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vGiriş  

Giriş  

Ülkenize ulaşan üçüncü ülke vatandaşları ve çoğu durumda bir bütün olarak AB için ilk temas nok-
tası olduğunuzdan, uluslararası korumaya etkin erişimin kolaylaştırılmasında çok önemli bir rolünüz 
bulunmaktadır. Bu rol, korunmaya muhtaç olabilecekleri proaktif bir şekilde tanımlayarak, sığınma 
başvurusunda bulunma hakkındaki ilgili bilgileri kendilerine sunarak, kişiyi uygun prosedürlere ve bu 
kişilere sağlanan diğer yardım ve usul garantilerine yönlendirerek yerine getirilebilir.

Bu kılavuz ilk temas yetkililerinin temel yükümlülükleri ve ilk temas durumunda uluslararası koru-
maya ihtiyaç duyan kişilerin haklarına ilişkin bilgi sağlar. Koruma için başvuruda bulunmak isteye-
bilecek kişilerin tanımlanması ve ilgili usul garantilerinin ve desteğinin sağlanması sürecinde sizi 
yönlendirecektir.

Kılavuz dört kısma ayrılmıştır:

�� İlk temas yetkililerinin sığınma prosedürüne erişimindeki artan rolü: karma göç akışları 
bağlamına bir giriş ve temel haklar da dahil olmak üzere ilgili yasal altyapıya bir genel bakıştan 
oluşur;

�� Uluslararası koruma için potansiyel bir başvuru sahibini tanımak için nasıl hazır-
lanılır? uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyebilecek kişileri tespit edebilmek 
için ilk  temas görevlilerinin davranış ve zihniyetine ilişkin gerekli önkoşulların belirtilmesi;

�� Bir kişinin uluslararası korumaya başvurmak isteyebileceğinin göstergeleri: uluslar-
arası koruma için başvurmak isteyebilecek bir kişiyi daha iyi tanımlamak için hangi un-
surların dikkate alınacağına dair rehberlik sağlar.

�� Sonra ne yapılmalıdır: uluslararası koruma başvurusunda bulunmayı isteyebilecek bir kişi-
nin tanımlandığı durumlarda ve bir başvuru yapıldıysa ne yapılacağı konusunda rehberlik 
sağlamak. Ayrıca, koruma gereksinimi olan bir kişinin uluslararası koruma için başvurmak 
istemediği durumlar da ele alınmıştır.

AB’nin sığınma müktesebatının uluslararası koruma talep eden kişilerle temasa ilk geçen yetkililerin - 
özellikle de kara veya deniz sınırlarını gözeten veya sınır kontrollerini yürüten yetkililerin - uluslararası 
korumaya yönelik başvuruların nasıl tanınacağı ve nasıl ele alınacağı hakkında gerekli eğitimi 
almasını ve ilgili bilgileri öğrenmesini zorunlu kıldığını unutmayın.
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İlk temas yetkililerinin kilit rolü

Göç hareketlerinin artan kapsamı ve karmaşıklığı, AB’nin dış sınırlarında zorlayıcı bir ortam yarat-
maktadır. Farklı gerekçe ve hedeflere sahip olan kişiler, aynı güzergah ve ulaşım araçlarını kullanan 
karma göç akışları içinde birbirleriyle yan yana hareket ederler. Bu yolculuklar uzun, zor ve hayatı 
tehdit edici olabilir, genellikle yasa dışı bir şekilde organize edilir. Kamyonlarda, küçük konteynerle-
rde saklanan veya dengesiz teknelere tıkışmış insanlar, çoğu zaman kaçakçı ve insan tacirleri tarafın-
dan tehlike, açlık, sömürü ve suistimale maruz bırakıldıkları sert ve güvensiz koşullarda seyahat 
eder. Yolculuk sırasında aile üyelerini veya akrabalarını kaybedebilirler. İnsanların sömürülmesi, kötü 
muamele görmesi, tecavüze uğraması ve fuhuşa veya suça zorlanması konusunda sayısız rapor 
bulunmaktadır.

Seyahat nedenleri koruma ile ilgili olmayan kişilerin yanı sıra acil eylem gerektiren koruma gereksin-
imleri olan kişiler de bulunur. Bunlar arasında uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişiler ile insan ti-
careti, işkence, tecavüz veya diğer ciddi şiddet biçimleri mağdurları, ayrılmış veya refakatsiz çocuklar, 
risk altındaki kadınlar ve diğer korunmasız kişiler bulunabilir.

İlk temas yetkililerinin sığınma 
prosedürüne erişimindeki artan rolü

Ülkenize ve çoğu zaman bir bütün olarak AB’ye ulaşan üçüncü ülke vatandaşları 
için ilk temas noktası olarak, bu kişileri zamanında tanımlama, temel ihtiyaçları-

na cevap verme, temel haklarını garanti altına alma, bilgi sağlama ve uygun prosedürlere ve 
yetkili makamlara yönlendirme konusunda çok önemli bir rolünüz vardır.

Karma göç  
akışları

Uluslararası  
koruma ihtiyacı  

olan kişiler

Uluslararası 
koruma başvuru 

sahipleri

Uluslararası 
koruma hak 

sahipleri
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Temel haklar 

Sınır geçiş noktalarında ve gözaltı tesislerinde alınan herhangi bir önlem, izlenen amaçlar ile orantılı 
olmalı, ayrımcılık yapmamalı ve aşağıdaki temel haklara tam olarak saygı göstermelidir:

�� İnsanlık onuru insanın doğuştan gelen, değer ve saygı görme ve ahlaki muamele görme 
hakkı olduğunu belirtir.

�� Yaşam hakkı ölüm cezasını veya idamı yasaklar ve bireyin hayatına gerçek ve ani bir risk 
olduğu durumlarda önleyici tedbirleri alma görevini belirtir.

�� İşkence yasağı, kimsenin işkenceye veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya 
maruz bırakılamayacağını belirtir.

�� Geri göndermeme ilkesi, ülkelerin, kişinin zulüm ve/veya işkenceyle, insanlık dışı veya 
onur kırıcı muamele veya cezayla karşılaşabileceği bir duruma herhangi bir şekilde geri 
göndermekten veya ihraç etmekten kaçınma yükümlülüğünü ifade eder.

�� Sığınma hakkı, her bireye, diğer ülkelerde zulümden korunma arayışına girme ve bundan 
yararlanma hakkı verir. Üye Ülkeler, yetişkin veya çocuk olsun, her bireyin, kendi adına veya 
kendi akrabası veya temsilcisi aracılığıyla uluslararası koruma başvurusunda bulunma 
hakkına sahip olmasını sağlamalıdır.

�� Ayrımcılık yapmama, cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, 
din veya inanç, siyasi veya başka görüş, ulusal bir azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum, 
engellilik, yaş veya cinsel yönelim gibi herhangi bir zemine dayalı haksız muameleyi veya 
keyfi eylemi veya ayrımı yasaklar.

Uluslararası koruma için açık bir şekilde başvurup başvurmadığına bakılmaksızın her kişi 
bu haklara sahiptir.

Ulusal hukukta ve AB hukukunda belirtildiği üzere Üye Devletler, yetkililerin çalışmalarda elde et-
tikleri herhangi bir bilgiye yönelik olarak gizlilik ilkesine saygı duymasını sağlamalıdır. Bir kişinin 
uluslararası koruma başvurusuna ilişkin bilgiler, kişinin menşe ülkesinin yetkililerine açıklanamaz.

İnsanlık 
onuru 

Ayrımcılık 
yapmama

Yaşam  
hakkı

Sığınma 
hakkı

İşkence  
yasağı

Önünüzdeki 
kişi

Geri 
göndermeme 

ilkesi
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Geri göndermeme ilkesi 

Geri göndermeme ilkesi, Üye Ülkelerin herhangi bir bireyi, düzensiz bir göç durumunda olsalar 
bile herhangi bir şekilde, işkence de dahil olmak üzere insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye 
veya zulüm görebilecekleri ya da cezaya çarptırılabilecekleri bölgeye veya herhangi bir yere 
geri göndermekten ve ihraç etmekten kaçınmaları yükümlülüğünü ifade etmektedir. Geri 
göndermeme ilkesi, sığınma bağlamında uluslararası koruma arayışında olan kişilere bölgeye 
erişim ve kişiye uluslararası korunma sağlanıp sağlanmayacağı kararı için adil ve etkin sığınma 
prosedürlerine erişim sağlama şartını getirmektedir.

Kimler için bağlayıcıdır? Geri göndermeme ilkesi, ilk temas yetkilileri de dahil olmak üzere kendi 
adına hareket eden herhangi bir kişi veya tüzel kişinin yanı sıra bir devletin tüm organları için 
bağlayıcıdır.

Neleri içerir? Uluslararası mülteci hukuku kapsamındaki bir zulüm tehlikesine karşı geri 
göndermeme ilkesi, sınır dışı etme, ihraç etme, iade, gayri resmi transfer veya “örtülü iadeler” 
ve sınırda kabul edilmeme de dahil olmak üzere her türlü zorla çıkarma için geçerlidir. Bu, 
kişinin geri gönderme riskinin bulunduğu üçüncü bir ülkeye dönüşü olan dolaylı geri göndermeyi 
de içermektedir. Her bir münferit vakada, üçüncü bir ülkeye gönderilmeden önce, dolaylı geri 
gönderme riskine dair güvenilir bir değerlendirme yapılmalıdır. Hiçbir münferit vakada sığınmacı, 
hak talebinin tayin edilmesi için, yeterli garanti olmaksızın üçüncü bir ülkeye iade edilmemelidir. 
Bu garantiler, kişinin o ülkeye geri gönderilmesini, geri göndermeye karşı etkili bir korumadan 
yararlanabilmesini, sığınma talebinde bulunabilmesini ve kabul edilebilmesini ve kabul edilen 
uluslararası standartlara uygun olarak muamele görmesini içerecektir.

Sığınma prosedürüne erişim
Geri göndermeme ilkesine uyulması ve sığınma hakkının yürürlüğe girmesi için uluslararası korumaya 
ihtiyacı olan herkese sığınma prosedürüne erişim hakkı sağlanmalıdır.

Uluslararası korumaya ihtiyacı olabilecek pek çok 
kişi, haklarını ve yükümlülüklerini bilmemekte 
ve geldikleri ülkede aktif olarak sığınma hakkı 
aramamaktadır. Sınırlarda bulunan kişiler için 
ilk temas noktası olarak, uluslararası korumaya 
başvurmak isteyebilecek kişileri proaktif bir şekil-
de tanımlayarak, sığınma başvurusunda bulun-
ma hakkına ilişkin bilgileri sunarak ve bu kişileri 

uygun prosedürlere yönlendirerek uluslararası korumaya erişimi kolaylaştırmada hayati bir rolünüz 
vardır.

Sınır geçiş noktalarında ve gözaltı tesislerinde alınan önlemler, savunmasız kişilerin özel ihtiyaçlarının 
beyan edilebileceği veya tespit edilebileceği birincil anlardan birini işaret eder. Bir ilk temas görevli-
si olarak, savunmasız kişilerin özel ihtiyaçlarını tanımlama ve daha fazla değerlendirme ve/
veya destek için ulusal makamlara yönlendirme sorumluluğunuz bulunmaktadır.

Hassas durumdaki kişilerin özel ihtiyaçlarını daha iyi tanımlamak için, EASO Özel 
 İhtiyaçları olan Kișilerin Tespiti (IPSN) uygulama aracını kullanabilirsiniz. Bağlantı için:  
https://ipsn.easo.europa.eu

Çoğu senaryoda, insanların ko-
runma ihtiyaçlarını ve özel ih-
tiyaçlarını ilk kez size bildirme 

şansına sahip olacağını unutmayın.

https://ipsn.easo.europa.eu/
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Schengen Sınırlar Tüzüğü 3a Maddesinde (1) öngörülen sığınma prosedürüne erişimin sağlanmasın-
daki rolünüzün kapsamı, AB sığınma müktesebatı, özellikle 20 Temmuz 2015’ten itibaren geçerli Sığın-
ma Prosedürleri Yönergesi (APD) değişikliği (2) ile daha da genişletilmiştir. Değiştirilmiş APD’de, diğer-
lerinin yanı sıra günlük çalışmalarınıza doğrudan etkisi olan iki temel hüküm sunulmuştur: 

!
APD’nin değiştirilmiş 8. Maddesi, gözaltı tesislerinde tutulan veya harici sınır geçiş 
noktalarında bulunan bir kişinin uluslararası koruma başvurusu yapmak istediğine 
işaret eden göstergelerin bulunması durumunda, başvuru imkanı hakkında bilgi 
vermenizi gerektirir. Uygulamada ise böyle bir kişiyi tespit etmede proaktif olmanız, 
sığınma başvurusu hakkında bilgilendirmeniz ve başvuruyu nasıl yapması gerektiği 
konusunda bilgilendirmeniz gerektiği anlamına gelir.  

! APD’nin değiştirilmiş 6. Maddesi, uluslararası koruma başvurusunda bulunma niyetinde 
olduğunu ifade eden bir kişiyi (ör. uluslararası koruma için başvuruda bulunmuş bir kişi), 
uluslararası koruma başvurusunun nerede ve nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirerek 
sığınma prosedürüne yönlendirmeniz gerektiğini ifade eder.

APD değişikliğinde, uluslararası koruma için bir başvuruda bulunma, başvuruyu kayıt altına 
alma ve başvuruyu gerçekleştirme arasındaki fark ve sığınma prosedüründeki yerleri açıkça ayırt 
edilerek prosedüre erişimin üç ayrı adımı açıklanmıştır. 

Uluslararası koruma başvurusunda bulun-
mak, kişinin herhangi bir şekilde ve herhangi bir 
otoriteye uluslararası koruma alma isteğini ifade 
etmesi anlamına gelir. Uluslararası koruma baş-
vurusunda bulunma niyetini ifade eden herkes, 
bu statüye bağlı tüm hak ve yükümlülüklerine 
sahip olan bir başvuru sahibi olarak kabul edilir.

Uluslararası koruma başvurusunda bulunulduk-
tan sonra, ilgili zaman dilimi (başvurunun kayıt-
tan sorumlu bir makama yapılmış olması halinde 
en geç üç iş günü içerisinde veya başvurunun 
polis, sınır muhafızları, göçmenlik makamları 
ve/veya gözaltı tesislerinin personeli gibi diğer 
makamlara yapılmış olması halinde en geç altı iş 
günü) içerisinde yetkili makamlarca kayıt altına 

alınmış olmalıdır. İstisnai durumlarda, aynı zamanda çok sayıda başvuru yapılmış olması uygulama-
da belirtilen zaman sınırlamalarına uyulmasını zorlaştırıyorsa bu süre 10 iş gününe uzatılabilir.

(1) Kişilerin sınır dışına çıkmalarını düzenleyen kurallara (Schengen Sınırlar Tüzüğü) ilişkin bir Toplumsal Yasa 
görevi gören Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Mart 2006 tarih ve 562/2006 sayılı Tüzüğü

(2) Bundan sonra APD değişikliği olarak anılacak olan uluslararası koruma verme ve geri çekmeye yönelik 
ortak prosedürlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 26 Haziran 2013 tarihli 2013/32/AB Yönergesi 
(değiştirilmiş). 

Pr
o

se
dü

r 
ba

şl
an

gı
cı

başvuruda 
bulunma

başvuruyu resmi 
kayda geçirme

başvuruyu 
gerçekleştirme

İnsanların uluslararası ko-
rumaya başvuru yapma ni-
yetlerini farklı şekillerde ifade 

edebileceklerini unutmayın. Girişin red-
dedilmesi durumunda, zulüm veya ciddi 
zarar korkusunu sözlü veya yazılı olarak 
belirten ifadeler, böyle bir talep olarak 
nitelendirilir. Tam olarak “sığınma” veya 
“mülteci” kelimelerinin kullanılması ger-
ekli değildir.  Şüpheniz varsa, bir koruma 
isteğinin yapıldığını varsaymalısınız.
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Görevinizin uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyebilecek kişil-
eri tespit etmek, bu kişilere bilgi vermek ve bu kişileri uygun makama sevk et-
mek olduğunu unutmayın. Hiç kimsenin sığınma prosedürüne erişimini red-

dedemezsiniz. Yetkili makamlara yapılan hızlı ve etkili sevk, sığınma hakkının uygulamada 
güvence altına alınmasını sağlamanın anahtarıdır. Karşınızdaki kişinin koruma ile ilgili ihti-
yaçları olup olmadığını ve uluslararası koruma sağlanıp sağlanamayacağını değerlendirmek 
sizin sorumluluğunuzda değildir.

Uluslararası koruma başvurusunu gerçekleştirme, başvuru sahibinin başvurunun kayda 
geçirildiği sırada oluşturulan dosyayı tamamlamak için bilgi/belge sağlaması anlamına gelir. Baş-
vurunun gerçekleştirilmesi ile, ilk vaka incelemesi başlatılmış olur. Üye Ülkeler, başvurunun nerede 
ve nasıl gerçekleştirileceğine dair kurallar belirleyebilir.
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Korunmaya muhtaç olan kişiler, üniformalı bir kişiye yaklaşabilir ve onunla iletişime geçebilir. Ancak, 
bu kişilerin birçoğu menşe ülkelerindeki ve seyahatleri süresince başka ülkelerdeki görevliler tarafın-
dan kötü muameleye maruz kalmış olabilir. Bu nedenle, bu kişiler, birçok durumda size doğrudan 
yaklaşmayacaktır; bu durumda bir güven ortamı yaratmak ve uluslararası koruma başvurusunda 
bulunmak isteyen bir kişiyi proaktif olarak tespit etmek ve korunma arayışında olanları sevk etmek 
sizin görevinizdir.

Bu bölümde, korunmaya muhtaç olabilecek kişileri tespit etme, bunları AB topraklarına kabul etme, 
bilgi sağlama ve ulusal sığınma prosedürüne sevk etme yükümlülüklerinizi yerine getirmek için nasıl 
hazırlanacağınız konusunda rehberlik sağlanmıştır.

Proaktif olun 
Proaktif olmak, çabalarınızı, kontrol edebileceğiniz veya etkileyebileceğiniz unsurlara odaklamak an-
lamına gelir. Proaktif bir yaklaşım, görevlerinizi yerine getirmenize yardımcı olacaktır.

Sınır polisleri ve ilk temas görevlileri, sığınma prosedürüne etkin erişimin sağlanmasında proak-
tif olma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu görevlilerin, uluslararası koruma başvurusunda bulun-
mak isteyebilecek kişileri tespit etme, sığınma başvurusunda bulunma hakları konusunda bilg-
ilendirme ve bu kişilere nasıl başvuruda bulunacakları konusunda bilgi verme yükümlülükleri vardır. 
Ayrıca, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş kişileri, başvurularını nasıl gerçekleştirecekleri 
konusunda bilgilendirmek zorundadırlar. 

Proaktif mi reaktif misiniz?

Proaktif bir kişi, proaktif bir dil kullanır (yapabilirim, bunu tercih ederim, vb.) ve çabalarını etki 
alanı üzerinde, kontrol edebileceği ve etkileyebileceği şeyler üzerinde yoğunlaştırır.

Reaktif bir kişi, reaktif bir dil kullanır (yapamıyorum, yapmalıyım, keşke, vb.) ve çabalarını işti-
gal konusu üzerinde, çok az kontrolü bulunan ya da hiç kontrole sahip olmadığı şeyler üzerinde 
yoğunlaştırır.
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Gözlemleyin 
Gözlemlemek, yalnızca ‘bakmak’ ile aynı şey değildir. İnsanları ve durumları daha hızlı ve daha doğru 
bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan şey aktif bilgi edimidir. Bu, gözlerinizi ve kulaklarınızı açık 
tutmanızı, olabildiğince fazla bilgi edinmenizi ve bunları hatırlamanızı gerektirir.

� Çevrenizdeki her şeye çok dikkat edin. Kendinizi, rutinden alışılmadık durumlara kadar her 
konuda olabildiğince fark etmek ve hatırlamaya çalışmak için zorlayın. Farklılıklar, ayrımlar, 
olağandışı durumlar ve koşullara odaklanın. İzlenimlerinizin bilincinde olmak, iyi bir gözlemci 
olmanın önemli bir parçasıdır.

� Bir kişinin uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyebileceğini belirten işaret-
leri bulmaya çalışın.

� Gözlemlediğiniz kişilerin yüz ifadeleri, jestleri, göz teması, duruşları ve ses tonu gibi beden dili 
unsurlarına dikkat edin. Beden dilini anlama ve kullanma yeteneği, diğer insanlarla bağlantı 
kurmaya ve ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olabilir. Ancak, beden dili ve sözel olmayan işaret-
lerin anlamının ülke ve kültürler arası farklılıklar taşıyabileceğini aklınızda bulundurun. Bu ned-
enle yanlış ve aceleci bir yorumda bulunmaktan kaçınmak önemlidir.

Zayıf noktalara/savunmasızlıklara dikkat edin
Karşınızdaki kişinin savunmasız olabileceğini ve özel dikkat ve acil eylem gerektiren özel ge-
reksinimlere sahip olabileceğini unutmayın. Savunmasız kişilerin özel ihtiyaçlarını tanımlamak ve 
daha fazla değerlendirme ve/veya destek için yönlendirme yapmak sizin görevinizdir.

Sınır geçiş noktaları ve gözaltı tesisleri, savunmasız kişilerin özel ihtiyaçlarının beyan edilebileceği 
veya tespit edilebileceği ilk noktalardır. Bununla birlikte, bu ihtiyaçların hemen görünür olmaya-
caklarının ve sadece daha sonraki aşamalarda tezahür edebileceklerinin farkında olun.

Sınır geçiş noktalarında veya gözaltı tesislerinde alınan herhangi bir önlemin, hamile kadınlar dahil 
olmak üzere risk altındaki kadınlar ve kız çocukları, refakatsiz ve ayrı düşmüş çocuklar dahil olmak 
üzere tüm çocuklar, insan ticareti mağdurları, işkence, tecavüz veya diğer şiddet biçimlerine maruz 
kalmış kişiler ve engelli kişiler gibi uluslararası korumaya muhtaç olan kişilere uluslararası hukuk 
uyarınca sağlanan özel korumayı etkilemediğinden emin olun.

� Zayıf noktaları ve özel ihtiyaçları, ulusal uygulamalara uygun olarak en kısa sürede kayıt altı-
na alın ve gerekli güvenceleri ve desteği sağlamak üzere bu bilgileri ilgili paydaşlara iletin.

� Ulusal başvuru mekanizmalarını ve prosedürlerini bildiğinizden ve ulusal uygulamaya uy-
gun olarak özel çocuk koruma hizmetleri, BMMYK ve başvuru sahiplerine hukuki tavsiye veya 
danışmanlık hizmetleri veren diğer kuruluşlar da dahil olmak üzere ilgili sorumlu kurumların 
iletişim bilgilerine sahip olduğunuzdan emin olun.

� Yaklaşımınızı, dilinizi ve iletişim şeklinizi kişinin ihtiyaçlarına göre ayarlayın. Güven inşa 
etme ve kişi ile iletişim kurma kabiliyetiniz, savunmasızlık ile ilgili olası belirtileri tespit edebil-
meniz ve doğru bilgi toplayabilmeniz adına önem taşır.

� Gerekirse, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak gerekli tıbbi ve/veya uygun diğer 
yardımı sağlayın.
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Refakatsiz ve ayrı düşmüş çocuklar  

İlgili uluslararası ve Avrupa yasal standartları ve kanunlarına göre, çocuklar için geçerli yasada belir-
tilen yaş düşürülmediği müddetçe, 18 yaşını doldurmamış bir kişi çocuk olarak kabul edilir. Çocuk 
olduğunu iddia eden bir kişinin gerçekte çocuk olup olmadığından emin olmasanız bile, kişinin ulusal 
mevzuat ve uygulamalara ve AB yasalarına uygun olarak yaş değerlendirmesi yapılması amacıyla so-
rumlu otoriteye yönlendirilmesi gerekir.

Çocuklar doğaları gereği savunmasızdır ve özellikle refakatsiz veya ayrı düşmüş oldukları du-
rumlarda çocukların özel ihtiyaçlarına bilhassa duyarlı olmak oldukça önemlidir. Refakatsiz ve 
ayrı düşmüş çocuklar tespit edilerek ulusal mevzuata ve uygulamaya uygun bir şekilde sorumlu mercil-
ere mümkün olduğunca çabuk yönlendirilmelidir. AB hukuku uyarınca, refakatsiz çocuklar durumun-
da, özellikle mümkün olan en kısa sürede bir temsilcinin atanması gibi belirli güvenceler sağlanmalıdır. 
Ulusal sevk prosedürlerinden haberdar olduğunuzdan ve özel çocuk koruma hizmetlerinin ve diğer so-
rumlu paydaşların iletişim bilgilerine sahip olduğunuzdan emin olun.

Daima gözlemci olun ve olası insan ticareti göstergelerine dikkat edin. Olağan dışı bir durum gözlemli-
yor musunuz? Çocuk sessiz, mesafeli/uzak, tutarsız, korkmuş ya da üzgün mü? Çocuğu bekleyen bir kişi 
var mı ya da çocuk başka bir yetişkine bakıyor mu?  Herhangi bir zamanda, çocuğun insan ticareti riski 
altında olabileceği ya da başka bir şekilde korunmaya muhtaç olabileceği yönünde makul bir şüphe 
varsa, sevk mekanizması ve ilk soruşturma, ulusal mevzuata ve uygulamaya göre derhal uygulanır.

Çocuğun yaşını ve olgunluğunu dikkate alarak çocukla dostane bir şekilde iletişim kurmayı unut-
mayın. Çocukları olan bitenlerden ve neler olacağından haberdar edin. Temel hizmetlere erişebilmesini 
sağlayın.

Çocuğun yüksek menfaati, çocukla ilgili tüm eylemlerde ve kararlarda birincil öncelik ol-
malıdır. Genel bir kural olarak, birlikte kalmalarının çocuğun yüksek menfaatine uygun olmadığına 
dair makul bir şüphe varsa, çocuk kendisine refakat eden ebeveynlerinden veya akrabalarından ayrıl-
mamalıdır. Bu durumda, özel çocuk koruma hizmetleri, ulusal mevzuata ve uygulamaya göre derhal 
bilgilendirilmelidir.

Geri göndermeme ilkesi uygulanmalıdır. Çocuk geri gönderilecekse, İade Yönetmeliğinin 10. Mad-
desinde çocuklar için öngörülen güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. 

Açık fikirli olun
Yeni tanışılan kişileri kategorize etmek ve tekrarlanan görevlerle ilgilenirken alışılmış yöntemleri kul-
lanmak normal bir tepkidir ve çoğumuzun kullandığı bir süreçtir. Ancak bunun farkında olmak ve daha 
önceki kişisel ve mesleki tecrübelerimizden bağımsız olarak açık fikirli olmak önemlidir. Nasıl göründüğü 
veya hareket ettiğinden bağımsız olarak, herkesin korunma ihtiyacı olabileceğini unutmayın.

Açık fikirli olun. Açık fikirli olmak, esnek olmak ve yeni ve farklı deneyimlere, prosedürlere ve zorluklara 
uyarlanabilir olmak demektir. Açık fikirli kişiler daha az önyargılıdır ve yeni gerçekler ortaya çıktığında 
görüşlerini değiştirmeleri daha olasıdır.

Saygılı olun
Karmaşık ve zorlu bir ortamda çalışıyorsunuz. Günlük olarak stresli durumlarla karşı karşıya kalıyor-
sunuz ve korkmuş, travmatize olmuş ya da yetkililere güvenmeyen, aynı zamanda saldırgan davranışlar 
sergileyen, hile yapan ve yalan söyleyen insanlarla karşılaşıyorsunuz.
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Yine de çoğu zaman siz, AB’ye ulaşan üçüncü ülke vatandaşları için ilk temas noktası olarak ülkenizi ve 
AB’yi temsil ediyorsunuz. Profesyonel ve etik olmalı ve her zaman size ve temsil ettiğiniz otoriteye iyi 
yansıyacak şekilde davranmalısınız.

Her zaman saygılı olmayı unutmayın. Herkese karşı saygılı davranılması gerekir. Her zaman insanlık 
onuruna saygı gösterin ve kültürel çeşitliliğe ve farklılıklara duyarlı olun.

Güven inşa etmek ve saygı görmek için saygılı olun. Bir düşünün... Saygı görmek için öncelikle saygı gös-
termelisiniz. Saygısızlık, çatışmaya dönüşebilecek bir gerginlik yaratır.

Ayrımcılık yapmayın 
Başka birine karşı ayrımcılık yapmak kimsenin hakkı değildir. Ayrımcı davranışlar, haksız mua-
mele veya diğer ayrımcı uygulamalar, temel haklara aykırıdır.

Ayrımcılık yapmaktan kaçınmak ve duyarlılık göstermek için, kişiyle anladığı ve kendisini güvende ve 
emniyette hissetmesini sağlayacak bir dilde iletişim kurulması önemlidir. Gerekirse, yaklaşımınızı, 
dilinizi ve iletişim şeklinizi, karşınızdaki kişinin cinsiyet, yaş, fiziksel ve zihinsel durumu ve/veya eği-
tim düzeyine göre ayarlayın. 

Yargılayıcı olmayın
Başkalarının eylemleri, davranışları ve/veya görünümleri konusunda önyargıda bulunmayın. Bir in-
sanı ne yaptığı ya da nasıl göründüğüyle yargılamak yerine, kişinin kendisi ve geçmişi hakkında daha 
fazla şey öğrenmek için çaba sarf edin. Kişinin korunma ihtiyaçlarını ve uluslararası korunma hakkını 
değerlendirecek diğer yetkililer tarafından farklı bir yerde farklı bir prosedür uygulanacaktır.

Sözlü ve sözel olmayan iletişim yoluyla yargıda bulunmayın. Kendinizi yargılarken bulursanız, du-
run ve kendinize gözlemlemeyi hatırlatın.

Aktif bir dinleyici olun
İyi bir dinleyici olun. Aktif dinleme, iletişim becerilerinin temel bileşenlerinden biridir. Gerçekten 
dinlediğinizde, sadece duymak yerine söylenenlere samimi bir ilgi gösterebilirsiniz. Böylelikle, iletişim 
kurduğunuz kişiye saygı göstermiş ve sonuçta elde edebileceğiniz bilgilerin kalitesini ve miktarını et-
kilemiş olursunuz.

� Samimi bir ilgiyle ve anlama niyetiyle dinleyin. Aktif olarak dinlediğinizi ve anladığınızı göster-
mek için anlatımın ana kısımlarını başvuru sahibinin kendi kelimeleriyle kısa ve doğrudan öze-
tlemeler yapabilirsiniz. Dinlediğiniz kişiyi rahatlatmak için yansıtıcı ifadeler de kullanabilirsiniz.

� Kişiyi konuşmaya teşvik edin. “Bana bundan biraz daha bahsedin” veya “sonra ne oldu?” gibi 
teşvik edici tümceler kullanın. Bu iletişim biçimi, başvuru sahibini konuşmaya devam etmeye 
çağırır ve anlatımın sürmesine ve genişletilmesine katkı sağlar.

� İlgilendiğinizi gösteren sorular sorun. En doğru ve faydalı bilgilerin serbest anlatımla yanıt 
verilmesi halinde elde edildiğini unutmayın. Soru sormak için çok sık araya girerseniz, kişinin 
motivasyonunu ve güvenini kaybetmesine yol açar ve hikâyenin tamamını öğrenme şansını 
azaltmış olursunuz.

� Karşınızdaki kişinin ne söylediğinizi anladığından emin olun. Anlaşılmak sizin sorumlu-
luğunuzdadır. Anlaşıldığınızı açıklığa kavuşturun, örneğin verdiğiniz bilgilerin önemli bölümleri-
ni kişinin kendi sözleriyle tekrarlamasını isteyebilirsiniz.
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Uygun ve hassas bir iletişim biçimi kullanın.
Dil, kültür ve deneyimdeki farklılıklar iletişimde engel oluşturabilir. Yaş, cinsiyet, stres, fiziksel ve zihinsel 
sağlık gibi çevresel faktörlerin yanı sıra diğer pek çok faktör de kişinin kendini ifade etme yeteneğini et-
kileyebilir. Tercümanlar aracılığıyla iletişim kurma ihtiyacı da yanlış anlaşılma riskini artırır.

Bu nedenle iletişim sürecini bozabilecek faktörlerin farkında olmak, iletişim tarzınızı ve dilinizi buna göre 
ayarlayabilmek önemlidir. Bu, endişe ve stres duygularını azaltmaya ve elde edilen bilgilerin hem kalite-
sini hem de miktarını güvence altına almaya yardımcı olacaktır.

� Önceden biliyorsanız, kişisel duruma duyarlı olun ve iletişim biçiminizi buna göre uyarlayın.

� Kişinin anlayabileceği uygun bir dil kullanın. Her zaman olabildiğince kesin, basit ve açık bir 
şekilde iletişim kurmaya çalışın.

� Kişiye kendisinden neyin beklendiği hakkında bilgi verin; kim olduğunuz, nereye gittiğiniz, 
mülakatın yapıldığı odanın kapısını neden kapattığınız vb. gibi genellikle kanıksamış olduğunuz 
küçük detaylar dahil ve sürecin kendisiyle ilgili bilgi verin. Herkesin her şeyi sizin anladığınız gibi 
anladığını varsaymamalısınız.

� Gizlilik ilkesine uyun. Paylaşılan bilgilerin diğer hükümet organlarıyla paylaşılması gerekmedikçe, 
söylenen her şeyin gizli kalacağını açıklayın.

� Kişinin serbestçe konuşmasına izin verin. Kişiyi bir olay veya durumu kendi kelimeleriyle, kendi 
temposunda ve sözü kesilmeden anlatmaya teşvik edin.

� Uygun soruları uygun bir şekilde sorun. Açık uçlu sorular, kişiye odaklanmış olduğunuzu göster-
ir. Mülakatı kolay sorularla başlatın.

� Herkese konuşma fırsatı verin. Kişinin yüksek menfaatlerine göre hareket ettiği zamanlar dışın-
da, kimsenin müdahale etmediğinden ve/veya soruları kişinin yerine yanıtlamadığından emin olun.

Bir tercümanla çalışmak

AB sığınma müktesebatı, gözaltı tesislerinde tutulan veya sınır geçiş noktalarında bulunan kişilerin 
uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyebileceğine dair göstergelerin bulunduğu du-
rumlarda sığınma prosedürüne erişimi kolaylaştırmak üzere Üye Ülkelerin gerektiği durumlarda 
tercüman ayarlamasını zorunlu kılar. Çoğu zaman, söz konusu kişi ile ilgili yetkili kişi arasındaki dil 
uçurumunu kapatmak için tercüman kullanma ihtiyacı oluşur. Bununla birlikte, tercümanla çalış-
mak, ilgili kişi ile iletişim kurma şeklinizi ve/veya mülakatı nasıl yönlendireceğinizi uyum sağlay-
acak şekilde ayarlamanızı gerektirir. Bir tercüman hizmeti kullanırken akılda tutulması gereken 
birkaç nokta vardır:

�� Tercüman seçimine dikkat edin. Başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mümkünse aynı 
cinsiyetten bir tercüman tahsis edilmelidir;

�� Tercümanı, mülakat sırasındaki sorumluluğu ve rolü hakkında bilgilendirin;

�� İlgili kişinin tercümanı ve tercümanın ilgili kişiyi anladığını doğrulayın;

�� İlgili kişiye, tercüman aracılığıyla üçüncü şahıs ifadeler kullanarak değil, doğrudan (birinci 
şahıs) hitap edin.

�� Yavaş ve tane tane konuşmaya çalışın ve özellikle ayrıntılı ya da karmaşık açıklamalarda 
bulunurken kısa cümle parçalarını çevirmesine olanak sağlamak için sık sık duraklayın. 

Telefon üzerinden tercümanlık hizmetleri kullanıldığında bu ilkeler daha da önemlidir.
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Beden dilinize özen gösterin
Beden dili, düşüncelerin, niyetlerin veya duyguların, yüz ifadeleri, vücut duruşu, jestler, sesin tonu 
veya mekan kullanımı gibi fiziksel davranışlarla ifade edildiği bir tür sözel olmayan iletişim biçimidir. 
Sözsüz iletişimi anlama ve kullanma yeteneği güçlü bir iletişim aracıdır.

�Kendi sözsüz iletişiminizin farkında olun. Kullandığınız beden dili, güven inşa etmek, ilişki 
geliştirmek ve ilişkiyi muhafaza etmek için önemli bir araçtır.

�Uygun jestleri ve duruşları seçin. Açık bir beden dili kullanın (kollarınızı önünüzde birleştirme-
kten kaçının; kapalı bir duruştan kaçının, vs.). Güvenli ve açık bir iletişim ortamı oluşturmak için 
uygun bir ses tonu ve uygun yüz ifadeleri kullanın. Başvuru sahibinin beden dilini yansıtmak, ba-
zen bir anlayış ortamı oluşturmaya yardımcı olabilir.

�Kişinin kişisel alanına saygı gösterin ve uygun göz teması kurun. Başvuru sahibinin sizinle 
doğrudan göz teması kurmak istememesi halinde buna saygı gösterin.

�Sözel olmayan iletişimde kültürel ve toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkların farkında 
olun. Beden dilinin ve sözel olmayan işaretlerin anlamı kültürden kültüre farklılık gösterir ve bu 
farklılıklar yanlış anlamaya neden olabilir. Karşınızdaki kişinin beden dilinin aceleyle yorumlamak-
tan kaçının.

Kişisel koşullarınızın farkında olun
İlk temas görevlilerinin her biri, görevlerini zorlu koşullar altında 

gerçekleştirmek zorundadır, çünkü sıklıkla farklı kültürlerden, farklı sosyal geçmişlerden 
ve farklı yaşam deneyimlerinden insanlarla karşılaşırlar. Bu ilginç ancak son derece zor-
lu çalışma ortamı bazen rutine, strese, hayal kırıklığına ve hatta davetsiz düşünceler, 
kronik yorgunluk, hüzün, öfke, konsantrasyon zayıflığı, mesafelilik, duygusal tükenme, 
korku, utanç, fiziksel hastalık ve devamsızlık gibi ikincil travma semptomlarına yol 
açabilir.

Özel yaşantımız, bazen profesyonel görevlere karşı tavrımızı ve işyerindeki stresle başa 
çıkma yeteneğimizi etkileyebilecek bir stres ve problem kaynağı olabilir.

Bu faktörlerin farkında olmalı ve etkilerini en aza indirgemek için sürekli çaba göster-
melisiniz. Gerekirse, meslektaşlarınızdan veya üstlerinizden destek istemekten veya 
profesyonel danışmanlık talep etmekten çekinmeyin.
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Uluslararası korumaya ihtiyacı olabilecek pek çok kişi, geldikleri ülkede aktif olarak sığınma baş-
vurusunda bulunmuyor. Birçoğu haklarını ve yükümlülüklerini bilmeyebilir ya da özel durumlarından 
dolayı veya kaçakçılar da dahil olmak üzere başkaları tarafından hakları ve seçenekleri konusunda yan-
lış bilgilendirildikleri için koruma talep etmemeyi seçebilir. Karmaşık sığınma ve Dublin prosedürleri 
hakkında bilgi sahibi olmalarını, sınırda veya gözaltında korkularını doğrudan dile getirmeleri için ye-
tkililere tam güven duymalarını ya da prosedüre erişmelerini sağlayacak doğru kelimeleri ve ifadeleri 
bilmelerini beklemek gerçekçi değildir.

Sınırlardaki kişiler için ilk temas noktası olarak, bir kişinin ne zaman koruma başvurusunda bulunma 
niyetini ifade ettiğini ve sığınma başvurusunda bulunmak isteyebileceklerine dair göstergeler bulun-
duğunda onları tespit etmek ve kişiyi bilgilendirmek sizin görevinizdir.

Çoğu senaryoda, insanların korunma ihtiyaçlarını ilk kez size bildirme şansına sahip olacağını 
unutmayın. Bu nedenle, ihtiyaç sahibi kişilerin korunmasını sağlamanın ilk kritik adımı sizsiniz. 
Sınırlarda yanlış bir tespit yapılması ve sığınma talebinin yetkili makamlara iletilmemesi, uluslar-
arası korumaya ihtiyaç duyan kişi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu durumda bu kişi, hayatının ya da 
özgürlüğünün tehdit edildiği bir ülkeye geri gönderilebilir ya da zulüm, ölüm, zalimane ve insanlık dışı 
aşağılayıcı muamele ya da diğer ciddi insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalabilir.

Bu bölümde, ilk temas görevlilerine başvuruda bulunmak isteyebilecek kişileri belirlemek ve olası 
hiçbir belirtinin göz ardı edilmemesini sağlamak konusunda yardımcı olacak bazı yararlı ipuçları ve 
kılavuz bilgiler sunulmuştur.

Kimler bir başvuruda bulunmak isteyebilir?  
� Hiç kimsenin sığınma prosedürüne erişimini engellememelisiniz.

Herkesin sığınma talebinde bulunma hakkı vardır.

� Herkesin bir mülteci olabileceğini hiçbir zaman unutmayın.
Nasıl göründüğü veya hareket ettiğinden bağımsız olarak, herkesin korunma ihtiyacı olabilir. 
Farklı gerekçe ve hedeflere sahip olan kişiler, sıklıkla aynı güzergah ve ulaşım araçlarını kullanan 
karma göç akışları içinde birbirleriyle yan yana seyahat ederler. Bu nedenle mülteciler ve seyahat 
nedenleri korunma amaçlı olmayan kişiler aynı şekilde görünebilir ve davranabilir.

Görevinizin uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyebilecek kişileri tespit etmek, bu 
kişilere bilgi vermek ve bu kişileri uygun makama sevk etmek olduğunu unutmayın. Karşınızdaki 
kişinin koruma ile ilgili ihtiyaçları olup olmadığını ve uluslararası koruma sağlanıp sağlanamay-
acağını değerlendirmek sizin sorumluluğunuzda değildir. Kişinin korunma ihtiyaçlarını değer-
lendirmek ve uluslararası koruma için uygun olup olmadığını belirlemek üzere yetkili görevliler 
tarafından farklı bir yerde farklı prosedürler uygulanacaktır.

� Evet, menşe ülkesi, etnik kökeni ve/veya görünüşü ne olursa olsun herkes mülteci 
olabilir.

Bir kişinin uluslararası koruma 
başvurusunda bulunmak isteyebileceğini 
belirten işaretler
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Herkes mülteci olabilir:

�� Kişinin sahte veya hileli belgeler kullanarak veya hiçbir belgeye sahip olmadan herhangi bir 
Üye Ülkeye girip girmediğine veya geçmişteki yasa dışı göç durumu nedeniyle ülkeye girmesi 
yasaklanmış da olsa ülkenin topraklarında gelişigüzel bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
herkes mülteci olabilir;

�� Kişinin insan ticareti mağduru olup olmadığına bakılmaksızın herkes mülteci ola-
bilir. Kaçakçılık kurbanı bir kişinin kaçakçılık sorunu dışında korunma ihtiyaçları bulunabil-
ir. Kişi, insan ticaretinden kaçarken de uluslararası koruma için başvurabilir; ya da sığınma 
prosedürünün kendisi, insan tacirleri tarafından kişinin ev sahibi ülkede bulunmasını kolay-
laştırmak için bir araç olarak kullanılabilir;

�� Kişinin refakatsiz bir çocuk olup olmadığına bakılmaksızın herkes mülteci olabilir.  AB 
sığınma müktesebatı, refakatsiz çocuğun haklardan yararlanmasını ve sığınma bağlamında-
ki yükümlülüklerine uymasını sağlamak için belirli güvenceler sunmaktadır. Çocuğun doğası 
gereği savunmasız olması sebebiyle, özel ihtiyaçlara ilişkin her türlü ilave göstergeye özellikle 
hassasiyet göstermek ve her zaman çocuğun yüksek menfaatine göre hareket etmek çok 
önemlidir.

Çok sayıda özel ihtiyacı olan kişiler

Unutmayın ki, uluslararası koruma ihtiyacından başka, bazı kişilerin acil dikkat gerektiren başka 
koruma ihtiyaçları olabilir. Örneğin, bir kişi hem insan kaçakçılığı kurbanı hem de bir mülteci, ya 
da hem refakatsiz bir çocuk hem de bir mülteci olabilir. Bu çoklu ihtiyaçların tespiti ve özellikle de 
varışın hemen ardından uygun prosedürlere yönlendirilmesi çok zorlayıcı olabilir.

Ancak, varış yapan farklı grupları sınıflandırmak, sığınma hakkı dahil olmak üzere, ayrımcılık 
yapmadan tüm kişilerin insan haklarını korumak için alınan tedbirlerin geliştirilmesine gölge 
düşürmemelidir. Bu nedenle, örneğin, insan kaçakçılığı kurbanları ve refakatsiz çocukların duru-
munda, mümkün olan en kısa sürede yeterli koruma mekanizmalarının devreye sokulması gerek-
mektedir. Bununla birlikte, sığınma hakları da garanti altına alınmalı ve sığınma kapsamındaki 
gerekli adımlar eşzamanlı olarak yürütülmelidir.  

Belirtilerin listesi (eksiksiz değildir)

Bir kişinin uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyebileceğini belirten işaretler farklı 
şekillerde açığa çıkarılabilir. Bu işaretleri gözlemleyebilir, kişi ile veya diğer kişilerle doğrudan iletişim 
kurarak öğrenebilir, kişinin sunduğu belgelerden çıkartabilir ve/veya bu belirtilerle başka koşullar al-
tında karşılaşabilirsiniz. Belirtileri daha hızlı ve daha kesin bir şekilde tespit edebilmek için aşağıdaki 
unsurlara özellikle dikkat ediniz:

Aşağıda sunulan belirtilerin yalnızca gösterge niteliğinde olduğunu ve her halükar-
da olası tüm belirtileri ve bunların tüm varyasyonlarını içermediğini unutmayın. 
Kesin bir formülden ziyade, bir kişinin uluslararası koruma için başvurmak isteye-

bileceği olasılığı değerlendirilirken hangi faktörlerin üzerinde odaklanılacağı konusunda bir 
tavsiye olarak görülmelidir.
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Kişinin kim olduğu ve nereden geldiği 

Menşe ülke

Kişinin menşe ülkesindeki genel politik durumlar, güvenlik durumu ve temel haklara saygı göster-
ilmesi gibi güncel durumlar hakkındaki genel bilginiz, uluslararası koruma başvurusunda bulunmak 
isteyebilecek kişilerin doğru bir şekilde tespit edilmesi için önemli bir gösterge kaynağıdır. Örneğin, 
bir (iç) savaş veya silahlı çatışmanın yaşandığı veya diktatörlük rejimi ile yönetilen bir ülke muhteme-
len bir mülteci ülkesidir. Ancak, hiçbir ülkenin genel olarak tüm vatandaşlar için güvenli olarak kabul 
edilemeyeceğinin farkında olun, bu nedenle güvenli bir menşe ülkeden gelenler bile bireysel koruma 
gereksinimlerine sahip olabilirler.

Etnik köken, din, uyruk

Menşe ülkenin genel bağlamından ayrı olarak, eğer kişi (ulusal, etnik ve/veya dinsel) bir azınlığa men-
sup ise, bu kişilere sıklıkla zulüm veya şiddet uygulama eğiliminin olması nedeniyle özellikle dikkat 
edilmelidir. Ancak bu, çoğunluğa ait kişilerin korunma ihtiyaçları olmayacağı anlamına gelmez.

Varıştaki genel koşullar

Büyük grupların ve kalabalık bireylerin ya da bir ailenin varışı durumunda, insanların profili ve korun-
ma ihtiyaçları ile ilgili farklı beklentiler yaratabilir. Ancak, mültecilerin sadece bir şekilde ya da başka 
bir şekilde seyahat etmediklerini akılda tutmak önemlidir.

Yaş

Çocuklar doğaları gereği savunmasızdır ve özellikle refakatsiz veya ayrı düşmüş oldukları durumlarda 
çocukların korunma ihtiyaçlarına bilhassa duyarlı olunması oldukça önemlidir. Bir çocukla ilgilenen 
her görevli, çocuğun yüksek menfaati doğrultusunda hareket etmeli, çocukla dostane bir şekilde 
iletişim kurmalı ve çocuğun olası özel ek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Çocuk kaçakçılığı ve/veya çocuk ticareti ile ilgili göstergeler bulunduğunda özel koruyucu önlemler 
dikkate alınmalıdır. Daha fazla bilgi için Frontex Vega Çocuklar için El Kitabına başvurun. (3)

Cinsiyet

Göç eden kadınlar ve kız çocukları, menşe ülkedeki deneyimleri, yolculukları sırasında ve ev sahibi 
ülkedeki sosyal veya kültürel farklılıklar nedeniyle kendilerini özellikle savunmasız bir konumda bu-
labilirler. Bu nedenle, olası koruma ve/veya özel ek ihtiyaçlara bilhassa dikkat edilmelidir. Bu elbette, 
tüm kadınların aynı derecede savunmasız olduğu anlamına gelmez.

Özellikle kadın ve kız çocuklarının sizinle kendi adlarına özel olarak konuşabilmeleri için özel destek 
verilmeli ve kadınların menfaati doğrultusunda hareket edenler dışında hiç kimsenin müdahale et-
memesi ve/veya soruları kadınların adına yanıtlamaması sağlanmalıdır. Aynı zamanda bilgi doğru-
dan kadınlara verilmeli, böylece önemli bilgilerden yoksun bırakılmamalı ve uluslararası koruma veya 
başka yardım talep etmek de dahil olmak üzere bağımsız kararlar alabilmeleri sağlanmalıdır.

Mümkünse, kadın bir ilk temas yetkilisi ve tercüman bulundurulmalıdır. Kadınlar, cinsel şiddet ile ilgili 
olaylardan veya suçlardan söz etmeye zorlanmamalıdır. Gerektiğinde, yaşları göz önünde bulundu-
rularak, kadınlara hamile olup olmadıkları hassas bir şekilde sorulmalıdır ve böyle bir durumda alabi-
lecekleri yardımdan haberdar edilmelidirler.

(3) http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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Aile durumu

Bir kişinin aile durumunu dikkate almak önemlidir. Refakatsiz veya ayrı düşmüş çocuklar, bekar 
kadınlar veya çocuklu yalnız ebeveynler gibi belirli kategoriler özellikle savunmasız bir konumda ola-
bilir ve özel ek ihtiyaçların yanı sıra korunma ihtiyacına da sahip olabilir.

Kişinin söyledikleri
Bir kişinin beyanları, uluslararası korumaya başvurmak isteyip istemediğinin anahtarı ya da çoğun-
lukla ana göstergesidir ya da bir başvuru için temel oluşturabilir. Özellikle kişinin ülkeye girişine izin 
verilmemesi durumunda, herhangi bir şekilde zulüm veya ciddi zarar göreceğinden korkusunu veya 
endişesini ifade etmesi bir gösterge olarak kabul edilmelidir. Bir kişinin uluslararası koruma için baş-
vurmak isteyebileceğini gösteren bazı anahtar kelimeler, ifadeler veya mesajlar şunlardır:

�� Korku: Örneğin, kişi kendi ülkesine dönmek istemiyor, zulüm korkusu taşıyor, kendi ülkesinde 
hapse atılmaktan korkuyor ya da eve döndüğünde öldürülmekten korkuyor olabilir.

�� Ölüm: Örneğin, kişi geri döndüğünde öldürmekten korkuyor olabilir.

�� Zulüm: Örneğin, kişi kendi ülkesinde zulme uğramış ya da geri döndüğünde zulüm görmek-
ten korkuyor olabilir.

�� İşkence: Örneğin, kişi kendisi ya da aile üyelerinin işkence gördüklerini söyleyebilir ya da 
muhtemelen işkence sonucu oluşmuş olabilecek yara izlerini ya da başka yaralanmalarını 
gösterebilir.

�� Savaş: Örneğin, kişi kendi ülkesinde meydana gelen bir (iç) savaş veya silahlı çatışma old-
uğunu söyleyebilir; savaşta öldürülmekten korkuyor olabilir.

�� İade: Örneğin, kişi kendi ülkesine dönemeyeceğini söyleyebilir; geri dönmekten korkuyor ola-
bilir; geri döneceği bir yer olmayabilir; eve döndüğünde zulüm görmekten, hapse atılmaktan, 
işkenceye uğramaktan veya öldürülmekten korkuyor olabilir.

�� BMMYK (BM) veya avukat: Örneğin, kişi BM veya BMMYK ofisini sorabilir; BMMYK ya da bir 
avukatla vs. görüşmek istiyor olabilir.

Neleri gözlemleyebilirsiniz  
(görünüm ve davranış)

Görevliye yaklaşma / görevliden kaçınma 

Dünyanın neredeyse her yerinde bir görevli üniformasından tanınabilir. Üniforma, iktidarı ve otoriteyi 
temsil eder ve onu görenler üzerinde güçlü bir psikolojik etkiye sahip olabilir. Uluslararası koruma 
başvurusunda bulunmak isteyebilecek kişiler, muhtemelen üniformalı bir kişiye yaklaşacak ve onlarla 
iletişim kuracaktır. Ancak, insanların üniformanın güvensizlik, hatta korku kaynağı olduğu ülkele-
rden gelmiş olabileceğini unutmayın. İnsanlar genellikle üniformalı kişilerden, yasa dışı giriş yapmış 
olmaları, sahte veya hileli belgelere sahip olmaları veya herhangi bir belgeye sahip olmamalarının 
doğuracağı sonuçlardan korktukları için kaçınırlar. Bu durumlarda, uygun tepki verebilmek veya 
yardım edebilmek için bu tür işaretleri yorumlayabilmeniz gerekir.

Başvuru sahibinin sözlü beyanlarının, başvuru sahibinin ana dili dışında bir dilde 
ve/veya bir tercüman aracılığıyla alınmış olduğunun farkında olun. Bu dil engeli, 
karşılıklı anlayış üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve kişinin ifadelerinde 

tutarsızlıklara neden olabilir.
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Korku

Korku, kendini hem fiziksel hem de duygusal olarak birçok şekilde belli edebilecek yüksek stres seviye-
lerine neden olur. Güçlü korku, bir kişiyi tamamen hareketsiz bırakabilir ve pasifliğe ve duyumsama-
zlığa neden olabilir. Ya da tam tersi, hiperaktivite, agresiflik ve/veya tuhaf davranışlara neden olabilir. 
Nasıl hareket ettiğinden bağımsız olarak, herkesin korunma ihtiyacı olabileceğini unutmayın.

Korku ve stresin karşınızdaki kişinin sorularınızı anlamasını ve odaklanmasını zorlaştırabileceğini 
unutmayın. Bu nedenle bilgi vererek ve açıklamalar yaparak güvenlik ve emniyet ortamı yaratmak 
önemlidir.

İnsanlar arasındaki etkileşimler

Neredeyse tüm gruplar, grup ister büyük ister küçük olsun, ister resmi olarak yapılandırılmış ister 
dağınık olsun, ister bir faaliyete ister başka bir şeye odaklanmış olsun, karşılıklı bağımlılığa dayan-
maktadır. Bir grup içinde, karşılıklı güven ve desteğe dayalı pozitif ilişkilerin yanı sıra bağımlılık, 
boyun eğme, kontrol ve suistimal özellikleri taşıyan sağlıksız ilişkiler gibi farklı nitelikte ilişkiler ku-
rulmuş olabilir. Bu nedenle, bir grubun üyeleri arasındaki etkileşime dikkat etmek ve sağlıksız ve so-
runlu durumları gösteren işaretler aramak çok önemlidir. Çocuklar, kadınlar ve kız çocukları da dahil 
olmak üzere herkese sizinle bireysel olarak konuşma fırsatı verin. Kişinin yüksek menfaatlerine göre 
hareket ettiği zamanlar dışında, kimsenin müdahale etmediğinden ve/veya soruları kişinin yerine 
yanıtlamadığından emin olun.

Görünüm (yaralanmalar, yaralar, kıyafetler, eşyalar vb.)

Görünür yaralar, yaralanmalar veya yara izleri, koruma gereksinimlerinin güçlü bir göstergesi ola-
bilir. Kişinin kıyafetleri ve görünüşü, yanında taşıdığı valizlerin ve diğer eşyaların yeterliliği/uygun-
luğu gibi diğer dış işaretler de uluslararası koruma başvurusunda bulunma isteğini gösterebilir. Nasıl 
göründüğünden bağımsız olarak, herkesin korunma ihtiyacı olabileceğini unutmayın.

Beden dili

Bir kişinin yüz ifadeleri, beden duruşu, jestleri, ses tonu vb. unsurları içeren beden diline dikkat edin. 
Sözel olmayan iletişimi anlama ve kullanma becerisi güçlü bir iletişim aracıdır ve bir kişinin uluslararası 
koruma için başvurmak isteyebileceğinin önemli bir göstergesi olabilir. Bununla birlikte, sözel 
olmayan iletişimde kültürel ve toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkların farkında olun. Beden dilinin 
kullanımı ve sözel olmayan işaretlerin anlamı kültürden kültüre farklılık gösterir ve bu farklılıklar 
yanlış anlamaya neden olabilir. Bu nedenle aceleyle yorumda bulunmaktan kaçının.  

Giriş noktasındaki kararınızın çok önemli ve kritik öneme sahip olduğunu 
unutmayın. Karşınızdaki kişinin niyeti hakkında herhangi bir şüpheniz 
olduğunda, üstünüze danışın. Yanlış bir karar, (girişe izin verilmemesi gibi) 

karşınızdaki kişi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, harekete geçmeden önce daima 
dikkatli düşünün. 
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Bilgi verin 
Uluslararası koruma başvurusunda bulunmayı isteyebilecek bir kişiyi bu imkan hakkında bilgilendirmek 
ve nasıl yapılacağı konusunda tavsiyede bulunmak sizin görevinizdir. Bu, sığınma prosedürüne erişimin 
uygulamada etkili olabilmesini sağlar.

Bilgi verilmesinin asıl amacı, uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek kişilerin, sığınma prosedürüne 
etkin bir şekilde erişebilmelerini ve uluslararası korumaya başvurup başvurmayacakları konusunda 
bilgiye dayalı kararlar verebilmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, şartlar göz önünde bulundurularak bilgi 
zamanında sağlanmalı ve mümkün olduğunca eksiksiz olmalıdır.

Kişiyi uluslararası korumaya başvurma imkanı hakkında bilgilendirin. Uluslararası koruma 
ve sığınma prosedürü hakkında başvuruda bulunmak isteyen kişilere temel bilgileri sağlamak sizin 
görevinizdir. Sağlanan bilgiler ve bilgi düzeyi koşullara göre değişebilir, ancak en azından aşağıdakiler 
hakkında bilgi içermelidir:

�� Kişinin temel hakları ve yükümlülükleri nelerdir;

�� Uluslararası koruma nedir;

�� Kimler uluslararası koruma başvurusunda bulunma hakkına sahiptir;

�� Kimler mülteci olabilir veya ikincil korumadan yararlanabilir;

�� Uluslararası koruma başvurusu nasıl yapılabilir.

Ulusal uygulamaya dayalı olarak sağlanacak bilgilerin farkında olduğunuzdan ve özel çocuk koruma 
hizmetleri ve tercümanlar, STK’lar, BMMYK ve hukuki danışmanlık veren ve başka yardım imkanları su-
nan diğer kuruluşlar gibi paydaşlar da dahil olmak üzere sorumlu yetkililere ait iletişim bilgilerine sahip 
olduğunuzdan emin olun. Varsa, ilgili dillerdeki bilgi broşürlerinin ve afişlerinin fazladan kopyalarını bu-
lundurduğunuzdan emin olun.

Kişinin anlayabileceği bir dilde iletişim kurmak gerekir; bu da bir tercüman bulundurulmasını gerektire-
bilir. İletişim biçimi, cinsiyete duyarlılık ve/veya çocuk dostu bir yaklaşım dahil kişinin özel ihtiyaçlarına 
ve koşullarına uyarlanmalıdır.

Uluslararası koruma başvurusunda 
bulunulduğunun anlaşılması

AB sığınma yasası kapsamında, bir kişi, herhan-
gi bir şekilde ve yolla uluslararası koruma baş-
vurusunda bulunmak istediğini ifade ettiğinde 
ya da uluslararası koruma arayışında olduğu an-
laşıldığında başvuruda bulunmuş olur.

İlk temas görevlisi olarak, genellikle, AB ülkelerine 
gelen üçüncü ülke vatandaşlarının temasa geç-
tikleri ve sığınma başvurusunda bulunma istekler-
ini ilk kez dile getirme fırsatı buldukları ülkenin ilk 
temsilcisi sizsinizdir.

Bir kişinin başvuruda bulunma isteğini ifade et-
tiğini anlamanız, kişiye ilgili bilgileri sağlamanız ve kişiyi sığınma prosedüründen sorumlu yetkili maka-
ma yönlendirmeniz gerekir.

Sonra ne yapılmalıdır?

İnsanların uluslararası 
korumaya başvuru yapma 
niyetlerini farklı şekillerde 

ifade edebileceklerini unutmayın. Girişin 
reddedilmesi durumunda, zulüm veya ciddi 
zarar korkusunu sözlü veya yazılı olarak 
belirten ifadeler, böyle bir talep olarak 
nitelendirilir. Tam olarak “sığınma” veya 
“mülteci” kelimelerinin kullanılması gerekli 
değildir.
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Görevinizin, bir kişinin uluslararası koruma başvurusunda bulunma isteğini dile getirdiğini fark 
etmek, bu kişilere bilgi vermek ve bu kişileri uygun makama sevk etmek olduğunu unutmayın. 
Karşınızdaki kişinin gerçekten koruma ile ilgili ihtiyaçları olup olmadığını ve uluslararası ko-
ruma sağlanıp sağlanamayacağını değerlendirmek sizin sorumluluğunuzda değildir. Kişinin 
korunma ihtiyaçlarını ve uluslararası korunma hakkını değerlendirmek üzere diğer yetkililer tarafın-
dan başka bir yerde farklı bir prosedür uygulanacaktır.

Bir kişi uluslararası koruma başvurusunda 
bulunduktan sonra ne yapılmalıdır?
Uluslararası koruma başvurusunda bulunma niyetini ifade eden herkes (yani başvuruyu yapan kişi), 
uluslararası koruma için başvuru sahibi statüsüne bağlı tüm hak ve yükümlülükleri olan bir başvuru 
sahibi olarak kabul edilir. İlk temas yetkilisi olarak, örneğin başvuru sahiplerini ilgili makamlara ve 
kuruluşlara yönlendirerek bu hakların sağlanmasından siz sorumlusunuzdur.

Mevcut ise başvuruyu kayda geçirin veya 
başvuruyu kayıt için yetkili makamlara sevk 
edin.

Bir kişi size sığınma başvurusunda bulunma 
isteğini ifade ettiğinde, başvuruyu “yapmış olur” 
ve uluslararası koruma için bir başvuru sahibi 
olmuş olur. Bir başvuru yapıldıktan sonra yetkili 
makam tarafından kayıt altına alınmalıdır. Kayıt 
işleminin amacı, başvuruda bulunmuş olmaktan 
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin daha etkin 
bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bu nedenle, kayıt işleminin AB hukukunun öngördüğü süre 
sınırları içerisinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerekir.

Başvuruyu kayda geçirme yetkisine sahip bir makamda çalışıyorsanız, kayıt işlemini üç iş 
günü içinde tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Başvuruyu kayda geçirme yetkisi olmayan bir makamda çalışıyorsanız, başvuruyu, başvurunun 
yapıldığı tarihten itibaren en geç altı iş günü içinde kayıt altına alınabilmesi için yetkili makama 
göndermelisiniz. Ulusal prosedürlere uygun olarak, başvuruyu aldığınıza dair yazılı bir kayıt tutul-
ması tavsiye edilir.

kalma hakkı 

BMMYK veya hukuk 
danışmanlığı sağlayan diğer 

STK’larla iletişim kurma 
hakkı 

gözaltı durumunda 
verilecek güvenceler  

özel prosedür ve/veya 
karşılama ihtiyaçları için 

yeterli destek 

işbirliği 
yükümlülüğü

temel fiziki karşılama 
koşullarına  

erişim hakkı

bir tercümana 
erişim

bilgilendirilme  
hakkı 

Sığınma başvurusunda bu-
lunan bir kişinin, gecikme ol-
madan yetkililere gelerek ken-

dini tanıtmış olması koşuluyla, yasa dışı 
giriş veya bulunma nedeniyle cezaland-
ırılmaması gerektiğini unutmayın.
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Başvuru sahibini başvurunun nerede ve nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirin  

Uluslararası koruma başvurusu alabilecek makamın bir yetkilisi olarak, başvuru sahibinin başvuruları 
nerede ve nasıl yapacağını bildirme göreviniz bulunmaktadır. Şu konular hakkında bilgi verilmelidir:

�� Başvuruda bulunmak nedir, başvuru sahibi başvuruda bulunmadığında bunun sonuçları 
nelerdir;

�� Sığınma prosedüründen hangi makam sorumludur;

�� Başvuruda bulunmak için ne yapmaları gerekir;

�� Nereye başvuruda bulunmaları gerekir;

�� Oraya nasıl gidebilirler.

Başvuru sahibinin özel ihtiyaçlarını tanımlayın ve kişiyi uygun prosedüre 
yönlendirin.

Bunu gecikmeden yapın. Birden fazla ihtiyacı olan başvuru sahipleri için, başvuru sahibinin özel ge-
reksinimlerine yanıt verebilmek üzere, hangi sevk mekanizmalarının hangi sırayla etkinleştirilmesi 
gerektiğini değerlendirin. Bu nedenle, örneğin, insan kaçakçılığı kurbanları ve refakatsiz çocuklar 
durumunda, mümkün olan en kısa sürede yeterli koruma mekanizmalarının devreye sokulması 
gerekmektedir.

Koruma gereksinimi olan bir kişi uluslararası 
koruma başvurusunda bulunmak istemediğinde 
ne yapılmalıdır?
Koruma gereksinimi olan bir kişinin sığınma başvurusunda bulunmamaya karar verdiği durumlarla 
karşılaşabilirsiniz. Bu o kişinin seçim hakkıdır ve kimse kişiyi başvuruda bulunmaya zorlayamaz. An-
cak, bu gibi durumlarda, uluslararası yasalar ve AB hukuku kapsamında size yüklenen bazı yüküm-
lülükleri yerine getirmeniz gerektiğini unutmayın:

Geri göndermeme ilkesini uygulayın

Hiç kimse, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalandırma riski altında olduğu bir 
ülkeye geri gönderilemez. Geri göndermeme ilkesi, sınırda veya açık denizlerde bulunan kişiler için de 
geçerlidir. Bu ilke, kişinin bölgeye erişimine izin vermeyi zorunlu kılar. Herhangi bir iade işleminde, ge-
rekli yasal güvenceler ve garantiler de dahil olmak üzere yerleşik prosedürler (geri kabul, iade süreci, 
vs.) takip edilmelidir. Toplu sınır dışı etmeler yasaklanmıştır.

Kayıt   

Başvurunun 
kayda 

geçirilmesiÇok sayıda başvuru  
olması durumunda  
yetkili makamlara  
sevk edin.
+
Yazılı bir kayıt tutun

10 iş günü 

en fazla 6 iş günü

en fazla 3 iş günü
Yetkili makama 
sevk edin 
+
Yazılı bir kayıt tutun
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Kişiyi uluslararası korumaya başvurma imkanı hakkında bilgilendirin

Uluslararası koruma hakkında temel bilgileri sağlamak sizin görevinizdir. Bu bilgiyi vermenin temel 
amacının, ilgili kişinin başvuru yapıp yapmama konusunda bilgiye dayalı kararlar alabilmesini sağla-
mak olduğunu unutmayın.

Bilgiler, koşullara uygun bir şekilde sağlanmalıdır ve verilen bilgilere, özellikle başvuru sahiplerine 
tanınan haklar (kalma hakkı gibi) ve sığınmacıların AB ve ulusal hukuk kapsamındaki yükümlülükleri-
nin yanı sıra uluslararası koruma başvurusunda bulunmamanın sonuçları da dahil edilmelidir.

Ulusal mevzuat ve uygulamalara göre BMMYK, STK’lar ve/veya danışmanlık ve yardım konusunda 
daha fazla uzmanlık sağlayabilecek diğer kuruluşlarla iletişime geçmeyi göz önünde bulundurun.

Şüpheye düşmeniz durumunda, üstünüze danışın

Karşınızdaki kişinin niyetiyle ilgili şüpheleriniz olduğunda, özellikle kişinin menşe ülkesi veya transit 
ülkeye iadesi veya uluslararası hukuk açısından olası bir ihlal teşkil ediyorsa, üstünüze danışın.

Konunun takibi için ulusal işlem prosedürlerinizi izleyin
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Sığınma Prosedürüne Erişime 
Dair Ana Mesajlar

 ▶ Her insana değer verilmeli ve saygı gösterilmelidir.

 ▶ Acil sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaçlar her zaman öncelikle ele alınmalıdır.

1 Herkes mülteci olabilir.
Menşe ülkeleri, etnik kökenleri, görünüşleri veya davranışları ne olursa olsun 
herkesin korunma ihtiyaçları olabilir.

2 Herkes, geri göndermeye karşı korunma hakkına sahiptir.
Hiç kimse, zulüm riski, ölüm cezası, işkence veya diğer insanlık dışı veya 
aşağılayıcı muamele veya cezalarla karşı karşıya kalabileceği bir duruma geri 
gönderilemez veya iade edilemez. Bu kural, sınırda kabul edilmeme ve herhangi 
bir zorla uzaklaştırma biçimi için de geçerlidir.

3 Savunmasız kişiler tespit edilmeli ve yeterli ölçüde 
desteklenmelidir.
Sınır geçiş noktalarında ve gözaltı tesislerinde alınan önlemler çok önemlidir; çocuk-
lar ve insan ticareti mağdurları dahil olmak üzere savunmasız kişilerin özel ihtiyaçları 
bu noktalarda beyan edilebilir veya tespit edilebilir.

4 Çocuğun yüksek menfaati, çocuklarla ilgili tüm 
eylemlerde önceliklidir.
Çocuğun yüksek menfaati değerlendirilirken, vaka bazında, güvenlik ve emni-
yet, aile birleşimi olanakları, çocuğun sağlığı gibi faktörler ve çocuğun görüşleri 
çocuğun yaşı ve olgunluğuna göre dikkate alınmalıdır.

5 Uluslararası koruma başvurusunda bulunmak isteyen 
herkes, bu hakları konusunda bilgilendirilmelidir.
Sığınma prosedürüne etkili bir şekilde erişebilmelerini sağlamak için sığınma hak-
kına ilişkin bilgiler uluslararası korumaya ihtiyaç duyan herkese sağlanmalıdır.
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6 Herkes uluslararası koruma başvurusunda bulunma 
hakkına sahiptir.
Kişi, tüm giriş koşullarını yerine getirmemiş olsa bile, kişinin sığınma 
prosedürüne erişimi engellenemez.

7 Girişe izin verilmemesi durumunda gösterilen 
korkuya dair herhangi bir işaret veya ifade, 
uluslararası bir koruma talebi olarak anlaşılabilir.
İnsanlar, uluslararası korumaya başvuru yapma niyetlerini farklı 
şekillerde ifade edebilir. Girişe izin verilmemesi durumunda, zulüm 
veya ciddi zarar korkusunu sözlü veya yazılı olarak belirten ifadeler, 
böyle bir talep olarak nitelendirilir. Mutlaka “sığınma” veya “mülteci” 
kelimelerinin kullanılması gerekli değildir.

8 Uluslararası koruma başvurusunda bulunan 
kişiler yasa dışı giriş veya bulunmaları nedeniyle 
cezalandırılmamalıdır.
Kendilerini yetkililere gecikmeden tanıtan kişiler, yasa dışı giriş veya bu-
lunmaları nedeniyle cezalandırılmamalıdır.

9 Her başvuru, kayda geçirilmeli ya da kayıt için 
sorumlu makama sevk edilmelidir.
Bir başvuru yapıldıktan sonra sorumlu makam tarafından kayıt altına alın-
malıdır. Kayıt işleminin yasaların öngördüğü süre sınırları içerisinde müm-
kün olan en kısa sürede tamamlanması gerekir.

10 Korunmaya ihtiyaç duyan bir kişi sığınma 
başvurusunda bulunmamaya karar verse bile, geri 
göndermeme ilkesi uygulanmalıdır.
Herhangi bir iade işleminde, gerekli yasal güvenceler ve garantiler de dahil 
olmak üzere yerleşik prosedürler takip edilmelidir. Hiç kimse, yasa dışı bir 
göçmen durumunda olsa bile, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı mua-
mele veya cezalandırma riski altında olduğu bir ülkeye geri gönderilemez.
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İnsanlık onuru

Avrupa Birliği hukuku

Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Bildirgesi

Madde 1
İnsanlık onuru

İnsanlık onuru dokunulmazdır. Buna saygı duyulmalı ve korunmalıdır.

Yaşam hakkı

Avrupa Birliği hukuku

Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Bildirgesi

Madde 2
Yaşam hakkı

1. Herkesin yaşam hakkı vardır.

2. Hiç kimse idam cezasına çarptırılamaz veya idam edilemez. 

İşkence yasağı 

Uluslararası hukuk 

Avrupa 
İnsan Hakları 
Sözleşmesi:

Madde 3
İşkence yasağı

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

Avrupa Birliği hukuku

Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Bildirgesi

Madde 4
İşkence veya insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ya da cezalandırma yasağı

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

Ek – Yasal referanslar 
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Geri gönderme yasağı

Uluslararası hukuk 

Cenevre 
Sözleşmesi:

Madde 33(1)
Sınır dışı etme veya iade yasağı (“geri göndermeme ilkesi”)

Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, 
her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade (“refouler”) etmeyecektir.

Avrupa Birliği hukuku

Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Bildirgesi

Madde 19(2)
Geri gönderme, sınır dışı etme veya iade durumunda koruma

Hiç kimse, ölüm cezasına, işkence veya diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya 
cezalara maruz kalabileceği ciddi bir riskin bulunduğu bir Ülkeye geri gönderilemez, sınır dışı 
edilemez veya iade edilemez.

Schengen 
Sınırlar Tüzüğü

Madde 3
Kapsam

Bu Tüzük, Üye Ülkelerin iç ve dış sınırlarını geçen herhangi bir kişiye, aşağıdaki hallere helal 
getirmeksizin uygulanır:

(…)

(b) mültecilerin ve uluslararası koruma talep eden kişilerin hakları, özellikle geri göndermeme 
ilkesi ile ilgili olanlar.

Madde 3a
Temel Haklar

Bu Tüzüğü uygularken, Üye Ülkeler Temel Haklar Bildirgesi de dahil olmak üzere ilgili Birlik 
yasaları; Cenevre Sözleşmesi dahil olmak üzere ilgili uluslararası hukuk; uluslararası korumaya 
erişim ile ilgili yükümlülükler, özellikle de geri göndermeme ilkesi ve temel haklara tam olarak 
uygun davranacaklardır.(…)

Madde 13(1)
Girişe izin verilmemesi

Madde 5(1)’de belirtilen tüm giriş koşullarını yerine getirmeyen ve Madde 5(4)’te belirtilen 
kategorilerde bulunmayan bir üçüncü ülke vatandaşının, Üye Ülkelerin topraklarına girmesine 
izin verilmeyecektir. Bu, sığınma hakkı ve uluslararası koruma veya uzun süreli vize durumları 
ile ilgili özel hükümlerin uygulanmasına halel getirmeyecektir.

Yönetmelik 
656/2014

Frontex 
operasyonları 
bağlamında dış 
deniz sınırlarının 
gözetimine 
ilişkin

Madde 4(1)
Temel hakların korunması ve geri göndermeme ilkesi

Hiç kimse, geri göndermeme ilkesine aykırı olarak, diğerlerinin yanı sıra, ölüm cezasına, 
işkenceye, zulme veya başka insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalara maruz 
kalmak açısından ciddi bir riskin bulunduğu veya ırkı, dini, uyruğu, cinsel yönelimi, belirli 
bir sosyal gruba mensubiyeti ya da siyasi görüşü nedeniyle yaşamının veya özgürlüğünün 
tehdit edildiği; ya da geri göndermeme ilkesine aykırı olarak başka bir ülkeye sınır dışı etme, 
geri gönderme ya da iade etme gibi ciddi bir riskin bulunduğu bir ülkedeki yetkililere teslim 
edilemez, böyle bir ülkeye giriş yapmaya ya da başka şekilde karaya çıkmaya zorlanamaz. 
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2008/115/
AT sayılı İade 
Direktifi

Madde 4(4)
Bu Yönetmeliğin kapsamından hariç tutulan üçüncü ülke vatandaşları ile ilgili olarak, Madde 
2(2)(a) uyarınca, Üye Ülkeler […]:

(b) geri göndermeme ilkesine saygı gösterecektir.

Madde 5
Bu Yönetmeliği uygularken, Üye Ülkeler […] ve geri göndermeme ilkesine saygı gösterecektir.

767/2008 sayılı 
VIS (Vize Bilgi 
Sistemi) Tüzüğü 
(AT)

Madde 31 (3)

Verilerin üçüncü ülkelere aktarılması

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara bu şekilde aktarılması, 
mültecilerin ve uluslararası koruma talep eden kişilerin özellikle geri göndermeme 
hususundaki haklarına zarar vermez.

1052/2013 sayılı 
AB Eurosur 
Yönetmeliği (AB)

Madde 2(4)

Üye Ülkeler ve Ajans, bu Yönetmeliği uygularken temel haklara, özellikle geri göndermeme 
ilkesi ve insanlık onuruna saygı ve veri koruma gerekliliklerine uymalıdır.

Sığınma hakkı

Avrupa Birliği hukuku

Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Bildirgesi

Madde 18

Sığınma hakkı

Sığınma hakkı 28 Temmuz 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 31 Ocak 1967 tarihli mültecilerin durumu 
hakkındaki Protokol kurallarına uygun olarak ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma 
uyarınca garanti edilecektir.

APD değişikliği Madde 7(1)

Bakmakla yükümlü olunan kişiler ya da çocuklar adına yapılan başvurular

1.  Üye Ülkeler, hukuki ehliyete sahip her bir yetişkinin, kendi nam ve hesabına uluslararası 
koruma başvurusunda bulunma hakkına sahip olmasını sağlamalıdır.

2.   Üye Ülkeler, bir başvurunun bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına başvuru sahibi 
tarafından yapılabileceğini öngörebilir. Bu gibi durumlarda, Üye Ülkeler bakmakla yükümlü 
olunan yetişkinlerin kendi adlarına başvuru sunulmasına rıza göstermesini, aksi durumda kendi 
adlarına başvuru yapma imkanına sahip olmasını sağlayacaktır.

(…)

3.   Üye Ülkeler bir çocuğun ilgili Üye Ülke yasasına göre prosedürlerde bulunmak için hukuki 
ehliyete sahip olması durumunda kendi adına ya da yasa veya ilgili Üye Ülke uygulaması gereği 
ebeveynleri ya da başka bir yetişkin aile üyesi ya da kendisinden sorumlu başka bir yetişkin veya 
bir temsilci aracılığıyla uluslararası koruma başvurusunda bulunma hakkına sahip olmasını 
sağlayacaktır.
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Ayrımcılık yapmama

Uluslararası hukuk 

Avrupa 
İnsan Hakları 
Sözleşmesi:

Madde 14

Ayrımcılık yasağı

Bu Sözleşmede belirtilen hak ve özgürlüklerden yararlanma; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi 
ya da diğer görüşler, ulusal ya da sosyal köken, ulusal azınlıklarla ilişki, mülkiyet, doğum 
durumu veya diğer durumlar gibi herhangi bir zeminde ayrımcılık yapılmadan güvence altına 
alınacaktır.

Cenevre 
Sözleşmesi:

Madde 3

Ayrımcılık yapmama

Akit Devletler, bu Sözleşme hükümlerini mültecilere ırk, din veya menşe ülkesi ayrımı 
yapmadan uygulayacaklardır.  

Avrupa Birliği hukuku

Avrupa Birliği 
Temel Haklar 
Bildirgesi

Madde 21(1)

Ayrımcılık yapmama

Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya 
başka görüş, ulusal bir azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş veya cinsel 
yönelim gibi herhangi bir konuda ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır.

Cezalandırmama

Uluslararası hukuk 

Cenevre 
Sözleşmesi:

Madde 31(1)

İltica ülkesindeki yasa dışı mülteciler

1. Taraf Ülkeler, Madde 1 açısından doğrudan yaşamları veya

özgürlükleri tehdit altında olan ülkelerden gelen, bölgelerine izinsiz giren veya bölgelerinde 
izinsiz bulunan mültecilere, kendilerini gecikmeden yetkililere tanıtmaları ve yasa dışı giriş 
veya bulunmaya dair iyi bir neden göstermeleri koşuluyla yasa dışı giriş veya yasa dışı bulunma 
nedeniyle ceza uygulamayacaktır.

Avrupa Birliği hukuku

Schengen 
Sınırlar Tüzüğü

Madde 13(1)

Girişe izin verilmemesi

Madde 5(1)’de belirtilen tüm giriş koşullarını yerine getirmeyen ve Madde 5(4)’te belirtilen 
kategorilerde bulunmayan bir üçüncü ülke vatandaşının, Üye Ülkelerin topraklarına girmesine 
izin verilmeyecektir. Bu, sığınma hakkı ve uluslararası koruma veya uzun süreli vize durumları 
ile ilgili özel hükümlerin uygulanmasına halel getirmeyecektir.
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Sığınma prosedürüne erişim

Avrupa Birliği hukuku

APD değişikliği (4) Beyan 25

Cenevre Sözleşmesinin 1. Maddesi kapsamında, mülteci olarak korunmaya muhtaç olan 
kişilerin ya da ikincil korumaya hak kazanan kişilerin doğru bir şekilde tanınması amacıyla, 
her başvuru sahibinin prosedürlere etkili bir şekilde erişebilmesi gerekmektedir,(…)

Beyan 26

İnceleme prosedürüne etkin erişimin sağlanması amacıyla, diğerlerinin yanı sıra, EASO 
tarafından geliştirilen ilgili yönergeleri dikkate alarak, uluslararası koruma talep eden 
kişilerle temasa ilk geçen yetkililerin - özellikle de arazi veya deniz sınırlarını gözeten veya 
sınır kontrollerini yürüten yetkililerin - uluslararası korumaya yönelik başvuruların nasıl 
tanınacağı ve nasıl ele alınacağı hakkında gerekli eğitimi alması ve ilgili bilgileri öğrenmesi 
zorunlu kılınmıştır. Üye Ülkelerin sınırlarında, kara sularında veya transit bölgelerinde de 
dahil olmak üzere, ülke topraklarında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu yapan 
üçüncü ülke vatandaşlarına veya vatansız kişilere, uluslararası koruma için nerede ve nasıl 
başvuruda bulunabilecekleri hakkında bilgi verilmelidir. Bu kişiler bir Üye Ülkenin kara 
sularında bulunuyorsa, karaya çıkarılmaları ve başvurularının bu Tüzük uyarınca incelenmesi 
sağlamalıdır.

Beyan 28

İnceleme prosedürüne erişimin kolaylaştırılması amacıyla, uluslararası korumaya 
başvurma imkanı hakkındaki bilgiler, sınır geçiş noktalarında ve gözaltı tesislerinde mevcut 
bulundurulmalıdır. Yetkili makamların, kişilerin uluslararası koruma başvurusunda bulunma 
taleplerini beyan edip etmediklerini anlamalarına olanak sağlayacak temel iletişim, tercüme 
hizmetleri vasıtasıyla sağlanmalıdır.

Madde 8(1)

Gözaltı tesislerinde ve sınır geçiş noktalarında verilecek bilgi ve danışmanlık

Gözaltı tesislerinde tutulan veya sınır geçiş noktalarında, transit bölgeler de dahil olmak 
üzere, dış sınırlarda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilerin uluslararası 
koruma için başvuruda bulunabileceğine dair göstergelerin bulunması durumunda, Üye 
Ülkeler başvuru olasılığı hakkında bu kişilere bilgi sağlayacaktır. Bu gözaltı tesislerinde ve 
geçiş noktalarında, Üye Ülkeler, sığınma prosedürüne erişimi kolaylaştırmak için gerekli 
ölçüde tercüme hizmeti sağlamakla yükümlüdür.

Schengen 
Sınırlar Tüzüğü

Madde 3a

Temel Haklar

Bu Tüzüğü uygularken, Üye Ülkeler Temel Haklar Bildirgesi de dahil olmak üzere ilgili Birlik 
yasaları; Cenevre Sözleşmesi dahil olmak üzere ilgili uluslararası hukuk; uluslararası korumaya 
erişim ile ilgili yükümlülükler, özellikle de geri göndermeme ilkesi ve temel haklara tam olarak 
uygun davranacaklardır.(…)
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Uluslararası koruma başvurusunda bulunma ve kayda geçirme

Avrupa Birliği hukuku

APD değişikliği Beyan 27

Uluslararası koruma başvurusunda bulunma taleplerini dile getiren üçüncü ülke vatandaşları 
ve vatansız kişilerin uluslararası koruma için başvuruda bulundukları göz önünde 
bulundurulduğunda, bu kişiler, bu Tüzük kapsamındaki ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 
uluslararası koruma için başvuranların karşılanmasına ilişkin standartları belirleyen 26 Haziran 
2013 tarihli 2013/33/EU sayılı Direktifi kapsamındaki yükümlülüklere uymalı ve ilgili haklardan 
yararlanmalıdır. Bu amaçla, Üye Ülkeler, bu kişilerin uluslararası koruma için başvuru sahibi 
olduklarını en kısa sürede kayda geçirmelidir.

Madde 2(c)

Tanımlar

‘Başvuru sahibi’, bir uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş ve henüz nihai karara 
varılmamış olan üçüncü ülke vatandaşı ya da vatansız bir kişidir.

Madde 6

Prosedüre erişim

1. Bir kişi, bu tür başvuruları kayda geçirmek konusunda ulusal yasaya göre yetkili bir makama 
uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunda, kayda geçirme işlemi başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde yapılmalıdır.

Uluslararası koruma başvurusu, bu tür başvuruları alma olasılığı bulunan, ancak ulusal 
yasaya göre kayda geçirme işlemi için yetkili olmayan diğer makamlara yapılırsa, Üye Ülkeler, 
başvuru tarihinden itibaren en geç altı iş günü içinde kayda geçirme işleminin yapılmasını 
sağlamalıdır.

 (…)

5. Çok sayıda üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişi tarafından uluslararası koruma için aynı 
zamanda yapılan başvurular, uygulamada paragraf 1’de belirtilen zaman sınırlamasına uymayı 
çok zorlaştırırsa, Üye Ülkeler bu sürenin 10 iş gününe kadar uzatılmasını sağlayabilirler.
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Savunmasız kişiler

Avrupa Birliği hukuku

 APD değişikliği Beyan 29

Bir takım başvurular diğerlerinin yanı sıra yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, engellilik, 
ciddi hastalık, ruhsal bozukluklar nedeniyle veya işkence, tecavüz veya diğer ciddi psikolojik, 
fiziksel veya cinsel şiddet sonucunda özel prosedür garantilerine ihtiyaç duyabilir. Üye Ülkeler 
özel prosedür garantilerine ihtiyacı olan başvuru sahiplerini ilk durum kararı alınmadan önce 
tanımlamak için çaba göstermelidir. Bu başvuru sahiplerine, prosedürlere etkili erişimleri 
için ve uluslararası koruma başvurularının doğruluğunu desteklemek üzere gerekli unsurları 
sunmaları için yeterli süre de dahil yeterince destek sağlanmalıdır.

Madde 24

Özel prosedür güvencelerine ihtiyaç duyan başvuru sahipleri

1. Üye Ülkeler, uluslararası koruma başvurusu yapıldıktan sonra makul bir süre içinde, 
başvuru sahibinin özel usul güvencelerine ihtiyaç duyan bir başvuru sahibi olup olmadığını 
değerlendirecektir.

2. Fıkra 1’de bahsi geçen değerlendirme mevcut ulusal prosedürlere ve/veya 2013/33/EU sayılı 
Direktif Madde 22’de bahsedilen değerlendirmeye entegre edilebilir ve bu değerlendirmenin 
idari bir prosedür şeklini alması gerekmemektedir.

3. Üye Ülkeler, başvuru sahiplerinin özel prosedür güvencelerine ihtiyaç duyan başvuru 
sahipleri olarak tespit edildiği durumlarda, bu başvuru sahiplerine iltica prosedürü süresince 
bu Direktifte yer alan haklardan faydalanmalarına ve yükümlülüklere uygun hareket 
etmelerine imkan tanımak amacıyla yeterli desteğin verilmesini sağlayacaktır.

Bahsi geçen yeterli desteğin Madde 31(8) ve Madde 43’te belirtilen prosedürler çerçevesinde 
sağlanamadığı durumlarda, özellikle de Üye Ülkelerin başvuru sahibinin işkence, tecavüz ve 
diğer ciddi psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddet türleri sebebiyle özel prosedür güvencelerine 
ihtiyaç duyduğunu düşündüğü durumlarda, Üye Ülkeler Madde 31(8) ve Madde 43’ü 
uygulamayacak ya da bu maddelerin uygulanmasına son verecektir. Üye Ülkelerin bu bent 
uyarınca Madde 31(8) ve Madde (43)’ün uygulanamadığı başvuru sahiplerine Madde 46(6)’yı 
uyguladığı durumlarda, Üye Ülkeler asgari olarak Madde 46(7)’de öngörülen güvenceleri 
sağlayacaktır.

4. Üye Ülkeler bu Direktif uyarınca, özel prosedür garantilerine duyulan ihtiyacın prosedürün 
sonraki bir aşamasında ortaya çıktığı durumlarda, prosedürü yeniden başlatmadan 
karşılanmasını sağlayacaktır. 
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RCD değişikliği (5) Madde 21

Savunmasız Kişilere ilişkin Hükümler

Genel ilkeler

Üye Ülkeler çocuklar, refakatsiz çocuklar, engelliler, yaşlılar, hamileler, küçük yaşta çocuğu 
olan yalnız ebeveynler, insan kaçakçılığı kurbanları, ciddi hastalığı olan kişiler, ruhsal 
bozuklukları olan kişiler, işkence, tecavüz ve diğer ciddi psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddet 
türlerine maruz kalmış kişiler - örneğin kadın sünneti kurbanları gibi - gibi hassas kişilerin özel 
durumlarını bu Direktifi uygularken ulusal yasada göz önünde bulunduracaktır. 

Yönetmelik 
656/2014

Frontex 
operasyonları 
bağlamında dış 
deniz sınırlarının 
gözetimine 
ilişkin

Madde 4(4)

Bir deniz operasyonuna katılan birimler, refakatsiz çocuklar da dahil olmak üzere çocuklar, 
insan kaçakçılığı kurbanları, acil tıbbi yardım ihtiyacı olan kişiler, engelli kişiler, uluslararası 
korumaya ihtiyaç duyan kişiler ve özellikle savunmasız durumda olan diğer kişilerin özel 
ihtiyaçlarını dikkate alacaktır.

(4) Bundan sonra APD değişikliği olarak anılacak olan uluslararası koruma verme ve geri çekmeye yönelik ortak prosedürlere ilişkin Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi’nin 26 Haziran 2013 tarihli 2013/32/AB Yönergesi (değiştirilmiş). 

(5) Uluslararası koruma verme ve geri çekmeye yönelik ortak prosedürler hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 26 Haziran 2013 
Perşembe tarihli 2013/33/EU Direktifi (değiştirilmiştir).
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