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Türkiye Cumhuriyeti topraklarına girmiş bulunmaktasınız. 
Ülkenize güven içinde dönene kadar size ve birlikte gel-
diğiniz aile üyelerinize ülkemiz tarafından geçici koruma 
sağlanacaktır. 

• Bulunduğunuz ilde emniyet birimlerindeki kayıt merkezle-
rine giderek biometrik kayıt yaptırmanız ve geçici koruma 
kimlik belgesi almanız gerekmektedir.

• Kayıt merkezlerindeki olası bir yoğunluktan dolayı  sizlere 
“Kayıt Randevu Belgesi” düzenlenebilir. 

• Kayıt randevusunun verildiği tarihte  bulunduğunuz ildeki 
kayıt merkezlerine müracaat ederek biometrik kayıt yaptır-
manız gerekmektedir. 

• Biometrik kayıt işlemleriniz tamamlandığında size verilecek 
kimlik belgesi, ülkemizde kalış hakkı ile eğitim, sağlık gibi 
hizmetlere/yardımlara erişebilme hakkı sağlayacaktır. 

• Geçici koruma kimlik belgesinin kaybolması halinde en yakın 
kayıt merkezine  müracaat etmeniz gerekmektedir. 

• Devletimiz sizler için barınma merkezleri kurmuş olup, bu 
merkezlerde kalmak zorunlu olmamakla birlikte kendi ihti-
yaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişiler bu merkez-
lere yönlendirilebilecektir. 

• Ülkemizde kaldığınız süre boyunca Türkiye’nin Kanun ve ku-
rallarına uyma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Aksi halde, 
yasalar kapsamında hakkınızda gerekli adli ve idari işlemler 
yapılacaktır. 

• Ülkenize dönmek istemeniz halinde bulunduğunuz ildeki
kayıt merkezlerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş
formunun doldurulması kaydıyla ülkemizden çıkışınız
sağlanacaktır.

You have entered the territory of the Republic of Turkey. Tem-
porary protection will be provided to you and your accom-
panying family members by our country until your return in 
safety to your country.

• You are required to approach the registration centers within 
the security units in your current province to register biomet-
rically and receive  the temporary protection identification 
document.

• Due to possible congestions at the registration centers, you 
might be issued a “Registration Appointment Slip”.

• On the date of registration appointment, you must approach 
the registration centre in your current province and register 
biometrically. 

• Identification document, which will be isued to you upon 
completion of your biometric registration proceedings, will 
grant you the right to stay in our country and access to servi-
ces/assistances including education and healthcare.

• If you lose the temporary protection identification document, 
you must approach the closest registration center. 

• Our government established accommodation centers for 
you; you are not required to stay in those centers but persons 
who are unable to meet their needs will be referred to those 
centers.

• You are obligated to comply with the laws and rules of Turkey 
during your stay in our country. Otherwise, necessary legal 
and administrative actions will be taken against you under 
our national legislation. 

• If you wish to return to your country, your exit from our 
country will be ensured, provided that you approach the re-
gistration centers in your province and fill out the voluntary 
repatriation form.

KAYIT YAPTIRIN, HAK VE HİZMETLERDEN FAYDALANIN! REGISTER AND BENEFIT FROM RIGHTS AND SERVICES!
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Önceki	  broşürde	  KAPAK	  SAYFASINDA	  “BİLGİLENDİRME	  BROŞÜRÜ	  YAZAN”	  ifadesinin	  ve	  Türkçe,	  Arapça	  ve	  
İngilizce	  me+nlerin	  olduğu	  sayfaların	  üst	  kısmında	  yazan	  “Kayıt	  İşlemleri”	  ifadesinin	  yerine;	  

	  

KAYIT	  YAPTIRIN,	  HAK	  VE	  HİZMETLERDEN	  FAYDALANIN!	  

REGISTER	  AND	  BENEFIT	  FROM	  RIGHTS	  AND	  SERVICES!	  

	!تممم  االتسجيیلل لالستفاددةة االحقووقق وواالخددماتت  
İFADESİ EKLENECEKTİR.	  

	  	  


