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MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralõk 1950 tarih ve 429 (V)
sayõlõ Kararõyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951
tarihinde Cenevre'de imzalanmõş ve 43. maddeye uygun olarak 22 Nisan
1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 24 Ağustos 1951
tarihinde imzalamõş ve 29 Ağustos 1961 tarihinde ihtirazi kayõtla
onaylamõştõr. 359 Sayõlõ Onay Kanunu 5 Eylül 1961 gün ve 10898 Sayõlõ
Resmi Gazete'de yayõnlanmõştõr. Türkiye'nin ihtirazi kaydõ şöyledir: "Bu
sözleşmenin hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye'de Türk uyruklu kimselerin
haklarõndan fazlasõnõ sağladõğõ şeklinde yorumlanamaz".
BAŞLANGIÇ
Yüksek İmzacõ Taraflar,
Birleşmiş Milletler Antlaşmasõ ve 10 Aralõk 1948’de Genel Kurul’ca
kabul olunan İnsan Haklarõ Evrensel Beyannamesi’nin, insanlarõn ana
hürriyetlerden ve insan haklarõndan, fark gözetmeksizin faydalanmalarõ
ilkesini teyit ettiğini dikkate alarak,
Birleşmiş Milletler’in, birçok defa, mültecilere karşõ derin ilgisini
ortaya koyduğunu ve mültecilerin temel hürriyetleri ile insan haklarõnõ
mümkün olduğu kadar kapsamlõ bir şekilde kullanmalarõnõ sağlamaya
çaba gösterdiğini dikkate alarak,
Mültecilerin hukuki durumuna ilişkin daha önce imzalanan
milletlerarasõ antlaşmalarõn tekrar gözden geçirilmesi ve bir araya
getirilmesinin, bu antlaşmalarõn alanõnõn ve bunlarõn mülteciler için
sağladõğõ himayenin yeni bir antlaşma yoluyla genişletilmesinin arzu
edilir olduğunu dikkate alarak,
Sõğõnma hakkõnõ tanõmanõn, bazõ ülkelere son derece ağõr yük
yükleyebileceğini ve uluslararasõ kapsamõ ile niteliği Birleşmiş
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Milletler’ce kabul edilmiş bulunan bir sorunun, uluslararasõ iş birliği
olmaksõzõn tatmin edici bir şekilde çözümlenemeyeceğini dikkate
alarak,
Bütün Devletlerin, mülteci sorununun toplumsal ve insani yönlerini
kabul ederek,
Bu sorunun devletler arasõnda bir gerginlik sebebi halini almasõnõ
önlemek için olanaklarõ ölçüsünde ellerinden geleni yapmalarõnõ
arzuladõğõnõ ifade ederek,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’nin, mültecilerin
korunmasõnõ sağlayan uluslararasõ sözleşmelerin uygulanmasõna nezaret
etmekle görevli olduğunu kaydederek ve bu sorunu çözmek için
alõnan önlemlerin birbiri ile verimli uyumunun, Devletler ile Yüksek
Komiser arasõndaki iş birliğine bağlõ olduğunu kabul ederek,
Aşağõdaki konularda anlaşmõşlardõr:
I. BÖLÜM
Madde 1- Genel Hükümler
A. İşbu Sözleşme’nin amaçlarõ bakõmõndan “mülteci” kavramõ:
(1) 12 Mayõs 1926 ve 30 Haziran 1928 Düzenlemeleri veya 28 Ekim
1933 ve 10 Şubat 1938 Sözleşmeleri, 14 Eylül 1939 Protokolü ya da
Uluslararasõ Mülteci Örgütü Tüzüğü’ne göre mülteci sayõlan; Uluslararasõ
Mülteci Örgütü tarafõndan, faaliyette bulunduğu dönem içinde alõnmõş
mülteci sõfatõnõ vermeme kararlarõ bu bölümün 2. fõkrasõndaki
koşullara sahip olan kimselere mülteci sõfatõnõn verilmesine engel
değildir;
(2) 1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve
õrkõ, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi
düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağõndan haklõ sebeplerle korktuğu
için vatandaşõ olduğu ülkenin dõşõnda bulunan ve bu ülkenin
korumasõndan yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle,
yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu
önceden yaşadõğõ ikamet ülkesinin dõşõnda bulunan, oraya dönemeyen
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa
uygulanacaktõr. Birden fazla tabiiyeti olan bir kişi hakkõndaki “vatandaşõ
olduğu ülke” ifadesi, tabiiyetini haiz olduğu ülkelerden her birini
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kasteder ve bir kişi, haklõ bir sebebe dayalõ bir korku olmaksõzõn,
vatandaşõ olduğu ülkelerden birinin korumasõndan yararlanmõyorsa,
vatandaşõ olduğu ülkenin korumasõndan mahrum sayõlmayacaktõr.
B. (1) İşbu Sözleşme’nin amaçlarõ bakõmõndan kõsõm A, Madde
1’deki “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar” ifadesi ya,
(a) “1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da meydana gelen olaylar” veya,
(b) “1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da veya başka bir yerde meydana
gelen olaylar” anlamõnda anlaşõlacak ve her Taraf Devlet bu Sözleşme’yi
imzaladõğõ, tasdik ettiği veya ona katõldõğõ sõrada bu Sözleşme’ye göre
taahhüt ettiği yükümlülükler bakõmõndan bu ifadenin kapsamõnõ belirten
bir beyanda bulunacaktõr.
(2) a şõkkõnõ kabul eden her Taraf Devlet, herhangi bir zamanda
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne göndereceği bir notla, b şõkkõnõ
kabul ettiğini duyurarak yükümlülüklerini genişletebilir.
C. Yukarõdaki kõsõm A’da belirtilen hükümlerin kapsamõna giren her
kişi eğer:
(1) Vatandaşõ olduğu ülkenin korumasõndan kendi isteği ile tekrar
yararlanõrsa veya
(2) Vatandaşlõğõnõ kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar kazanõrsa; veya
(3) Yeni bir vatandaşlõk kazanmõşsa ve vatandaşlõğõnõ yeni kazandõğõ
ülkenin himayesinden yararlanõyorsa; veya
(4) Kendi arzusu ile terk ettiği veya zulüm korkusu ile dõşõnda
bulunduğu ülkeye kendi arzusu ile tekrar yerleşmek üzere dönmüşse veya
(5) Mülteci tanõnmasõnõ sağlayan koşullar ortadan kalktõğõ için
vatandaşõ olduğu ülkenin korumasõndan yararlanmaktan sakõnmaya artõk
devam edemezse;
İşbu fõkra, vatandaşõ olduğu ülkenin himayesinden yararlanmayõ
reddetmek için önceden geçerli zulme ait haklõ sebepler ileri
sürebilen, bu maddenin A 1 Kõsmõ’nõn kapsamõna giren bir mülteciye
tatbik olunmayacaktõr;
(6) Tabiiyetsiz olup da, mülteci tanõnmasõnõ yol açan koşullar
ortadan
kalktõğõ için, normal ikametgahõnõn bulunduğu ülkeye
dönebilecek durumda ise; Ancak işbu fõkra, normal ikametgahõnõn
bulunduğu ülkeye dönmeyi
reddetmek için önceden maruz kaldõğõ
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zulme bağlõ haklõ sebepler ileri sürebilen, bu maddenin A 1 kõsmõnõn
kapsamõna giren bir mülteciye uygulanmayacaktõr.
Bu kişiye, işbu Sözleşme’nin uygulanmasõ sona erecektir.
D. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
dõşõnda, diğer bir Birleşmiş Milletler organõ veya örgütünden halen
koruma veya yardõm gören kimselere uygulanmayacaktõr.
Durumlarõ, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun konuyla ilgili
uygun kararlarõ çerçevesinde kesin olarak halledilmeden, yararlandõklarõ
bu tür koruma veya yardõmlar herhangi bir sebeple sona eren kişiler,
işbu Sözleşme’den tamamen yararlanõrlar.
E. Bu Sözleşme, ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarõnca o ülke
vatandaşlõğõna sahip olanlarõn sahip bulunduklarõ hak ve yükümlülüklere
sahip sayõlan bir kişiye uygulanmayacaktõr.
F. Bu Sözleşme hükümleri:
a barõşa karşõ suç, savaş suçu veya insanlõğa karşõ suç gibi suçlar için
hükümler koyan uluslararasõ belgelerde tanõmlanan bir suç işlediğine;
b mülteci sõfatõyla kabul edildiği ülkeye sõğõnmadan önce, sõğõndõğõ
ülkenin dõşõnda ağõr bir siyasi olmayan suç işlediğine;
c Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine aykõrõ fiillerden suçlu
olduğuna; dair hakkõnda ciddi kanaat mevcut olan bir kişi hakkõnda
uygulanmayacaktõr.
Madde 2- Her mültecinin, bulunduğu ülkeye karşõ, özellikle
yasalara, yönetmeliklere ve kamu düzenini için alõnan önlemlere uymayõ
öngören yükümlülükleri vardõr.
Madde 3- Taraf Devletler, bu Sözleşme hükümlerini mültecilere, õrk,
din veya geldikleri ülke bakõmõndan ayõrõm yapmadan uygulayacaklardõr.
Madde 4- Taraf Devletler, ülkelerindeki mültecilere, dini vecibelerini
yerine getirme hürriyeti ve çocuklarõnõn dini eğitim hürriyeti bakõmõndan,
en az vatandaşlara uyguladõklarõ muamele kadar uygun muamele
uygulayacaklarõdõr.
Madde 5- Bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, bir Taraf Devlet tarafõndan
mültecilere bu Sözleşme dõşõnda sağlanan diğer haklarõ ve çõkarlarõ ihlal
etmez.
Madde 6- Bu Sözleşme bakõmõndan “aynõ şartlarla” kavramõ, belli bir
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kimsenin, söz konusu bir haktan yararlanabilmesi için, özellikleri
açõsõndan bir mültecinin yerine getiremeyecekleri dõşõnda, mülteci
olmasaydõ belli bir hakkõ kullanmak için yerine getirmesi gereken bütün
şartlarõ (geçici yahut daimi ikamet süresine ve şartlarõna ait olanlar dahil),
kendisinin yerine getirmesi anlamõnõ ima eder.
Madde 7
1. Bu Sözleşme’nin daha uygun hükümler içerdiği durumlar hariç
tutulmak koşuluyla, her Taraf Devlet, mültecilere genel olarak
yabancõlara uyguladõğõ muameleyi uygulayacaktõr.
2. Bütün mülteciler, Taraf Devletlerin topraklarõnda üç yõl ikametten
sonra kanuni mütekabiliyet şartõndan muafiyet kazanacaklardõr.
3. Her Taraf Devlet, bu Sözleşme kendisi hakkõnda yürürlüğe
girdiği
tarihte mültecilerin, mütekabiliyet
şartõ olmadan
yararlanabilecekleri haklarõ ve çõkarlarõ kendilerine tanõmaya devam
edecektir.
4. Taraf Devletler, mütekabiliyet şartõnõn bulunmamasõ halinde,
mültecilere 2. ve 3. fõkralara göre yararlanabilecekleri haklardan ve
çõkarlardan başka hak ve çõkarlar sağlamak imkanlarõnõ ve 2. ve 3.
fõkralarda belirtilen şartlara sahip olmayan mültecileri mütekabil
muamele muafiyetinden istifade ettirmek imkanõnõ uygun biçimde dikkate
alacaklardõr.
5. Yukarõdaki 2. ve 3. fõkralar hükümleri, gerek bu Sözleşme’nin 13.,
18., 19., 21. ve 22. maddelerinde belirtilen haklara ve çõkarlara,
gerekse bu Sözleşme’de belirtilmeyen haklara ve çõkarlara uygulanõr.
Madde 8- Yabancõ bir Devlet vatandaşlarõnõn kişiliklerinin,
mallarõnõn veya menfaatlerinin aleyhinde uygulanabilecek istisnai
tedbirler bakõmõndan Taraf Devletler, bu gibi tedbirleri söz konusu
yabancõ devletin resmen vatandaşõ olan bir mülteciye, sõrf bu
vatandaşlõğõna dayanarak uygulamayacaklardõr. Bu maddede ifade
olunan genel ilkeyi mevzuatlarõna göre tatbik edemeyen Taraf Devletler
bu gibi mültecilere uygun hallerde muafiyet tanõyacaklardõr.
Madde 9- İş bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü bir Taraf Devletin, savaş
zamanõnda veya diğer vahim ve özel hallerde, belli bir kimse hakkõnda bu
kimsenin gerçekte bir mülteci olduğu ve kendisiyle ilgili söz konusu
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tedbirlerin, bu devletin milli güvenliği açõsõndan devamõnõn gerektiği
tespit edilinceye kadar, milli güvenliği için elzem saydõğõ tedbirleri
geçici olarak almasõnõ engellemeyecektir.
Madde 10
1. Bir mülteci, İIkinci Dünya Savaşõ sõrasõnda sürgün edilerek bir
Taraf Devletin ülkesine götürülmüş olup burada ikamet etmekte ise, bu
mecburi ikamet süresi, bu ülkedeki kanuni ikamet süresi sayõlacaktõr.
2. Bir mülteci, Ikinci Dünya Savaşõ sõrasõnda bir Taraf Devletin
ülkesinden sürgün edilip bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden önce
sürekli ikamet amacõ ile oraya dönmüş ise, sürgünden önceki ve sonraki
süreler, hangi amaçla olursa olsun kesintisiz ikametin şart koşulduğu
durumlar için, kesintisiz tek bir ikamet süresi sayõlacaktõr.
Madde 11- Bir Taraf Devlet, kendi bayrağõnõ taşõyan bir geminin
mürettebatõ arasõnda düzenli bir şekilde çalõşan mülteciler varsa, bu
kişilerin ülkesinde yerleşmelerine ve özellikle bir başka ülkeye
yerleşmelerini kolaylaştõrmak üzere kendilerine seyahat belgeleri
vermeye, ya da geçici olarak topraklarõna girmelerine sõcak bakacaktõr.
II. BÖLÜM
Madde 12- Hukuki Statü
1. Her mültecinin bireysel statüsü, daimi ikametgahõnõn bulunduğu
ülkenin yasalarõna veya eğer daimi ikametgahõ yoksa, bulunduğu
ülkenin yasalarõna tabidir.
2. Mültecinin önceden kazandõğõ ve bireysel statüsüyle ilgili
haklara, özellikle evliliğe bağlõ haklara, her Taraf Devlet tarafõndan,
gerekirse bu devletin yasalarõnõn gösterdiği koşullarõ yerine getirmek
kaydõyla, söz konusu hakkõn, kişi mülteci olmasaydõ o devletin
yasalarõnca tanõnacak haklar arasõnda bulunmasõ durumunda, saygõ
gösterilecektir.
Madde 13- Taraf Devletler, menkul ve gayrimenkul mülkiyet
edinme ile buna bağlõ diğer haklarõ, menkul ve gayrimenkul
mülkiyete ait kira ve diğer sözleşmelerle ilgili haklarõ, her mülteciye,
mümkün olduğu kadar müsait ve her halde genel olarak aynõ
koşullardaki yabancõlara sağlanandan daha az müsait olmayan bir
şekilde uygulayacaktõr.
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Madde 14- Buluşlar, desenler, modeller, ticari markalar, ticari
unvanlar gibi sõnai mülkiyet haklarõyla, edebi, artistik ve ilmi
çalõşmalarla ilgili haklarõnõn korunmasõyla ilgili olarak, her mülteci,
sürekli ikametgahõnõn bulunduğu ülkede, bu ülkenin kendi
vatandaşlarõna sağladõğõ korumanõn aynõsõndan yararlanacaktõr. Mülteci,
bir
başka Taraf Devletin toprağõndayken, bu ülkede, sürekli
ikametgahõnõn bulunduğu ülkenin vatandaşlarõna sağlanan korumadan
yararlanacaktõr.
Madde 15- Taraf Devletler, yasal olarak ülkelerinde ikamet eden
mültecilere, siyasi amaç ve kar amacõ taşõmayan dernekler ile meslek
sendikalarõ bakõmõndan, aynõ koşullar içindeki başka bir ülkenin
vatandaşlarõna tanõdõklarõ en müsait muameleyi uygulayacaklardõr.
Madde 16
1. Her mülteci, bütün Taraf Devletler’in topraklarõ üzerindeki hukuk
mahkemelerine serbestçe ve kolayca başvurabilecektir.
2. Her mülteci, sürekli ikametgahõnõn bulunduğu Taraf Devlette, adli
yardõm ve teminat akçesinden muafiyet dahil, mahkemelere müracaat
bakõmõndan vatandaş gibi muamele görecektir.
3. Her mülteci, sürekli ikametgahõnõn bulunduğu ülkenin dõşõndaki
Taraf Devletlerde, o ülkelerin vatandaşlarõna 2. fõkrada bahsedilen
konular hakkõnda yapõlan muamelenin aynõndan istifade edecektir.
III. BÖLÜM
Madde 17- Gelir Getirici İşler
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden her mülteciye,
ücretli bir meslekte çalõşmak hakkõ bakõmõndan, aynõ şartlar içinde
yabancõ bir memleketin vatandaşõna uyguladõklarõ en müsait muameleyi
uygulayacaklardõr.
2. Her halde ulusal işgücü piyasasõnõ korumak amacõyla, yabancõlara
veya yabancõlarõn çalõştõrõlmalarõna konan sõnõrlama tedbirleri, bu
Sözleşme’nin, ilgili Taraf Devlette yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu
tedbirlerden muaf tutulan veya aşağõdaki koşullardan birine sahip olan
mültecilere uygulanmayacaktõr:
(a) Ülkede üç yõl ikamet etmiş olmak;
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(b) İkamet ettiği ülkenin vatandaşõ olan bir kimse ile evli bulunmak.
Eşini terk etmiş olan bir mülteci bu hükümden istifadeyi iddia
edemeyebilir;
(c) İkamet ettiği ülkenin vatandaşlõğõnõ taşõyan bir veya daha fazla
çocuğu olmak.
3. Taraf Devletler, ücretli mesleklerde çalõşmak bakõmõndan bütün
mültecilerin ve özellikle ülkelerine, bir işçi bulma programõna yahut
göçmen getirme planõna göre girmiş olan mültecilerin haklarõnõ,
vatandaşlarõna tanõdõklarõ çalõşma haklarõyla aynõ noktaya getirme
konusuna sõcak bakacaklardõr.
Madde 18- Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden
mültecilere, tarõm, sanayi, küçük sanatlar ile ticaret sahalarõnda kendi
işyerlerini açmak ve sanayi, ticari şirketler kurmak haklarõyla ilgili
olarak, mümkün olduğu kadar müsait ve her halde genel olarak aynõ
şartlardaki yabancõlara tanõdõklarõndan daha az müsait olmayan
muameleyi uygulayacaklardõr.
Madde 19
1. Her Taraf Devlet, ülkesinde yasal olarak ikamet eden ve bu Devletin
yetkili makamlarõnca tanõnan diplomalara sahip olup bir ihtisas
mesleğini icra etmek isteyen mültecilere, mümkün olduğu kadar müsait
ve her halde aynõ şartlar içindeki tüm yabancõlara sağlanandan daha az
müsait olmayan şekilde muamele uygulayacaktõr.
2. Taraf Devletler, bu gibi mültecilerin, anavatanlarõ dõşõnda,
uluslararasõ ilişkilerini yürüttükleri ülkelere yerleşmelerini temin için,
kanunlarõna
ve anayasalarõna göre ellerinden gelen çabayõ
göstereceklerdir.
IV. BÖLÜM
Madde 20- Sosyal Durum
Bütün nüfusun tabi olduğu ve nadir bulunan maddelerin genel
dağõtõmõnõ düzenleyen bir vesika usulün mevcut bulunduğu hallerde,
mültecilere vatandaşlar gibi muamele edilecektir.
Madde 21- Taraf Devletler, konut edinme bakõmõndan, bu konu
yasalar ve yönetmeliklerle düzenlendiği ya da kamu makamlarõnõn
kontrolüne tabi olduğu oranda, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden
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mültecilere, her halde genel olarak aynõ şartlar altõndaki yabancõlara
uygulanandan daha az olmayacak biçimde, mümkün olduğu kadar müsait
bir muamele sağlayacaklardõr.
Madde 22
1. Taraf Devletler,
mültecilere, temel eğitim
konusunda,
vatandaşlarõna uyguladõklarõ muamelenin aynõsõnõ uygulayacaklardõr.
2. Taraf Devletler, mültecilere, temel eğitimin dõşõndaki eğitim
konusunda ve özellikle çalõşmalardan yararlanma, yabancõ ülke
okullarõndan alõnmõş eğitim sertifikalarõnõn, üniversite diplomalarõnõn
ve derecelerinin tanõnmasõ, harç ve resimlerden muafiyet ve eğitim
burslarõ alanlarõnda mümkün olduğu kadar müsait ve her halde genel
olarak aynõ şartlar içindeki yabancõlara tanõnanlardan daha az müsait
olmayan şekilde muamele edeceklerdir.
Madde 23- Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden
mültecilere, sosyal yardõm ve iane konularõnda vatandaşlarõna
uyguladõklarõ muamelenin aynõsõnõ uygulayacaklardõr.
Madde 24
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere,
aşağõdaki konularda, vatandaşlarõna uyguladõklarõ muamelenin aynõsõnõ
uygulayacaklardõr:
(a) Yasalarla düzenlendiği veya idari makamlarõn yetkisine tabi
olduklarõ ölçüde: maaşõn bir parçasõ olduğu durumlarda aile yardõmlarõ,
çalõşma saatine göre başõ ücret, fazla mesai ödemeleri, ücretli tatiller, eve
iş götürmeye sõnõrlamalar, en az çalõşma yaşõ, çõraklõk ve mesleki eğitim,
kadõnlarõn ve gençlerin çalõşmasõ ve toplu ücret görüşmelerinden
yararlanma;
(b) Sosyal güvenlik (iş kazalarõ, meslek hastalõklarõ, analõk, hastalõk,
sakatlõk, yaşlõlõk, ölüm, işsizlik, ailevi yükümlülükler ile, ulusal yasalara
ve yönetmeliklere göre bir sosyal güvenlik programõnõn kapsamõna giren
her hangi bir olağanüstü durum), aşağõdaki sõnõrlamalara tabidir:
(i) Kazanõlmõş haklarõn ve kazanõlmak üzere olan haklarõn
korunmasõ için uygun düzenlemeler mevcut olabilir;
(ii) Tamamen devlet fonlarõndan karşõlanan ödenekler veya ödenek
bölümleri ile, normal bir emeklilik ödeneği için lüzumlu aidat
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koşullarõnõ yerine getirmemiş kişilere yapõlan yardõmlar konusunda,
ikamet edilen ülkenin ulusal yasalarõ ve yönetmelikleri hükümler
içerebilir.
2. Bir mültecinin, bir iş kazasõ veya bir meslek hastalõğõ sonucunda
ölümden doğacak tazminat haklarõna, hak sahibinin, Taraf Devletin
topraklarõ dõşõnda ikamet etmesi yüzünden zarar gelmeyecektir.
3. Taraf Devletler, sosyal güvenlik konusundaki kazanõlmõş haklar
veya kazanõlmak üzere olan haklarla ilgili olarak, aralarõnda
imzaladõklarõ ya da gelecekte aralarõnda imzalayacaklarõ antlaşmalarõn
sağlayacağõ faydalardan, yalnõzca ülke vatandaşlarõnda aranan şartlarõn
aranmasõ kaydõyla, mültecileri de yararlandõracaklardõr.
4. Taraf Devletler, taraf olmayan Devletler ile aralarõnda, yürürlükte
bulunan veya herhangi bir zamanda yürürlüğe girecek olan, bunlara
benzer antlaşmalarõn sağlayacağõ faydalardan, mültecileri de, mümkün
olduğu ölçüde yararlandõrmak imkanlarõnõ araştõrmaya sõcak
bakacaklardõr.
V. BÖLÜM
Madde 25- İdari Önlemler
1. Bir mültecinin, bir hakkõ kullanmasõ için normal koşullarda yabancõ
bir ülkenin yetkililerinin yardõmõna ihtiyaç duyduğu, ama böyle bir
yardõmdan yararlanamadõğõ durumlarda, topraklarõnda ikamet ettiği
Taraf Devletler, mülteciye, söz konusu yardõmõn kendi makamlarõnca
veya uluslararasõ bir makam tarafõndan yapõlmasõnõ sağlayacaklardõr.
2. Birinci fõkrada bahsedilen makam veya makamlar, normal
koşullarda bir yabancõya, o kişinin kendi ülkesinin ulusal makamlarõ
tarafõndan veya onlarõn aracõlõğõ ile sağlanabilecek belgeleri ya da
sertifikalarõ, mültecilere sağlayacaklardõr veya denetimleri altõnda
sağlattõracaklardõr.
3. Bu yolla sağlanan belgeler veya sertifikalar, yabancõlara kendi ulusal
makamlarõ tarafõndan veya onlarõn aracõlõğõyla ile verilen resmi
belgeler gibi kabul edileceklerdir ve aksi kanõtlanmadõkça geçerli
sayõlacaklardõr.
4. Bu maddede bahsedilen hizmetler karşõlõğõnda, muhtaç kişilere
sağlanabilen ayrõcalõklõ uygulamalar saklõ kalmak koşuluyla, ücret
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alõnabilir ama bu tür ücretler makul ölçüde ve benzer hizmetler için
vatandaşlardan alõnan harçlarla orantõlõ olacaktõr.
5. Bu madde hükümleri hiç bir suretle 27. ve 28. maddeleri ihlal etmez.
Madde 26- Her Taraf Devlet, ülkesinde yasal olarak ikamet eden
mültecilere, genel olarak aynõ koşullardaki yabancõlara yönetmeliklerce
sağlanan, topraklarõ üzerinde ikamet edeceği yeri seçme ve özgürce
seyahat etme hakkõnõ tanõyacaktõr.
Madde 27- Taraf Devletler, ülkelerinde bulunan ve geçerli bir
seyahat belgesine sahip olmayan her mülteciye kimlik kartõ
çõkartacaklardõr.
Madde 28
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere,
ulusal güvenlikleri veya kamu düzenleri ile ilgili engelleyici ciddi
sebepler bulunmadõkça, kendi topraklarõ dõşõnda seyahatlerini temin
edecek seyahat belgeleri vereceklerdir ve bu belgelere, bu Sözleşme’nin
Cetvel’indeki hükümler uygulanacaktõr. Taraf Devletler, bu tür bir
belgeyi, ülkelerinde bulunan her hangi bir mülteciye verebilirler; kendi
topraklarõnda bulunan ve yasal olarak ikamet ettikleri ülkeden bir seyahat
belgesi almak imkanõndan mahrum olan mültecilere bu tür bir belge
vermeye özellikle sõcak bakacaklardõr.
2. Önceden yapõlmõş uluslararasõ antlaşmalar çerçevesinde, o
antlaşmalara taraf olan Devletler tarafõndan mültecilere verilmiş seyahat
belgeleri, Taraf Devletlerce tanõnacaktõr ve bu maddeye göre düzenlenmiş
gibi muamele görecektir.
Madde 29
1. Taraf Devletler, mültecilere, her ne isimle olursa olsun, benzer
koşullarda
vatandaşlarõna
uyguladõklarõndan
veya
uygulayabileceklerinden farklõ ya da daha yüksek resim, harç ve vergi
uygulamayacaklardõr.
2. Yukarõdaki fõkra hükümleri, kimlik kartlarõ da dahil, yabancõlara
verilecek idari belgeler hakkõndaki harçlara ait yasa ve yönetmelik
hükümlerinin mültecilere uygulanmasõna engel değildir.
Madde 30
1. Her Taraf Devlet, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak,
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mültecilerin, topraklarõna getirdikleri değerli varlõklarõ, yerleşmek üzere
kabul edildikleri bir başka ülkeye nakletmelerine izin verecektir.
2. Her Taraf Devlet, yerleşmek üzere kabul edildikleri bir başka
ülkeye yerleşmeleri için gerekli olan her hangi değerli varlõğõ
nakletmek amacõyla mültecilerin yapacaklarõ izin başvurusunu, sõcak bir
biçimde inceleyecektir.
Madde 31
1. Taraf Devletler, hayatlarõnõn veya özgürlüklerinin, 1. madde
gösterilen şekilde tehdit altõnda bulunduğu bir ülkeden doğruca
gelerek izinsizce kendi topraklarõna giren veya bu topraklarda bulunan
mültecilere, gecikmeden yetkili makamlara başvurarak yasadõşõ
girişlerinin veya bulunuşlarõnõn geçerli nedenlerini göstermeleri
koşuluyla, yasadõşõ yollardan girişleri veya bulunuşlarõndan dolayõ ceza
vermeyeceklerdir.
2. Taraf Devletler, bu mültecilerin hareketlerine gerekli olanlarõn
dõşõnda kõsõtlama uygulamayacaklardõr ve bu kõsõtlamalar ancak,
ülkedeki statüleri belirleninceye veya bir başka ülkeye kabulleri
sağlanõncaya kadar uygulanacaktõr. Taraf Devletler, bu mültecilerin diğer
bir ülkeye kabullerini sağlamak için makul bir süre ve gerekli bütün
kolaylõklarõ sağlarlar.
Madde 32
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak bulunan bir mülteciyi,
ulusal güvenlik veya kamu düzeni ile ilgili sebepler dõşõnda sõnõr dõşõ
edemeyeceklerdir.
2. Böyle bir mültecinin sõnõr dõşõ edilmesi, ancak ilgili yasal sürece göre
alõnmõş bir karara uygun olabilir. Zorunlu ulusal güvenlik nedenlerinin,
aksine bir uygulamayõ gerekli kõldõğõ haller dõşõnda, mültecinin,
durumunu açõklamasõ için delil sunmasõna, temyiz etmesine, bu
amaçla yetkili bir makamõn ya da, yetkili makamõn özel olarak atayacağõ
bir kişinin veya kişilerin önünde temsil edilmesine izin verilecektir.
3. Taraf Devletler bu gibi bir mülteciye, diğer bir ülkeye yasal
olarak kabulünü sağlayabilmesi için makul bir süre tanõyacaklardõr. Taraf
Devletler, bu süre içinde, gerekli gördükleri içişleriyle ilgili her hangi bir
önlemi alma hakkõnõ saklõ tutarlar.
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Madde 33
1. Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, õrkõ, dini, tâbiiyeti, belli bir
sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayõsõyla hayatõ ya da
özgürlüğü tehdit altõnda olacak ülkelerin sõnõrlarõna, her ne şekilde olursa
olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir.
2. Bununla beraber, bulunduğu ülkenin güvenliği için tehlikeli
sayõlmasõ yolunda ciddi sebepler bulunan veya özellikle ciddi bir adi
suçtan dolayõ kesinleşmiş bir hükümle mahkum olduğu için söz
konusu ülkenin halkõ açõsõndan bir tehlike oluşturmaya devam eden bir
mülteci, işbu hükümden yararlanmayõ talep edemez.
Madde 34- Taraf Devletler, mültecileri özümlemeyi ve vatandaşlõğa
almayõ her türlü imkan ölçüsünde kolaylaştõracaklardõr. Vatandaşlõğa alma
işlemlerini çabuklaştõrmaya ve bu işlemlerin masraf ve resimlerini her
türlü imkan ölçüsünde azaltmaya özel çaba göstereceklerdir.
VI. BÖLÜM
Madde 35- Uygulamaya Yönelik Geçici Hükümler
1. Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
veya onun görevini devralacak diğer her hangi bir Birleşmiş Milletler
kuruluşu ile, görevini yerine getirirlerken işbirliği yapmayõ ve özellikle
onlarõn işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasõna nezaret etme
görevini kolaylaştõrmayõ taahhüt ederler.
2. Taraf Devletler, Yüksek Komiserliği’nin veya onun görevini
devralacak her hangi bir Birleşmiş Milletler kuruluşunun, Birleşmiş
Milletler’in yetkili organlarõna rapor vermesi için, aşağõdaki konular
hakkõnda isteyeceği bilgileri ve istatistikleri uygun bir şekilde vermeyi
taahhüt ederler:
(a) Mültecilerin içinde bulunduklarõ durum,
(b) Bu Sözleşme’nin uygulanmasõ ve
(c) Mülteciler konusunda mevcut veya yürürlüğe girecek yasalar,
yönetmelikler ve kararnameler.
Madde 36- Taraf Devletler, işbu Sözleşme’nin uygulanabilmesi
amacõyla çõkarabilecekleri yasalarõ ve yönetmelikleri Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri’ne bildireceklerdir.
Madde 37- Bu Sözleşme’in 28. madde’sinin 2. fõkrasõ hükümlerine
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dokunmamak koşuluyla, işbu Sözleşme, taraflar arasõnda, 5 Temmuz
1922, 31 Mayõs 1924, 12 Mayõs 1926, 30 Haziran 1938 ve 30
Temmuz 1935 tarihli Düzenlemeler ile, 28 Ekim 1933, 10 Şubat 1938
tarihli Sözleşmeler’in, 14 Eylül 1939 tarihli Protokol’ün ve 15 Ekim
1946 tarihli Anlaşma’nõn yerine geçer.
VII. BÖLÜM
Nihai Hükümler
Madde 38- Nihai Hükümler
Bu Sözleşme’nin Taraflarõ arasõnda, Sözleşme’nin tefsiri veya
uygulanmasõ hakkõnda ortaya çõkan ve diğer yollardan halledilmemiş
olan uyuşmazlõklar, uyuşmazlõğõn taraflarõndan birinin talebi üzerine
Uluslararasõ Adalet Divanõ’na sevk edilebilir.
Madde 39
1. Bu Sözleşme, Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzaya
açõlacaktõr ve daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nce
tutulacaktõr. Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi’nde 28 Temmuz’undan 31
Ağustos 1951 tarihine kadar ve ardõndan, Birleşmiş Milletler Örgüt
Merkezi’nde 17 Eylül 1951’den 31 Aralõk 1952 ye kadar tekrar imzaya
açõk bulundurulacaktõr.
2. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye bütün Devletler ile
mülteciler ve vatansõzlarõn hukuki durumu hakkõndaki diplomatik
konferansa davet edilen üye olmayan diğer her hangi bir devletin veya
Genel Kurul tarafõndan imzalamaya davet olunan her devletin imzasõna
açõk tutulacaktõr. Sözleşme onaylanacaktõr ve onay belgeleri Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri’ne gönderilecektir.
3. İşbu maddenin 2. fõkrasõnda işaret edilen Devletler, 28 Temmuz
1951 tarihinden itibaren Sözleşme’ye taraf olabileceklerdir. Taraf olmak,
taraf olma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nce kayõtlara
geçirilmesiyle başlayacaktõr.
Madde 40
1. Her hangi bir Devlet, imzaladõğõ, onayladõğõ veya taraf olduğu
anda, işbu Sözleşme’nin, uluslararasõ alanda sorumlu bulunduğu bütün
topraklarda ya da bu topraklarõn
herhangi
bir
bölümünde
uygulanacağõnõ ilan edebilir. Böyle bir ilan, Sözleşme’nin söz konusu
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Devlet için yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olacaktõr.
2. Bu tür bir bölge belirlemesi, söz konusu tarihten sonraki herhangi
bir tarihte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yapõlacak bir duyuru ile
gerçekleştirilecektir ve duyurunun, Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri’ne ulaştõrõldõğõnõn doksanõncõ günden itibaren veya Sözleşme,
bu Devlet için yürürlüğe daha ileri bir tarihte giriyorsa, o tarihte
uygulamaya geçecektir.
3. Bu Sözleşme’nin imzalandõğõ, onaylandõğõ veya ona taraf
olunduğu tarihte uygulanacak bölgelerin dõşõnda tutulan topraklar
açõsõndan, ilgili her Devlet, bu topraklarõn da uygulama bölgesinin
içine alõnmasõ için, bu bölgelerin yönetimlerinin, Anayasal nedenlerle
öngörülen onaylarõnõn alõnmasõ koşuluyla, gereken adõmlarõ atma
imkanlarõnõ araştõracaktõr.
Madde 41- Üniter olmayan veya Federal bir Devlet hakkõnda
aşağõdaki hükümler uygulanacaktõr:
(a) Bu Sözleşme’nin, Federal bir yasama organõnõn yasama yetkisi
alanõna giren maddeleriyle ilgili olarak, Federal Hükümet’in üstlendiği
yükümlülükler, Federal olmayan devletlerinki ile aynõ olacaktõr.
(b) Bu Sözleşme’nin, Federasyonun anayasal sistemine göre,
yasamayla ilgili adõmlar atmak zorunluluğu bulunmayan eyaletlerin,
Federasyonu oluşturan devletlerin veya kantonlarõn yasama yetkileri
alanõna giren maddeleriyle ilgili olarak Federal Hükümet, bu tür
maddeleri, mümkün olan en kõsa zamanda eyaletlerin, Federasyonu
oluşturan devletlerin veya kantonlarõn ilgili makamlarõna olumlu bir
yorumla beraber bildirecektir.
(c) Bu Sözleşme’ye Taraf Federal bir Devlet, bir başka Taraf Devlet’in,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kanalõyla kendisine iletilecek talebi
üzerine, Sözleşme’nin her hangi bir hükmü hakkõnda, Federasyon’da
ve federasyonu oluşturan birimlerde geçerli yasal
mevzuat ve
uygulamaya ait, söz konusu hükmün, yasal veya diğer yollarla ne
oranda geçerli olduğunu gösteren bir açõklama yapacaktõr.
Madde 42
1. Her Devlet, imzalama, onaylama veya taraf olma sõrasõnda,
Sözleşme’nin 1., 3., 4., 16. (1), 33., 36-46. (dahil) maddeleri dõşõndaki
maddeler hakkõnda çekince koyabilir.
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2. Bu maddenin 1. fõkrasõ çerçevesinde çekince koyan her Taraf Devlet,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne göndereceği bir duyuru ile söz
konusu çekinceyi her zaman geri alabilir.
Madde 43
1. Bu Sözleşme, altõncõ onay veya taraf olma belgesinin kayõt tarihini
takip eden doksanõncõ gün yürürlüğe girecektir.
2. Sözleşme, altõncõ onay veya taraf olma belgesinin kayõt tarihinden
sonra onaylayan veya taraf olan Devletlerden her biri hakkõnda, bu
Devletin onay veya taraf olma belgesinin kayõt tarihini takip eden
doksanõncõ gün yürürlüğe girer.
Madde 44
1. Her Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne
göndereceği bir duyuru ile Sözleşmeye taraf olmaya her zaman son
verebilir.
2. Taraf olmanõn sona erişi, ilgili Devlet hakkõndaki duyurunun,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafõndan alõndõğõ tarihinden bir sene
sonra geçerli olur.
3. 40. madde çerçevesinde bir duyuru veya ilan yapmõş olan her
Devlet, bu tarihten sonraki herhangi bir tarihte, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri’ne yapacağõ bir başvuru ile, bu başvurunun Genel
Sekreter’ce alõnmasõndan bir yõl sonra, Sözleşme’nin söz konusu toprağa
uygulanõşõnõn sona ereceğini ilan edebilir.
Madde 45
1. Her Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne
göndereceği bir başvuru ile bu Sözleşme’de değişiklik yapõlmasõnõ her
zaman talep edebilir.
2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu talep hakkõnda eğer varsa,
alõnacak tedbirler konusunda tavsiyede bulunacaktõr.
Madde 46- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler
üyesi bütün Devletlere ve 39. maddede bahsedilen üye olmayan
devletlere:
(a) Birinci maddenin B kõsmõ uyarõnca yapõlan duyuru ve ilânlarõ;
(b) 39. madde uyarõnca yapõlan imzalama, onaylama veya taraf olma
işlemlerini;
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(c) 40. madde uyarõnca yapõlan duyurularõ ve ilânlarõ;
(d) 42. madde uyarõnca konan çekinceleri veya çekinceleri geri
çekişleri;
(e) 43. madde uyarõnca, bu Sözleşme’nin yürürlüğe gireceği tarihi;
(f) 44. madde uyarõnca taraf olmaya son verişleri ve bununla ilgili
duyurularõ;
(g) 45. madde uyarõnca yapõlacak değişiklik taleplerini bildirecektir.
YUKARIDAKI NOKTALARA SADIK KALAN aşağõda imzalarõ
bulunanlar, usulüne uygun yetkili olarak, işbu Sözleşmeyi, Hükümetleri
adõna imzalamõşlardõr. Cenevre’de, Yirmi sekiz Temmuz Bin dokuz yüz
elli bir tarihinde, Fransõzca ve İngilizce metinleri aynõ derecede geçerli
olmak suretiyle bir nüsha olarak düzenlenmiş olup Birleşmiş Milletler
Örgütü Arşivinde bulundurulacaktõr ve tasdikli kopyalarõ, Birleşmiş
Milletler üyesi bütün Devletlere ve 39. maddede belirtilen üye olmayan
Devletlere yollanacaktõr.
CETVEL
Paragraf 1
1. Bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen seyahat belgesi buraya
ekli örneğe uygun olacaktõr.
2. Bu belge, ikisinden biri Ingilizce veya Fransõzca olacak şekilde
en az iki dilde düzenlenecektir.
Paragraf 2
Belgeyi veren ülkenin mevzuatõ saklõ kalmak koşuluyla, çocuklar,
anne ve babadan birinin veya istisnai hallerde diğer bir reşit mültecinin
seyahat belgesine kaydolunabilirler.
Paragraf 3
Belgenin verilmesi için alõnacak harçlar, ulusal pasaportlara
uygulanan en düşük harçlardan fazla olmayacaktõr.
Paragraf 4
Özel veya istisnai durumlar dõşõnda, belge, mümkün olduğu kadar çok
sayõda ülke için geçerli olacak şekilde verilecektir.
Paragraf 5
Belgenin geçerlilik süresi, belgeyi veren makamõn takdirine göre bir
veya iki yõl olacaktõr.
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Paragraf 6
1. Belgenin yenilenmesi veya geçerlilik süresinin uzatõlmasõ, belge
sahibi yasal ikametgahõnõ diğer bir ülkeye nakletmediği sürece ve
belgeyi veren makamõn ülkesinde yasal olarak ikamet etmekte ise,
onu veren makama aittir. Yeni bir belge verilmesi, aynõ koşullar altõnda,
eski belgeyi veren makama aittir.
2. Bu konuda kendilerine özel olarak yetkilendirilmiş diplomatik
temsilciler veya konsolosluk makamlarõ, hükümetleri tarafõndan verilmiş
olan seyahat belgelerinin süresini altõ ayõ geçmeyen bir süre için uzatma
yetkisiyle donatõlacaklardõr.
3. Taraf Devletler, artõk kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet etmeyen
ama yasal ikametgahlarõnõn bulunduğu ülkeden seyahat belgesi
alamayan mültecilerin seyahat belgelerini yenileme veya geçerlilik
sürelerini uzatma, ya da onlara yeni belge verme konularõna sõcak
bakacaklardõr.
Paragraf 7
Taraf Devletler işbu Sözleşme’nin 28. maddesi hükümleri gereğince
verilen belgeleri geçerli sayacaklardõr.
Paragraf 8
Bir mültecinin gitmek istediği ülkenin yetkili makamlarõ, eğer
kendisini o ülkeye kabul edeceklerse ve bunun için vizeye gereklilik
varsa, mültecinin taşõdõğõ belgeye vize vereceklerdir.
Paragraf 9
1. Taraf Devletler, nihai olarak gidecekleri ülkenin vizesini almõş olan
mültecilere transit vizeleri vermeyi taahhüt ederler.
2. Bu tür vizelerin verilmesi, herhangi bir yabancõya vize
verilmemesini haklõ gösterebilecek sebeplerle reddedilebilir.
Paragraf 10
Çõkõş, giriş veya transit vizelerine uygulanacak harçlar, yabancõ
pasaportlara verilen vizelere uygulanacak en düşük harçlarõ
geçmeyecektir.
Paragraf 11
Bir mültecinin kanuni ikametgahõnõ değiştirip diğer bir Taraf
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Devletin ülkesinde yerleşmesi halinde, 28. maddenin hüküm ve
şartlarõna göre yeni bir belge verilmesi artõk işbu ülkenin yetkili
makamõna ait olur ve mültecinin bu makama başvurma hakkõ bulunur.
Paragraf 12
Yeni bir belge veren makam, eski belgeyi geri alacaktõr ve eğer eski
belgede, geri alõndõktan sonra iadesi isteniyorsa belgeyi veren ülkeye iade
edecektir. Aksi takdirde yeni belgeyi veren makam, eskisini geri alacaktõr
ve iptal edecektir.
Paragraf 13
1. Her Taraf Devlet, kendisi tarafõndan Sözleşmenin 28. maddesine
göre düzenlenen bir seyahat belgesinin sahibinin, bu belgenin
geçerlilik süresi içinde her zaman o ülkeye tekrar girmesine izin
vereceğini taahhüt eder.
2. Yukarõdaki fõkra hükümleri saklõ kalmak koşuluyla, bir Taraf
Devlet, belge sahibinin, ülkeden çõkanlara veya girenlere uygulanan
muamelelere tabi olmasõnõ talep edebilir.
3. İstisnai hallerde veya mülteciye belirli bir süreyle ikamet izni
verilmişse, Taraf Devletlerin, belgeyi verirken, mültecinin kalabileceği
süreyi, üç aydan az olmamak üzere, sõnõrlama hakkõ saklõdõr.
Paragraf 14
Yalnõz 13. paragraf hükümleri saklõ kalmak koşuluyla, işbu Cetvel
hükümleri, Taraf Devletlerin kendi topraklarõnda geçerli olan, girişler,
transit geçişler, geçici ikamet, yerleşme ve çõkõşlarla ilgili, yürürlükteki
yasalarõ ve yönetmelikleri hiçbir ihlal etmez.
Paragraf 15
Belgenin verilmesi veya belgeye konan kayõtlar, özellikle
vatandaşlõk açõsõndan, belge sahibinin statüsünü belirlemez veya ihlal
etmez.
Paragraf 16
Bir belgenin verilmesi, sahibine, hiçbir şekilde, veren ülkenin
diplomatik temsilcileri veya konsolosluk makamlarõnõn himayesini talep
etmek hakkõnõ sağlamaz ve bu temsilci veya makamlara da bir himaye
hakkõ vermez.
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EK
SEYAHAT BELGESİ ÖRNEĞİ
Belge, küçük bir kitapçõk şeklinde olacaktõr (yaklaşõk 15x10 santimetre).
Kimyasal veya başka yollarla yapõlacak silinme ve değişikliklerin kolaylõkla fark
edileceği bir tarzda basõlmasõ ve “28 Temmuz 1951 Sözleşmesi”
kelimelerinin, düzenleyen ülkenin dilinde her sayfada tekrar edilerek basõlmasõ
tavsiye olunur.

(Kitapçõğõn kapağõ)
SEYAHAT BELGESI
(28 Temmuz 1951 Sözleşmesi)
___________________________________________________________
No. .........................
(1)
SEYAHAT BELGESİ

(28 Temmuz 1951 Sözleşmesi)
Bu belge, yürürlük süresi uzatõlmazsa ............ tarihine kadar geçerlidir.
Soyadõ.................................................
Adõ (larõ)...............................................................
Refakatindeki çocuk (lar)...............................................................
1. Bu belge, hamiline, sõrf ulusal pasaport yerine geçecek bir seyahat
belgesi sağlamak amacõyla verilmiştir. Hamilinin vatandaşlõk durumu
hakkõnda hiçbir hüküm içermez ve vatandaşlõğõna tesir etmez.
2. Belge hamilinin ....................’ye (belgeyi veren makamlarõn mensup
olduğu ülkenin adõ yazõlõr) aşağõda daha sonrasõ için bir tarih
yazõlmamõşsa ............ tarihine kadar dönmesine müsaade edilmiştir (belge
hamilinin dönmesine müsaade olunan süre üç aydan az olmamalõdõr.)
3. Belge hamili, ikametgahõnõ bu belgenin verildiği ülkeden başka
bir ülkeye naklettiği takdirde, yeniden seyahati arzu ederse, yeni bir belge
almak için ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarõna müracaat etmelidir.
(Eski belgeyi, onu veren makama gönderilmek üzere, kendisine yeni
belgeyi veren makama iade edecektir.)
( Bu belge, kapak hariç .........sayfadõr.)
————————————————————————————
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İhtirazi Kayõt
5 Eylül 1961 tarih ve 10898 tarihli Resmi Gazetede yayõmlanan
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin onaylanmasõ Hakkõnda
Kanunun 2. maddesi şöyledir: “2. madde: Mültecilerin Hukuki Durumuna
Dair sözleşmenin 42. maddesinin bahsettiği imkana uygun olarak,
onaylama anõnda aşağõdaki ihtirazi kayõt kabul edilmiştir: Bu Sözleşmenin
hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye’de Türk uyruklu kimselerin haklarõndan
fazlasõnõ sağladõğõ şeklinde yorumlanamaz.”

