
1.2.4. DEVLETE SIĞINMAYA ILIŞKIN BEYANNAME 
 
 

14 Aralık 1967'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir (2312 (XXII) sayılı 
karar) 

 
Genel Kurul, 
 
Sığınma hakkına ilişkin Beyanname ile ilgili olarak 19 Aralık 1962 tarihli 1839 (XVII), 20 Aralık 1965 

tarihli 2100 (XX) ve 16 Aralık 1966 tarihli 2203 (XXI) sayılı kararları hatırlayarak, 
21 Kasım 1959 tarihli 1400 (XIV) sayılı Genel Kurul kararına uygun olarak Uluslararası Hukuk 

Komisyonu tarafından başlatılan yasa oluşturma çalışmalarını göz önünde bulundurarak, 
  
Aşağıdaki Beyanname'yi kabul eder:  
 
 
DEVLETE SIĞINMAYA ILIŞKIN BEYANNAME 
 
Genel Kurul, 
 
Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda beyan edilen hedeflerin, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, 

bütün uluslar arasında dostça ilişkiler geliştirmek ve ekonomik, toplumsal, kültürel ya da insani nitelikli 
uluslararası sorunların çözümü ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı yapılmaksızın insan hakları ve temel 
özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için uluslararası işbirliğinde bulunmak olduğunu 
kaydederek, 

 
14. maddesinde: 
 
"1. Herkes zulüm karşısında başka ülkelere sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanağından 

yararlanma hakkına sahiptir.  
 
2. Gerçekten de siyasi olmayan suçlar ya da Birleşmiş Milletler ilkeleri ve amaçlarına aykırı 

eylemlerden kaynaklanan kovuşturmalar söz konusu olduğunda bu hakka başvurulamaz", 
 
ifadesi bulunan Insan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni düşünerek, 
 
"Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terletmek ve kendi ülkesine geri 

dönmek hakkına sahiptir", ifadesini içeren Insan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 13. Maddesinin 2. 
Paragrafını hatırlayarak, 

 
Insan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14. Maddesinden yararlanma konumunda olan kişilere bir 

Devlet tarafından sığınma hakkı tanınmasının barışçıl ve insani bir eylem olduğunu ve, bu biçimiyle, bir 
başka Devlet tarafından düşmanca bir eylem olarak görülemeyeceğini kabul ederek, 

 



Devletlerin, sığınma ve mültecilerin ve vatansız kimselerin statüsüyle ilgili mevcut belgelere karşı 
gelmeksizin, devlete sığınmaya ilişkin uygulamalarında aşağıdaki ilkelere dayanmalarını tavsiye eder: 

 
1. Madde   
 
1. Bir Devletin, egemenliğini kullanarak, sömürgeciliğe karşı mücadele edenler dahil olmak üzere, 

Insan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14. Maddesine giren kişilere tanıdığı sığınmaya, tüm öteki 
Devletlerce saygı gösterilecektir. 

 
2. Sığınma arama ve sığınma olanağından yararlanma hakkı hakkında, barışa karşı bir suç / bir 

savaş suçu, ya da insanlığa karşı bir suçu, bu tip suçlarla ilgili hükümleri belirlemek için hazırlanan 
uluslararası belgelerde tanımlandığı şekilde suçları işlediğini düşünmek için ciddi nedenler bulunan 
herhangi bir kimse tarafından ileri sürülemez. 

 
3. Sığınma hakkı tanımaya ilişkin temellendirmenin değerlendirilmesi, sığınma hakkını tanıyan 

Devlete ait olacaktır. 
 
 
2. Madde  
 
1. 1. maddenin 1. paragrafında sözü edilen kişilerin durumu, devletlerin egemenliğine ve Birleşmiş 

Milletler'in amaç ve ilkelerine zarar vermemek üzere, uluslararası topluluk için önem taşır. 
 
2. Bir Devlet, sığınma hakkı tanıma ya da tanımayı sürdürme konularında güçlüklerle karşılaşırsa, 

Devletler tekil olarak ya da bir arada ya da Birleşmiş Milletler aracılığıyla, uluslararası dayanışma ruhu 
içinde, söz konusu Devletin üzerindeki yükü hafifletmek için gerekli önlemleri alacaklardır. 

 
 
3. Madde 
 
1. 1. maddenin 1. paragrafında sözü edilen hiç kimse, sınırda reddedilme, ya da sığınma hakkı 

aradığı ülkeye daha önce girmiş ise sınır dışı edilme ya da zulme uğrayabileceği herhangi bir ülkeye zorla 
geri döndürülme gibi önlemlere maruz kalmayacaktır. 

 
2. Bu ilkeye istisna, ancak olağanüstü nedenler olan ulusal güvenlik ya da kitlesel nüfus akışı 

durumunda olduğu gibi nüfusun korumasını sağlama amacıyla tanınabilir. 
 
3. Bir Devlet herhangi bir durumda bu maddenin 1. Paragrafında belirtilen ilkeye istisnanın haklı 

çıkarılabileceğine karar verirse, ilgili kişiye uygun gördüğü koşullarda, geçici sığınma ya da başka yollarla 
bir başka ülkeye gitme olanağını tanıma olasılığını değerlendirecektir. 

 
4.  Madde 
 



Sığınma hakkı tanıyan Devletler, sığınma hakkı elde etmiş kimselerin, Birleşmiş Milletler'in amaç ve 
ilkelerine aykırı etkinliklerde bulunmalarına izin vermeyeceklerdir. 


