
  
 

   

 

 

AİLE BİRLEŞİMİ 
Vatansız bireyleri aile üyeleri ile birleştirmeyi sağlamak 

Sorun nedir? 
Cephe hattı mülteci görevlisi olarak ne yapabilirim?  
Politika düzeyinde nelerin değişmesi gerekiyor? 
Bu konu hakkında daha fazla bilgi ve ek kaynaklar 

Sorun nedir? 

Vatansız bireylerin aile üyeleriyle birleşimine engel olan faktörler kişinin aile hayatı hakkını 
ihlal edebilir, bazı durumlarda aile üyelerini tehlikeye düşürebilir ve başka insan hakları 
suistimallerine yol açabilir. Örneğin: 

 Evlilik ya da doğum kaydı yapmalarına izin verilmediği için aile ilişkilerine dair 
belgeye dayalı bir kanıtı bulunmayan vatansız bireylerden DNA testi yaptırmaları 
istenebilir, ancak bu kişiler test ücretini karşılayamayabilir ve/veya test için uzun 
ve/veya tehlikeli yolculuklar yapmaları gerekebilir. 

 Vatansız aile üyelerinin, belge eksikliği sebebiyle konsolosluk görüşmelerine iştirak 
etmek için yasal yollarla sınırı geçememe riski daha yüksektir. Bu nedenle, bu 
kişiler bazen tehlikeli yolculuklara çıkmak ve izinsiz olarak sınır geçmek zorunda 
kalabilirler. 

 Vatansız bireylerin aile birleşiminde belge eksikliği veya diğer komplikasyonlar 
sebebiyle uzun süreli gecikmeler yaşama riski yüksektir, bu durum bazen aile 
üyelerinin çaresiz hissetmesine ve bir araya gelmek için yasa dışı ve tehlikeli yollar 
aramalarına neden olabilir. 

Cephe hattı mülteci görevlisi olarak ne yapabilirim? 
TKSA: Tanı, Kaydet, Sevk Et ve Araştır! 

1. Vatansızlığı ve aile birleşiminde yol açabileceği zorlukları tanı 

Herkesin bir vatandaşlığı olduğunu ya da vatansız her bireyin vatansız olduğunu bildiğini ya 
da başvuru sahibi veya aile üyesinin vatansızlık durumunun, mülteci tarama ya da statü 
belirleme süreçlerinde halihazırda tespit edilmiş olacağını varsaymayın. Vatansız bireylerin 
aile birleşiminde karşılaşabileceği, vatansızlığa bağlı olarak aile ilişkilerine dair kanıt 
yokluğu gibi engelleri dikkate alın ve nasıl aşılabileceklerini araştırın. 

2. Vatansızlık durumu ya da vatansızlık göstergelerini kaydedin 

Birinin vatansız olduğunu ya da olabileceğini tespit ederseniz, bu önemli bilgiyi kişiyle ilgili 
tüm belgelere kaydedin. Vatansızlığı veya belirtilerini doğru bir şekilde kaydedebilmenizi 
sağlayacak alan bulunmayan formlarda, bir kayıt olması için formun herhangi bir yerine bu 
konuda bir not düşün. Kişiyi bu konuda bilgilendirin ve gelecekte önemli olabileceğini 
belirtin. Aynı zamanda ilgili tüm belgelerin birer kopyasını dosyanızda saklayın. 

Organizasyonunuzdan, ilgili formların vatansızlık risk/durumunun tam olarak 
kaydedilebileceği şekilde düzenlenmesini istemeniz de iyi olacaktır. 

https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

3. Kişileri uzman tavsiyesine, desteğine ve bilgisine sevk edin 

Çalıştığınız ülkede vatansızlık ve uyruk konusunda uzmanlaşan kuruluşları belirleyin ve 
yardım edip edemeyeceklerini öğrenin. Bazı üyelerimiz yardımcı olabilir. Mülteci müdahale 
katılımcıları için rehberimizi/posterimizi, mülteciler ve sığınmacılar için kısa rehberimizi 
indirin ve kullanın. 

 

4. Araştırın: vatansızlık, aile birliği ve birleşimi konularını araştırın.  

Aşağıda daha fazla bilgi mevcut olmakla birlikte, web sitemizde çok daha fazla detay 
bulabilirsiniz (bağlantılar aşağıdadır). Vatansızlık ve aile birleşimi hakkında daha çok bilgiye 
buradan ulaşabilirsiniz: 

 Suriye’den Avrupa’ya (Bölüm 4) 
 Çifte tehlike: Suriye’nin Vatansız Filistinlileri 
 UNHCR’nin Vatansızlık Üzerine Bireysel Çalışma Modülü (s.95) 

Politika düzeyinde nelerin değişmesi gerekiyor? 
 Devletler kanunlarının ve izledikleri politikaların aile birleşimine eşit erişim 

sağladığını temin ederek vatansız bireyler ve onların aile üyelerinin aile hayatı 
hakkına eşit erişime sahip olmasını güvence altına almalıdır. 

 Devletler, aile birleşimi prosedürlerinde vatansız mülteciler ve aile üyelerinin 
özel durumlarına anlayış göstermeli, gerektiğinde esneklik ve destek sağlamalıdır. 

 Devletler ve aile birleşimi sürecinde yer alan diğer organizasyonlar, vatansız 
bireylerin çeşitli bağlamlarda yaşadıkları belgeleme ve delil göstermeye ilişkin 
zorluklarla ilgili eğitimler sağlayarak bu konuda farkındalığı artırmalıdır. 

 Devletler, aile üyelerinden birleşimi sağlamak için riskli veya masrafını 
karşılayamayacakları yolculuklara çıkmalarını beklememeli ve makul 
alternatifler önermelidir. 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi ve ek kaynaklar 
Bazı ülkelerde, vatansız bireylerin aile üyeleri ile birleşimini sağlayacak mevzuat 
hükümleri mevcut değildir. Bazı devletlerde, mülteci statüsü verilmemiş ancak vatansızlık 
belirleme ya da başka prosedürler sonucunda korunma/oturum izni sağlanmış vatansız 
bireylerin aile birleşimine dair yasal hükümlerde bazı boşluklar bulunmaktadır. Bazı 
devletler, vatansız bireyin aile birleşimi için yasal hükümlere sahiptir ancak bu amaçla 
kullanılacak bir başvuru formu/süreci oluşturmayı atlamıştır. Bu durum, kasten olmasa bile, 
vatansız kişinin ailesi ile birleşmesi yolunda bir engel oluşturabilir. Bazı ülkeler sadece belli 
aile üyeleri (genellikle bireye bağımlı çocuklar ve eş/partnerler) ile birleşim için yasal 
hükümlere sahiptir. Devletler, mülteciler açısından ek aile üyelerinin birleşimini ve ilgili 
kişilerin aileye ve özel yaşama saygı hakkını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi 
(ve diğer ilgili mevzuat) kapsamında düşünmelidir. 

Aile birleşimi prosedürlerinin ve zaman aralıklarının esnek olmaması son günlerin 
kaçırılması ve sürece tekrar başlamak zorunda kalınması anlamına gelebilir. Bu durum, dahil 
olan bütün taraflar için verimsiz; vatansız kişiler içinse stresli ve/veya tehlikelidir. Kimlik ya 
da seyahat belgeleri olmayan vatansız aile üyeleri, aile birleşimlerinin yolunu açacak 
konsolosluk görüşmelerine katılmak için sınırı usulsüz yollarla geçmek zorunda kalabilirler. 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf


  
 

   

 

 

Güvensizlik, altyapı eksikliği ve diğer problemler gecikmelerine ya da görüşmeyi 
kaçırmalarına neden olabilir.

  



  
 

Londra, Birleşik Krallık  
Medya: +44 7522 525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

  

Avrupa Vatansızlık Ağı, İngiltere’de tescilli bir Hayır Kurumudur. Kurum sicil numarası 1158414. 

 

Daha fazla bilgi edinin 

Avrupa Vatansızlık Ağı Vatansız Yolculuklar 

Vatansızlık Dizini 

UNHCR Vatansızlığa Son internet sayfası 

UNHCR’nin Vatansızlık Üzerine Bireysel Çalışma Modülü Vatansızlık ve Sosyal Kapsayıcılık 
Enstitüsü Devletsiz 

Vatansızlık ve Sosyal Kapsayıcılık Enstitüsünde ya da Melbourne Üniversitesinde  bir kursa 
katılın 

Avrupa’daki organizasyonlar, eğitim fırsatları konusunda ENS ile iletişime geçebilirler. E-
posta listemize/bültenimize abone olabilir , bizi sosyal medyada) takip edebilir ve 

Vatansız Yolculuklar kampanyasını destekleyebilirsiniz. 

 
 

Aylarca bekledikten sonra, akrabalarımızın Suriye’yi terk 

etmesine hala izin verilmemesinden ve Konsoloslukta [Hollanda] 

bir randevuyu daha kaçırmalarından korkuyorduk... Annemizi ve 

kardeşlerimizi buraya getirmekten daha çok istediğimiz bir şey 
yok, ama çok fazla zorluk var çünkü vatansızız... 

~Hollanda’da görüşme yapılan Suriye’den gelen vatansız bir kadın 

https://www.statelessness.eu/
https://statelessjourneys.org/
https://index.statelessness.eu/
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/
https://www.institutesi.org/
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
http://www.statelessjourneys.org/
http://www.statelessjourneys.org/
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/
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