
Instructions for the Practice of Immigration Act § 28 – asylum seekers who indicate a 
risk of persecution due to (added) connection to the Gülen network 
 
Iş bu metin Noveç Adalet Bakanlığı marifetiyle düzenlenmiş bir yönetmelik gibi gözükmekte 
olup; anlaşıldığı üzere, sığınmaya ilişkin ilgili kanunun hususiyle sığınma şartlarını 
düzenleyen 28. Maddesi çerçevesinde Hizmet hareketi mensupları için ele alıncak yaklaşımı 
incelemektedir. Buna göre yönetmelikte geçen ifadeler içerisinde dikkat çekmek istediğimiz 
hususlar aşağıda yer almaktadır: 
 
Ilgili metin iltica kabul şartları yanı sıra iade şartlarını da ele almaktadır. İlgili göçmenlik 
kanunun 28. Maddesinin a bendine yapılan atıfla kimi hizmet mensuplarının aileleri için de 
koruma verilebileceğinden bahsedilmiştir.  
 
“Subject to the exemptions laid down in regulations made by the King, the spouse or 
cohabitant of a foreign national who is granted a residence permit as a refugee under the 
second paragraph, and the refugee’s children under the age of 18 who have no spouse or 
cohabitant, shall also be entitled to a residence permit as refugees.” 
 
Ilgili kanun incelendiğinde eş ve 18 yaşından küçük çocukların da koruma altına 
alındığı hatta Türk kültürü itibari ile tam karşılığı olmayan ancak birlikte yaşayan 
çiftleri karşılayacak şekilde gayri resmi eş-nişanlı gibi resmi bağ dışında birlikte olunan 
kişilerin de koruma altına alındığı görülmektedir. Bu cümleden olmakla birlikte 
Türkiyede Hizmet mensuplarına karşı uygulanan zulüm yeri geldiğinde abi, kardeş, anne, 
baba hatta iş ortakları, damat ve eşlere kadar ulaşabilmekte. Dolayısıyla “Section 28, 
first paragraph, letter a, and that in some cases, family members of active Gülenists may 
also be entitled to protection.” Ifadesi şayet resmi bağ kurulabiliyor ise yukarda 
bahsedildiği şekilde de geniş tutulabilir. 
 
“It is the UDI’s experience that applicants have ID documents and documentation related to 
the Gülen movement.” Ilgili ifadede mevcut başvurularda hizmet mensuplarının 
mensubiyetlerini göstermek adına belge sunabildiklerinden bahsedilmiştir. Türkiyede 
uzun süredir devam eden baskılar bir çok hizmet mensubunun hizmetle olan bağlarına ilişkin 
elde olan bir çok bilgi ve belgenin imha edilmesi neticesini doğurmuştur. Bu nedenle ilgili 
hususa ilişkin atıf yapılması elzem olmamakla birlikte yardımcı olabilecektir. 
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“It is the risk of future reactions on return that will be considered. It is now over a year 
since the coup attempt. UDI must therefore closely monitor the situation and developments 
in Turkey, including the extent to which there are violations of Turkish prisons and 
arrested premises and if special profiles are considered to be particularly exposed. UDI 
must consider retrieving new and updated information from Landinfo, possibly. from the 
Norwegian Foreign Service in Turkey, if such information may be decisive for the outcome 
of the application.” 
 
Turkiyedeki mezalimin devam edip etmediği anlamında ilgili ülke kuruluşlarının bilgisine 
başvurulması öngörüldüğünden, ilgili kuruluşların mutat surette güncel bilgilerle haberdar 
edilmesi uygun olacaktır. Aynı şekilde kişiler kendilerine has sıkıntılı durumları haricen 
delillendirmek ve beyan etmek durumundadırlar.  
 
“After the attempted coup, many Turkish citizens have been expelled or expelled from their 
positions in the public or private sector. This will not alone be sufficient to be 
characterized as “persecution.” In order for one or more actions to be deemed to constitute 
persecution after expulsion.” 
 
“All asylum applications must be assessed in a concrete and individual manner after 
extradition. Section 28, first paragraph, subparagraphs (a) and (b), based on the applicant’s 
activities, background and profile and what reactions the applicant may risk on return. 
However, having a connection (possibly added) to the Gülen movement or to sympathize 
with what this movement stands for does not mean that everyone on a general basis will have 
a right to protection after extradition. § 28.” 
 
Yukarıda ifade edilen her iki paragrafta da görüldüğü üzere yalnızca Hizmet mensubu 
olmak yahut yalnızca işten atılmak yeterli görülmemekte. Kişiler Türkiyeye dönerlerse 
kanunun öngördüğü ölçüde risk altında olduklarını ispat etmek durumundadırlar.  
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Yukarı da bahsedilen kararname, aslında Norveç’in Gülen Hareketine Türkiye tarafından 
zulüm edildiğinin resmen kabul edilmesini gösteriyor. Başka ülkelerde sığınma talebi ile ilgili 
benzer ilgi görmek için Advocates of Silenced Turkey olarak yapılması önemli olduğunu 
düşündüğümüz tavsiyelerimizi derledik. 
 

TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR 
	

	 MADDE 1- Norveç’in yayınlamış olduğu raporu ve kanun maddesini özellikle 
 gelişmiş ülkelerde ilgili siyasilerle paylaşılması. 
	
Norveççe link için:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-152017--instruks-om-
praktisering-av-utlendingsloven--28--asylsokere-som-anforer-risiko-for-forfolgelse-pa-grunn-
av-tillagt-tilknytning-til-gulen-nettverket/id2575439/?q=gi-15/2017 
 
İngilizce link için: http://www.fromturkey.no/2017/10/14/the-norwegian-government-issued-
a-report-on-asylum-seekers-in-connection-with-the-gulen-network/ 
	
 MADDE 2- Bu raporun ve kanun maddesinin Dışişleri ve Adalet Bakanlığındaki 
 ilgililerin nazarına arz edip bulunulan ülke adına ne yapılabileceği ile ilgili 
 tavsiyelerin alınması. 
 
 MADDE 3- Bizi yakından bilen kurum ve dostların referansıyla ilgili yerlere 
 mevzunun iletilmesi ve takibinin yapılması. 
 
 MADDE 4- Ülkenin şartlarına ve konjonktürüne göre geçen bu maddelerin benzerinin 
 hazırlanmasının ilgili kişilerce sağlanması. 
 
 MADDE 5- Bu mevzunun aktarıldığı kurum ve kişilere Gülen Hareketinin maruz 
 kaldığı insan hakları ihlallerinin derli toplu şekilde verilmesi. 
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