İsveç’te çifte vatandaşlık ya da
oturma izni olanlar için seyahat
enformasyonu

İsveç’te uzun yıllardan bu yana İsveç vatandaşlarının başka ülke
vatandaşlığı almalarına izin verilmektedir. Bütün İsveç vatandaşlarının
etkin ve hukuk güvencesi içinde kurallar dahilinde konsolosluk yardımına
hakları vardır. İsveç, vatandaşlarına aynı kurallar dahilinde eşit hizmet
verse de vatandaşı olunan başka bir ülke tarafından İsveç makamlarının
yapacağı konsolosluk yardımları kısıtlanabilir. Dışişleri Bakanlığı’na (UD)
sıkça bu gibi sorular gelmektedir. Bu enformasyon broşürü sık rastlanan
bazı sorulara cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.
İki ülkenin vatandaşlığına sahipsen çifte vatandaşlığın vardır. İsveç vatandaşlığına alınan bir
kişi, diğer ülkenin ilgili kanunu izin veriyorsa
önceki vatandaşlığını da muhafaza edebilir
Başka ülke vatandaşlığı olsa da bütün İsveç
vatandaşlarının konsolosluk yardımı alma hakları vardır. Buna rağmen İsveç vatandaşlığı diğer ülke tarafından kabul görmeyebilir. İsveç
makamlarının diğer vatandaşlık ülkesindeki bir
vatandaşına ne derece yardımcı olabilecekleri
konusunda sınırlamalar söz konusu olabilir. Bu
durum pratikte örneğin diğer ülke makamlarının İsveç makamlarına bilgi vermemesi
anlamına gelebilir. O nedenle çifte vatandaşlık
sahibi İsveçlilerin, vatandaşı oldukları diğer
ülkede acil bir durumla karşılaştıklarında
yardım görmelerinin bazen güç olabileceğinin
bilincinde olmaları gerekir.

Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısında
bulunduğunda
Dışişleri Bakanlığı’nın uyarıda bulunması
ciddi bir güvenlik durumu olduğunu gösteren
bir işarettir. Dışişleri Bakanlığı’nın üç değişik
tür uyarısı vardır. Dışişleri Bakanlığı, örneğin
turizm ve ziyaret seyahatlerine yönelik gerekli
olmayan seyahatler ve bütün seyahatler için
uyarıda bulunabilir ya da bütün İsveçlilerin
ülkeyi terk etemeleri çağrısı yapabilir. Uyarı
gerekçeleri ise, örneğin siyasi karışıklıklar, şiddet eylemleri, büyük doğal afetler ya da ciddi
ölçüde epidemi riskleri olabilir. Uyarı, Dışişleri
Bakanlığı/büyükelçiliğin orada yardım etme

olanaklarının kısıtlı olduğu anlamına
da gelmektedir.
Dışişleri Bakanlığı’nın uyarıda bulunması durumunda normal koşullarda seyahat
sigortası geçersizdir. Dışişleri Bakanlığı’nın
uyarısına rağmen bir yere gitmeye karar verilirse güvence için ek sigortalar yaptırılması
gerekebilir. Seyahat sigortasına nelerin dahil
ve hangi şartların geçerli olduğunu kontrol
etmek önemlidir.

Evlilik ve çocuk velayeti
Başka ülkenin yasalarına göre yapılan evlilik
normal koşullarda İsveç’te de kabul edilmektedir. Öte yandan İsveç’te yapılan evliliğin
diğer bütün ülkelerde geçerli olacağı kesin
değildir. İsveç’teki boşanma ya da velayet
kararının bile otomatikman her yerde geçerli
olduğu söylenemez. Diğer vatandaşlık ülkesinde hangi kuralların geçerli olduğunun kontrol
edilmesi önemlidir. Bazı ülkelerde ebeveynlerden birinin çocuk için seyahat yasağı koydurma olanağı bulunmaktadır. Bu, İsveç’te velayet
sahibi de olsa ebeveynin belkide çocuğuyla
birlikte bu ülkeden ayrılamayacağı anlamına
gelebilir.

Askerlik hakkında
Birçok ülkede askerlik hizmeti zorunludur.
Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu bir ülke
vatandaşıysan askerliğini yapmak zorunda
kalabilirsin. Başka bir ülkede ikamet ediyor ve
ikinci bir vatandaşlığa sahip de olsan böyle bir

yükümlülüğün olabilir. Yani, vatandaşı olduğun
ülkeye yaptığın bir ziyaret sırasında askere
çağrılabilirsin.
Askerlik hizmetini yapmadığın ortaya çıktığında bazı ülkelerde hapis cezası alma riskin vardır.
Bu hükmü bilmiyor ya da askerlik üst yaş sınırını
aşmış da olsan böyle bir durumla karşılaşabilirsin. Çifte vatandaşlığın varsa diğer vatandaşlık ülkesinde geçerli olan kuralları öğrenmeni
tavsiye ederiz.

Hangi pasaportla seyahat ettiğimin bir
önemi var mı?
İki pasaportla seyahat edersen sınır polisi ve
gümrük makamları ekstra kontroller yapabilir.
Belki pasaportlarının birinde giriş/çıkış damgası eksiktir. İki pasaportla seyahat etmenin
sebebi de sana sorulabilir. Bazı ülkelerde pasaportlardan birine el konulup para cezası verilebilir. Hatta ülkeyi terketmen engellenebilir.
Sana giriş ya da çıkış yasağı verildiğinde İsveç
makamları başka ülkelerin yönetmeliklerini
etkileyemez, tıpkı başka ülkelerin İsveç’in yönetmeliklerini etkilemesine izin verilmeyeceği
gibi. İsveç elçiliklerinde daima konsolosluk
hizmetlerine başvurabilirsin, ama diğer pasaportunla bir ülkeye giriş yaparsan, zor duruma
düştüğünde o ülke makamlarının İsveç’in sana
yardım etme hakkı olmadığını iddia edebileceğini bilmende yarar vardır.

Vatandaşı olduğum diğer ülke pasaportunu kaybedersem ne olur?
Hangi ülke pasaportunu kaybetmişsen yenisini çıkartmak için o ülkenin büyükelçiliği/
konsolosluğuna başvurmalısın. Pasaportu
diğer ülkede kaybedersen yenisi için o ülkenin
pasaport makamına başvurursun.

Yurt dışında oturma izni kartımı (UTya da PUT kartı) kaybedersem ne olur?
Hem pasaport hem UT/PUT-kartları değerli
belgelerdir ve özenle saklanmalıdır. Seyahatinden önce kartının son geçerlilik tarihini iyice
kontrol et. UT/PUT-kartını kaybettiğini yurt dışında yerel polis makamına bildirmen gerekir.
Bundan sonra en yakın İsveç büyükelçiliğinde
kayıp bildirimini göstererek yenisine başvurursun. Sadece göçmen konularında çalışan
ve doğru teçhizatı olan büyükelçiliklerde UT/
PUT-kartı başvurusu yapılabilmektedir. Yeni
UT/PUT-kartı alabilmek için kimliğini kanıtlayabilmen gerekir. Büyükelçilikte UT/PUT-kartı
başvurusu yaptığında kaybetmiş olduğun kart
bloke edilir. Yeni kartın elçiliğe gelip teslim
edilmesi normalde birkaç hafta süre alır.
İsveç büyükelçiliğinin olmadığı ya da
göçmenlik konularında çalışılmayan ve UT/
PUT-kartı için doğru teçhizatı olmayan elçiliğin
bulunduğu bir ülkedeysen, göçmenlik konularında çalışan en yakın İsveç büyükelçiliğine
başvurursun. Onlar sorunun en iyi şekilde çözüme kavuşturulması için Yabancılar dairesiyle
irtibata geçerler.
İsveç mülteci pasaportu ve İsveç mülteci
seyahat belgesinde önceki vatanına seyahat
etme kısıtlaması olabileceği konusunu akılda
bulundurmak önemlidir.

Vatandaşı olduğum diğer ülkede
hastalanırsam ne olur?
Vatandaşı olduğun başka bir ülkede hastalanırsan öncelikle o ülkenin kendi vatandaşlarına verdiği genel sağlık hizmetlerine yönlendirilirsin. Bir ya da daha fazla vatandaşlığa sahip
kişiler konsolosluktan ekonomik yardıma
başvurma hakkına daima sahiptir. Seyahatin
tamamını kapsayan ve gideceğin ülke / bölgede geçerli olan bir seyahat sigortasının olması
önemlidir.

Vatandaşı olduğum diğer ülkede
zor durumda kalırsam İsveç konsolosluğu vasıtasıyla ekonomik yardım
alabilir miyim?
Çifte vatandaşlığa sahip İsveç vatandaşıysan
ve vatandaşı olduğun başka bir ülkede ne kendin ne de yakınlarının çözebileceği ekonomik
bir sıkıntıya düştüysen öncelikle yerel makamlarla irtibata geçmen gerekir, çünkü vatandaşı
olduğun bir ülkede bulunmaktasın. Durum
yine de çözülemiyor ise İsveç temsilciliğinde
(büyükelçilik ya da konsolosluk) ekonomik yardıma başvurabilirsin.
Tıpkı diğer İsveçlilere uygulandığı gibi, yapılacak ekonomik yardım daima borç olarak
verilir ve geri ödenmesi gerekir. Yardıma hak
kazanabilmek için ana kural İsveç vatandaşı
ve İsveç’te oturuyor olmandır. Ayrıca içinde
bulunduğun ekonomik zorluğun senden kaynaklanmamış olması gerekir. Yani, İsveç’ten
yola çıkmadan önce uygun önlemleri almış
olman gerekir (örneğin dönüş bileti, sigorta,
geçinmek için para vs.). Bunlardan başka,
sorunun başka bir şekilde çözülemeyeceği de
tespit edilmiş olmalıdır. Herkes aldığı borcu
idari işlem ücretiyle birlikte geri ödemelidir.
Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilikler, başka
bir ülkede zor duruma düşen İsveç ikametli
vatansız kişilere ve mültecilere de yardımcı
olup destekler. Süresiz oturma iznin varsa
ve İsveç’te ikamet ediyorsan özel gerekçeler
olması durumunda konsolosluktan ekonomik
yardım alabilirsin.

Yurt dışında özgürlüğün bağlı olursa
geçerli kural nedir?
Yurt dışında polis tarafından yakalanan ya da
gözaltına alınanlar için daima o ülkedeki yasalar geçerlidir. Emin olunmadığında, gidilecek
yerdeki yasa ve kurallar hakkında önceden
bilgi edinilmesi tavsiye olunur. İsveç makamları başka ülkenin yasal işlemlerini etkileyemez,
tıpkı başka ülkelerin bize müdahale etmesine
izin vermeyeceğimiz gibi. Konsolosluk İlişkileri
Hakkında Viyana Sözleşmesi gereğince, özgürlüğü bağlı olan biri olarak durumunun ülkenin
büyükelçiliğine bildirileceği hususunun sana
belirtilmesi gerekir. İstersen büyükelçilik seni
ziyaret için izin talep edebilir.

Yurt dışında biri öldüğünde Dışişleri
Bakanlığı nasıl yardımcı olabilir?
Yurt dışında biri öldüğünde Dışişleri Bakanlığı
yerel makamlardan olayla ilgili bilgi alarak yardımcı olabilir. Sigorta varsa normal şartlarda
ölüm durumunda yapılması gereken pratik
işlemler sigorta şirketi tarafından yürütülür.
Sigorta yoksa Dışişleri Bakanlığı ölenin ya
da ölenlerin yakınlarına cenazenin memlekete nakli ya da orada yerel defin işlemlerinde
yardımcı olur. Yurt dışında ölüm durumunda Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçilik ölü
külünün bulunduğu kap ya da tabutun İsveç’e
nakil masraflarını karşılamaz.

Daha fazla bilgiler
swedenabroad.se | regeringen.se/uds-reseinformation | facebook.com/udresklar
government.se/dualcitizenship adresinde bu enformasyon başka dillerde de bulunur.

