K–Q
TSE-ISO-EN
9000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK
GÖÇMENLER BARINAĞI İNCELEME RAPORU
1. OLAY
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zafer Üskül, 6 Haziran
2008 günü İstanbul Kaçak Göçmenler Barınağı’nda, önceden Barınak yetkililerine haber
vermeden, incelemelerde bulunmuştur.
2. AMAÇ
Kaçak

göçmenlerin,

yakalanmaları

halinde,

ülkelerine

iade

edilinceye

kadar,

barındırıldıkları mekanlardan birisi olan İstanbul Barınağında, insan hakları açısından sorunlar
yaşanıp yaşanmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
3. GÖRÜŞMELER VE İNCELEMELER
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zafer Üskül, İstanbul
Kaçak Göçmenler Barınağı Müdür Yardımcısı ile görüşerek kendisinden bilgi almış, Barınağın
bölümlerinde incelemelerde bulunmuş, erkek ve kadın göçmenlerin bir bölümüyle görüşmüştür.
3.1. Müdür Yardımcısı ile görüşme
Müdür Yardımcısı, eskiden İdare Mahkemesi olarak kullanılan İstanbul/Kumkapı’daki bu
binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildiğini ve İstanbul Emniyet
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Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne tahsis edildiğini, kaçak göçmenlerin burada
barındırıldığını belirtmiştir.
Barınakta erkekler, kadın ve çocuklar ile özel olarak korunması gereken göçmenlerin
barındırıldığı bölümlerin, revirin, görüşme odalarının, idari bölümlerin, Müslüman olanlar ile
Müslüman olmayanların ibadet edebilecekleri bölümlerin olduğu görülmüştür.
Kurumda kalan göçmen sayısı hergün değişmektedir. 100 dolayında kadın ile 200
dolayında erkek barındırılabilmektedir. Kurumda 120 personel çalışmaktadır.
Göçmenlerin eşyalarının konulduğu bölüm, kıymetli eşyalarının saklandığı kasalar
bulunmaktadır.
Göçmenlerin bulunduğu bölümler, kameralar aracılığıyla izlenmektedir.
Önceki yıllarda bir intihar olayının yaşandığı belirtilmiştir.
3.2. Göçmenlerle görüşmeler
Barınakta, çok değişik ulus ya da etnik kökenden insanlar olduğu görülmüştür.
Göçmenler, elbette Barınakta bulundurulmaktan yakınmaktadırlar. Ancak, kendilerine kötü
muamele edildiğinden yakınma söz konusu olmamıştır.
Yiyecek konusunda şikayetçi olanlar olsa da, günde üç öğün yiyecek verildiği
öğrenilmiştir.
Sağlık konusunda yakınmalar söz konusu olmuştur. Yönetimden alınan bilgiye göre,
Barınakta sürekli görev yapan hekim bulunmamaktadır. Önceleri İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü,
haftanın belirli günleri Barınağa hekim gönderirken, bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Parası
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olmayan göçmenlere gereken ilaçların sağlanmasında da sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.
Hasta göçmenler, gerektiğinde, sağlık kuruluşlarına götürülmektedir.
Çocukların sürekli olarak kapalı ortamda kalmamalarına özen gösterildiği, istediklerinde
bahçeye çıkartıldıkları gözlemlenmiştir. Aynı uygulama, zaman zaman kadınlar için de
yapılmaktadır.
4. SONUÇ
Bu Barınak açılmadan önce kaçak göçmenlerin toplandığı yerdeki uygunsuz koşıullar da
dikkate alınırsa, Barınak fiziksel olarak yeterli, sağlık konusunda karşılaşılan sorunlar dışında,
önemli sorunların yaşanmadığı anlaşılmaktadır.
Barınak personelinin, karşılaşılan sorunları, Kurum olanaklarının yeterli olmadığı
durumlarda, bazen kendi olanaklarıyla, bazen de çevrede bulunan esnafın da desteğini alarak
çözmeye çalıştıkları görülmüştür.
Sonuç olarak, İstanbul/Kumkapı Kaçak Göçmen Barınağı, insan hakları açısından sorun
yaratmayan bir Kurum olarak değerlendirilmektedir.

Mehmet Zafer ÜSKÜL,
Mersin Milletvekili

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

