

14 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir binada çıkan yangında Suriye vatandaşı 4 

çocuğun [B. H. (5), Ş. H. (9), A. H. (9) ve S. H. (1)] yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

22 Aralık 2021 tarihinde Edirne’nin İpsala ilçesinde bir tarlada donarak ölmüş bir kişiye ait bir cenazenin 

bulunduğu öğrenildi. Basında yer alan haberlerde mülteci olduğu iddia edilen bu kişinin kimliğinin 

henüz belirlenemediği belirtilmektedir 

12 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde “Türk bayrağını yırttığı” iddiasıyla linç 

girişimine maruz kalan ve gözaltına alınan İranlı mülteci Zohren Momeni, 13 Temmuz 2021 tarihinde 

sevk edildiği mahkeme tarafından “Türk Bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini 

aşağılama” suçundan tutuklandı. 

https://www.urfanatik.com/etiket/viransehir
https://www.urfanatik.com/etiket/haber
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Başkanı Ali Mendillioğlu ise 5 Ekim 2021 tarihinde yaptığı açıklamada valilik tarafından belirtilen yaralama, 

hasar ve yabancı uyruklu kişilerin gözaltına alınmasına dair bilgilerin doğru olmadığını ifade etti. 

 

İşkence- kötü muamele 
 

 7 Ocak 2021- İstanbul’da 4 mülteci çocuk güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. 

 

 

 

 

 

Sınırdışı / GERİ İTME 

 

 

 8 Şubat 2021- Gözaltına alınan iki Suriyekli kardeşe sıınrdışı tehdidi.

 
A. S. Ve H.S. isimli kardeş iki Suriyeli sığınmacı bu gün saat 16 : 00 gibi Gaziantep'ten İstanbul’a gitmek 

istedikleri sırada GGK kimlikleri olmadığı için polis tarafından gözaltına alındılar. Kişilerin ailesi iki 

kardeşi sınır dışı yapılmasından endişe ediyor. 

 14 Mart 2012 - Kimliğini evde unutan Suriyeli kadın M.A. sınır dışı edildi. 

İddiaya göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ve kısıtlamanın yaşandığı gün Hatay’a akrabalarını 
ziyarete giden Mervat Alwam isimli kadın, polis kontrolüne takıldı.Kimliği ve pasaportu yanında 
olmadığı için sınır dışı edilen Mervat Alwam'ın yaklaşık bir aydır tek başına olduğu belirtildi. Kocası ile 

5 çocuğu Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Suriyeli kadının evraklarının yanında olmaması 
nedeniyle Türkiye'ye gelemediği ifade edildi.Yeğeni, Teyzesinin Suriye'de hiç kimsesinin olmadığını, bir 
aydır Türkiye'ye gelmeyi beklediğini ifade etti, “Dayının hanımı Hatay’a akrabalarını ziyarete gitti. 
Yasaklardan haberi yoktu. Evden çıktığında kimliğini ve pasaportunu evde unutmuştu. Otobüse binip 
gitti. Hatay’a vardıktan sonra polis yakaladı. Kimliğini evde unutmuştu. Türkçe konuşmayı da 
bilmiyordu. Polisler de Arapça bilmeyince anlaşamadılar. Onu kimliği ve pasaportu olmadığı için sınır 
dışı ettiler." "Biz getirmeye çalışıyoruz ama nasıl getireceğimizi bilmiyoruz. Kocası, çocukları hepsi  
burada. Suriye’de akrabalarından kimse yok. Evrakları da yanında olmayınca Türkiye’ye gelemiyor. Bir 
aydır tek başına orada bekliyor.” şeklinde konuştu.(İLKHA) 

 

 
 13 Nisan 2021- Z. S.(Doğu Türkistan) gözaltına alındı ve GGM ne gönderildi. 

7 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul’da Marmaray’ın Üsküdar İstasyonu’nda  

4 mülteci çocuğun “trene kaçak bindikleri” gerekçesiyle güvenlik görevlilerinin fiziksel şiddetine maruz 

kaldığı öğrenildi. Güvenlik görevlilerinin görüntü kaydı alan yolculara da müdahale ettiği öğrenildi. 

 4 Ağustos 2021 – Van’da bir Afgan vatandaşı jandarmanın işkence ve diğer kötü muamelesine 

maruz kaldı ve sınır dışı edildi. 

4 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerde, ismi öğrenilemeyen Afganistan vatandaşı bir 

mültecinin Van’ın Saray ilçesinde Türkiye-İran sınırında jandarmanın işkence ve kötü muamelesine 

maruz kaldığı ve daha sonra yaralı halde İran’a geri gönderildiği iddia edildi. 

 06.01.2021 tarihinde Ukrayna’da gözaltına alınan 2 kişi sınırdışı edildi. (Salih Fidan ve Samet 

Güre) sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. 

https://dogruhaber.com.tr/etiket/mersin
https://dogruhaber.com.tr/etiket/kadin
https://dogruhaber.com.tr/etiket/polis
https://dogruhaber.com.tr/etiket/sinir-disi
https://dogruhaber.com.tr/etiket/suriye
https://dogruhaber.com.tr/etiket/turkiye
https://dogruhaber.com.tr/


Sayfa 63 / 80 
Yaşamın Kıyısındakiler- Mültecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu – 2021 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi – 20. 06.2022 

 

 
Eşi vefat eden , bakıma muhtaç annesi, 3 kızı ve bir oğlu ile birlikte İstanbul K…’de oturan Z.S. 
13.04.2021 tarihinde gözaltına alındı. İdari gözetim altında tutulan Z. yapılan girişimler 
sonucunda serbest bırakıldı. . 

 
 4 Mayıs 2021- İfade Özgürlüğü ihlali, gözaltı, sınırdışı – 

Gözalt İnsan hakları aktivisti Suriyeli Munip Algilhan sosyal medya paylaşımı nedeniyle izmir'de 

gözaltına alındı. Hardından Harmandalı geri gönderme merkezinde …. 

 

 10 MAYIS- Haksız gözaltı, idari gözetim kararı, sınırdışı tehdidi- 

G. S, isimli Tataristan uyruklu kadın , eşi ve 1, 3, 5 , 7 ve 11 yaşındaki 5 çocuğu ile birlikte sabaha 

karşı gözaltına alınıp Kırklareli Pehlivanköy GGM’ye götürüldü. 

 4 Mayıs 2021- Geri itme - Sosyal medya paylaşımına göre: 

Yüzden fazla mülteci Van’ın sınır köylerinden Türkiye’ye giriş yapmak istedi ancak askerler 

girişlerine izin vermedi. Ancak kaçak yollardan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 

yüzlerce mülteci her gün sınıra doğru geliyorlar. Her gün yüzlercesi giriş yapıyor ve saatlerce 

yürüyerek kent merkezine ulaşıyor. 

 
 17 Temmuz 2021- Yakalanan düzensiz göçmenler- Niğde Valiliği açıklaması: 

“16.07.2021 günü ilimiz Ankara -Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” 

düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz 

konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlanılmıştır.Şu ana kadar “74” düzensiz 

göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.Arazide ve 

çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları 

devam etmektedir.” 

 
 

HAK SAVUNUCUSU MÜLTECİLER YÖNELİK BASKILAR 
 
 

 6 Nisan 2021- Denizli’de dört İran’lı kadın mülteci hakkında İstanbul Sözleşmesi’ne dair basın 

açıklamasına katıldıkları için ‘kamu düzenine aykırılıktan’ sınırdışı kararı verildi. 

 

 4 Mayıs 2021 - Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Suriye vatandaşı M.Ali hakkında idari 

gözetim ve sınır dışı kararı verildi. 

4 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesini 

eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yaptığı gerekçesiyle İzmir’de gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan 

Munip Ali isimli Suriye vatandaşı bir mültecinin idari gözetim altına alındığı ve sonrasında hakkında ‘sınır 

dışı edilme’ kararı verildiği ve Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne götürüleceği öğrenildi. 

 

 

             IRKÇI SALDIRI 

 
 17 Ocak 2021- İzmir Gümüşpala'da bir grup, Suriyeli bir aileye saldırdı. 

 
İzmir Gümüşpala'da, oturan bir Suriyeli bir aile, içinde komşusunun da olduğu yaklaşık 30 kişilik bir 
grup tarafından saldırıya uğradı .Aileden bir kişi ağır yaralandı ( Hastanede yoğun bakımda ) eve'de 
hasar verildi. Yaralı kişinin kardeşi saldırganların Suriyeli ailenin üst komşusu ve onun topladığı yaklaşık 

https://twitter.com/isigmeclisi/status/1416505101829746693/photo/1
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30 kişiden oluştuğunu, polislerin geldiğini ancak saldırganları göz altına almadığını ve darp edilen 
ailenin sorumlu tutulduğunu söyledi... 

 
 

 21 Ocak 2021- İzmir Bayraklı'da Suriyeli bir aileye komşuları tarafından ırkçı saldırı: 

17 Ocak’ta İzmir Gümüşpala Nafiz Gürman Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin gürültü yüzünden çıkan 

tartışmanın ardından üst komşuları ve diğer mahalle sakinleri tarafından linç edildiği, öldüresiye 

dövülen aile fertlerinden 1 i ağır 3 kişinin yaralandığı, Muhammet Savaş'ın kafatasının çatladığı ve 

Torbalı'daki Özel Medifema Hastanesi'nde tedaviye alındığı iddiaları gündeme geldi. Olay bir sosyal 

medya paylaşımı ile duyuruldu. Ancak komşuları saldırının ırkçı bir saldırı olmadığını iddia etti. 
 

 9 Mart 2021 - İstanbul’da Mülteci Trans Kadın saldırıya uğradı . 

 

 

 12 Mart 2021- Suriyeli trans gence kezzaplı saldırı:

Sosyal medya paylaşımına göre 18 yaşındaki Suriyeli trans genç kezzaplı saldırıya uğradı. Tedavi altına 
alınan genç bir gözünü kaybetti diğeri de risk altında. 

 
 

22 Mart 2021-   Antalya'da hurda toplayan Suriyeli genç darp edildi . 

Hurda kağıt toplayan Suriye uyruklu genç, motosikletine çarpan transit kamyondan inen 3 kişi 
tarafından darp edildi, motosikleti ise kamyonetle ezildi ve yakılmaya çalışıldı. . Çevredekilerin 
müdahalesi üzerine saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı. Sağlık 
ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli genci Atatürk Devlet Hastanesi'ne 
kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda 
şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmada … 
şüphelilerden Ömer B. Ve Ali R. yakalandı.Diğer şüpheli Hakan Ç.aranıyor. DHA- 26 Mart günü 
saldırganlardan ikisi savcılık biri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

 
 

 5 Mart 2021- Suriyelilere dönük ırkçı provokasyon

 
Medyaya servis edilen El-Hol Mülteci Kampı’nda çekilmiş görüntülerde YPG/PKK kontrolü altında 

tutulan IŞİD kamplarındaki insanlar üzerinden Suriyeliler aşağılanmaya ve kötü gösterilmeye 

çalışıldı. HAKSÖZ HABER 

 

 27 Mart 2021- Suriye’lilere yönelik ırkçı saldırı:

Gaziantep'te 6 yıldır ikamet eden Suriyeli Sığınmacı aile komşusu tarafından taşlı saldırıya uğradı. Aile 

saldırının sebebi ırkçılık dedi. 

 
 02 Nisan 2021 – Antep’de bir Suriyeli ailenin evi taşlandı- ırkçı saldırı

 
28 Martta sosyal medyaya düşen bir video üzerine yapılan araştırmada, saldırıya uğrayan evde yaşayan 

Mart 2021 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Suriyeli trans kadın Asya, Emre B. isimli bir kişinin 

saldırısına uğradı. Emre B.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Yüzüne atılan tuz ruhu ile yaralanan Asya’nın 

hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
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Sovtna Gazetesi) 

Suriyeli kadın , ırkçı saldırıların son bulmasını isteyerek, “Çünkü artık ben bir mülteci olarak kendimi hiç 

güvende hissetmiyorum”dedi. Yaşanan olayın ardından Emine, polise gitmiş. Polis kendisine saldıran 

kişiyi karakola getirmesini ya da telefon numarasını vermesini istemiş. Saldıranı tanımadığını ve 

kendisine saldıran birini zaten getiremeyeceğini söyleyen Emine’ye polisin cevabı ise, “O zaman evden 

taşının” olmuş. Yeni bir ev aradıklarını söylüyor Emine, yeni ev bulunca hemen mahalleden 

taşınacaklarını dile getiriyor. Saldırınım sebebini kendisi de bilmiyor. Kendilerine saldıran komşularına 

sebebini sormak için yanına Türkçe bilen birini de alarak gitmiş. “Neden böyle bir şey yaptınız?” 

dediğinde komşusu pencereden çıkıp, “Bizim ülkede yaşıyorsunuz. Bizim ekmeğimizi yiyorsunuz, 

suyumuzu içiyorsunuz. Ülkeden gidin” diye bağırmaya başlamış. 

 

Videonun yayılmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, paylaşılan 

haberin, komşu kavgası olup ideolojik bir yönü bulunmadığını söyledi. Vali Gül, açıklamada, “Türklerin 

ya da Suriyelilerin kendi aralarında meydana gelen adli olaylardan bir farkı yoktur. Aile insani ve asayiş 

yönüyle Valiliğimizin takibindedir” ifadelerini kullandı.(Evrensel) 

 

 10 Mayıs 2021- Çalışma hakkı ihlali, ayrımcılık, nefret saldırısı - Bayram öncesi ödenmeyen 

maaşını isteyen Suriye uyruklu işçi M.F. B., patronu tarafından darp edildi . İnegöl'de Çalıştığı 

mobilya atölyesine giden işçi patronuna alacağı olan 1000 TL'yi istediğini söyledi. Bunun üzerine 

patronu ve 2 arkadaşı, B.’y'ı darbetti...
 

 12 Temmuz 2021- Irkçı saldırı- Hatay Samandağ ilçesinde bir grup Suriyeli ile yerel halk arasında 

başlayan gerginlik ırkçı saldırıya dönüştü. Yerel basına yansıyan haberlere göre saldırıya uğrayan 

mülteciler evleri boşaltılarak ilçeden gönderildi. Açıklamayı yapan Cumhuriyet mah. Muhtarı, 

Suriyelilere kiralık ev verilmemesi çağrısında bulundu.
 
 

 22 Temmuz 2021- Irkçı saldırı- İstanbul Fatih’te J.M. isimli Suriyeli bir gazeteci , otobüste 

Arapça konuştuğu için saldırıya maruz kaldı.



 22 Temmuz 2021- Irkçı saldırı- İstanbul Florya’da bir Suriyeli kadın telefonda arapça konuştuğu 

için sözlü nefret saldırısına maruz kaldı .

 
 23 Temmuz 2021- Irkçı söylem- Önceki paylaşımında “fail Suriyeli “ diyen M.Ç.L. yaptığı ikinci 

paylaşımında “Arkadaşlar özellikle emniyete gidip detayları sordum. Cankurtaranı bıçaklayan 

kalabalık bir Türk ailesiymiş, bu yüzden diğer tweeti sildim. Dün sabah saatlerinde denize girip 

boğulan Suriyeliymiş, bu yüzden olay karıştırılmış.” Dedi.

 

 
 24 Temmuz 2021- ırkçı saldırı- M.Y.TRT Arabi Muhabiri “Türkiye’ye ben dün gelmedim. Yıllardır 

yılı buradayım. Bu ülkeyi sevdim, insanlarını, kültürünü, doğasını, yerlerini, herşeyini sevdim. 

Bayram gecesi, #ırkçı söylemlerle ve tehditlerle #darp edildim. Üç kişi tarafından, birisi yumruk 

attı! twitter.com
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 30 Eylül 2021 - İzmir’de Suriyelilere yönelik Irkçı Saldırı 

 

 

 13 Ekim 2021- F.S İstanbul’da ırkçı saldırıya uğradı , karakolda ayrımcılığa maruz kaldı. 

 

 

 

AYRIMCI UYGIULAMA VE KARAR 

 
 15 Ocak 2021- İkamet İzni Talepleri Hakkında kısıtlama kararı:

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “İstanbul İlinde, Fatih ve Esenyurt 
ilçelerinde yatırım amaçlı kısa süreli ikamet izni ve bu ilçelerde bulunan üniversitelerde okuyan 
öğrenciler dışındakiler için 15.01.2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul 
edilmeyecektir”. Dendi. 

 
 10.01.2021- Hatay Büyükşehir Belediyesi sığınmacılara mezar yeri vermedi.- ayrımcılık

 
“CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Yayladağı’ndaki göçmenlerin ölülerini defnedecek mezar 
bulamadı. Koronavirüs nedeniyle mezar yeri sıkıntısı çekildiğini iddia eden belediye ‘Yayladağ’da mezar 
yeri kalmadı’ diyerek çoğu Bayır-Bucak Türkmen’i olan Suriyelilerin cenazelerini yaklaşık 90 kilometre 
uzaklıktaki Reyhanlı’ya götürüp defnetmelerini istedi. Bu şekilde 10’na yakın cenaze kilometrelerce 
taşınarak Reyhanlı’ya götürüldü. Valilik duruma el koyunca Büyükşehir Belediyesi kararından geri adım 
attı. Ancak bölgede ikamet eden Suriyeliler Hatay merkez ve diğer ilçelerde CHP’li Hatay Büyükşehir 
Belediyesi’nin aynı uygulamaya devam ettiğini belirtti”. 

 
 

 25 Ocak 2021- İkamet izin belgeleri 'renk'lendi: Ayrımcılık

Türk soylulara turkuaz, diğerlerine bordo - VeryansınTV haberine göre; “Türk soylu yabancıların” 

ikamet izin belgeleri turkuaz, “diğer soylu yabacıların” ise bordo olacak. Yeni belgelerin basım işlemi 1 

Ocak 2021 tarihinde başlatılırken, eski belgeler ise bitiş tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. 

Düzenleme, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yapıldı ve 25 Aralık 2020 tarihinden itibaren ilgili kurumlara duyurulmaya 

başlandı. 

Düzenlemenin gerekçesi olarak da “ikamet izin belgelerinde sahteciliğin önlenmesi, mal ve hizmet 

alımlarında tasarruf sağlanması” hedefleri gösterildi. 

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı da okullara ve Bakanlığa bağlı kurumlara 20 Ocak 2021 tarihinde 

30 Eylül 2021 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesinde çıkan ve Batuhan Parlak isimli bir kişinin yaşamını 

yitirdiği kavga sonrasında Suriye vatandaşı mültecilere ait ev ve iş yerlerine 150 kişilik ırkçı bir grup 

saldırdı. Saldırı sonucu mültecilere ait bir ev ile hurda taşımada kullanılan araçların yakıldığı ve bazı 

evlerin taşlandığı öğrenildi. Saldırı sonucu yaralanan olup olmadığı öğrenilemedi. 

13 Ekim 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, F. S. isimli mültecinin 1 Eylül 2021 tarihinde  

İstanbul’da aynı bina yaşadığı kişilerin ırkçı saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. F. S.’nin gittiği karakolda 

da ayrımcı muameleye maruz kaldığı öğrenildi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde 

düzenlediği basın toplantısında F. S. şunları belirtti: “Karakolda uzun süre şikayetimi almadılar, 

beklettiler. Şikayetin alındığı sırada bir memur yüksek sesle bağırdı ve hakaret etti. Gittiğim karakolda 

sanki suçluymuşum gibi muamele gördüm. Ben karakola gidip şikayetçi olduktan sonra saldırılar daha 

da arttı. Sürekli tehdit ediliyorum.” 
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bilgilendirme yazısı gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Sadri Şensoy tarafından gönderilen 

yazıda, “Bilgilerinizi ve Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmekte olan ve mevzuat gereğince ‘İkamet İzin 

Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edildiği sınavlarda görev alan/alabilecek tüm personel ile 

ilgili kurum ve kuruluşlara (Özel MTSK Müdürlükleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve benzeri kurum ve 

kuruluşlar) bilgilendirme yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim” ifadeleri kullanıldı. 
 

 24 Mart 2021 - Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından ayrımcı uygulama;

Küçükçekmece ilçesinde bulunan T. B. İlkokulu'nda eğitim yılının ikinci döneminde Türk ve Suriyeli 

öğrenciler için ayrı servis araçları tahsis edildi. Türk öğrencilerin velilerinin, Suriyelilerin yoğun Covid 

bulaş riski taşıdığı iddiasına dayandırdıkları talep üzerine bu düzelemeye gidildiği ifade edilirken, 

öğrenciler arasında bu nedenle tartışmalar yaşandığı, Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilere ayrımcı 

söylemlerde bulundukları bildirildi. 

 
 11 Nisan 2021 – Corona denetim Ekibi tarafından Suriyelilere haksız para cezası 

veriliyor.Ayrımcılık
Ulaşılan bilgiye göre ; “Mehmet Akif Mahallesinde görev yapan sivil ve kendilerini Corona denetim 
ekibi olarak tanıtan kişiler , haksız yere sadece Suriyeli sığınmacılara ait dükkanlara ve sokakta gezen 
Suriyelilere ağır cezalar kesiyorlar. 

 

 31 Temmuz 2021- Ücretsiz su dağıtımına engel- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 
kentteki göçmenlerin su ve katı atık ücretlerine 10 kat zam yapacağına yönelik 
açıklamalarına tepki göstermek isteyen İstanbul Sanayi Odası Üyesi Cevat Korkmaz, 
kamyona yüklediği 30 ton suyla Bolu’ya geldi. Kasası su dolu kamyonla Bahçelievler 
Mahallesinde bulunan semt pazarına gelen Korkmaz ve beraberindekiler esnaf ve 
vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Zabıta ekipleri de bedava su dağıtımını engellediler. 
Korkmaz ve yanındakiler su damacanalarını esnafların sergilerine yanına bırakmaya kalkınca 
tartışma yaşandı. Esnaflar ve vatandaşlar su damacanalarını tekrar kamyona geri taşıdılar. 

 
 

 
 

 30 Eylül 2021-Fatih Belediyesi yabancılara ev kiralanmasını yasakladı:  

 

İstanbul Fat tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul’un Fatih ilçesinde belediyenin aldığı karar 

kapsamında 2021 yılının başından beri oturma izni olanlar da dahil yabancılara ev kiralanmasının 

yasaklandığı öğrenildi. Fatih Belediye Başkanı basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “İstanbul’da 

yaşama izni olan herhangi bir yabancı, ikamet izni olan bir yabancı, Suriyeli ya da başka memleketli 

Fatih’te herhangi bir ev kiralayamaz.” 
 

 11 Kasım 2021 Bolu Belediye Başkanı’nın Ayrımcı Uygulamaları

 

11 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu Belediye Başkanı’nın Belediye Meclisi’ne 

sunmak üzere, kentte kıyılacak nikahlarda taraflardan en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

10 Ağustos 2021- ayrımcılık- @ArpacikCihat Adlı hesaptan yapılan paylaşıma göre; Bolu 

Sağlık Mahallesi'nde bir apartman. Bir dairesinde Iraklı K… ailesi oturuyor. Geçtiğimiz 

günlerde apartman yönetimi toplandı ve şu kararları aldı: ''Çatı tamir edilecek, kanalizasyon 

temizlenecek, yabancı uyruklular evi boşaltacak.'' Tanju Bey'in ilk meyveleri.  

 



https://twitter.com/ArpacikCihat
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olmaması durumunda nikah ücreti olarak 100.000 TL alınması yönünde bir teklif hazırladığı öğrenildi. 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şunları belirtti: “İki 

yabancı uyruklu Bolu’da evlenmesin. Bolu’ya yerleşmesin ve çoluk çocuk sahibi olmasın. İki Suriyeli, iki 

Iraklı burada evlenmesin diye bu düzenlemeyi getiriyoruz (…) Yabancıların Bolu’da evlenip, kente 

yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz.” 

 

 4 Ağustos 2021- Ayrımcılık- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kentteki göçmenlerin su ve 

katı atık ücretlerine 10 kat zam yapacağına yönelik teklifi Belediye Meclisinde oy çokluğu ile 

kabul edildi. 
 

MEDYADA VE SİYASETTE AYRIMCI SÖYLEM VE HEDEF GÖSTERME 
 

 18 Ocak 2021- Mısırlı muhalif M.A.E. 3 aydır İstanbul Havalimanı’nda tutuluyor: Sığınma 
hakkı ihlali, sınır dışı tehdidi.

 
M.A.E.nin muhalif kimliği nedeniyle Mısır’da idam cezası da dahil keyfi cezalara çarptırılma olasılığı 
olduğu buna rağmen geri gönderilmek istendiği, bu kararın geri alınması için girişimlerin devam ettiği 
öğrenildi. 

 
 10.01.2021- Kayseri’de siyasetçiden sığınmacılara yönelik ayrımcı söylemler 

 
“ Kayseri Olay gazetesine demeç veren İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Ümit Yasin Tunçbilek, 
Kayseri’deki hava kirliliğinden Suriyelileri sorumlu tuttu. Tunçbilek, kent merkezinde yoğunlaştığını 
söylediği Suriyelilerin de yaktıkları bazı uygun olmayan maddeler nedeniyle hava kirliliğine neden 
olduklarını iddia etti.” 

 
 21 Ocak 2021 – Medyada ayrımcı söylem : 

 
“Maltepe Kongresinde Yapılan Görevlendirme Tartışma Yarattı” manşeti ile Suriyeli Barudi, AKP İlçe 
Yönetiminde” diyen Cumhuriyet gazetesi Türkiye vatandaşlığına sahip bir kişinin bir partinin ilçe 
yönetiminde yer almasından duyulan rahatsızlığı, Barudi hakkında ayrımcı ifadelere yer vererek haber 
yaptı- 

 

 29 Ocak 2021 – Siyasette ayrımcı söylem, ayrımcılığa zemin yaratan yanıltıcı bilgi paylaşımı : 
 

“21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu üyesi ve İYİ Parti kurucular kurulu üye Seyit Yüceler: 

Bildiğiniz gibi Suriyeliler meselesi de Türkiye’nin milli güvenliği açısından bir tehdit. Türkiye’nin gerçek 

beka sorunu olan Suriyeliler meselesini de derinlemesine ele almakta ve incelemektedir. Bir Türk 

Milliyetçisi ve vatansever bir birey olarak Suriyelilerin Türkiye için oluşturduğu tehditleri görüyor ve  

gündemde tutmaya çalışıyorum Bakın, medyada çıkan IŞİD terör örgütüne yapılan operasyonların 

çoğunda Suriyelilerin yakalandığını görüyoruz Uygur Türklerini Çin’e iade etmek yerine IŞİD teröristleri 

Suriye’ye iade etmek gerek! 
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Bakıyorsunuz, hastanelerde öncelikliler. Hastaneye giden kendi vatandaşımız bu durumdan rahatsız. Bu 

insanların çoğu yardımlarla geçiniyor ancak ülkemizde yoksulluk sınırının altında 100 binlerce insan 

devletten yardım alamıyor 

 
Yanlış anlaşılmak istemem. Biz bu insanlara düşman değiliz. Biz bu insanların kendi vatanlarına 

dönmeleri için bir mücadele veriyoruz. Kimsenin onların kötülüğünü istediği yok. Kayıt dışı olanların 

sayısı milyonları buluyor. Ülkemiz yolgeçen hanı değildir. 

 
Şanlıurfa’da, Gaziantep’te ve Hatay’da yurttaşlar, Suriyelilerin işlerini elinden aldıklarını düşünüyor. Bu 

bir bakıma yanlış da değildir. Kayıt dışı olmaları ve ucuz işgücü olmaları işverenlere de fırsat sağlıyor ve 

sonuçta işsiz vatandaşlarımız iş bulma konusunda sıkıntı çekiyor. İşverenlerin ise kayıt dışı ve gayrı 

kanuni çalıştırabileceği milyonlarca sığınmacı var. Türk işçisine ve alın terine ihtiyaç yok, onlar çalışmasa 

da, geçinmese de olur gibi düşünüyorlar. 

 
Bakın Suriyelilerin doğurganlık oranı 5.3, Türklerde ise bu oran 1’e düşüyor. Bu kısa zamanda çok büyük 

sorunlar doğuracaktır. Bölgenin demografik yapısı değiştirilmeye çalışılıyor. Bu emperyalist bir oyundur 

ve buna dur demek zorundayız. Türkiye Araplaştırılmaya çalışılıyor. Bu bilinçli bir projedir ve biz Türk  

milleti olarak buna izin vermemeliyiz. DİYEREK 

 
Ülkemizde bulunan Suriyelilerin sosyal, ekonomik ve demografik yapılarına baktığımızda yalnızca terör 

değil aynı zamanda asayiş konusunda suça eğilimli olabilme ihtimallerinin yüksek olduğunu görüyoruz.” 

Demiştir. 

 
Sonuç olarak, Suriyelilerin kalıcı olması ülkenin başına her alanda bela olacağını gösteriyor. Suriyelileri 

vatanlarına göndermekten başka çaremiz yok. Ayrıca sözümü de her zaman kullandığım bir ifadeyle 

bitireyim “ Herkes vatanında mutludur” Biz, Suriyelilere bu mutluluğu yaşatalım.” 

 

 25 Mart 2021- Suriyelilere dönük ırkçı provokasyon 

 
Medyaya servis edilen El-Hol Mülteci Kampı’nda çekilmiş görüntülerde YPG/PKK kontrolü altında 

tutulan IŞİD kamplarındaki insanlar üzerinden Suriyeliler aşağılanmaya ve kötü gösterilmeye 

çalışıldı. HAKSÖZ HABER 

 
 9 Nisan 2021- Gazeteci Fatih Altaylı mültecileri hedef alan açıklamalar yaptı. 

 
Habertürk yazarı Fatih Altaylı lakayt üslubuyla yine mültecileri hedef almış! (HAKSÖZ HABER)başlıklı 

haberde mültecilere ayrılan fon üzerinden ayrımcı bir dil kullanıldığı belirtilmiş. 
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 15 Nisan 2021- medyada mültecilere yönelik ayrımcılık “Ankara’nın göbeği Somali Oldu” 

başlıklı haberde mültecilere yönelik ayrımcılık- 

 

@gazetesozcu · 15 Nis 2021Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği 

olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler. 

https://sozcu.com.tr/2021/gundem/ankaranin-gobegi-somali-oldu-6374193/  

 

 20 Nisan 2021- Canan Kaftancıoğlu’nun “Aylan Bebek” fotoğrafı ile yaptığı açıklama Suriyeli  
mülteciler tarafında tepkiyle karşılandı. Açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade eden 
Kaftancıoğlu özür diledi. (https://tr.sputniknews.com/amp/turkiye/202104201044320970- 
canan-kaftancioglu-aylan-bebek-paylasimindan-oturu-ozur- 
diledi/?   twitter_impression=true) 

 24 Haziran 2021- asılsız suçlama - Hedef gösterme- @ozlemdogan_ isimli kullanıcı “ 
 

 
 

 

 18 Temmuz 2021- Siyasette ayrımcı dil- Bitti. Bir paylaşımında Fikri Sağlar: “Suriyeli 

arkadaşım! Buradaki masrafını cebinden Erdoğan değil, alıteriyle ödediği vergilerle Türk  

Milleti ödedi. Bu bir. Türkiye Erdoğan’ın değil, Türk milletinindir. Ülkende savaş vardı, Türk 

milleti seni misafir etti. Şimdi savaş bitti. Yani misafirlik de bitti. Bu da iki.” 

 25 Temmuz 2021- Siyasette ırkçı söylem- İlay Aksoy tarafından retweetlenen profesorfacia 

isimli kullanıcının paylaşımında : 
 

 
 
 

 25 temmuz 2021- Yalan haber- İyi Parti üyesi Vedat Yenerer isimli paylaşımcı: “İstanbul 

Sultanbeyli Akşemsettin Ortaokulu 2. Sınıf Türk öğrenci Suriyeliye Suriyeli deyince , Suriyeli 20 

Suriyeliyle ertesi gün çocuğu jiletledi. Babaları da Türk çocuğun babasını dövdü karakol Türkleri 

alıkoydu, suriyeli gitti. Eğitim yok,kayırma , idare etme ve yardım var.” 

Aynı günlü Bahadır Kurbanoğlu isimli hesap paylaşımı: “Alçak bir yalan! Arkadaşlarımız 

Sultanbeylide ki ilgili tüm kurumlarla, bahse konu okulun bulunduğu mahalledeki muhtar ve okul 

yöneticileri başta olmak üzere okulda öğrencisi olan mahalle sakinleri ile görüştük. Sonuç; yalan değil 

kuyruklu yalan. Bu kadar pervasızca yalan uydurup paylaşıyorlar.” 

 

Suriyeli 

ve Türk çocuklara eşcinsellik/PKK eğitimi veren merkezle ilgili bilgileri paylaşmaya 

başlıyorum: Yurtdışından fonlanan ‘Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin +18 rezil ifadeleri 

dolayısıyla özür diliyorum. Fakat bu merkezdeki sınıf tahtasında bunları çocuklara empoze 

ediyorlar. 
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 26 Temmuz 2021- Siyasette ve yerel yönetimlerde ayrımcı dil ve uygulama- CHP’li bolu 
belediye başkanı Tanju Özcan : 

“Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni  

önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. 

Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı  
ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu 
kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? 
Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp  
koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye 
hazırız. Gönderelim gitsin. 
Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım 
kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. 
Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri 
hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' 
diyecek. Hiç umurumda değil."28 Temmuz 2021 - Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 
Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.Başsavcılığın, 
Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı 
öğrenildi. 

 

 27 temmuz 2021- Yalan haber- Tepkiler üzerine aynı gün paylaşımdan kaldırılan Muhbir on 

Twitter paylaşımında “Suriyeliler bugün saat 17.00’de Saraçhane’de toplanarak “Gitmiyoruz” mitingi 

yapma kararı aldı.” Ancak haber değişik kullanıcılar tarafından paylaşılmaya devam edildi. 

 





 31.07.2021- Siyasette ayrımcı söylem- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Düzensiz göç, adı 

konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Bayram münasebetiyle kendi ülkelerine 

gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur." 

"Gettolaşmaya, şiddet ve asayişsizlik olaylarının yayılmasına, huzursuzluğun genişlemesine müsaade 

edilmemelidir. Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin 

plajlarında keyif sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır." 

"Ülkemizde 500.000’e yakın Afgan mülteci olduğu tahmin ediliyor. Elbette önümüzdeki riskli ve 

tehlikeli süreçte göç dalgasının sınırlarımıza iyice dayanacağı, ülkemizi zorlayacağı görülüyor. Buna karşı 

tedbirli olmalıyız. Bir derviş sabrıyla kozamızı örmeliyiz." 

 

 5 Ağustos 2021- Ayrımcı söylem- Sözcü.com.tr de yer alan Her 10 Suriyeli mülteci 6 Türk’ü işsiz 

bıraktı başlıklı haberde “ Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı bölgelerde işsizliğin arttığı enflasyonun 

yükseldiği tespit edildi. Verilere göre her 10 Suriyeli mülteci vasıfsız 6 Türk’ün işsiz kalmasına neden 

oluyor. “ dendi. 
 
 

 6 Ağustos 2021 - Ayrımcı söylem- İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup 

Başkanvekili Kazım Yücel, : "Kayseri'deki Suriyeli sığınmacılar öyle bir hâle geldi, ailenin nazlı çocuğu 

gibi, ne isterlerse yapıyorlar. Her türlü kavga, gürültü vb. olaylarda 3 kişiden biri Suriyeli sığınmacı 

30 Temmuz 2021- Yalan haber- K.Ö isimli @avrasyaanket : Suriyelilere 40 milyar dolar + 

Bahçeli ev Bize orman yangını + IBAN + Bol yalan #Hükümetİstifa  
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çıkıyor. Mehmetçik'im orada ölecek ve Suriyeli zımba gibi delikanlılar burada keyif çatacak. Gidip 

vatanlarını korumalarını söylüyoruz. Bayramda gönderiliyorsa gelmemelerini söylüyoruz. Burada 

Suriyeli sığınmacılara  böyle şefkatli davranışı esefle karşılıyorum." 

(www.kayseriyerelhaber.comhttps://www.kayseriyerelhaber.com/siyaset/yucel-turkiye-yol-gecen- 

hani-oldu-h38582.html ) 

 

 7 Ağustos 2021- Ayrımcı söylem- İYİ Partili Şahiner, sığınmacılara hakaret etti: "Namuslarını 
da vatanları gibi geride bıraktılar" Çorum’un Sungurlu ilçesi İYİ Partili Belediye Başkanı Abdulkadir 
Şahiner, ilçede ne Suriyeli ne de Afgan barındırmayacaklarını belirtti. 'Vatanını bırakıp kaçan da namus 
olmaz' diyen Şahiner, 'Bunlar sözde vatanlarından kaçarlarken namuslarını da vatanları gibi geride 
bırakarak geldiler” dedi.( Cumhuriyet ) 

 
 

 
EĞİTİM HAKKI İHLALİ 

 

 1 Nisan 2021- İkameti başka bir ilde olduğu için İstanbul genelinde 1100 Suriyeli çocuk okula 

kayıt yaptıramadı. ( Çok sayıda çocuk için ailesinden ayrı ilde ikamet söz konusu) 

Yapılan açıklamaya göre; eğitim hakkından yararlanamamak çocukların; geleceğini belirsiz hale 

getiriyor, kayıt dışı ve olumsuz koşullarda çalışmaya zorluyor, kız çocuklarının erken yaşta 

evlendirilmesine imkan hazırlıyor, suç çetelerinin eline düşmelerine neden oluyor 

 
TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKKI İHLALİ 

 
 11 Şubat 2021- Uygur Türklerine gösteri yasağı. 

Yapılan sosyal medya paylaşımlarından; Uygur Türklerinin Çin Büyükelçiliği önünde sürdürdükleri nöbet 

eylemine polis tarafından izin verilmedi. Eyleme katılanların evlerinin de polis ablukasına alındığı ve 

evlerinden çıkmalarına izin verilmediği ve kamera ile çekim yapılmasına izin verilmediği öğrenildi. 

Uygur Türkleri için akademisyenler destek eylemi yaptı. 

 
BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLLERİ 

 

 20 Mart 2021- Denizli’de İstanbul Sözleşmesi için eyleme katılan 4 İran’lı mülteci gözaltına 

Alındı. 
 

 
 
 
 
 
 

20 Mart 2021 tarihinde Denizli’deki Çınar Meydanı’nda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan eyleme 

katıldıkları gerekçesiyle İran vatandaşı 4 mültecinin (Esmaeil Fattahi, Leili Faraji, Zeinab Sahafi ve 

Mohammad Pourakbari Kermani) 5 Nisan 2021 tarihinde ‘kamu düzenini bozmak’ iddiasıyla gözaltına 

alındığı , 6 Nisan 2021 tarihinde ise haklarında sınırdışı etme kararı verildiği ve mültecilerin Aydın Geri  

Gönderme Merkezi’ne götürüldüğü , avukatlarının bu karara itiraz edeceği öğrenildi. 

http://www.kayseriyerelhaber.com/
http://www.kayseriyerelhaber.com/
http://www.kayseriyerelhaber.com/
https://www.kayseriyerelhaber.com/siyaset/yucel-turkiye-yol-gecen-hani-oldu-h38582.html
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MÜLTECİLERİ HEDEF ALAN ADLİ SALDIRILAR 

 
 16 Mart 2022- Van'da 12 Pakistanlı göçmen insan kaçakçıları tarafından rehin alındı. 

 

Talabaşı Dayanışma tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; " Bize ulaşan ve teyit 

ettiğimiz bilgilere göre,Van'da, sınırı yeni geçmiş 12Pakistanlı göçmen, insan kaçakçısı çete tarafından 

rehin alınmış durumda.Ailelerinden 15binTL isteniyor can güvenlikleri tehlikede. Denilmiştir.  

 29 Mart 2021- Suriyeli çocukları işkence ile dilenmeye zorlayan çete yakalandı. 

 
Suriyeli çocukları zorla dilendiren çeteye dava açıldı. Dava dosyasında çocuklara eziyet edildiğine dair 

tapeler yer aldı. ( Birgün Gzt) Yusef Hammud isimli çete lideri, Suriye Halep’teki ailelerinden kiraladığı  

çocukları kaçak yollardan Türkiye’ye sokuyor ve İstanbul’a getiriyordu. İnsan kaçakçıları, sahada 

 20 Mart 2021- Fransız gazeteci Sylv Mercadier gözaltına alındı: 

Diyarbakır’da yapılacak Newroz kutlamasını takip etmek için Türkiye’de gelen Fransız gazeteci Sylv 

Mercadier İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 20 Mart 2021 tarihinde gözaltına alındı. Sylv 

Mercadier ‘Türkiye’ye girişi sakıncalı olduğu’ gerekçesiyle 21 Mart 2021 tarihinde sınır dışı edildi. 

 27 Ekim 2021- sosyal medyada Muz yeme videoları paylaşan 7 mülteci gözaltına alındı , sınırdışı 

kararı verildi. 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 27 Ekim 2021 tarihinde yaptığı açıklamayla bir sokak 

röportajında geçen ve Suriyelilerin daha rahat ekonomik koşullarda olduğunu iddia eden bir ifadeyi, 

muz yedikleri videolarla protesto ettikleri gerekçesiyle 7 mültecinin gözaltına alındığını ve sınır dışı 

edileceğini duyurdu. Açıklamada “yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal 

medya platformlarından provokatif amaçlı ‘muz yeme’ eylemi içerikli paylaşımları yapan tüm şahıslar 

hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin” yapılacağı belirtildi. 

 9 Kasım 2021 - Suriye vatandaşı gazeteci Majed Shama gözaltına alındı. 

9 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Suriye vatandaşı mülteciler tarafından sosyal 

medyada paylaşılan videoları haberleştirdiği gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alınan ve Suriye’ye sınır 

dışı edilmek üzere Antep’teki bir geri gönderme merkezine götürülen Suriye vatandaşı gazeteci Majed 

Shama’nın serbest bırakıldığı öğrenildi. 

 12.11.2021- Muz videoları nedeniyele gözaltı, sınırdışı- 

 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoları 

gerekçe göstererek, 45 Suriyelinin sınır dışı edileceğini açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı'dan yapılan 

açıklamada "Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs 

tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme 

merkezlerine sevk edilmiştir" denildi. 

https://twitter.com/TarlabasiDayani
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çocukları kontrol edenler, toplanan paraları Suriye’ye transfer edenler büyük ve profesyonel bir örgüt 

oluşturmuştu. Çocuklar, Sultangazi’de kiralanan depolarda tutuluyordu. Her sabah Beyoğlu, Şişli, Fatih 

ve Zeytinburnu’ndaki tramvay, metro, metrobüs duraklarına götürülüp dilendiriyorlardı. Çete üyeleri 

çocukları uzaktan izliyordu. Polis ya da zabıtanın yakalama ihtimaline karşı sık sık topladıkları paraları 

çocuklardan alıyorlardı. Çete, tramvay ve metrobüse binip dilenen çocukları kontrol etmek için cep 

telefonları da vermişti. Çocuklarla yaptıkları konuşmaların tape kayıtları dehşeti ortaya koydu. Olay 

Özeti: Yapılan bir ihbar sonrası 7 ay çeteyi takip eden polis, 28 Eylül 2020’de Sultangazi’deki 9 adrese 

baskın yaptı. Islak, küflü yataklarda iki-üç çocuk birlikte yatıyordu. 72 çocuk polis otobüsleriyle çocuk 

şubeye, oradan yurtlara götürüldü. Çetenin 13 üyesi tutuklandı. Suriyeli çocukları dilendiren çetenin 

işkence tape'leri: "Balkondan atarım, kabloyla bağlarım " 

 

 

TEDAVİ VE SAĞLIK HAKKI İHLALLLERİ 

 
 09. 01.2021- Türkiye'de yaşayan kayıtsız mülteciler yanında , 3.7 milyon Kayıtlı Suriyeli  

sığınmacının Covid aşısına erişim durumu bilinmezliğini koruyor. 

 
 22.0cak 2021- Sağlık sorunu yaşayan 10 yaşındaki R.S. ekonomik zorluklar nedeniyle tedavi 

hakkına erişemiyor: Tedavi hakkı ihlalli 

Alınan bilgiye göre 10 yaşındaki Suriyeli R.S. akciğer hastası. Oksijen tüpüne bağlı olarak yaşıyor . Ancak 

elektrik faturası, ek ilaç ücretleri, yol ve genel giderlerini karşılayamadığı için yeterli tıbbi bakım ve 

tedaviye erişemiyor. 

 

 
 11.04.2021 - Covid tedavisi olabilmek için Sadi K. hastahanesine yatırılan ve ardından vefat 

eden Suriyeli Kadın N. İçin yakınlarına cenaze teslimi için taahhütname imzalama 

zorunluluğu. 

 

 16 Mayıs 2021- Barınma, sağlık, güvenli yaşama hakkı ihlali- Fas uyruklu bir kadın ve 1 aylık 

bebeği ile sokakta kaldı. Tarlabaşı Dayanışma tarafından yapılan açıklamada; Madde bağımlısı annenin 

çocuğa bakabilecek durumda olmadığı, annenin bağımlılık tedavisine ve çocuğun bakıma ihtiyacı 

olduğu duyuruldu. Çocuk için koruma sağlanması amacıyla sırasıyla Beyoğlu Çocuk Şube ve İBB arandı 

ancak kimse sahip çıkmadı. Çocuk bir yardımsever’in evinde bakılıyor. 
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 15 Haziran 2021- sağlık hakkı ihlali- M. T. Adlı kanser hastası Suriyelinin kimliği olmadığı için 

tedavisine devam edilemeyeceği söylendi. Göç idaresine başvuru yapmak isteyen kişi Göç idaresine 

alınmadı. 

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR 

 3 Haziran 2021- Cinsel taciz, istismar- İstanbul Güngören’de 5 ve 8 yaşındaki iki Suriyeli çocuk 

Suriyeli bir kişi tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Aile hukuki yardım talep etti. 

 

 
MÜLTECİLERE YÖNELİK OLUMLU YAKLAŞIMLAR 

 
 11 Oca 2021 - Medyada olumlu söylem: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet 

Çinçin; sığınmacılara dair olumlu görüşlerini açıkladı. 

Göç ve Entegrasyon Bakanlığının acilen kurulması ihtiyacına dikkat çeken Antakya Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı, süreci tek çatı altında yürütmenin başka yolu olmadığını ifade etti. Almanya 

örneğini de hatırlatan Çinçin, insan kaçakçılığından artan çocuk gelinler dramına, radikal gruplara insan 

kaynağı oluşturan potansiyelden bir insanlık dramına kadar çok farklı boyutlardan söz etti.Ucuz ve kayıt 

dışı çalıştırılmaları meselesine de değinen Çinçin ''Kayıtiçi sektörü, kayıt dışı ile destekleyemezsiniz. 

Suriyeli de buraya geldiyse sigortalı, kayıtlı insan gibi çalışmalıdır'' dedi. 

 

17 Ağustos 2021 - İstanbul’da mültecilere yönelik ayrımcı söylemler içeren pankart astıkları 

gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. 

 
 
 

D-     DEVAM EDEN DAVA ÖRNEKLERİ 
 
 

 

 

Ali el Hemdan Davası 

 21 Aralık 2021- 27 Nisan 2020 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde Ali El Hemdan (19) isimli Suriye 

vatandaşı bir kişinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili 

davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Fatih Karaca hakkında “kasten 

öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti geçmişteki hali ve olaydan sonraki 

davranışları ve verilen cezanın geleceği üstündeki olumsuz etkileri nedeni ile indirim yaparak 25 yıl 

hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı ceza indirimine şerh koydu. Karar 1'e karşı 2 oyla alındı. Kararla, 

“Dur ihtarına uymadığı” iddiası ile polisin öldürme eylemini gerçekleştirdiği bir davada ilk kez bir polis 

memuru kasten öldürme suçundan ceza almış oldu. 

DAVA SÜRECİ: 27 Nisan 2020 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde Ali El Hemdan (19) isimli Suriye 

vatandaşı bir kişinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili 

polis memuru F. K. hakkında Olay anına dair kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri “kaza kurşunu” ve 

sanık polis memurunun “ayağım kaydı, istem dışı ateş ettim” iddialarını çürütünce dava Adana 9'uncu  
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Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılının Haziran ayında “Kasten öldürme” suçundan açıldı. Mahkeme 

dosyasına giren görüntüde yüzü kendisine dönük halde geriye doğru ağır adımlarla yürürken kendisi de 

Ali El Hemdan’a doğru geldiği esnada silahı kılıfından çıkaran polisin mermiyi namluya sürüp akabinde 

silahı Ali El Hemdan’a doğrultup ateş ettiği görülüyor. Tanık S.D. de soruşturma aşaması ve 

mahkemedeki ifadesinde Ali El Hemdan’ın yüzünün polis dönük olduğunu ve polisin ayağının 

kaymasının söz konusu olmadığını anlatmıştı. Savcı hazırladığı iddianamede Polis Kriminoloji raporu ile 

görüntülerin çeliştiğine dikkat çekti ve davayı kasten öldürme suçundan açtı. Davanın ilk duruşması 9 

Temmuz 2020’de görüldü. Geçtiğimiz ay görülen önceki duruşmada Savcı da “kasten öldürme” 

suçundan ceza istedi. Adana Valiliği ve Emniyet’in basın bülteni ve Polis Kriminoloji Laboratuvarı’nın 

hazırladığı “Kurşun sekerek isabet etti” raporu ile olayı kaza kurşunu olarak gösterme çabaları ile üstü  

örtülmesi işten bile olmayan cinayetin bu aşamaya gelmesi kamuoyu takibinin önemli olduğunu ortaya 

koydu. Adana Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Af Örgütü ve basın ilk 

günden beri olayın takipçisi oldu. 

 

18 Şubat 2021 tarihinde devam edildi. Ailesi mahkeme salonuna gelmedi. Onların hakkını Adana 

Barosu, ÇHD ve İHD’den avukatlar savundu. Mahkemede konuşan avukatlar Ali el Hemdan’ın ailesine 

vatandaşlık verildiğini, ailenin baskı altına alındığını ve Hemdan ailesinin mahkemeye bu yüzden 

gelmediğini söylediler. Hemdan ailesinin katılmadığı duruşmada bir tanık dinlendi. Mahkeme, sanık F. 

K.’nin avukatlarının itirazı üzerine, duruşmaya Adana Barosu, İHD ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 

adına katılan avukatların vekaletleri olmadığı gerekçesiyle tanığa soru sorma hakkı olmadığına karar 

verdi. Mahkeme F. K.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Mayıs 2021 tarihine 

erteledi. Davanın görülmesine 27 Mayıs 2021 tarihinde devam edildi.F. K. duruşmaya tutulduğu 

cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı ve savunma yaptı. Mahkeme Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 

avukatlarının davaya dahil olma taleplerini reddine ve F. K.’nın tutukluluk halinin devamına karar 

vererek duruşmayı 9 Eylül 2021 tarihine erteledi. Dava 21 Aralık günü karara çıktı. 

 
 

Eymenh Hammamı Davası : Samsun’da ırkçı grubun saldırısında öldürülen 16 yaşındaki fırın İşçisi 

Eymenh Hammamı davasına 10 Mart 2022 günü saat 11.00’de devam edildi. Ve Suriyeli mülteci 

Eymenh Hammamı davasında karar çıktı. 18 yaşın altındaki sanık 18 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Baro 

tarafından atanan avukat, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söylerken Eymenh’in ağabeyi 

İbrahim Hammamı ise “Bir can gitti, 18 yıl değil ömür boyu yatsa o can geri gelmeyecek” dedi. 

 

Dava süreci : Samsun Vezirköprü’de fırın işçisi olarak çalışan 16 yaşındaki Suriyeli Mülteci Eymenh 

Hammamı, 13 Eylül 2020 akşamı saat 18.00-20.00 saatleri arasında ırkçı bir grup tarafından 

bıçaklanarak katledildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si savcılık tarafından ifadeleri 

alındıktan sonra serbest bırakılmış, Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden Z.Ç. tutuklanırken 2'si adli 

kontrol uygulamasıyla salıverilmişti. 
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HAMZA ACAN DAVASI : Bursa’da bir pazar yerindeki yufka tezgahında çalışırken 15 Temmuz 2020 

tarihinde öldürülen Hamza Acan davası karara çıktı. Dava Bursa 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

görüldü. Mahkeme heyeti, Bursa Gürsu pazarında 17 yaşındaki Suriyeli mülteci Hamza Acan’ı döverek 

öldüren kardeşlerden en büyüğü olan sanık Mustafa Saltan’a “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan  

3 yıl 4 ceza verdi. Sanık Mustafa Saltan tutuklanmazken diğer kardeşler İ.S, M.S, ve R.S delil yetersizliği 

nedeniyle beraat etti. 

 

SELAHATTİN ELHASAN ELCUNİ DAVASI : 23 Ağu 2020 günü Adana’da, sokakta tartıştığı kişi tarafından 

pompalı tüfekle kovalanan, sonrasında öldürülen 27 yaşındaki Selahattin Elhasan Elcunid davasına 12 

Mart günü devam edildi. 

 

ABDULKADİR DAVUT DAVASI : 16 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul’da Zeytinburnu sahilinde Metin G 

tarafından evinin balkonundan açılan ateşle öldürülen ütü İşçisi 21 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Davud 

ile ilgili dava Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Savcılık olayın olası kast olarak 

değerlendirilmesi ve sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa istedi. 

 

Edirne’de Gazeteciler Naci Kaya ve İdris Sayılğan’ın Yargılandığı Dava… 

 

27 Ocak 2021 - Edirne’de mültecilerin sınır geçişine ilişkin haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınan 

Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Naci Kaya ve İdris Sayılğan hakkında Edirne 8. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 27 Ocak 2021 tarihinde devam edildi. İddianamede 2 

gazetecinin ‘askeri bölgeye izinsiz geçiş yapma’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. Mahkeme 

gözaltı işlemini yapan askerlerin dinlenmesine karar vererek duruşmayı 14 Nisan 2021 tarihine 

erteledi.14 Nisan 2021- tarihinde görülen karar duruşmasında; Savunmaların ardından mahkeme 2 

gazetecinin de beraatına karar verdi. DAVA SÜRECİ: Naci Kaya ve İdris Sayılğan 29 Şubat 2020 tarihinde 

gözaltına alınmıştı. İdris Sayılğan 2 Mart 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘yurtdışına çıkış 

yasağı’nı ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanmış, Naci Kaya ise serbest bırakılmıştı. İdris Sayılğan, 3 Mart 2020 

tarihinde avukatlarının tutukluluğuna ilişkin yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. 
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Ülkeyi yönetenler ve kimi siyasi odaklar tarafından ülke çıkarı gibi iddialarla hoş görülebileceği 

düşünülen ayrımcılığın, ırkçılık ve nefret saldırıları ile yakın ilişkisi, üstteki bazı örneklemelerden de  

görüleceği üzere dehşet verici olaylara zemin hazırlamaktadır. Birarada yaşamak zorunda olan halklar 

arasına sökülüp atılması onlarca yıl alacak  düşmanlık tohumları eken bu anlayış, politika , söylem ve 

eylemlerin şarta bağlanmaksızın tümden ortadan kaldırılması öncelikle toplumsal barış adına bir 

zorunluluktur.  

  

İşsizlikle ve yeterli gelirden yoksun yaşamak zorunda kalmanın  mülteci kadın ve çocukları istismara 

daha da açık hale getirdiği bugün, devletin sosyal devlet ilkesine uygun örgütlenmesi ve ülkesinde 

yaşayan insanların temel gereksinimlerinin karşılanacağı sosyal destek programlarını hayata 

geçirmesi  ihtiyacı daha acil hissedilmektedir. Bu programların hayata geçirilmesinin zaman alacağı 

bilindiğinden kadın, çocuk, LGBTİ+ birey,  yaşlılar ve  engellilerin haklara erişimlerini sağlayacak 

mekanizmaların oluşturulması ve işler hale getirilmesi aciliyet göstermektedir.   

 

Nefret dilinin yaygınlaşmasında etkili bir araç olarak kullanılan medyanın bu dilden arındırılması,  

toplumdaki ‘ayrımcılığı hoş görme’ eğiliminin geriletilmesi bakımından ciddiyetle değerlendirilmelidir. 

 

Mülteciliği temel bir hak olarak tanımlayan uluslar arası sözleşmelere, belgelere ve ulusal 

mevzuata rağmen mültecilerin hakları kâğıt üstünde kalmaktan kurtarılamamıştır. 

 

E- SONUÇ OLARAK: 

Özetle ortaya koymaya çalıştığımız bu tabloda tabiidir ki mültecilerin yaşadıkları tüm sorunlara yer 

veremedik. Bu çalışma mütevazi bir boyutta sorunun büyüklüğüne ve çözümün aciliyetine ışık  

tutmayı amaçlamaktadır 
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"Ülkene sığınmacıların gelmesini istemiyorsan, başka ülkelere Bomba yağdırmaya bayılan, 

politikacılara oy vermeyi bırak.! 

 

ÖNERİLERİMİZ 

Mülteciliğe neden olan politika ve tutumlara karşı mücadelenin önemi bilinmekle birlikte, 

mültecilik bir kere ortaya çıktıktan sonra mültecilikten kaynaklanan sorunların insani 

temelde çözümü için mücadelenin ertelenemeyeceği de kabul edilmelidir. 

 
Bu nedenle; raporumuzda özetlemeye çalıştığımız devasa sorunların çözümüne katkı 

sunulabilmesi bakımından ve acilen ; 

 
Mültecilere yönelik hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesi , 

Kadın, çocuk, LGBTİ+ birey, yaşlı ve engellilerin haklara erişimlerini sağlayacak 

sosyal destek mekanizmalarının kurulması ve acilen işler hale getirilmesi, 

Mülteci çocuk ve gençlerin eğitim hakkına erişiminin sağlanması, çocuk işçiliğinin 

önlenmesi, 

Anne ve çocuk ölümlerindeki ciddi tablo da göz önünde bulundurularak, özellikle 

anne, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların sağlık ve bakım hizmetlerine tam erişiminin  

sağlanması, 

Kayıt dışı çalışmanın yarattığı ağır sömürünün önlenmesi için çalışma izni 

uygulamasının kolaylaştırılması, 

 
Medyada ve siyasette daha da öne çıkan ve ırkçı saldırıları motive eden mültecilerle 

ilgili ayrımcı söylemlerden vazgeçilmesi, önleyici tedbir alınması, 

Nefret saldırılarında karşımıza çıkan cezasızlık uygulamasına son verilmesi 



Sayfa 80 / 80 
Yaşamın Kıyısındakiler- Mültecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu – 2021 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi – 20. 06.2022 

 

1951 Cenevre sözleşmesindeki coğrafi çekincenin kaldırılması, ülke içinde ve dışında 

serbest dolaşım ve yerleşim hakkının sağlanması, 

 
AB- Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması ve mültecilik hakkına tehdit oluşturan 

tüm ikili anlaşmaların geri çekilmesi, Frontex uygulamasının denetlenmesi ve yakın izlemeye 

alınması, 

Sınırlar açılarak insan kaçakçılığının önlenmesi, 

Mültecileri sınırdan geçmek için yasadışı- tehlikeli yollara sevk eden politika ve 

söylemlerden vazgeçilmesi, 

BMMYK nın uluslararası koruma başvuruları konusunda Türkiye’de yeniden aktif 

faaliyet göstermesi, 

Göç İdaresinin uluslar arası koruma ve ikamet başvurularının alınması başta olmak 

üzere mültecilerin taleplerini karşılayacak güven verici, keyfiyetten uzak, mültecilerin 

erişimini kolaylaştıran bir sistem kurması 

Suriyelilere uluslararası koruma başvurusunda bulunma yolunun açılması 

Sınırdışı ve Geri İtme gibi “Geri Gönderme Yasağı”na aykırı uygulamaların 

durdurulması, 

Geri Gönderme Merkezlerinde insani tutulma koşullarının sağlanmasından öte, idari 

gözetim uygulaması ve mültecilerin bu merkezlerde tutulmasına son verilmesi, 

Eğitim, sağlık, barınma ve çalışma gibi temel haklar bakımından vatandaşlarla eşit 

hakların sağlanması, 

Kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddeti önleyici, kadın ve çocukları koruyucu  

etkin mekanizmaların hayata geçirilmesi, 

Dil ve maddi imkan sorunları da gözetilerek adalete erişim ve hukukun korumasından 

yararlanma konusunda eşitlik ve yeterli imkân sağlanması 

Mültecilere kendi dillerinde hizmet sunacak, kolay ulaşılabilir resmi danışma 

merkezlerinin kurulması, 

Mültecilere dair politikalar belirlenirken, mültecilerin ve alanda çalışan sivil 

örgütlerin görüş ve önerilerinin etkin değerlendirilmesi, 

Uzun süre Türkiye’de yaşayan ve geri dönmesi savaş ve sonraya etkilerinin neden 

olduğu koşullar çerçevesinde mümkün görünmeyen mültecilere vatandaşlık verilmesi, 

SAĞLANMALIDIR. 

 

 

İnsan Hakları Derneği 

İstanbul Şubesi 
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	 05.10.2021 tarihinde eşi A.A. A. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Z. D.
	 06.10.2021 tarihinde kendisi ve çocuğu için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan
	 14.10.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan İ.K.(Gürcistan): Gözaltı, sınırdışı kararı
	 15.10.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla ( tercüman aracılığıyla) başvuruda bulunan
	 20.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek kardeşi çocuk H.L. ve arkadaşı için yazılı başvuruda bulunan A. L. (Suriye): Darp, hakaret, ırkçı saldırı
	 25.10.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan H.A.H.N.(Somali): iltica başvurusu,
	 03.11.2021 tarihinde eşi N.Ş. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan H.M(Suriye): Kimlik çıkartamama
	 04.11.2021 tarihinde kendisi ve babası Z.T. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan T. ve R.(Suriyer):
	 05.11.2021 tarihinde kardeşi M.H. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan M.H.(Afgan): Kayıp
	 11.11.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan G.T. ( Suudi Arabistan):
	 15.11.2021 tarihinde arkadaşı Fas uyruklu A.K. için derneğimize e mail yoluyla başvuruda bulunan A.A.(Fas): Kayıp
	 18.11.2021 tarihinde derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda bulunan E.E.M.(Fas): ev içi şiddet, boşanma ve ülkesine geri dönme talebi.
	 Açıklama: 24.11.2021 tarihinde derneğimize whatsapp ve e mail yoluyla başvuruda bulunan L.A.M.(Suriye): kimlik bilgileri kullanılarak dolandırıcılık olayına karıştırılma.
	 25.11.2021 tarihinde derneğimize mektup yoluyla başvuruda bulunan K.M. Suriye): Dolandırıcılık, haksız borçlandırılma.
	 25.11.2021 tarihinde kardeşi L.M .ve ailesi( eşi ve 3 çocuğu) için derneğimize mektup yoluyla başvuruda bulunan K.M. ( Suriye): sosyal medyada “muz videosu” paylaşımı yaptığı için idari gözetim kararı, tüm ailenin kimliklerinin alınması, GGM de tutu...
	 30.11.2021 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan S.R.M.Irak): Uluslarararsı Koruma talebi.
	 02.12.2021 tarihinde derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda bulunan M. (Suudi Arabistan): Anne şiddeti, tıbbi ve sosyal destek ihtiyacı.
	 17.12.2021 tarihinde derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda bulunan A.F.(Suriye): sınırdışı kararı , hukuki destek talebi.
	 23.12.2021 tarihinde kendisi ve kızı R.F. için derneğimize whatsapp yoluyla başvuruda bulunan F.F.(Suriye): kimliği olmadığı için kızı ile görüşememe, kızını yanına alamama.
	 Açıklama: 23.12.2021 tarihinde 2 yakını üzerinden ülkede bulunan Türkmenistanlılar derneğimize e mail yoluyla başvuruda bulunan M.G..( T.C.): Türkmenistan’ın sınırlarını vatandaşlarına kapaması
	 29.12.2021 tarihinde kardeşi O.A. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan A.A.(Suriye): Sınırdışı kararı
	 29.12.2021 tarihinde kendisi ve çocukları M.E.E. ve İ.E.E. için derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan B.E.E.Suriye): İkametin İstanbul’a alınması talebi.
	 19 Ocak 2021- idlib kırsalında bulunan kamplarda 2 çocuk donarak hayatını kaybetti-
	 8 Şubat 2021- Kayıp, yaşam hakkı ihlali
	 15 Mart 2021- Suriye uyruklu Futem Alhamadi üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülmüş halde bulundu.
	 17 Temmuz 2021- Yaşam hakkı ihlali/ iş cinayeti-
	 27 Ocak 2021- Urfa Vireanşehir’de 13 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu E.den haber alınamıyor: Kayıp
	 7 Ocak 2021- İstanbul’da 4 mülteci çocuk güvenlik görevlileri tarafından darp edildi.
	 8 Şubat 2021- Gözaltına alınan iki Suriyekli kardeşe sıınrdışı tehdidi.
	 14 Mart 2012 - Kimliğini evde unutan Suriyeli kadın M.A. sınır dışı edildi.
	 13 Nisan 2021- Z. S.(Doğu Türkistan) gözaltına alındı ve GGM ne gönderildi.
	 4 Mayıs 2021- İfade Özgürlüğü ihlali, gözaltı, sınırdışı –
	 10 MAYIS- Haksız gözaltı, idari gözetim kararı, sınırdışı tehdidi-
	 4 Mayıs 2021- Geri itme - Sosyal medya paylaşımına göre:
	 17 Temmuz 2021- Yakalanan düzensiz göçmenler- Niğde Valiliği açıklaması:
	HAK SAVUNUCUSU MÜLTECİLER YÖNELİK BASKILAR
	IRKÇI SALDIRI
	 21 Ocak 2021- İzmir Bayraklı'da Suriyeli bir aileye komşuları tarafından ırkçı saldırı:
	 9 Mart 2021 - İstanbul’da Mülteci Trans Kadın saldırıya uğradı .
	22 Mart 2021-   Antalya'da hurda toplayan Suriyeli genç darp edildi .
	 5 Mart 2021- Suriyelilere dönük ırkçı provokasyon
	 27 Mart 2021- Suriye’lilere yönelik ırkçı saldırı:
	 02 Nisan 2021 – Antep’de bir Suriyeli ailenin evi taşlandı- ırkçı saldırı
	 13 Ekim 2021- F.S İstanbul’da ırkçı saldırıya uğradı , karakolda ayrımcılığa maruz kaldı.
	 15 Ocak 2021- İkamet İzni Talepleri Hakkında kısıtlama kararı:
	 10.01.2021- Hatay Büyükşehir Belediyesi sığınmacılara mezar yeri vermedi.- ayrımcılık
	 25 Ocak 2021- İkamet izin belgeleri 'renk'lendi: Ayrımcılık
	 24 Mart 2021 - Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından ayrımcı uygulama;
	 11 Nisan 2021 – Corona denetim Ekibi tarafından Suriyelilere haksız para cezası veriliyor.Ayrımcılık
	 30 Eylül 2021-Fatih Belediyesi yabancılara ev kiralanmasını yasakladı:
	MEDYADA VE SİYASETTE AYRIMCI SÖYLEM VE HEDEF GÖSTERME
	 10.01.2021- Kayseri’de siyasetçiden sığınmacılara yönelik ayrımcı söylemler
	 21 Ocak 2021 – Medyada ayrımcı söylem :
	 29 Ocak 2021 – Siyasette ayrımcı söylem, ayrımcılığa zemin yaratan yanıltıcı bilgi paylaşımı :
	 25 Mart 2021- Suriyelilere dönük ırkçı provokasyon
	 9 Nisan 2021- Gazeteci Fatih Altaylı mültecileri hedef alan açıklamalar yaptı.
	 15 Nisan 2021- medyada mültecilere yönelik ayrımcılık “Ankara’nın göbeği Somali Oldu” başlıklı haberde mültecilere yönelik ayrımcılık-
	diledi/?   twitter_impression=true)
	 18 Temmuz 2021- Siyasette ayrımcı dil- Bitti. Bir paylaşımında Fikri Sağlar: “Suriyeli
	 25 Temmuz 2021- Siyasette ırkçı söylem- İlay Aksoy tarafından retweetlenen profesorfacia isimli kullanıcının paylaşımında :
	Aynı günlü Bahadır Kurbanoğlu isimli hesap paylaşımı: “Alçak bir yalan! Arkadaşlarımız Sultanbeylide ki ilgili tüm kurumlarla, bahse konu okulun bulunduğu mahalledeki muhtar ve okul yöneticileri başta olmak üzere okulda öğrencisi olan mahalle sakinler...
	EĞİTİM HAKKI İHLALİ
	TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKKI İHLALİ
	BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLLERİ
	MÜLTECİLERİ HEDEF ALAN ADLİ SALDIRILAR
	 29 Mart 2021- Suriyeli çocukları işkence ile dilenmeye zorlayan çete yakalandı.
	 09. 01.2021- Türkiye'de yaşayan kayıtsız mülteciler yanında , 3.7 milyon Kayıtlı Suriyeli sığınmacının Covid aşısına erişim durumu bilinmezliğini koruyor.
	 11.04.2021 - Covid tedavisi olabilmek için Sadi K. hastahanesine yatırılan ve ardından vefat eden Suriyeli Kadın N. İçin yakınlarına cenaze teslimi için taahhütname imzalama zorunluluğu.
	ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR
	"Ülkene sığınmacıların gelmesini istemiyorsan, başka ülkelere Bomba yağdırmaya bayılan, politikacılara oy vermeyi bırak.!
	Sınırlar açılarak insan kaçakçılığının önlenmesi,
	BMMYK nın uluslararası koruma başvuruları konusunda Türkiye’de yeniden aktif faaliyet göstermesi,
	Suriyelilere uluslararası koruma başvurusunda bulunma yolunun açılması
	Geri Gönderme Merkezlerinde insani tutulma koşullarının sağlanmasından öte, idari gözetim uygulaması ve mültecilerin bu merkezlerde tutulmasına son verilmesi,
	Kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddeti önleyici, kadın ve çocukları koruyucu etkin mekanizmaların hayata geçirilmesi,
	Mültecilere kendi dillerinde hizmet sunacak, kolay ulaşılabilir resmi danışma merkezlerinin kurulması,
	Uzun süre Türkiye’de yaşayan ve geri dönmesi savaş ve sonraya etkilerinin neden olduğu koşullar çerçevesinde mümkün görünmeyen mültecilere vatandaşlık verilmesi, SAĞLANMALIDIR.


