
İSTANBUL'DA BULUNAN GEÇİCİ KORUMA 
KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER İÇİN

ÖNEMLİ BİLGİLER

Geçici koruma kapsamında İstanbul dışında bir ilde kayıtlıysanız; ancak izinsiz bir şekilde 
İstanbul'da bulunuyorsanız en kısa sürede yetkili makamlara müracaat etmeniz 
gerekmektedir. En geç 30 Ekim’e kadar yetkili makamlara başvurmak zorunda 
olduğunuzu unutmayın.

Türkiye’de kayıt olmamış bir Suriyeliyseniz ve hâlihazırda İstanbul’da ikamet ediyorsanız, 
kayıt işlemleri hakkında bilgi almak için en kısa sürede yetkili makamlara müracaat 
etmeniz gerekmektedir. En geç 30 Ekim’e kadar yetkili makamlara başvurmak 
zorunda olduğunuzu unutmayın. Geçici koruma altında kaydolmak sağlık hizmetleri, 
sosyal yardımlar ve eğitim hizmetleri gibi hak ve hizmetlerden faydalanmanızı sağlayacaktır.  

Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler 
kanunlara ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Valiliklerce uygulanan idari 
gerekliliklere uymakla yükümlüdür. 

Bu yükümlülükler, GİGM tarafından belirlenen ilde, geçici barınma merkezinde veya 
belirli bir yerde ikamet etmeyi ve kayıtlı olunan il dışına seyahat etmek için yol izin 
belgesi alınmasını içerir.



İstanbul Dışındaki İllerde Kayıtlı Olan Suriyeliler

İstanbul dışındaki bir ilde kayıtlıysanız; 

Kayıtlı olduğunuz ile seyahat edebilmeniz için gerekli yol izin belgenizi 
Sultanbeyli’deki İl Göç İdaresi Müdürlüğünden (İGİM) ve mobil kayıt 
merkezlerinden alabilirsiniz. 

Yol izin belgenizi aldıktan sonra 1 hasta içinde kayıtlı olduğunuz ile dönmeniz ve 
kayıt olduğunuz ildeki İGİM’e müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kayıtlı Olmayan Suriyeliler

Kayıtlı değilseniz;

Sultanbeyli’deki İGİM ile mobil kayıt merkezlerine müracaat etmeniz 
gerekmektedir. Bu merkezlerde parmak iziniz alındıktan sonra kayıt olacağınız ile 
yönlendirmeniz yapılacaktır. 

Belirlenen ile seyahat edebilmeniz için bir belge düzenlenecektir. Bu belgeyi 
aldıktan sonra 1 hasta içinde kayıt olacağınız ile gitmeniz ve ilgili ildeki İGİM’e 
müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kayıt işlemlerinizin yapılmasına müteakip adınıza Kayıt Belgesi düzenlenecek olup 
kayıt tarihinizden itibaren 30 gün sonra İGİM'e başvurmanız halinde adınıza 
düzenlenen Geçici Koruma Kimlik Belgesi size teslim edilecektir.

! Önemli Not !
İstanbul'da çalışma izni alanlar ile İstanbul’da üniversite eğitimine devam 
edenlerin durumlarını Sultanbeyli’deki İGİM’e veya mobil kayıt merkezlerine 
bildirmeleri önemle rica olunur. 

Türkiye’deki kanunlara ve idari gerekliliklere uymak zorunda olduğunuzu tekrar 
hatırlatmak isteriz. Bu yükümlülüklere uymayanlar hakkında yaptırım 
uygulanacaktır.

Geçerli bir geçici koruma kimlik belgeniz/kayıt belgeniz varsa, bu belgeyi 
daima yanınızda taşımayı unutmayın! 

!
!

Daha fazla bilgi almak için 
Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) Alo 157 Hattı’nı arayabilirsiniz.

!


