
Valiliğe Başvuru Kayıt randevunuza gidiniz Kayıt sonrası işlemleri takip ediniz

• Size ve her aile üyenize “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi 
Kayıt Belgesi” ücretsiz olarak düzenlenecektir. Bu belgenin 
geçerlilik süresi üzerinde belirtilmektedir. Bu süre bitmeden, süre 
uzatımı yaptırmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmanız 
gerekmektedir.

• Mülakatınızın tarihi ve saati size bildirilecektir. 

• Kayıt prosedürlerini takiben 20 gün içerisinde adresinizi İl Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne kayıt ettiriniz. İlgili kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından sizinle ilgili hususlarda yapılacak 
bildirimler, kayıtlı adresinize yapılacaktır.    

• Sizden düzenli olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirim 
yapmanız ve imza vermeniz istenecektir. Bildirim 
yükümlülüğünü hangi sıklıkla yerine getirmeniz gerektiği size 
kayıt görevlileri tarafından bildirilecektir. Bu görevi yerine 
getirmemeniz durumunda dosyanız kapanabilecek ve hakkınızda 
sınır dışı edilme kararı alınabilecektir.

Mülakatınıza gidiniz

• Ülkenizden ayrılmanıza neden olan sebeplerinizi ayrıntıları ile 
anlatınız ve her zaman doğruyu söyleyiniz.

• Bir avukat tarafından temsil ediliyorsanız, yazılı talebiniz 
durumunda kendisi de mülakatınızda hazır bulunabilecektir. 

• Tercüman ile iletişimde sıkıntı yaşarsanız bunu farkettiğiniz anda 
mülakatı yapan görevliye bildiriniz.  

• Gizlilik ilkesine riayet edilmelidir. Bu ilke, verdiğiniz bilgilerinizin 
üçüncü kişilerle ve gerekirse aile üyelerinizle paylaşılmaması 
anlamına gelir. Aile üyeleriniz ancak sizin muvafakatiniz olursa 
mülakatınızda bulunabilir. 

• Görevli kişi mülakat sırasında beyanınızı bir forma kaydedecektir. 
Görevliler aynı zamanda mülakatı sesli ve görsel olarak 
kaydedebilecektir. 

• Mülakatın sonunda formdaki bilgiler size geri okunacaktır. 
Düzeltme yapmak isterseniz ya da eklemek istediğiniz bir konu 
olursa bu aşamada bunu belirtiniz. 

!!
Vereceğiniz her bilgi gizli tutulacak ve 

üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Bu 
kişilere gerektiğinde aile üyeleriniz de 

dahildir.

Kişisel bilgilerinizde (adres, kimlik, medeni 
durum, çalışma, vb.) bir değişiklik olması 

durumunda lütfen güncel bilgilerinizi İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü’ne bildiriniz.

• Lütfen Türkiye’ye gelişinizden sonra mümkün olan en kısa sürede 
Valilikler bünyesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bireysel 
olarak başvuruda bulunun.

• Ülkenizden ayrılmanıza neden olan sebepleri yazılı olarak 
bildirmeniz istenecektir.  

• Elinizdeki başvurunuza ilişkin bütün belgeleri sunabilirsiniz.

• Her bir aile üyesinin bireysel olarak başvuruda bulunma hakkı 
vardır. Yazılı muvafakatinizin bulunması durumunda aile 
üyeleriniz sizin adınıza başvuruda bulunabilir. Prosedürlerin ileri 
safhalarında ayrı başvuru yapmanız durumunda, yeni ve farklı bir 
beyanda bulunmazsanız, başvurunuzun önceki muvafakatiniz 
dayanak gösterilerek, “kabul edilemez başvuru” sayılabileceğini 
bilmelisiniz.  

• Sizin veya aile üyelerinizin herhangi bir acil sağlık sorunu veya 
engeli veya özel ihtiyacı olması durumunda, lütfen kayıt işlemlerinizi 
yapan görevliye bilgi veriniz. 

• Başvurunuzu yaptığınız sırada size İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
görevlileri tarafından Türkiye’de uymanız gereken yükümlülükleriniz 
ile hak ve hizmetlere erişiminiz hakkında bir bilgi broşürü 
verilecektir.  

• Kayıt yaptırmakta olduğunuz ilden başka bir ilde ikamet etmek 
istemeniz durumunda, talebinizi içeren dilekçenizi gerekçeleri ile 
birlikte kayıt görevlisine veriniz. Bu talebiniz İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü görevlileri tarafından değerlendirilecektir.  

• Uluslararası koruma başvurunuzun alınmasının ardından, 
anladığınız dilde “Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerine Tebliğ 
Edilecek Hususlar” adlı belge kayıt görevlisi tarafından size 
verilecektir.

• Sizin ve ailenizin her üyesi için ayrı bir kayıt formu doldurulacaktır.

• İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri, sizin ve aile üyelerinizin parmak 
izlerini ve fotoğraflarını alacaktır. 7 yaş altı çocukların parmak izi 
kaydı alınmamaktadır. 

• Kayıt sırasında size ülkenizden ayrılmanıza neden olan sebepleriniz 
hakkında sorular sorulacaktır.

• Beraberinizde getirmiş olabileceğiniz ilgili belgeleri sunmanız 
istenecektir. Bu belgelerin kopyaları alınacak ve asılları size geri 
verilecektir.  

• Kayıt sırasında vereceğiniz bilgiler size geri okunacaktır. Eksik veya 
yanlış bilgi olması durumunda lütfen bunu kayıt aşamasında 
bildiriniz.  

• Kayıt formunu imzalamanız istenecek ve bu formun bir nüshası 
tarafınıza verilecektir.

• Tercümanlık hizmetleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri 
tarafından sağlanacaktır. 

• Kayıt işlemleri sırasında görevli ve tercümanın hemcinsiniz olması 
sizi daha rahat hissettirecek ise, lütfen bunu İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü görevlilerine, size sorulmasa dahi bildiriniz. 

!! !!
 Bütün aşamalarda doğruları söylemeli ve İl 
Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri ile işbirliği 

yapmalısınız. 
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Uluslararası Koruma başvurunuz reddedilirse ne 
olur?

• Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu’na 10 gün içinde 
yazılı itirazınızı yapabilirsiniz. 

• Ayrıca, İdare Mahkemesi’ne 30 gün içinde dava açabilirsiniz. Bazı 
durumlarda, size tebliğ olunacak kararda bildirileceği gibi, dava 
açma süresi 15 gün olabillir. 

• Davanız hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine bilgi 
vermelisiniz. Bu durum, başvurunuz hakkında verilecek nihai 
karara kadar sınır dışı sürecinin başlatılmasını durduracaktır. 

• Dava süreciniz boyunca bir avukat tarafından temsil edilme hakkına 
sahipsiniz. Bunu karşılayacak maddi imkanlara sahip olmamanız 
durumunda bulunduğunuz ildeki baroya başvurarak adli yardım 
talebinde bulunabilirsiniz. 

• İtiraz ve dava süreci devam ederken Türkiye’de kalışınıza izin 
verilecektir.
 

Aşağıdaki durumlarda başvurunuzun geri 
çekilmesine  ve değerlendirmenizin askıya 
alınmasına karar verilebilir:

Geri çekilmiş sayılma konusundaki itirazınızı Uluslararası Koruma 
Değerlendirme Komisyonu’na 10 gün içinde yapabilirsiniz.  Ayrıca 
İdare Mahkemesi’ne de 30 gün içinde dava açabilirsiniz.  

Hakkınızdaki verilecek olan geri çekilmiş sayılma kararına ilişkin 
tebliğ İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne kaydettirmiş 
olduğunuz adrese yapılacaktır. Bu tebligatı bizzat almasanız da 
tebliğ olunmuş sayılacaksınız. 

TÜRKİYE’DE ULUSAL MÜLTECİ 
STATÜSÜ BELİRLEME 
USULLERİ

ULUSLARARASI KORUMA 
BAŞVURUSUNDA BULUNMAK 
İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 Mülakat sonrası usulleri takip ediniz

 

!

!!

Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulun-
manız size bir dizi hizmet ve desteğe erişim olanağı 

sağlar.

Lütfen Türkiye’ye gelişinizden sonra mümkün olan en 
kısa sürede İl Göç İdaresi Müdürlüklerine kişisel 

olarak başvurunuz.

İtiraz ve dava açma sürelerini kaçırmanızın 
sınır dışı kararı ile sonuçlanacağını 

unutmayınız.
!

• Mülakatınızın tamamlanmasının ardından, size ve her aile 
üyenize “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” 
ücretsiz olarak düzenlenecektir. Bu belgenin geçerlilik süresi 
üzerinde belirtilmektedir. Bu süre bitmeden, süre uzatımı 
yaptırmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmanız 
gerekmektedir.

• Mülakatınızdan sonra 6 ay içinde dosyanız hakkında bir karar 
verilebilir. Bu sürenin uzaması durumunda size, İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü tarafından bildirim yapılacaktır.

• Uluslararası koruma ihtiyacında olduğunuz değerlendirilirse size 
“mülteci”, “şartlı mülteci” veya “ikincil koruma” statüsü 
verilecektir. 

• Başvurunuzu geri çektiğinizi yazılı olarak beyan ederseniz,
• Mülakatınıza mazeretsiz olarak üç defa üst üste gelmezseniz,
• Bildirim yükümlülüğünüzü mazeretsiz olarak üç defa üst üste yerine 

getirmezseniz,
• İdari gözetim altında tutulduğunuz yerden izinsiz ayrılırsanız,
• Sizin için belirlenen ikamet iline 15 gün içinde gitmezseniz,
• İkamet ettiğiniz ilden izinsiz olarak ayrılırsanız,
• Kişisel verilerinizin alınmasına karşı çıkarsanız,
• Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerinize uymazsanız.
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 !!! ÖNEMLİ  !!!

Daha fazla bilgi için GİGM “YİMER” 
çağrı merkezini arayınız 

Bu yayın “Türkiye’nin Ulusal İltica Sisteminin 
Kuvvetlendirilmesi” projesi kapsamında Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu proje Avrupa Birliği 

ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ve 
UNHCR tarafından yürütülmektedir. Projenin sözleşme 

makamı MFİB olup GİGM projenin temel faydalanıcısıdır. 

Bu yayının içeriğinden yalnızca hazırlayan/yazar sorumlu 
olup herhangi bir şekilde 

Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve
İl Göç İdaresi Müdürlüğü (İGİM)’nün tüm

hizmetleri ücretsizdir.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

TÜRKİYE’NİN ULUSAL İLTİCA SİSTEMİNİN 
KUVVETLENDİRİLMESİ PROJESİ


