[ÖRNEK
Ahmad, 2003 senesinde karısı Lana, oğlu Hassan ve karısının kız kardeşi ile Suriye kaçmış bir
Sudan vatandaşıdır. Ahmad, 2010 senesinde Lana öldüğünde, yaşlı annesine bakmak ve
yeniden evlenmek için Sudan’a dönmüştür. Oğlu Hassan’ı ve karısının kardeşini ise Suriye’de
bırakmıştır. Bu arada Hassan ve teyzesi Suriye’de resmi şekilde Mülteci olarak kaydolmuşlardır.
2012 senesinde Hassan ve teyzesi Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınmışlardır.
Ahmad ise 2014 senesinde Sudan’daki etnik vahşetten kaçmak için turistik bir vize alarak
Türkiye’de onlara katılmıştır.
Hassan ve teyzesi geçici korumadan yararlanabilirler mi? Ahmad yaralanabilir mi?]
ANALİZ
Geçici koruma yönetmeliğine göre, 28 Nisan 2011 tarihinden sonra Suriye’de meydana gelen
olaylardan ötürü Türkiye’ye kaçan “Suriyeliler, mülteciler ve vatansız kişiler” geçici koruma
statüsü kapsamındadır. Hassan ve teyzesi 28 Nisan 2011 tarihinden sonra, 2012’de Suriye’deki
iç savaştan ötürü Türkiye’ye doğrudan kaçan resmi şekilde Suriye’de kayıtlı mültecilerdir.
Dolayısıyla geçici koruma kapsamında değerlendirilmelilerdir. Resmi olarak Geçici Korunan
statüsünde kaydolduklarında, sağlık hizmetleri, eğitim ve hukuki yardım gibi bazı ücretsiz
hizmetlerden yararlanabileceklerdir. Ayrıca çalışma iznine de başvurabileceklerdir. Ayrıca
çalışma iznine de başvurabileceklerdir.
Diğer tarafta, Ahmad Sudan’daki etnik çatışmalardan ötürü Türkiye’ye turistik bir vize ile kaçmış
bir Sudan vatandaşıdır. Ne Suriye’deki iç savaştan kaçmak amacıyla Suriye’den Türkiye’ye
sığınmıştır, ne de “Suriyeli, mülteci veya vatansız” bir kişidir. Dolayısıyla geçici koruma
kapsamında değerlendirilemez. Ancak şartlarını sağladığı takdirde (pasaportu varsa, bankada
belirli bir asgari miktarda parası bulunuyorsa, sağlık sigortası yaptırmışsa ve Türkiye’de
bulunmak için haklı bir nedeni varsa) ikamet izni başvurusunda bulunabilir. İkamet izniyle
Türkiye’de iki yıla kadar kalabilir ve bu izni yenileyebilir. İkamet izni, hizmetlerden ücretsiz
yararlanma hakkı vermez. Alternatif olarak, Ahmad Türkiye’de “şartlı mülteci” statüsü için
başvuruda bulunabilir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundaki (YUKK) Madde 62
uyarınca, Avrupalı olmayan ve vatandaşı olduğu ülkeye iade edildiği takdirde (ırkı, dini, tabiiyeti,
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı) zulme uğrayacağından
korkmak için haklı sebebi olduğunu ispatlayabilen kişiler bu statüden yararlanabilirler. Şartlı
mültecilerin üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de ikamet etmelerine izin
verilmektedir. Ahmad, Avrupalı olmadığı için Türkiye’de normal mülteci statüsü için başvuruda
bulunamaz.

