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       Faaliyetimizde, 

•	 Mülkiyet	Edinme	Sistemi:		Yabancıların	Türkiye’den	gayrimenkul	alım-satım	işlemlerinde	uygulanan	süreç	konularında,																																										

•	 Sağlık	Hizmetlerine	Erişim:	Sağlık	hizmetlerine	erişim,	doktorların	ve	hastanelerin	verdiği	hizmetler	konularında,	

•	 Genel	Hukuk	Sistemi:	Mahkemelere	başvuru,	belediye,	kaymakamlık	(yerel	yönetim/merkezi	yönetim)	konularında,

•	 e-Vize:	e-vize	işlemleri	nasıl	yapılacak,	e-vize	sisteminin	özellikleri	nelerdir	sorularının	cevapları	konularında,

•	 Yeni	Göç	Sistemi:	Yürürlüğe	girecek	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’nun	öngördüğü	yeni	göç	sistemi,	ikamet	
izinleri	konularında,

•	 Uyum	Faaliyetleri:	Uyum	faaliyetlerinin	içeriği,	faaliyetlere	katılım,	işbirliği,	Göç	İdaresi’nin	yabancılarla	ilgili	fonksiyonları	
konularında	bilgilendirmeler		yaptık.

Didim, Bodrum ve Marmaris İlçelerinde
3 gün süren Uyum Faaliyeti gerçekleştirdik.



DİDİM
Didim	Ticaret	Odası	Toplantı	Salonu’nda	düzenlenen	toplantıya	İlçe	Kaymakamı	Ersin	Emiroğlu,	

İngiltere’nin	İzmir	Konsolosu	William	Buttigieg,	Aydın	İl	Göç	Müdürü	Necati	Doru,	Aydın	İl	Afet	ve	
Acil	Durum	Müdürü	Recep	Coşkun,	Aydın	Tapu	Sicil	Müdür	Yardımcısı	Cemile	Cabadağ,	Didim	Devlet	
Hastanesi	Başhekimi	Fatma	Aydoğan,	Aydın	Barosu,	Aydın	İl	ve	Halk	Sağlığı	Müdürlüğü	yetkilileri	ile	

Didim’de	yaşayan	İngilizlerden	oluşan	yaklaşık	75	yabancı		katıldı



Aydın	Barosu’ndan	Av.	İhsan	Aktemur,	Türkiye’nin	genel	hukuk	sistemini;	Anayasa’da	yabancılarla	ilgili	hükümleri	ve	yargı	bağım-
sızlığı	ilkesini	kısaca	anlattıktan	sonra	alttaki	başlıklar	üzerine	bir	sunum	yaptı.	Bunlar;

•	 Konusuna	göre	dava	açılabilecek	mahkeme	çeşitleri	ve	görevleri

•	 Dava	açma	usulleri	ve	harçlar

•	 	Dava	açmadan	bilinmesi	gereken	hususlar

•	 	Dava	maliyeti	(avukatlık	ücreti,	dava	harcı	vb.)

•	 	Temyiz	usulü	

•	 	Avukat	tutma	ve	adli	yardım	

Genel Hukuk Bilgileri Sunumu





Soru	1.	Kanunları	en	güncel	değişiklikleriyle	bulabileceğimiz	İngilizce	bir	web	sitesi	var	mıdır?	

Soru	2.	Baro’ya	nasıl	ulaşabiliriz;	telefon,	adres	gibi	iletişim	bilgilerini	öğrenebilir	miyiz?

Soru	3.	Yabancılara	ücretsiz	adli	yardım	koşulları	nelerdir?	(Adli	yardım	talebi	durumunda	başvuranın	adına	tapu	bulun-
maması,	banka	hesabında	para	bulunmaması	koşulları	var	ancak	bunlar	bizim	ikamet	şartını	yerine	getiremediğimiz	
anlamına	geliyor,	burada	bir	çelişki	olmuyor	mu?)

Soru	4.	Avukatların	aldıkları	en	düşük	ve	en	yüksek	olmak	üzere	taban/tavan	ücretleri	var	mıdır?	Varsa	bu	bilgiyi	
nerede	bulabiliriz?	Bu	bilgi	herhangi	bir	yerde	yayınlanıyor	mu?

Soru	5.	Dava	açma	ücretlerini	bulabileceğimiz	bir	kaynak	var	mıdır?

Soru	6.	Avukatlık	ücretini	karşılamaya	yönelik	“No	win-no	fee”	olarak	İngiltere’de	uygulanan	bir	sisteminiz	var	mı?	
(Özellikle	tapu,	mülk	davalarında	elimizdeki	herşeyi	harcamış	oluyoruz	ve	avukat	ücreti	ödemekte	zorlanıyoruz,	avuka-
tın	davayı	kazandıktan	sonra	ücret	alması	gibi	bir	sistem	var	mı?)

Soru	7.	Kira	kontratlarını	nasıl	yapabiliriz,	noterin	rolü	nedir?

Genel Hukuk Sunumu Soruları





Aydın	Tapu	Müdürlüğü,	Md.	Yrd.	Cemile	CABADAĞ,	2644	sayılı	Tapu	Kanunu	göre	yabancıların	mülk	edinme	koşullarını	ve	kısıtla-
maları	açıkladı.		Müdürlükleri	tarafından	hazırlanan	Yabancılar	için	Taşınmaz	Edinme	Rehberi’nin	ilgili	kısımlarını	anlattı.	Ayrıntılı	
oalrak	ise,	yabancıların	tapu	almalarıyla	ilgili	izleyecekleri	yolu	anlattı.	(	online	randevu	sistemi,	istenen	belgeler,	mali	yükü	vb.)	
Mülkün	askeri	bölgeye	girip	girmediğyle	ilgili	kontrol	ve	izin	için	izlenecek	yol	da	anlatıldı.	Uzman	ve	güvenilir	aracı	firmalarla	
çalışılması	gerektiğinin	altı	çizildi.	Tapu	almak	için	ikamet	izni	şartının	olmadığı,	taraflar	arasında	anlaşmazlık	çıktığında	davanın	
mülkün	bulunduğu	yerde	açılması	gerektiği	belirtildi.

Soru	1.	Sit/tarihi	alanlarında	mülk	edinilebilir	mi?

Soru	2.		Mülkün	askeri	bölgeye	girip	girmediğiyle	ilgili	“askeri	izin”	aldıktan	sonra	iznin	geçerliliğinin	12/24	ay	sınırı	var	mıdır?

Soru	3.	Askeri	izin	almayla	ilgili	sistemde	değişiklik	var	mıdır?	(2013/14	tarihli	genelge	değişikliği)	

Soru	4.	Didim’de	kaç	tane	askeri	bölge	var?

Soru	5.	Didim	Tapu	Müdürlüğü’nden	yeknesak	bilgi	alamıyoruz,	ofisinizdeki	herkes	aynı	bilgiye	sahip	mi?	Kurumunuzdan	yabancı	
dilde	bilgi	edinme	mümkün	mü?

Not: Her bir tapu  için askeri izin alınması prosedürüne ilişkin çok fazla eleştiri olduğu, bunun için 2013 tarihli bir değişiklik yapıldığı, Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında 5.5.2011 tarihinde imzalanan memoranduma göre de ileride kolaylaştırmalar 
olabileceği belirtildi.

Mülkiyet Edinme Sunumu





Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Md. Yrd. Uzm. Dr. Nermin EROL sağlık kurumları çeşitleri, hastane, doktor sayılarına ilişkin detaylı istatistikleri, 
hastene öncesi acil sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmeti ve uluslararası hasta destek birimi hakkında bilgi verdi.

Soru 1. Didim’in devlet hastanesi yatak kapasitesinde artırma olacağını duyduk, doğru mudur? (50’den 150’ye)

Soru 2. Üniversite ve devlet hastaneleri arasında kalite olarak fark var mıdır? Üniversite araştırma hastaneleri daha mı iyi?

Soru 3. Devlet hastanelerinde doktor muayane ücreti ikamet izni olan yabancılar için ne kadardır? Bir çoğumuzdan ikamet izni olmasına 
rağmen 15 TL yerine 80 TL alınıyor, bunun nedeni nedir, nereye şikayet edebiliriz?

Soru 4. Devlet hastanelerinde medikal hizmet dışında ( hemşireler Türkiye’de sadece medikal hizmet veriyor) küçük hizmetleri veren, ara işleri 
yapan, ihtiyaçları karşılayan görevliler bulunuyor mu? 

Sağlık Sistemi Sunumu

e-Vize Sunumu
Dışişleri Bakanlığı e-vize masası yetkilileri e-vize sistemini tanıttı. E-vize sisteminin başlatılmasıyla birlikte sınırlarda verilen vizelerde %30 
bir azalma olduğu belirtildi. Ayrıca e-Vizeyle ilgili www.evisa.gov.tr ve vizeyle ilgili www.mfa.gov.tr > http://www.mfa.gov.tr/visa-informa-
tion-for-foreigners.en.mfa adreslerinden daha detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.

Soru 1. Sınır kapılarında alınan ‘kaşe-bandrol vize ile e-vize harçları(ücretleri) arasında bir fark var mıdır?

Soru 2. Havayolu şirketleri e-vize konusunda bilgilendirme yapıyorlar mı?





Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve yeni Göç Yönetimi Sistemi Sunumu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı, Atay Uslu yeni göç sisteminin ana hatlarını açıkladı ve yeni sistemde yabancı-
ların ihtiyaç ve problemlerine cevap verecek tek bir oteritenin kurulmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizdi. Özellikle yeni sistemdeki 
ikamet konusuna değindi ve katılımcılardan gelecek soruların kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Soru 1. Uzun dönem ikamet izni için istenen geçerli sağlık sigortasının 65 yaşın üzerindeki kişiler için alınması çok zor oluyor, bu şartı mutlaka 
yerine getirmeli miyiz?

Soru 2. Buradaki mülklerimizle ilgili vasiyet konusunda sorunlar yaşıyoruz, Türkiye’de yabancılarla ilgili miras düzenlemeleri nasıl yürütül-
mektedir? Kolaylaştırılabilir mi?

Soru 3. Uzun dönem ikamet izni olanlar çalışma izni almadan çalışabilecek mi?

Soru 4. 5 yıldır ikamet izniyle kalan biri 8 yıla kadar ikamet iznini birer yıllık mı yenileyebilecek?

Soru 5. İkamet izni başvurusu artık ülke içinden olmayacak mı?

Soru 6. Cenazelerin hastaneden çıkarma işlemleri nasıl oluyor? Bizim için vakit alan zorlu bir süreç olabiliyor.

Yeni Göç Sistemi Sunumu



BODRUM
Nurol	Kültür	Merkezi’nde	düzenlenen	‘Ülkemizde	İkamet	Eden	İngiltere	Uyruklu	Vatandaşların	Uyum	
Faaliyetleri’	konulu	toplantıya,	Muğla	Vali	Yardımcısı	Salih	Gürhan,	Bodrum	Kaymakamı	Dr.Mehmet	
Gödekmerdan,	Menteşe	Kaymakamı	Zeki	Arslan,		İl	Göç	İdaresi	Müdürü	Hasan	Özdemir,	İngiltere	

Bodrum	Konsolosluğu	Pro	Konsül	Deniz	Korkmaz	ve	Bodrum’da	ikamet	eden	100’den	fazla	yabancı	
uyruklu	vatandaşlar	katıldı.		Toplantı	sonrasında	Bodrum	kaymakamını	makamında	ziyaret	ederek,		yeni	

göç	sistemi	konusunda	karşılıklı	görüş	alış	verişinde	bulunduk.	



Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve yeni Göç Yönetimi Sistemi Sunumu

Göç	İdaresi	Genel	Müdürlüğü,	Uyum	ve	İletişim	Dairesi	Başkanı,	Atay	Uslu	yeni	göç	sisteminin	ana	hatlarını	açıkladı	ve	yeni	
sistemde	yabancıların	ihtiyaç	ve	problemlerine	cevap	verecek	tek	bir	oteritenin	kurulmasının	memnuniyet	verici	olduğunun	altını	
çizdi.	Kurumun,	81	ilde	teşkilatlanılacağını	belirtti.	Özellikle	ikamet	konusuna	değindi	ve	katılımcılardan	gelecek	soruların	kendi-
leri	için	çok	önemli	olduğunu	vurguladı.

Yeni Göç Sistemi Sunumu





•	 Soru	1.	İkametimde	şu	an	60	günüm	kaldı	ve	uzatamıyorum.	Çalışma	iznine	başvurmam	için	altı	aylık	ikamet	izni	almam	
gerekiyor.	11	Nisan’dan	sonra	başvurduğumda	altı	aylık	ikamet	izni	alabilecek	miyim?

•	 Soru	2.	7	yıldır	Türkiye’de	yaşıyorum,	çalışma	iznine	geçersem	uzun	dönem	ikamet	iznine	geçiş	hakkımı	kaybedecek	miyim?

•	 Soru	3.	Uzun	dönem	ikamet	izni	sahibi	olduğumda	banka	hesabı	açtırıp,	kredi	kartı	sahibi	olabilecek	miyim	ve	mortgage	ve	
kredi	çekebilecek	miyim?

•	 Soru	4.	İkamet	izni	kesintisi	hesaplanırken	mevcut	ikamet	izni	süresine	mi	fiili	kalışa	mı	bakılacak?

•	 Soru	5.	Ülke	dışında	kalma	nasıl	hesaplanacak?

•	 Soru	6.	Sağlıkla	ilgili	zorunlu	ülke	dışında	kalışları	belgelemek	durumunda	mı	olacağım?

•	 Soru	7.	Son	5	yıldır	yılın	üç	ayını	çalışmak	için	İngiltere’de	geçiriyorum,	çünkü	burada	çalışamıyorum,	buna	göre	son	5	yılda	1	
yılı	yurtdışında	geçirmiş	oluyorum,	uzun	dönem	ikamet	iznine	başvuru	hakkım	olmuyor	mu?

•	 Soru	8.	Uzun	dönem	ikamet	iznine	sahip	olursam	çalışabilecek	miyim?	Mülk	edinme	hakkı	vatandaşlarla	aynı	olacak	mı?

•	 Soru	9.	Uzun	dönem	ikamet	iznim	olursam	aracıma	yabancı	plaka	takma	zorunluluğum	ortadan	kalkacak	mı?

•	 Soru	10.	Son	7	yıldır	ikamet	izniyle	Türkiye’de	kalıp,	Aralık	ayında	30	gün	ikametsiz	ülke	dışında	kaldım,	bir	yılın	sonunda	
uzun	dönem	ikamet	iznine	başvurabilecek	miyim,	yoksa	bu	ikametle	kesintisiz	kalış	şartına	bir	engel	mi?

•	 Soru	11.	Uzun	dönem	ikamet	izni	aldığımda	SGK	primini	daha	fazla	ödemeye	devam	edeek	miyim?





Muğla Barosu’ndan Av. Av. İbrahim Erbil AKAN mahkeme çeşitleri ve görevlerini, dava açma, itiraz ve dilekçe verme usüllerini ve 
avukatlık hizmetlerini anlattı. Ayrıca, polis merkezi ve janadarmaya  ya da çalışma saatlerinde Savcılığa şikayette bulunmayı ve 
soruşturmanın nasıl takip edileceğini açıkladı.

Soru 1. Vasiyetnamelerin onaylanması için noterden tasdik edilmesi mi gerekiyor? Veraset ilanı, Türkiye’de dava açılması gerekliliği, 
vasiyetnamenin onaylanması çok karmaşık süreçler, miras hukuku konusunda bilgi verebilir misiniz?

Soru 2. Yargıtay’dan sonra AİHM’e gidiyorduk, yabancılar da önce Anayasa Mahkemesi’ne mi başvuracak?

Genel Hukuk Bilgileri Sunumu

Sağlık Sistemi Sunumu
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden Dr.Ali Bayram MÜLAYİM, genel üç basamaklı sağlık sitemini,  ildeki sağlık kurumları çeşitlerini, 
hastane, doktor sayılarına ilişkin detaylı istatistikleri, evde sağlık hizmeti ve uluslararası hasta destek birimi hakkında bilgi verdi.

Soru 1. Acil bir durumda 112’yi mi uluslararası hasta destek birimini (4444728)  mi aramalıyız?

Soru 2. 112 Acil Yardım Hattı’nda operatörler İngilizce biliyor mu? Hangi dilde konuştuğumuzu anlayabiliyor mu?

Soru 3. Yabancılardan evde bakım hizmetlerinden yararlanan var mı, varsa koşulları neler? SGKsız olabiliyor mu?

Soru 4. Evde bakım hizmeti ücretini kim ödüyor?

Soru 5. Acil sağlık hizmetinden herkes yararlanabiliyor mu?

Soru 6.Ambulans çağırdığımda devlet hastanesi ya da özel hastaneye götürüleceğime nasıl karar veriliyor? Aradığımda hepsi ne tür 
sağlık sigortam olduğunu  soruyor.





Bodrum Tapu Müdürlüğü , Tapu Müdür Yar. İbrahim Küçük tapu için gerekli belge ve prosedürleri açıkladı ve bu işlemlerde yabancılar 
ve TC.vatandaşları arasındaki farkları belirtti. Bizzat müracaatın önemine değindi. Soruların doğrudan kendilerine yöneltilebileceğini 
vurguladı. 2013 10.ayından itibaren  geçerli olmak üzere, bir sitenin dairesi 5.5.2011 tarihinden önce bir yabancı tarafından alınmış 
ise aynı sitede yabancı tarafından yapılan satın almada tekrar askeri izne ihtiyaç olmayacağı değişikliği anlatıldı. ( 2013/14 sayılı 
genelge)

Soru 1. Ege Ordu Komutanlığı’ndan alınan askeri izin ne kadar sürüyor?

Soru 2. Araziyi uzun vadeli yatırım için alamıyor muyuz? ( projenin yapımı için 2 yıllık süre şartı)

Soru 3. Yabancılar köy arazisinden mülk alabiliyorlar mı? 

Mülkiyet Edinme Sunumu

e-Vize Sunumu
Dışişleri Bakanlığı e-vize masası yetkilileri e-vize sistemini tanıttı. E-vize sisteminin başlatılmasıyla birlikte sınırlarda verilen vize-
lerde %30 bir azalma olduğu belirtildi. Ayrıca vizeyle ilgili daha detaylı bilgiyi www.mfa.gov.tr  adresinden alabilecekleri belirtildi.

Soru 1. E-vize koşulları nelerdir?

Soru 2. Havayolu şirketleri e-vize konusunda bilgilendirme yapıyorlar mı?

Soru 3. 11 Nisan’dan sonra bandrol kaşe vize devam edecek mi?



MARMARİS
Toplantı	öncesi		Muğla		Valisi	Mustafa	Hakan	Güvençer’e	ziyarette	bulunduk.	Yeni	göç	sistemi	ve	YUKK	kanunu,	Göç	

idaresinin	çalışmaları,	Uyum	Faaliyetleri	konusunda	bilgi	sunduk.	Ziyaretin	ardından	Marmaris	İlçesine	geçtik.

Bir	otelde	düzenlenen	toplantıya		Muğla	Vali	Yardımcısı	Salih	Gürhan,	Marmaris	Kaymakamı	Ali	Galip	SARAL,		Ortaca	
Kaymakamı	Hüseyin	YILMAZ,		Seydikemer	Kaymakamı	Muammer	Köken,		Datça	Kaymakamı	Hamdi	ÜNCÜ,	Köyceğiz	
Kaymakamı	Gürkan	Demirkale	,		İl	Göç	İdaresi	Müdürü	Hasan	Özdemir,	İngiltere	Bodrum	Konsolosluğu	Pro	Konsül	

Deniz	Korkmaz	ve		Marmaris’te	ikamet	eden	200’e	yakın		yabancı	uyruklu	vatandaşlar	katıldı.



Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve yeni Göç Yönetimi Sistemi Sunumu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı, Atay Uslu yeni göç sisteminin ana hatlarını açıkladı ve 
yeni sistemde yabancıların ihtiyaç ve problemlerine daha etkin cevap verecek tek bir otoritenin kurulmasının memnuniyet 
verici olduğunun altını çizdi. Kurumun, 81 ilde teşkilatlanılacağını belirtti. Özellikle ikamet konusuna değindi ve katılım-
cılardan gelecek soruların kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yeni Göç Sistemi Sunumu

MARMARİS





Soru 1. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ofisleri nerede olacak?

Soru 2. Şu an 3 yıllık ikamet izni alabiliyorum, birer yıllık ikamet izinleri  size daha fazla iş yükü, bürokrasi getirmeyecek mi?

Soru 3. Uzun dönem ikamet izni sahibi olduktan sonra istediğim kadar ülke dışında kalabilir miyim? İkamette kesinti söz konusu 
olacak mı?

Soru 4. İkamet izni harçları ne olacak?

Soru 5. Vizeler sınırda verilmeye devam edecek mi?

Soru 6. İkamet izni çeştileri neler?

Soru 7. Uzun dönem ikamet izni almak için koşul olan kesintisiz ikamet tam olarak nasıl hesaplanıyor?

Soru 8. Altı yıldır yat turizmiyle ülke dışında kalıyorum, sürekli ikamet ettiğim bir ülke yok, yurtdışından ikamet izni başvurusunu 
nasıl yapacağım?

Soru 9. Konsolosluktan ikamet izni başvursu çok zor oluyor, çok fazla beklemek gerekiyor, bununla ilgili bir kolaylık öngörüyor 
musunuz?

Soru 10. Online ikamet izni alma sistemi ne zaman başlayacak?

Soru 11. 10 yıldır Türkiye’de ikamet izniyle kalıyorum ve bir iş yeri açmak istiyorum,  belediye ve ÇSGB birbirlerine yönlendiriyor, önce 
işyeri ruhsatı mı  yoksa çalışma izni mi alacağım belirli değil, bu nasıl çözülür?





Muğla Barosu’ndan Av. Kadir YILDIRIM konu hakkında genel bir sunum yapmaktan ziyade eski ve yeni sistemi karşılaştırmalı anlatıp, 
yeni sistemde görülebilecek olası sorunlara değindi.

Soru 1. Yabancı plakalı arabayı sadece kendim kullanabiliyorum, yardımcım/bir ikinci kişi bu arabıyı kullanamıyor, bu sorunu Anka-
ra’ya iletebilir misiniz?

Soru 2.Burada yaşayıp vefat eden bir yabancının ortak banka hesabının devri/vasiyet konusunda problem oluyor? Bu nasıl aşılabilir, 
ortak hesabın kullanılmasında özellikle bankalar sorun çıkarıyor.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden Dr.Ali Bayram MÜLAYİM, genel üç basamaklı sağlık sitemini,  ildeki sağlık kurumları çeşitlerini, 
hastane, doktor sayılarına ilişkin detaylı istatistikleri, evde sağlık hizmeti ve uluslararası hasta destek birimi hakkında bilgi verdi.

Soru 1. Acil durumda 112’yi mi 179’umu aramalıyız? (179-Marmariste turistlere yönelik telefon hattı)

Soru 2. 65 yaş üzeriyim ve İngiltere’den emekli maaşı alıyorum, 40 yıldır özel sağlık sigortam vardı ancak SGK’ya katılıp bunu kestim 
ancak şimdi 65 yaş üzerinde olduğum için özel sağlık sigortasına  dönemiyorum, bu duruma nasıl bir çözüm getirilebilir?

Genel Hukuk Bilgileri Sunumu

Sağlık Sistemi Sunumu





Marmaris Tapu Müdürlüğü, Tapu Müdürü Hakan Köksal  tapu için gerekli belge ve prosedürleri açıkladı. Bizzat müraacatın önemine 
değindi. Soruların doğrudan kendilerine yöneltilebilceğini vurguladı. 2013 10.ayından itibaren  geçerli olmak üzere, bir sitesnin 
dairesi 5.5.2011 tarihinden önce bir yabancı tarafından alınmış ise aynı sitede yabancı tarafından yapılan satın almada tekrar askeri 
izne ihtiyaç olmayacağı değişikliği anlatıldı. ( 2013/14 sayılı genelge)

Soru 1. Zaten halihazırda yabancıların mülk edinmesi kısıtlanan askeri bölgeler belli değil mi? Her defasında neden bu izin alnıyor?

Soru 2. Mülk edindiğimiz yer Marmaris’in bir köyüyse nereye başvuracağız?

Dışişleri Bakanlığı e-vize masası yetkilileri e-vize sistemini tanıttı. E-vize sisteminin başlatılımasıyla birlikte sınırlarda verilen vize-
lerde %30 bir azalma olduğu belirtildi. Ayrıca vizeyle ilgili daha detaylı bilgiyi www.mfa.gov.tr  adresinden alabilecekleri belirtildi.

Soru 1. Havayolu şirketleri e-vize konusunda bilgilendirme yapıyorlar mı?

Soru 2. 11 Nisan’dan sonra kaşe vize devam edecek mi?

Mülkiyet Edinme Sunumu

e-Vize Sunumu





Göç	İdaresi	Genel	Müdürlüğü

Dışişleri	Bakanlığı

Aydın	Valiliği

Muğla	Valiliği

Didim	Kaymakamlığı

Bodrum	Kaymakamlığı

Marmaris	kaymakamlığı

İngiltere	Büyükelçiliği

Uluslararası	Göç	Örgütü

Aydın	Barosu

Muğla	Barosu

Aydın	İl	Göç	Müdürlüğü

Muğla	İl	Göç	Müdürlüğü

Aydın	İl	Sağlık	Müdürlüğü

Aydın	İl	Tapu	Müdürlüğü

Muğla	İl	Sağlık	Müdürlüğü

Bodrum	İlçe	Tapu	Müdürlüğü

Marmaris	İlçe	Tapu	Müdürlüğü

Atay USLU	 Uyum	İletişim	Dairesi	Başkanı

Beste Boyar 

Meral Açıkgöz	 IOM	Göç	Uzmanı

Nejla Kaya Dışişleri	Bakanlığı	e-vize	Destek	Masası	Uzmanı

Sinem Muti Dışişleri	Bakanlığı	e-vize	Destek	Masası	Uzmanı

Deniz Korkmaz İngiltere	Bodrum	Konsolosluğu	Pro	Konsül	

William Buttigieg		 İngiltere	İzmir	Konsolosu

Paydaşlar Faaliyet Yürütücüleri



PROGRAM



Konu Tarih-Yer

Mülkiyet Edinme

Genel Hukuk Bilgileri

e-Vize

Toplum Sağlığı

Yeni Göç Sistemi ve 
Uyum Faaliyetleri

19 Şubat Didim
Saat: 13:00-17.00

20 Şubat Bodrum
Saat: 13:00-17.00

21 Şubat Marmaris
Saat: 13:00-17.00

Aydın Tapu Müdürlüğü
Md. Yrd. Cemile CABADAĞ

Bodrum Tapu Müdürlüğü 
Tapu Müdür Yard
İbrahim KÜÇÜK

Marmaris Tapu Müdürlüğü           
Tapu Müdürü Hakan KÖKSAL

Aydın Barosu
Av. Ali İhsan AKTİMUR

Muğla BarosuAv. İbrahim 
Erbil AKAN

Muğla Barosu 
Av. Kadir YILDIRIM

Dışişleri Bakanlığıe-Vize Destek 
Masası Uzmanlar

Nejla KAYA
Sinem MUTİ

Dışişleri Bakanlığıe-Vize 
Destek Masası Uzmanlar

Nejla KAYA
Sinem MUTİ

Dışişleri Bakanlığıe-Vize Destek 
Masası Uzmanları

Nejla KAYA
Sinem MUTİ

İl Sağlık Müdürlüğü
Md. Yrd. Uzm. Dr. Nermin EROL

Md. Yrd. Uzm. Dr. Alpay ALP

İl Sağlık Müdürlüğ
Md. Yrd. Dr.

Ali Bayram MÜLAYİM

İl Sağlık Müdürlüğü
Md. Yrd. Dr.

Ali Bayram MÜLAYİM

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı 

Atay USLU
Uzman Meral AÇIKGÖZ

Beste BOYAR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğ
Uyum ve İletişim Dairesi 

Başkanı
Atay USLU

Uzman Meral AÇIKGÖZ
Beste BOYAR   

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı 

Atay USLU
Uzman Meral AÇIKGÖZ

Beste BOYAR



Basından





www.goc.gov.tr


