




GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA
 İZLENECEK KAYIT SÜRECİ,

HAK VE HİZMETLER İLE
YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

KAYIT
SÜRECİ



Geçici korumadan kaynaklanan hak 
ve hizmetlerden faydalanmak için 
bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi 
Müdürlüklerine başvurarak kayıt 
yaptırmanız zorunludur. 

Kayıt işlemi esnasında kişisel 
bilgilerinize dayanak teşkil eden tüm 
belgelerinizi (pasaport, ulusal kimlik 
belgesi, sürücü belgesi, aile cüzdanı, 
diploma vb.)  kayıt personeline ibraz 
etmeniz gerekmektedir.

Kayıt işlemine başlamadan önce kayıt 
yapan personele ikamet adresinizi 
gösterir belgenizi (kira sözleşmesi, 
elektrik/su/doğalgaz faturası vb.) ibraz 
etmeniz gerekmektedir. Ayrıca güncel 
iletişim bilgilerinizi (telefon, e-mail 
adresi vb.) eksiksiz ve doğru olarak 
beyan etmeniz gerekmektedir.

Kayıt esnasında kişisel bilgilerinizi 
doğru olarak beyan etmeniz 
gerekmektedir. Aksi takdirde 
hakkınızda gerekli adli ve idari 
işlemler başlatılacaktır. Ayrıca 
kayıt işlemi esnasında size ücretsiz 
tercüman desteği sağlanacaktır.

Herhangi bir özel durumunuz (sağlık, 
tedavi ihtiyacı, engellilik durumu 
vb.) ve hassasiyetiniz varsa kayıt 
personeline bu durumunuzu lütfen 
bildiriniz.

Kayıt işleminizin tamamlanmasına 
müteakip tarafınıza ücretsiz 30 gün süreli 
Kayıt Belgesi verilecektir. Bu belge sizin 
Türkiye’de kalışınıza imkân sağladığından 
belgeyi kaybetmeyiniz ve başkasının 
kullanmasına izin vermeyiniz. 
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Başkasının kayıt belgesini kullanmanız 
ya da başkasına kayıt belgenizi 
kullandırmanız halinde hakkınızda adli 
ve idari işlem yapılacaktır.

Kayıt işlemlerinde belirttiğiniz
ikamet adresini ve ilinizi
30 gün boyunca
terk etmeyiniz.

Kayıt belgesi bir aylık olarak 
düzenlenir. Bir aylık sürenin bitiminden 
itibaren bulunduğunuz İldeki İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne Geçici Koruma 
Kimlik Belgesi almak için başvurunuz.

Adınıza ücretsiz olarak düzenlenmiş 
olan Geçici Koruma Kimlik Belgesi 
ülkemizde kalış hakkı ile hak ve 
hizmetlere erişim 
imkânı sağlar.
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Kayıt işleminizin 
tamamlanmasına 

müteakip tarafınıza 
ücretsiz 30 gün 

süreli Kayıt Belgesi 
verilecektir. Bu belge 

sizin Türkiye’de 
kalışınıza imkân 

sağladığından belgeyi 
kaybetmeyiniz 
ve başkasının 

kullanmasına izin 
vermeyiniz.





Geçici Koruma Kimlik Belgesi 
Türkiye’de kalışınıza imkân 
sağladığından belgeyi 
asla kaybetmeyiniz ve 
başkasının kullanmasına
izin vermeyiniz.
Ayrıca Geçici Koruma 
Kimlik Belgesinin 
fotokopisini değil aslını 
kullanmanız gerekmektedir.

Hile, aldatma, sahte belge 
kullanmak yoluyla veya 
hakkınızdaki bazı bilgileri 
gizleyerek ya da değiştirerek 
geçici koruma statüsü almanız, 
başkasına Geçici Koruma Kimlik 
Belgenizi kullandırmanız halinde 
bu durumun ortaya çıkmasına 
müteakip hakkınızda gerekli adli 
ve idari işlemler başlatılacaktır.

Kişisel verilerinizin alınmasına 
karşı çıkmanız, kayıt için size 
tebliğ edilen randevu tarihinde 
mazeretsiz olarak gelmemeniz, 
ikamet yerini izinsiz olarak 
terk etmeniz ya da aşağıda yer 
alan yükümlülüklerinizi yerine 
getirmemeniz halinde geçici 
koruma kapsamında verilen hak 
ve hizmetlerden mahrum kalabilir 
ve hakkınızda adli ve idari işlemler 
başlatılabilir.

Kayıt ve kimlik düzenleme 
işlemleri başta olmak üzere 
İl Göç İdaresi Müdürlükleri 
tarafından yapılan tüm 
işlemler ücretsizdir.
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Tüm idari işlemleriniz 
için İl Göç İdaresi 
Müdürlüklerine şahsen 
başvuru yapmanız 
gerekmektedir. İkinci 
veya üçüncü şahıslar 
üzerinden işlemleriniz 
yürütülmeyecektir.

Hakkınızda yapılan 
tüm işlemlere ilişkin 
anladığınız dilde yazılı ve 
sözlü olarak sizlere tebliğ 
yapılacaktır.
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Geçici Koruma Kimlik 
Belgesi almak için 

ikamet ilinizdeki İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne 

başvurmanız 
gerekmektedir. Ücretsiz 

olarak düzenlenen bu 
kimlik belgesi ülkemizde 
yasal kalış hakkı ile hak 

ve hizmetlere erişim 
hakkı sağlar.



GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA
 İZLENECEK KAYIT SÜRECİ,

HAK VE HİZMETLER İLE
YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

HAK VE
HİZMETLER



İkamet adresinizin bulunduğu 
ildeki devlet hastaneleri ve 
sağlık kuruluşlarına doğrudan 
başvurabilirsiniz.

İkamet adresinizin bulunduğu 
il dışındaki devlet hastaneleri 
ve sağlık kuruluşlarına 
sadece sevk edilmeniz 
halinde veya (112 Acil 
Komuta Kontrol Merkezi 
aracılığı ile) acil durumlarda 
başvurabilirsiniz.

İkamet adresinizin bulunduğu 
ildeki Üniversite ve özel sağlık 
hizmet sunucularına sadece 
sevk edilmeniz halinde veya 
(112 Acil Komuta Merkezi 
aracılığı ile) acil durumlarda 
başvurabilirsiniz.

Kamu hastanelerinden DOĞRUDAN, üniversite 
hastanelerinden ve özel sağlık hizmeti sunucularından ise 
(tıp merkezi, hastane vb.) SEVK edilmeniz halinde hizmet 
alabilirsiniz.

Acil sağlık hizmetleri, yalnızca acil tıbbi müdahale ihtiyacı 
olan hastalara ve yaralılara, hastanın durumu stabil 
(normal) hale gelene kadar sunulmaktadır.
Acil sağlık hizmetleri, 112 ambulans hizmetleri ve 
hastanelerin acil servislerinde sunulmaktadır.

Birinci basamak sağlık hizmetleri; Göçmen Sağlığı Merkezi, 
Gönüllü Sağlık Tesisleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 
sunulmaktadır. 
Bu hizmetler;
•İlk kademe muayene, tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri,
•Bulaşıcı ve salgın hastalık riskine karşı taramalar,
•Aşılama hizmetleri,
•Kadın, gebe, lohusa, bebek, çocuk ve ergenlere yönelik olarak 
sunulan sağlık hizmetleri,
•Üreme sağlığı hizmetleri,
•Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri; madde bağımlılığı ya da psikolojik 
sorunlara olduğu tespit edilenler için sağlık hizmetleri,
•Hastalık riski ya da hastalık olması halinde koruyucu önlemleri 
kapsamaktadır.
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Geçici koruma kapsamındaki
kişilerden muayene ve ilaç için katılım
payı alınmamaktadır.

Geçici koruma kapsamında kaydı bulunmayan 
yabancılar sadece acil sağlık hizmetlerinden, 
bulaşıcı hastalıkların tedavisinden ve 
bağışıklama sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Kronik hastalıklar veya takip ve kontrolü 
gerektiren hastalıklar için sürekliliğin 
sağlanabilmesi amacıyla adres değişikliklerinizi 
ivedi olarak ilgili Sağlık Merkezine lütfen 
bildiriniz.

Daha detaylı bilgi için bulunduğunuz ilin İl Sağlık 
Müdürlüğünden veya 184 (SABİM- Sağlık 
Bakanlığı İletişim Merkezi) ve 183 (Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Destek Hattı) 
danışma hatlarından destek alabilirsiniz.

Sağlık
Hizmetlerinden

Sadece
Geçici Koruma 

Kimlik Belgenizde
Yer Alan 

İkamet İlinizde
Faydalanabilirsiniz.



Çocuğunuz okul öncesi eğitim, 
ilkokul ya da ortaokul çağında 
ise ikamet adresiniz hangi 
okulla ilişkilendirilmişse o 
okula doğrudan başvuru 
yapabilirsiniz.

Çocuğunuz lise çağında 
ise öncelikle İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü denklik birimine 
başvurarak denklik yaptırmanız, 
akabinde ikamet ettiğiniz İl/
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı okullara kayıt için başvuru 
yapmanız gerekmektedir.
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EĞİTİM 
HİZMETLERİ
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Ders kitapları, okul çantaları, kırtasiye 
malzemeleri ücretsiz olarak verilmektedir. 
Ayrıca kayıt ücreti ve/veya okul harcı 
alınmamaktadır.

Öğrencinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
kayıtlı ve yabancı kimlik numarasını da 
içeren GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİNE 
sahip olması gerekmektedir.

Öğrencinin geldiği ülkede aldığı
eğitime dair belgeler varsa
bunları da yanında götürmesi 
gerekmektedir.

Öğrencinin Suriye’de aldığı eğitime dair 
belgeler yoksa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
denklik komisyonu tarafından sözlü, yazılı 
sınav yapılır ve/veya bir test uygulanır. Bu 
sınavın sonuçlarına göre öğrencinin en 
uygun sınıfa kaydı yapılmaktadır. 

Halk Eğitimi Merkezlerinde, İŞKUR 
İl Müdürlüklerinde ve Belediyelerde 
gençler ve yetişkinler için ücretsiz 
dil eğitimi, mesleki eğitim ve beceri 
kursları verilmektedir.

Dil farklılığının eğitime herhangi bir 
engeli bulunmamaktadır. Okullarımızda 
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 
Türkçe kursları düzenlenmektedir.

Daha fazla bilgi için bulunduğunuz 
ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
ve Halk Eğitimi Merkezlerine 
başvurabilirsiniz.

Geçici Koruma Kimlik Belgeniz ile 
ülkemizde bulunan Üniversitelerde 
eğitim alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi 
için Yüksek Öğretim Kurulundan 
(YÖK) veya Üniversitelerden destek 
alabilirsiniz.



Kayıt tarihinden itibaren
altı ay sonra çalışma iznine 
başvurabilirsiniz. 

Çalışma izni başvurusu için 
yabancı kimlik numarasını da içeren
Geçici Koruma Kimlik Belgenizin
bulunması gerekmektedir.

Geçici Koruma Kimlik Belgenizde yer alan ikamet 
ilinizden başka bir ilde çalışma izni almanız halinde 
ikamet ili değişikliği için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
başvurunuz.

Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde (Eğitim 
ve Sağlık Hizmetleri) çalışacak geçici korunanların 
ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesini almış olması 
gerekmektedir. 
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Geçici koruma sağlanan 
yabancının başka bir işverenin 
yanında çalışmak üzere 
düzenlenen çalışma izninin ya 
da bu yabancı için daha önce 
yapılmış sonuçlanmayan bir 
başvurusunun bulunmaması 
gerekmektedir.

Çalışma izni başvurusu geçici 
koruma sağlanan yabancıları 
çalıştıracak işverenler tarafından 
yapılacaktır.

Başvuru e-devlet kapısı 
üzerinden (www.turkiye.gov.
tr veya www.csgb.gov.tr/uigm) 
online olarak otomasyon 
sisteminde geçici koruma 
kapsamındaki yabancılar 
için ayrılan modül seçilerek 
yapılacaktır.

Geçici koruma sağlanan yabancılar geçici koruma
kapsamındaki kayıt tarihlerinden 6 ay sonra Türkiye
İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri
kapsamında düzenlenen kurs ve programlara
katılabilir ve bu kapsamda bir işyerinde mesleki
eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirler.

Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancıların 
eğitim gördükleri işyerinde çalıştırılmak istenilmesi 
durumunda, işverenler tarafından Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunularak 
çalışma izni alınması zorunludur.

Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinden çalışacak 
olan yabancıların ikamet ettiği ilin Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğünden çalışma izni muafiyet 
belgesi alması gerekmektedir.

Çalışma izni veya çalışmaya ilişkin kurallar 
hakkında daha detaylı bilgi için ALO 170’i arayabilir 
veya ikamet ilinizdeki Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
Ayrıca www.workinturkey.gov.tr e-mail 
adresinden de gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.
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Sosyal Yardım ve 
Hizmetler
Temel ihtiyaçlarınızı karşılayamamanız halinde ikamet 
adresinizin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Belediye ve Kızılay’a gıda, giyecek, 
yakacak vb. taleplerinizi iletebilirsiniz.

Ayrıca ikamet ilinizde bulunan dernek,
vakıf gibi Sivil Toplum Kuruluşları,
Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletlerin bağlı 
kuruluşlarına da başvuru yapabilirsiniz.

Kayıtlı olunan İl’e ait Geçici Koruma Kimlik Belgesi ve 
adres bilgileri ile yukarıda belirtilen birimlere yardım 
almak için müracaat edebilirsiniz. İlgili kurumlar 
tarafından uygun görülmesi halinde yardımlardan 
faydalanabilirsiniz.



1

Adli
Yardım
Avukatlık ücretini veya
diğer masrafları karşılama imkânınız yoksa
ikamet ettiğiniz ilin barosuna başvurarak
adli yardım talebinde bulunabilirsiniz.



DİĞER
Üçüncü bir ülkeden vize veya ikamet 
izni almanız durumunda İl Göç İdaresi 
Müdürlüklerine başvurarak çıkış izni 
alabilirsiniz.

Üçüncü ülkeye yeniden yerleştirme 
işlemleri ücretsiz olarak yürütülmekte 
ancak bu işlemler başvuru usulü 
ile yapılmamakta olup yerleştirme 
işlemine konu kişiler, özel ihtiyaç 
durumlarına göre Valilikler tarafından 
belirlenmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği 
üzere, yalnızca resmî evlilikler 
Türkiye’de yasal olarak kabul 
edilmektedir. Evlenmek istemeniz 
halinde ikamet ettiğiniz belediyenin 
evlendirme dairesine resmi 
nikâh işlemleri için başvurmanız 
gerekmektedir.

Medeni durumunuzu gösterir 
belgelerinizin bulunmaması 
durumunda resmi nikâh işlemleri 
için bulunduğunuz ilin İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne başvurarak 
medeni durumunuzu gösteren 
Evlenme Ehliyet Belgesi almanız 
gerekmektedir.

Size karşı herhangi bir suç işlenmesi 
veya kötü muameleye maruz 
kalmanız durumunda ikamet ilinizde 
bulunan Cumhuriyet Başsavcılıklarına 
veya Emniyet Birimlerine 
başvurabilirsiniz.

Herhangi bir konu ile ilgili bir sorunuz 
olması halinde ikamet ettiğiniz ilin İl 
Göç İdaresi Müdürlüğünden destek 
alabilir ya da 7 gün 24 saatve 6 farklı 
dilde(Arapça, İngilizce, Farsça, Türkçe, 
Rusça ve Almanca)  ücretsiz hizmet 
veren YİMER 157 hattını arayabilirsiniz.
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GEÇİCİ KORUMA
KAPSAMINDA

 İZLENECEK KAYIT SÜRECİ,
HAK VE HİZMETLER İLE

YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

YÜKÜMLÜLÜKLER





Ülkemizde bulunduğunuz süre içerisinde 
ülkemiz kanunlarına uymak zorundasınız. 
Yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz 
takdirde hakkınızda gerekli adli ve idari 
işlemler başlatılır.

Geçici Koruma Kimlik Belgenizde yer alan 
ikamet ilinde kalmanız gerekmektedir. 
Aksi takdirde hak ve hizmetlere erişiminiz 
engellenerek hakkınızda idari işlemler 
başlatılabilir. 

İkamet ilinizi değiştirmek istemeniz halinde 
gerekçenizi belirtilen dilekçe ile birlikte İl 
Göç İdaresi Müdürlüğüne Yol İzin Belgesi 
almak amacıyla başvurmanız gerekmektedir.

Valiliklerce belirli aralıklarla sizlere getirilen 
imza/parmak izi bildirim yükümlüğünü 
yerine getirmeniz gerekmektedir. Üç defa 
bildirim yükümlüğünü yerine getirmemeniz 
durumunda hakkınızda idari işlem 
yapılacaktır.  

Ülkemizden üçüncü ülkeye çıkış ya da 
diğer ülkelerden ülkemize giriş işlemleri 
yalnızca vize veya vize yerine geçen 
belgelerle ve hudut kapılarından resmi 
olarak gerçekleştirilebilir. Yasadışı 
yollarla ülkemize giriş veya ülkemizden 
çıkış yaparken tespit edilmeniz halinde 
hakkınızda gerekli adli ve idari işlemler 
yapılacaktır. 

Bulunduğunuz ilin İl Göç İdaresi 
Müdürlüğünden Yol İzin Belgesi almadan 
başka bir İl’e seyahat edemezsiniz. 
İzinsiz olarak seyahat etmeniz halinde 
ikamet ilinize geri gönderilirsiniz, bu 
yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz 
halinde hakkınızda gerekli idari işlemler 
başlatılacaktır.

Türkiye’de doğan çocuğunuzun ivedi 
olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
başvurarak kaydını yaptırmanız 
gerekmektedir.
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Kayıt tarihinden itibaren 20 (yirmi) 
iş günü içerisinde, ikamet adresinizi 
ve değişiklik olması halinde güncel 
bilgilerini ikamet adresinize en yakın 
İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Müdürlüğüne başvurarak adres 
kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. 
Adres kaydınızı yaptırmamanız 
durumunda hak ve hizmetlere 
erişiminiz engellenerek hakkınızda 
idari işlem yapılacaktır.

Geçici koruma kapsamında yapılan 
kayıt esnasında beyan ettiğiniz 
bilgilerinizde (adres, evlilik, 
boşanma, ölüm, meslek, eğitim vb.) 
değişikliklerinizi 20 iş günü içinde İl 
Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmeniz 
gerekmektedir.
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Türkiye’de yasal 
evlenme yaşı 
18’dir. Türk Medeni 
Kanunu’na göre 
18 yaşından önce 
evlenmek yasaktır. 
18 yaşından önce 
yapılan evlilikler 
hakkında Türk Ceza 
Kanunu’na göre 
gerekli adli işlemler 
uygulanacaktır.



Türkiye’de yasal evlenme yaşı 18’dir. 
Türk Medeni Kanunu’na göre 18 
yaşından önce evlenmek yasaktır. 
18 yaşından önce yapılan evlilikler 
hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre 
gerekli adli işlemler uygulanacaktır.

Türk Medeni Kanunu’na göre çok 
eşlilik yasaktır. Önceki evliliğiniz 
sona ermediği müddetçe yeni bir 
evlilik yapamazsınız. 

Sahte evlilik suçunu
işlemeniz halinde Türk Ceza 
Kanunu uyarınca hapis cezasıyla 
cezalandırılırsınız. 

Çocuklarınız 7 yaşını doldurduktan 
sonra parmak izlerinin alınması için İl 
Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruda 
bulunmanız gerekmektedir. 

Gönüllü geri dönüş yapmak 
istemeniz halinde İl Göç İdaresi 
Müdürlüğüne dönüş yapacağınız 
tarihten en az bir hafta öncesinde 
başvurmanız gerekmektedir.

Geçici Koruma Kimlik Belgenizi 
kaybetmeniz halinde derhal 
ikamet ettiğiniz ildeki İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne başvurunuz. 

Size sağlanan hizmet, yardım ve 
diğer imkânlardan haksız olarak 
yararlandığınızın tespit edilmesi 
hâlinde bedellerini tamamen 
veya kısmen geri ödemekle 
yükümlüsünüz.
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