
TURKISH

YARARLI İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların (bazı durumlarda PSDA 
hariç ) sığınmacılara ücretsiz hizmet vermekte olduğunu not ediniz. 

2Ücretsiz olmayan hizmetlerden bazıları:

• Çalışma oturma izni, Eğitim oturma izni, aile birleşmesi için oturma izni, geçmiş bir vatandaşın 
oturma izni, kalıcı oturma izni, yatırım oturma izni ve reşit olmayan bireyin ülkeden çıkış izni,

• Özel kutlama töreni ile evlilik kaydı, evlilik kaydının ilgili daire dışında alınması,
• Bir belgeye tanıma mührü (Apostil) basılması,
• Resmî belgelerde ekleme, düzeltme, ilave işlemleri,
• İsim ve soyadı değişikliklerinin kaydettirilmesi,
• Geri verilme prosedürü dışında normal prosedür/kolaylaştırılmış prosedür/özel prosedür ile 

vatandaşlık verilmemesi,
• Vatandaşlıktan çıkarılma, vatandaşlığın bırakılması, vatansız kişi statüsünün verilmesi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Uluslararası Koruma 
İşleri Birimi

Göç Dairesi, sığınmacıların kaydından ve iltica prosedürlerini 
uygulamaktan sorumlu esas yetkili devlet kurumudur

+995 598 08 00 97 
N16, Mikheil Gakhokidze Sokak, 0182,Tiflis, Gürcistan
Pazartesi-Cuma/10.00 – 18.00
dipi@mia.gov.ge

Kamu Hizmeti Geliştirme Ajansı (PSDA)

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak, Gürcistan’daki kalışınızla ilgili sertifika 
ve belgeleri vermekten sorumlu olan temel devlet otoritesidir.                                                       

(+ 995 32) 2 40 10 10; Kamu Hizmet Salonu:  (+ 995 32) 240 54 05.
2 Sanapiro Sokak, 0105, Tiflis, Gürcistan
http://psh.gov.ge
info@sda.gov.ge;  info@psh.gov.ge

Gürcistan’ın Kamu Savunucusu (PDO) - Ombudsman                                                                       

Gürcistan’da insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını denetleyen 
anayasal bir kurumdur.  Gürcistan’daki haklarınıza tam olarak saygı 
gösterilmediğini düşünüyorsanız PDO’ya başvurabilirsiniz.

1481 (24/7)
80, Davit Aghmashenebeli Bulvarı, 0102, Tiflis, Gürcistan 

         

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Gürcistan Ofisi

IOM, gözetim altında olanlar dâhil olmak üzere mahsur kalmış 
göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri ve dönüş sonrası için yardım 
programları yürütür. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 
Gürcistan Temsilciliği 

Gürcistan’da Gürcistan yetkili kurumlarıya yakın temas hâlinde 
iltica meseleleri konusunda çalışan ve iltica prosedürlerini gö-
zlemleyen, ana uluslararası organizasyondur.

(+995 32) 238 62 02 / (+995) 577 415 610.
2a, Aleksandre Kazbegi Bulvarı, 0160, Tiflis, Gürcistan    
geotbprt@unhcr.org 
Salı günleri saat 9:30 - 17:30 arası.

Gürcistan Sivil Toplum Kuruluşu Hakları                                                                        

UNHCR’nın ortağı, Gürcistan’daki sığınmacı ve mültecilere ücret-
siz hukuki yardım verir.

Adli Yardım Hizmeti (LAS)

LAS; hukuki danışmanlıklar, yasal belgelerin hazırlanması ve iltica 
prosedürü de dahil olmak üzere ceza, hukuk ve idari davalarda yasal 
temsil hizmetleriyle ücretsiz adli yardım sağlar.

(+995 32) 292 00 55 / Danışma hattı: 1485
14, Tamar Mepe caddesi, 0112, Tiflis, Gürcistan
info@legalaid.ge

World Vision (Dünya Vizyonu) Gürcistan

UNHCR’ın ortağı olarak, Gürcistan’daki sığınmacılar ve 
mülteciler için topluluk hareketliliği faaliyetleri üzerinde  
çalışmaktadır.

+995 577045645
67b Zhiuli Shartava Sokak, 0160, Tiflis, Gürcistan. 

GÜRCİSTAN’DA İLTİCA 
BAŞVURUSU

Bilgi broşürü

NOVEMBER 2020

(+995 32) 225 22 16
12, Tengiz Abuladze sokak, birinci yol (çıkmaz sokak), 0162, Tiflis, Gürcistan

georgia.iom.int 
iomtbilisi@iom.int

info@ombudsman.ge

office@rights.ge
11a Akaki Gakhokidze Sokak,  0160, Tbilisi, Georgia.

(+995 32) 299 88 56;  (+995) 593 111 405; multiservicecentre.wv@gmail.com



GÜRCİSTAN’DA KİM SIĞINMACIDIR?t

Eğer Gürcistan’da ilgili devlet kurumlarından birine1  uluslararası koru-
ma için sözlü veya yazılı bir istek sunduysanız ve son bir karar henüz 
alınmamışsa siz bir sığınmacısınız. Aşağıdaki şartları taşıyorsanız sığın-
macı olarak kayıt olabilirsiniz:

• Bir yabancı veya vatansız kişiyseniz ve menşe ülkenizin (veya nor-
mal yaşam yerinizin) dışındaysanız;

• Menşe ülkenizde (veya normal yaşam yerinizde) zulüm korkusu 
ya da ciddi zarar görme riski nedeniyle Gürcistan’da uluslararası 
koruma başvurusunda bulunmak istiyorsanız.

İltica prosedürünün sonunda, size mülteci statüsü veya insani statü 
verilebilir veya iltica başvurunuz reddedilebilir. İltica prosedürü, mülte-
ci ve insani statü arasındaki fark ve diğer detaylar hakkında ayrıntılı bil-
gi Göçmenlik Birimi personeli, UNHCR, Kamu Denetçiliği Kurumu veya 
STK’lar tarafından size verilebilir.

NELERİ BİLMEK ÖNEMLİDİR?

• Eğer Gürcistan’a düzensiz bir şekilde girdiyseniz (pasaport, vize 
veya seyahat belgeleri olmadan) ve uluslararası koruma başvuru-
su yapma niyetindeyseniz, bu niyetinizi gecikmeden dile getir-
melisiniz;

• Eğer Gürcistan’a yasal olarak girdiyseniz, en kısa sürede uluslar-
arası koruma başvurusunda bulunma isteğinizi belirtmelisiniz;

• Varışta karşılaştığınız ilk devlet otoritesine  (sınır polisi veya 
sınırdaki devriye polisi) veya Göç Departmanına başvurabilir ve 
uluslararası koruma isteme isteğinizi belirtebilirsiniz;

• Siz ve aile üyeleriniz, Göç Departmanı personeli ile bildirimleri 
üzerine bireysel görüşme(ler) için hazır olmalısınız;

• Tüm görüşmelerin ve görüşme kayıtlarının gizli olduğunu bilmelis-
iniz (sizin tarafınızdan verilen bilgiler hiç kimseyle paylaşılmaya-
caktır, başvurunuz üzerine çalışan Göç Dairesi personeli hariç); 

• İltica prosedürünün tamamında her zaman gerçeği söylemelisiniz 
ve ülkenizden ayrılmanıza neden olan sebepler hakkında müm-
kün olduğunca ayrıntı bilgi vermelisiniz.

BİR SIĞINMACI OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ NELE-
RDİR?

Bir sığınmacı olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:   

• İltica prosedürünün süresi boyunca menşe ülkenize (veya normal 
yaşam yerinize) iade edilmemek;

• Gürcistan makamlarına gecikmeden başvurmanız halinde, uluslar-
arası koruma istemek amacıyla Gürcistan’a düzensiz giriş yapmak-
tan mahkûm edilmeme. Eğer uluslararası koruma başvurunuz red-
dedilirse, bu muafiyet sizin için geçerli değildir;

• İltica başvurunuz kayıt altına alındığında Göç Departmanından 
bir sığınmacı belgesi edinmek ve Adalet Bakanlığı’ndan iltica 
prosedürü süresince geçerli geçici kimlik kartı/ikamet izni edin-
mek;

• İdari prosedür süresinde özel bir konaklama için maddi imkanların 
olmaması durumunda, sığınmacılar için kabul merkezinde kalacak 
yer;

• Yasal olarak istihdam edilmek ya da işyeri sahibi olmak; iltica 
prosedürünün adli aşamasında ücretsiz adli yardım sağlanması;

• Ücretsiz olarak aynı cinsiyetten bir yetkili tarafından görüşme yapıl-
ması ve aynı cinsiyetten bir tercümanın hizmetlerini kullanmak; 

• Gürcistan vatandaşlarıyla aynı şartlarda tıbbi yardım;

Bir sığınmacı olarak, aşağıdaki yükümlülüklere uymanız  
gerekmektedir:

• Gürcistan yasalarına ve düzenlemelerine saygı göstermek;

• İltica işlemleri süresince Gürcistan’dan ayrılmamak; 

• İltica talebinizi desteklemek için mevcut tüm belgeleri sunmak;

• İltica prosedürleri sırasında yetkililerle iş birliği yapmak (fotoğraf 
çekimi, parmak izi alınması, zorunlu kayıt ve gerekirse tıbbi muay-
ene);

• İltica talebi belirtilen tüm koşulların tam olarak belirlenmesi için 
gerçeği söylemek ve Bakanlıkla iş birliği yapmak

• Gürcistan devlet kurumları ile iletişim bilgilerinizi paylaşmak ve 
medeni durumunuz veya iletişim bilgileriniz ile ilgili değişiklikler 
hakkında bilgilendirmek. 

• İltica prosedürünüzün sonunda iltica başvurunuz reddedilirse, Gür-
cistan’da daha uzun kalmak için diğer yasal gerekçeleriniz yoksa Gür-
cistan’dan ayrılmak,

PROFİL GÖRÜŞMESİNE HANGİ DOSYALARI GETİRMELİSİNİZ?

İltica talebinizi destekleyen tüm mevcut yazılı belgeleri Bakanlığa  
getirmelisiniz., mümkün ise:

• Kişisel kimlik belgeleri (pasaport, kimlik kartı, seyahat belgesi);

• Bireysel ve durum belgeleri (doğum ve/veya evlilik ve/veya boşan-
ma belgesi, vesayet belgesi);

• Eğitim belgeleri (sertifikalar, diploma);

• İstihdam belgeleri (sertifika, çalışma kayıtları, çalışma kartı);

• Üyelik kartları (siyasi partiler, sosyal organizasyonlar, sendika kartı);

• Uluslararası koruma başvurunuzla ilgili diğer mevcut belgeler.

1Gürcistan’ın Uluslararası Koruma Kanunu’nun 3 (b) ve 24’üncü maddesine göre, böyle 
bir talebi İçişler Bakanlığı’nın ilgili kurumlarına (sınır polisi veya sınırdaki devriye polisi, 
Göç Departmanı), savcılığa, Adalet Bakanlığı cezaevi  idaresine veya Göç Dairesi Geçici 
Konaklama Merkezine iletebilirsiniz


