
  
 

   

 

 

VATANDAŞLIĞA KABUL ve ENTEGRASYON 
Vatansız bireylerin vatandaşlığa kabul ve entegrasyona 

erişimini artırmak 

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? 

Vatansızlığın tek çözümü bir vatandaşlık kazanmaktır. Vatandaşlığa kabulün önündeki 
engeller, vatansız bireylerin haklarını kullanmasını engelleyebilir ve onların sosyal açıdan 
zarar görmesine neden olabilir. 

 Vatansız bireylerin hakları bazı bağlamlarda sınırlıdır- mesela, eğitim, sağlık 
hizmetleri, sosyal yardımlar ve iş sahibi olma gibi konularda-, bu da uzun süreli 
fakirlik ve diğer zararların meydana gelmesine katkı sağlar. 

 Vatansız bireylerin oy verme, siyasi görev yapma ya da demokratik süreçlere tam 
anlamıyla katılma hakkı genellikle bulunmaz. 

 Yasalarda çocukluk dönemi vatansızlığa karşı kapsamlı tedbirlerinin olmaması 
durumunda vatansız bireylerin çocukları da vatansız doğabilir ve bu durum 
çocukların vatandaşlık kazanma hakkını ihlal eder. 

 Uzun süre vatansız kalan kişiler kendilerini izole hissedebilir ve istenmediklerini 
düşünebilir, bu da psikolojik rahatsızlıklara neden olur ve kişinin topluma katkıda 
bulunma potansiyelini kısıtlar. 

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

1. Vatansızlığı ve etkilerini tanı 

Herkesin bir vatandaşlığı olduğunu ya da vatansız her bireyin vatansız olduğunu bildiğini ya 
da bir başvuran ya da aile üyesinin vatansızlık durumunun, mülteci tarama ya da statü 
belirleme süreçlerinde halihazırda tespit edilmiş olacağını varsaymayın. Vatansız bireylerin 
vatandaşlık alma sürecinde daha çok engelle karşılaşıp karşılaşmadığını dikkate alın ve 
gerekirse ek araştırma yapın. 

 Vatansız bireyler vatandaşlık alırken doğum belgesi ya da pasaport gibi belli 
belgelere sahip olmamak gibi engellerle karşılaşıyor mu? 

 Vatansız bireyler vatandaşlığa kabul süreç masraflarını karşılamakta zorlanıyor mu 
ve bu durum şahsi hak ve imkânları üzerindeki geçmiş kısıtlamalar ile ilişkili mi? 

 Gereksinimlerden gevşetilebilecek veya feragat edilebilecek olan var mı? 

 

 

https://statelessjourneys.org/the-issues/childrens-rights-to-a-nationality/
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/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

2. Uyruğa ilişkin dayanak eksikliğini ve vatansızlık belirtilerini kaydedin 

Birinin vatansız olabileceğini tespit ederseniz, bu önemli bilgiyi kişiyle ilgili tüm belgelere 
kaydedin. Vatansızlığı doğru bir şekilde kaydedebilmenizi sağlayacak alan bulunmayan 
formlarda, bir kayıt olması için formun üzerinde bir yere not edin ve kişiyi bu konu ve 
gelecekteki olası önemi hakkında bilgilendirin. Gerektiğinde daha sonra erişilebilmesi için 
ilgili belgelerin birer kopyasını da dosyanızda saklayın. 

Çoğu Avrupa ülkesinin, vatansız bireylerin vatandaşlığa kabulünün kolaylaştırılmasını 
gerektiren uluslararası yükümlülükleri bulunmaktadır ancak uygulamaya bakıldığında, 
vatansız bireylerin vatandaşlık edinmede sıklıkla zorlu engellerle karşılaştığı görülmektedir. 

3. Uzman tavsiyesine, desteğine ve bilgisine sevk edin 

Vatandaşlık almak isteyen bir bireyin vatansız olabileceğini tespit ederseniz; kişiyi, yardım 
edip edemeyeceklerini görmek için ülkenizde veya işyerinizde vatansızlık ve vatandaşlık 
konusunda uzmanlaşmış kuruluşlara yönlendirin. Bazı üyelerimiz yardımcı olabilir. Mülteci 
müdahale katılımcıları için rehberimizi/posterimizi, mülteciler ve sığınmacılar için kısa 
rehberimizi indirin ve kullanın. 

 

4. Vatansızlık, vatandaşlığa kabul ve entegrasyon konularını araştırın.  

Aşağıda daha fazla bilgi mevcut olmakla birlikte, web sitemizde çok daha fazla detay 
bulabilirsiniz (bağlantılar aşağıdadır). 

 Vatansız Bireyler için Kolaylaştırılmış Vatandaşlığa Kabul 
 Mültecilerin Oy Kullanma Hakları 
 Vatandaşlığa erişim ve göçmen entegrasyonuna etkisi 
 Birçok çalışma, vatandaşlığa kabulün entegrasyonla ve sosyoekonomik ve diğer 

sonuçlarla olumlu ilişkisi olduğunu göstermektedir; mesela bu çalışma ve diğer bir 
çalışma. 

Politika düzeyinde nelerin değişmesi gerekiyor? 
 Devletler, Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin 1954 Sözleşmesine uymalı, 

kanunlarda ve diğer mevzuatta kolaylaştırılmış vatandaşlığa kabul imkânı 
sağlamalıdır. 

 Devletler vatansız bireylerin vatandaşlığa kabulünü uygulamada 
kolaylaştırmalıdır; vatansızlığın doğru kaydı ve tespitinin sağlanması ve 
gerektiğinde vatansız bireylerin belge, ücret, dil/sınav gereksinimlerinden muaf 
tutulması gibi. 

 Devletler, vatansız bireylerin durumu ve vatandaşlığa kabul gereksinimlerine ilişkin 
engeller hakkında eğitim almış yetkililer bulundurmalıdır.  

 Devletler ve diğer kuruluşlar, hak ve imkânlara eşit ulaşımı sağlamak için, 
entegrasyon hizmetlerine erişimi vatansız bireylere göre düzenlemelidir. 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi ve ek kaynaklar 
Uluslararası hukuk vatansızlığın temel çözümünün bir vatandaşlığa erişim olduğunu 
tanımaktadır; ancak vatansız bireyler vatandaşlığa kabul sürecinde birçok engelle 
karşılaşmaktadır. Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin 1954 Sözleşmesi, devletlerin 

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/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://tilburglawreview.com/articles/10.1163/22112596-01902020/galley/69/download/
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/voting-rights-refugees?format=HB&isbn=9781107159310
https://www.migpolgroup.com/_old/diversity-integration/access-to-citizenship-and-its-impact-on-immigrant-integration/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfsoz-2015-1006/html?lang=en
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/naturalisation-a-passport-for-the-better-integration-of-immigrants_9789264099104-en#page5
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/naturalisation-a-passport-for-the-better-integration-of-immigrants_9789264099104-en#page5
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf


  
 

   

 

 

vatandaşlığa kabul ve entegrasyon süreçlerinde vatansız bireylere kolaylık sağlamasını 
gerektirir. Ancak çok az ülke bu yükümlülüğü yerine getirmektedir; hukuki tedbirlerin 
bulunduğu ülkelerde bile, ki çoğu ülkede bulunmamaktadır, bu tedbirler tam olarak 
uygulanmaz. 

Birçok vatansız bireyin, menşe ülkelerinde resmi eğitim ve iş imkânlarına erişimi sistematik 
olarak engellenmiştir. Yani, Avrupa’daki dil ve meslek eğitimleri vatansız bireyin erişim 
sağladığı ilk resmi eğitim olabilir. Ek olarak, vatansız bireyler birçok eğitim ve iş imkânına 
uygun olduklarını kanıtlamak için normalde gereken, doğum belgesi, önceki eğitim 
kazanımlarından sertifikalar, resmi iş deneyimlerine dair kanıt ya da referans mektupları gibi 
çoğu belgeye sahip olmayabilir. 

Birçok bağlamda, vatansız bireylerin vatandaşlığa kabulü ve entegrasyonunun önünde 
halen çok önemli engeller bulunmaktadır. Örneğin, bazı ülkelerde vatandaşlık başvurusu 
yapmak için doğum belgesi gerekmektedir. Diğer ülkelerdeyse, pasaport ya da bir önceki 
vatandaşlığın reddine dair kanıt gerekmektedir. Bazı ülkelerde vatandaşlığa kabul 
prosedürleri oldukça masraflıdır ve vatansız başvuru sahipleri bu ücretlerden muaf 
tutulmaz (örneğin Birleşik Krallıkta). Bunlara ek olarak vatandaşlık sınavları, dil ya da 
minimum gelir şartları olabilir. Tüm bunlar, vatandaşlık edinmek isteyen vatansız bireylerin 
önünde engel oluşturabili.
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Londra, Birleşik Krallık  
Medya: +44 7522 525673 
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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. 

 
 

Biz her zaman Filistinli olacağız ve kadim ana vatanımıza dönmek 

için verdiğimiz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Ancak, 

Hollanda vatandaşlığı almak potansiyelimi gerçekleştirmeme çok 

yardımcı oldu… 

~ (Önceden vatansız) Hollanda vatandaşlığı almış Filistinli bir kadın 
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