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Statülerin belirlenmesi- Üre/ğimiz kavramsal sınıflandırmalar
Mevzuat ve siyaset çerçevesinden bağımsız değil
Statüler sabit, yaşananlar dinamik

Mülteci İkincil koruma

Düzensiz göçmen

Geçici koruma

İnsani koruma

VATANDAŞ ve YABANCI

Uluslararası koruma

Tamamlayıcı
koruma

Geçici sığınmacı 
(Rusya)



ABD
– Mülteci tanımının dar anlamda yorumlanması
– Geçici koruma (1990)
– ABD iltica sisteminin en kalıcı yaklaşımı geçici

koruma: Haiti (10 yıl), Salvador (19 yıl), Honduras 
(21 yıl), Sudan (23 yıl), Somali (29 yıl)

– Öneri: Tamamlayıcı koruma (complementary 
protection)???

– Kalıcı oturum veya vatandaşlık için ayrı bir yol 
haritası sağlamıyor. Sınır dışını önleyen, oturum ve 
çalışma hakkı için geçici izin.



Kavramsal sınıflandırmalar

Vatandaş, yabancı, mülteci ve göçmen işçi gibi
kavramsal, yasal ve ideolojik farklılıklar bir
tara;an haklar bağlamında farklı uygulamaları
ge?rirken, diğer tara;an ekonomik, siyasi, sosyal
ve hukuki dışlama veya içermenin de önemli
araçları olarak görülmektedir.



Geçici veya kalıcı olma durumunun belirlenmesi 

BUNU NEYE GÖRE BELİRLEYECEĞİZ?
Devle?n iradesi ve kararı?
Ulusal ve uluslararası ortamdaki gelişmeler
Uluslararası işbirliğinin etkin işleyişi
Toplumların, kişilerin iradesi ve kararı?



Birlikte yaşam iradesinin ortaya koyulması*



Geçici koruma, mülteci olmak, uluslararası 
koruma, vatansızlık, düzensiz göçmen 

(statüden bağımsız)

Öngörülen kalıcı çözümlerin 
gerçekleş?rilememesi durumunda nasıl bir yol 

haritası izlenebilir? 
Statünün ve belirsizliğin devamı

Geri dönüşün teşvik edilmesi
Uzun süreli/Kalıcı oturum izni

Vatandaşlık



Varsayım: Kalıcılık, Birlikte yaşam

Karşılıklı kabul?

Paylaşım?

Süre?

Birlikte kalkınmaya katkı?



Birlikte yaşam modeli
1. Göçmenlerin topluma ikKsadi, sosyo-kültürel ve siyasi anlamda
kaLlımı----Hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, erişimi (işgücü
piyasasına erişim, sosyal haklara erişim, barınma, eğiKm, sağlık)

2. Toplumsal kabulün sürdürülebilir şekilde varlığı, statüyle
yakından ilgili (Almanya’daki Bosnalılar örneği)

Teknik ve kurumsal bir süreç değil, çok yönlü zihinsel bir süreç
gerekKrir.

(Bknz. Toplumsal/sosyal Kabul kavramı: Murat Erdoğan, 2015, Türkiye’deki
Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları



Literatürden örnekler

• Bir grubun diğeri ile olan kaçınılmaz etkileşimi
(Flaskerud, 2007) 

• Tek boyutlu kültürleşme modeli (Gordon, 1964) 
Tek ulus, tek dil, tek kültür, tek din

• İki boyutlu kültürleşme modeli (Berry, 1970)
(entegrasyon, ayrılma, asimilasyon, 

marjinalleşme)



Vatandaşlık

• Tüm haklara ve yükümlülüklere erişim= eşitlenme
durumu

• Entegrasyon şartı aranmalı mı?

Yabancıların vatandaşlığa
geçişleri (Özel şartlar?)

Mülteciler/uluslararası
korumadakilerin vatandaşlığa
geçişleri



Vatandaşlığın sonradan kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
• Madde 11
• İkamet şarLna bağlı olarak
• İkamet şarL aranmaksızın
• Seçme hakkı
• Evlilik
• Evlat edinilme
• İsKsnai yolla

Nihai karar: Devle?n münhasır/mahfuz yetkisi



Yabancıların vatandaşlığa geçişte istenen
bazı şartlar (genel örnekler)

• Oturum izni süresi ve türü
• Tarihsel bilgi
• Dil yeterliliği
• Devlet yardımları olmadan kendini ve ailesini idame

ettirebilmek
• Kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali

bulunmamak
• Vatandaşlık sınavını geçebilmek
• Entegrasyon kursunu tamamlamış olmak



• Birbirini “tehdit” görmeyen bireyler
• Kaynakların adil paylaşımı
• Kalkınmaya ortak katkı
• Birlikte yaşamın faydalarını görünür kılmak
• Belirsizliklerin yarattığı kaygıları herkes için

ortadan kaldırmak
• Demografi, sosyal kimlik ve bağlılık unsurlarını

iyi incelemek

Hassasiyetler



Almanya

• En az 8 yıl kalıcı oturum izni
• En az  B1 düzeyinde Almanca bilgisi
• Vatandaşlık tes?ni geçmiş olmak
• 600 saatlik entegrasyon kursunu tamamlamış 

olmak
• Yeterli gelir düzeyine sahip olmak
• Hiçbir sosyal yardım almıyor olmak
• Daha önceki vatandaşlığını bırakmak



Fransa

Cumhuriyetçi enterasyon modeli 
(Fransızlaşbrma): 
Etnik köken,din, ırk farkları göze?lmeden eşit 
poli?k vatandaşlar yaratma

Eşitlikçi model X Asimilasyon yanlısı, dışlayıcı 
Uygarlık temelli model: Tikel Avrupa düşünce 
yapısının dayablması? 
(Ayhan Kaya, İslam Göç ve Entegrayon)



Ayselin Yıldız, 2017, Göç ve Entegrasyon Politikalarında Vatandaşlık, Göç
Araştırmaları Dergisi, http://gam.gov.tr/files/5-3.pdf

Yasal oturum süresine bağlı vatandaşlığın kazanılması





Örnekler
• Brezilya: Mülteciler  4 yıl sonra kalıcı oturum* 4 yıl sonra vatandaşlık başvurusu-

entegrasyon stratejisi var (https://help.unhcr.org/brazil/en/asylum-
claim/residence-and-naturalization/)

• Kanada: Korumaya muhtaç kişiler/mülteciler…kalıcı oturum…3 yıl sonra vatandaşlık 
başvurusu

• Avusturalya: Kalıcı Koruma Vizesi (subclass 866)…kalıcı oturum…4 yıl sonra 
vatandaşlık başvurusu

• Fransa: Mülteci…5 yıl vatandaşlık…ikincil koruma ise 10 yıl kalıcı oturumdan sonra
• Rusya: Geçici sığınma statüsü. Mülteci statüsü verilirse..kalıcı oturum izni sonrası 1 

yıl…vatandaşlık. Diğerleri  5 yıl. (Mülteci sayısı yak. 42.000, Suriyeliler mülteci 
statüsünde değil, geçici sığınma)

• Güney Afrika Cum.: Mülteci…5 yıl sonra kalıcı oturuma başvuru (genelde ret) 
https://www.gov.za/services/temporary-residence/asylum-seeker-and-refugee-
permits

• Tanzanya: Kalıcı oturum izni yok. Ülkede doğmuş ve 30 yıldan uzundur ülkede 
yerleşik olsa bile vatandaşlığa başvuru süreci zor.  (2014: Ülkeye gelişlerinden 42 
yıl sonra sadece 162,000 Burundilii mülteciye vatandaşlık verdi, tarihi bir karar)



Türkiye
Geçici korumanın sürdürülebilirliği
1. Siyasi ve uluslararası bağlamda:
• Uluslararası işbirliğinin yokluğu, somut çözümlerin yokluğu Türkiye’yi yalnız 

bırakıyor
• Bu durumda Türkiye coğrafi kısıtlamayı kaldırmalı mı? 

Mülteci statüsü vermeye imKna eden ülkeler bir yana Türkiye’nin 
sağladığı koruma ve sunduğu haklar geçici korumanın  ötesindedir. 
BMMYK, 5 yıl sonra “sürüncemeli mültecilik” olarak tanımlıyor.
Yıldız, A., Uzgören, E. (2016). “Limits to temporary protecKon: non-camp 
Syrian refugees in Izmir, Turkey”. Southeast European and Black Sea 
Studies, 16 (2), pp. 195-211 

2. GK, UK’da bulunanlar bağlamında:
• Sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak
• Üçüncü ülkelere yerleşKrmeye başvuru, bireysel ilKca başvuru hakkı
• Belirsizliklerin yara^ğı ortam, hakların kullanımı, seyahat özgürlüğü, 

Almanya: “Duldung Travması”  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14683857.2016.1165492


Öneriler
GK’dan Vatandaşlığa
1. Vatandaşlığa geçiş kriterlerinin belirlenmesi, şeffaf ve net bir sürecin 

belirlenmesi-TÜM YABANCILAR İÇİN 
Boşlukları toplum doldurmaya başlıyor.

2. Uyum şartı arayacak mıyız? Başarılı uyumu nasıl değerlendireceğiz? 
3. Kalıcı oturuma bağlı bir süreç mi geliştireceğiz doğrudan vatandaşlık 

erişimi mi? Sadece bir gruba özgü bir süreç mi? 
4. Vatandaşlık almak isteniyor mu? Vatandaşlık verilmesi isteniyor mu? 

Vatandaşlık almak istemeyenlerin nedenleri? Yükümlülükleri üstlenmeye 
hazır olma durumu? 

5. Mevzuat müsade ediyor ancak içinde bulunulan durum hala destek 
gerektiriyor, mevzuat ve durumun eşitlenmesi?
Vatandaşlık almak isteyenlerin nedenleri: Vatandaşlık başvurusu: yaklaşık 
50.000 dosya 
Çocukların durumu, vatansızlığın önlenmesi
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