
  
 

   

 

 

YERLEŞTİRME ve KORUMA İÇİN DİĞER TAMAMLAYICI 
YOLLAR 

Vatansız kişilerin yerleştirilmeye eşit seviyede erişimi 
olmasını 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? 

Yerleştirilme ve korumaya giden diğer yollara erişim eksikliği vatansız kişileri tehlikeli 
durumlara düşürüyor ve hayatlarını riske sokuyor. 

 Vatansız kişiler, sığındıkları ilk ülkede, yemek, konaklama, sağlık hizmeti, eğitim, 
doğum kaydı veya başka haklara erişimlerinin sınırlı olması veya hiç olmaması gibi 
ayrımcı durumlarla karşılaşabilirler. 

 Vatansız kişilerin, aşırı fakirlik ve insan ticareti, insafsız/tehlikeli çalışma koşulları, 
cinsel/cinsiyete dayalı şiddet veya başka tür taciz gibi istismar hallerine itilme riski 
daha yüksek olabilir. Vatansız çocukların erken evlenme veya çocuk asker olma 
riski daha yüksek olabilir. 

 Bazı yerleştirme programları spesifik vatansız kişileri hariç tutmaktadır. Örneğin, 
Birleşik Krallık tarafından tasarlanan Suriyeli Yerleştirme Planı korunma ihtiyaçları 
yüksek olduğu ve Suriye vatandaşı olsalardı yerleşim hakları olacağı halde 
Suriye’den gelen Filistinli mültecilerin çoğunu hariç tutmuş ve onlara yerleşme 
seçeneği vermemiştir. 

 Tamamlayıcı koruma yollarına erişimi olmayan vatansız kişiler, savaş bölgelerinde 
kalmak veya emniyete ulaşmak için tehlikeli yollardan geçmek zorunda kalırlar. 

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

1. Vatansızlığı tanı 

Herkesin bir uyruğu olduğunu veya her vatansız kişinin vatansız olduğunu bildiğini 
varsaymayın. Bazı kişilerin “uyruk” kavramını vatandaşlık olarak değil, etnik köken veya 
topluluk olarak algıladığının bilincinde olun. Yerleştirme için uygunluk değerlendirilirken, 
vatansızlık olasılığının tarama prosedürlerinde, yeterince irdelenip irdelenmediğini veya 
vatansızlığa dair birincil göstergelerin kaydedilip kaydedilmediğini dikkate alın ve gerekirse 
daha ayrıntılı inceleme yaparak vatansızlığın, daha yüksek koruma risk veya ihtiyacıyla 
bağlantılı olup olmadığını tespit edin. Yerleştirilmiş kişilere yardım ederken, vatansızlık 
riskini ve bununla ilgili ihtiyaçları göz önünde bulundurun. 

https://www.statelessness.eu/updates/publications/palestinians-and-search-protection-refugees-and-stateless-persons
https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/


  
 

   

 

 

2. Uyruğa ilişkin dayanak eksikliğini ve vatansızlık belirtilerini kaydedin 

Birinin vatansızlık riski olduğunu tespit ederseniz veya kişi vatansız olduğunu iddia ediyorsa, 
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. 

3. Uzman tavsiyesine, desteğine ve bilgisine sevk edin 

Muhtemel bir vatansızlık vakası tespit ederseniz, kişiyi, ardım 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. Yerleştirilme ve tamamlayıcı koruma tedbirleri bağlamında vatansızlık 
konularında araştırma yapın.  

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

 UNHCR’nin Bireysel Çalışma modülü (8.6) 
 UNHCR’nin Mülteci Yerleştirme El Kitabı (özellikle 1.2.3 ve7.2.2) 
 Avrupa’ya yerleşmiş olan Bhutanlı mültecilerde vatansızlık: Çözümsüz bir sorun 
 Vatansızlık ve Ukrayna’da Yaşanan Krize Tepkiler  

Politika düzeyinde nelerin değişmesi gerekiyor? 
 Devletlerin ve uluslararası kuruluşların ayrımcılığı engellemeleri ve vatansızlığa 

bakılmaksızın, korunma ihtiyacına dayalı olarak mülteci yerleştirmeye eşit erişim 
sağlamaları gerekir. 

 Yerleştirme prosedürlerinde, belgelendirme eksikliği de dahil olmak üzere, vatansız 
mülteciler ve aile üyelerinin özel durumlarına anlayış gösterilmelidir. 

 Yerleştirme veya tamamlayıcı koruma başvurularında karar alan yetkili merciler, 
vatansızlık hakkında makul düzeyde eğitim ve bilgiye sahip olmalıdır. 

 Devletler vatansız kişilere, korumaya yönelik tüm tamamlayıcı yollara eşit erişim 
sunmalıdırlar. Buna örnek olarak Ukrayna krizine cevaben hazırlanan geçici koruma 
yönergesi verilebilir. 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi ve ek kaynaklar 
Mülteci olmayan vatansız kişilerin yerleştirilmesi akut koruma ihtiyacı duyulan bazı 
durumlarda mümkün olabilir. UNHCR’nin bireysel çalışma modülü (8.6) “vatansız bir kişinin 
durumunun mevcut ev sahibi ülkede veya önceden ikamet edilen diğer ülkede çözülemediği 
ve belirsizliğini koruduğu hallerde yerleşim yeri sağlanabileceğini” belirtmektedir. Vatansız 
kişinin vatandaşlığa kabul edilme veya düzenli ikamet izni alma seçeneği yoksa ve temel 
haklardan mahrum kalıyorsa, mülteci olmasa da yerleştirilmeye uygun olabilir. 

Yerleştirilmiş vatansız kişilerin vatandaşlığa kabul edilmelerine ilişkin şartlar 
gevşetilmelidir. Örneğin, Bhutan’dan Avrupa’ya yerleştirilen bir grup yaşlı ve vatansız 

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://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/statelessness-among-resettled-bhutanese-refugees-europe-unresolved-problem
https://www.statelessness.eu/statelessness-ukraine-crisis
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/statelessness-among-resettled-bhutanese-refugees-europe-unresolved-problem


  
 

   

 

 

mültecinin, yeni ülkelerinde vatandaşlığa kabul edilmek için gereken dil şartını sağlaması 
imkânsız görünüyordu. Bu tür durumlarda esneklik gösterilmelidir. 

Tamamlayıcı yollar vatansız kişileri de kapsamalıdır.  Zulüm ve silahlı çatışmadan kaçan 
vatansız kişilerin tüm koruma yollarına eşit erişimi olmalıdır, fakat vatansız kişiler genellikle 
bundan hariç tutulur. Örneğin, AB ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve devam eden silahlı 
çatışmasına cevaben, Geçici Koruma Yönergesini yürürlüğe koydular. Bu yönerge, 
Ukraynalıların AB üye devletlerine ve üye devletler arasında taşınmalarına izin vermektedir. 
Ancak Geçici Koruma Yönergesinin vatansız kişilere uygulanabilirliği konusunda sınırlamalar 
mevcuttur ve birçok vatansız kişi farklı Üye Devletlerde değişen derecelerde hariç 
tutulmaktadır. Benzer şekilde, Birleşik Krallığın Ukrayna’ya uyguladığı vize rejimi, Ukrayna 
vatandaşlarının belirli aile üyelerinden olmadıkları sürece vatansız kişileri hariç tutmaktadır.

  

https://www.statelessness.eu/statelessness-ukraine-crisis
https://www.statelessness.eu/statelessness-ukraine-crisis
https://www.statelessness.eu/statelessness-ukraine-crisis
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme


  
 

Londra, Birleşik Krallık  
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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. 

 
 

Vatansızlık, Hollanda, Danimarka ve Birleşik Krallığa 

yerleştirilen Bhutan toplulukları için önemli bir sorun haline 

geldi... Bu davetli misafirlerin görünürde hiçbir çözüm olmaksızın 

vatansız bir hayat yaşamaya devam etmeye zorlanmaları oldukça 

garip. 

~ Ram Karki, Hollanda Bhutan Topluluğunun eski başkanı 

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/

	Vatansız kişilerin yerleştirilmeye eşit seviyede erişimi olmasını sağlamak
	Sorun nedir?
	Cephe hattı mülteci görevlisi olarak ne yapabilirim?
	TKSA: Tanı, Kaydet, Sevk Et ve Araştır!

	Politika düzeyinde nelerin değişmesi gerekiyor?
	Bu konu hakkında daha fazla bilgi ve ek kaynaklar
	Daha fazla bilgi edinin


