
Sorunuz mu var?

  

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne kayıt yaptırdıktan sonra sizden 
istenen sıklıkta imza/bildirim yükümlülüğünüzü yerine 
getirmelisiniz.

İkamet iliniz dışına çıkmak istediğinizde İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü'nden yol izin belgesi almalısınız.

Şu durumlarda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne ve İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü'ne bildirimde bulunmalısınız:
 - Türkiye'de doğan çocuğunuzun doğum kaydı için 30 gün içinde
  - Adres, kimlik ve medeni durumunuzdaki (evlilik veya boşanma) 
değişikliklerinizi 20 iş günü içinde

Ayrıca
- çalışma durumunuza ait güncel bilgileri 30 gün içinde,
- gelirlerinizi, menkul ve gayrimenkullerinizi 20 gün içinde İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü'ne bildirmeniz gerekmektedir.

Türkiye’de bulunduğunuz müddetçe, Türk Ceza Kanunu hükümleri 
de dahil olmak üzere, Türk mevzuatına uymakla yükümlüsünüz.

Kimliğinize dair kanıt teşkil edebilecek unsurları görevlilere 
sunmalı, doğru bilgi vermeli ve bu konularda görevlilerle işbirliği 
yapmalısınız.

Unutmayınız ki bildirim ve diğer yükümlülüklerinize uymamanız 
halinde, kanunun getirdiği diğer yaptırımların yanı sıra 
yararlandığınız bazı hak ve hizmetlerde sınırlandırmaya 
gidilebilir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu yayın “Türkiye’nin Ulusal İltica Sisteminin
Kuvvetlendirilmesi” projesi kapsamında Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü (GİGM) tarafından hazırlanmıştır. Bu proje Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

ve UNHCR tarafından yürütülmektedir. Projenin sözleşme
makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olup, GİGM projenin

temel faydalanıcısıdır.

Bu yayının içeriğinden yalnızca hazırlayan/yazar sorumlu
olup herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini

yansıtmamaktadır.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey.

GEÇ İC İ  KORUMA
ALT INDAK İ  K İŞ İ LER

Hak lar
&
Yükümlü lük ler

HERHANGİ  BİR KONUYLA İLGİL İ  DAHA DETAYLI 

B İLGİ  TALEP EDİYORSANIZ  YA DA BİR SORUNLA 

KARŞILAŞTIYSANIZ : 

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MOBİL 

UYGULAMASINI AKILLI TELEFONUNUZA İNDİREBİLİRSİNİZ. 

ÇEVRİM İÇİ UYGULAMA MAĞAZASINDA "GÖÇ İDARESİ" 

OLARAK ARATIN VE YÜKLEYİN. 

ALO 157 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR 

İLETİŞİM MERKEZİ'Nİ YA DA 444 48 68 NOLU TELEFON 

NUMARASINDAN UNHCR - SGDD DANIŞMA HATTI'NI 

ARAYABİLİRSİNİZ.

TÜRKİYE’NİN ULUSAL 
İLTİCA SİSTEMİNİN 

KUVVETLENDİRİLMESİ



 

Hak ve hizmetlerden faydalanabilmenizin ön koşulu 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne kayıtlı olmanızdır.

EĞ İ T İM TERCÜME

ADL İ  YARD IM

Ş İKAYET
SOSYAL  YARD IMLAR

Size verilecek Geçici Koruma Kimlik Belgesi ve 
üzerinde yer alan 99'la başlayan kimlik no ile hak ve 
hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Tarafınıza verilecek kimlik belgesi ücretsizdir ve ikamet
izni almaksızın Türkiye'de kalışınıza imkan verir.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleriniz için ücretsiz 
olarak tercüman talep etme hakkınız vardır. İşlemleriniz 
sırasında tercümana ihtiyaç duyarsanız, lütfen bu talebinizi 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirin. Talebiniz imkanlar 
dahilinde karşılanacaktır.

Uluslararası koruma prosedürleri ile ilgili veya diğer hukuki 
konularda hukuki danışmanlık alma ve bir avukat tarafından 
temsil edilme hakkına sahipsiniz.

Avukatlık ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılayacak 
maddi imkanlara sahip değilseniz ilinizdeki baroya başvurarak 
adli yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Baro yetkilileri başvurunuzu değerlendirecektir.

Türkiye'de herhangi bir hak ihlali ya da kötü muameleye maruz 
kalmanız halinde, her zaman kolluk kuvvetlerine başvurabilir, 
gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda 
bulunabilirsiniz.

Böyle bir durumda;
  - ALO 155 Polis İmdat Hattı
  - ALO 156 Jandarma İmdat Hattı
  - ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayabilirsiniz

Maddi veya ayni desteğe ihtiyacınız olması halinde, ikamet 
ettiğiniz ildeki
  - Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına,
  - Belediyelere,
  - Türk Kızılayı'na
 - Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sağlanan yardımlara 
başvurabilirsiniz.

Yetkililer bir ihtiyaç değerlendirmesi yaparak başvurunuzu 
inceleyecektir.

Psikososyal destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden 
faydalanmak için ise ilinizde bulunan en yakın Sosyal Hizmet 
Merkezi'ne gidebilirsiniz.

Kayıt tarihinizden itibaren altı ay sonra çalışma izni almak için 
işvereniniz e-devlet üzerinden sizin adınıza başvuruda bulunabilir.

Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak için Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurarak çalışma 
izni muafiyet belgesi temin edebilirsiniz.

Eğer kendi ad ve hesabınıza çalışmak istiyorsanız, Türkiye'de Türk 
Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş ve kayıtlı olan yasal bir 
işletmeniz olmalıdır. İşletmenizi resmi olarak kaydettirdikten 
sonra, kendiniz de çalışma izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Bu kapsamda;
  - Aile Hekimlerine,
  - Göçmen Sağlığı Merkezlerine ve
  - Devlet Hastanelerine doğrudan başvurabilirsiniz.

Bazı özel durumlar hariç sizden tedavi ve ilaç masraflarına ilişkin 
katkı payı ödemeniz beklenmez.

SAĞL IK

ÇAL IŞMA

Kayıt işleminin ardından 30 gün içerisinde Geçici Koruma Kimlik 
Belgenizi almak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmanız 
gerekmektedir. Kayıt aşamasında sadece acil sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Özel bir ihtiyacınız varsa bunu 
kayıt sırasında dile getirmelisiniz.

Türkiye'de refakatinizdeki çocukları okula kaydettirmeniz 
gerekmektedir. Devlet okullarında ilköğretim ve ortaöğretim 
ücretsizdir. Kayıt yaptırmak için İl veya İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne başvurmalısınız. 

Türkiye'de yükseköğretime devam etmek istiyorsanız ilgili 
üniversitelere başvurmanız ve üniversitelerin açtıkları yabancı 
öğrenci sınavlarına girmeniz gereklidir.

Ayrıca bulunduğunuz ildeki
  - Halk Eğitim Merkezi'nin beceri geliştirme ve dil kurslarından,
  - İŞKUR'un mesleki eğitim, işbaşı eğitim ve girişimcilik 
programlarından,
  - Belediyelerin kurslarından ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.


