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Okuduğunuz bu kitapçık ikamet izni başvurusu, 
uluslararası koruma başvurusu ve geçici koruma gibi 

konular hakkında, yabancıların ihtiyaç duyacakları 
bilgi ve yönlendirmelere dair kısa bilgiler vermeyi 

amaçlamaktadır.





İkamet İzni
Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin sağladığı süreden 
ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni 
almaları zorunludur. İkamet izni, yabancının ülkede 
kalış amacına göre farklı çeşitlere ayrılmaktadır. İkamet 
izni çeşitleri, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, 
öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insan ticareti 
mağduru ikameti ve insani ikamet izninden oluşmaktadır. 
İkamet izin türleri hakkında detaylı bilgi almak için www.
goc.gov.tr ve www.yimer.gov.tr adreslerini ziyaret 
edebileceğiniz gibi Türkiye içinden 157, Türkiye dışından 
+90 312 157 11 22 numarası aracılığıyla Yabancılar İletişim 
Merkezine danışabilirsiniz.



Başvuru
İkamet izni başvuruları ilk başvuru, sahip olunan ikamet izninden bir başka ikamet 
iznine geçiş başvurusu ve ikamet izni uzatma başvurusu şeklinde 3 türdür. İlk 
başvuru, Türkiye’de ilk kez ikamet başvurusunda bulunmayı; geçiş başvurusu, 
Türkiye’de ikamet nedenlerinin değişmesi nedeniyle bir ikamet izninden bir başka 
ikamet iznine geçiş yapma başvurusunu ve ikamet izni uzatma başvurusu, süresi 
sona eren ikamet izni için uzatma başvurusunda bulunmayı ifade etmektedir. İkamet 
başvurularını e-ikamet randevu sistemi üzerinden (www. goc.gov.tr sitesindeki 
e-ikamet linkine tıklayarak ya da doğrudan e-ikamet.goc.gov.tr adresinden) 
yapmanız gerekmektedir. İlk ve geçiş başvurusunda bulunmanız durumunda, 
sistem üzerinden size verilen randevu tarih ve saatinde istenilen belgelerle 
birlikte başvuruda bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde bulunmanız 
gerekmektedir.
Uzatma başvurusunda bulunmanız durumunda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
gitmeniz gerekmemektedir. Sizden istenilen belgeleri posta veya kargo aracılığıyla 
başvuru ilinizdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne göndermeniz yeterli olacaktır. Ancak, 
gerek görülmesi durumunda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne davet edilebileceğinizi 
unutmayınız.
Her başvuru için gerekli olan belgeler, başvurunuz sırasında e-ikamet randevu 
sisteminde belirtilecektir. Ayrıca gerekli belgeleri www.goc.gov.tr ve www.e-ikamet.
gov.tr adresinden veya YİMER 157’den öğrenebilirsiniz. İkamet izni ilk başvurunuzu 
vize/vize muafiyeti süresi dolmadan ikamet izni geçiş ve uzatma başvurularınızı 
ise, ikamet izin süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda 
ikamet izni süresi dolmadan önce yapmanız gerekmektedir.



“İkamet iznine şahsen başvurabileceğiniz gibi yasal 
temsilciniz aracılığıyla da başvurabilirsiniz.”

E-ikamet sistemi üzerinden yapacağınız ilk veya geçiş başvurunuzda; 
kimlik bilgileriniz, ikamet izni başvuru yaptığınız ve randevu tarihiniz gibi 
bilgileri içeren ikamet izni başvuru belgesi verilmektedir. Bu belge size, 
ikamet başvurunuz sonuçlanıncaya dek Türkiye’de yasal olarak kalış hakkı 
sağlayacaktır. Ancak, bu belge Türkiye’den çıkış yaptıktan sonra ülkeye 
girişinizde herhangi bir hak sağlamamaktadır. İkamet izni başvurunuzu 
tamamladığınızda İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ikamet izni müracaat 
belgesi tarafınıza verilecektir. Bu belge ve ikamet izni başvuru harcını 
ödediğinize ilişkin makbuz ile 15 günü aşmayacak şekilde Türkiye’den 
çıkış yapabilirsiniz. İkamet izni başvuruları mülakat ve değerlendirme 
sürecinden sonra sonuçlandırılmaktadır. İkamet izni kararı her bir yabancı 
için ayrı ayrı verilmektedir. Başvuru değerlendirme süresi kural olarak 
90 gündür. Değerlendirme sürecinin 90 günden fazla sürmesi halinde 
başvurucu bilgilendirilmektedir.

“İkamet izni başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi 
durumunda kişisel bilgilerinizi, 99 ile başlayan yabancı kimlik 
numaranızı ve ikamet ilinizi içeren ikamet izni belgeniz/ikamet 
kartınız başvuru sırasında belirtmiş olduğunuz adrese posta 
yoluyla size ulaştırılacaktır. Dolayısıyla, başvuru sırasında 
doğru ve eksiksiz adres bilgisi vermiş olduğunuzdan emin 
olmalısınız.”





Uluslararası Koruma Başvurusu
Uluslararası koruma başvurusunu sınır kapılarında ya da 
bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapmanız 
gerekmektedir. Kural olarak, başvuruyu şahsen yapmalısınız.
Ancak aile üyelerinizle aynı gerekçelere sahip iseniz aile 
üyeleriniz adına da başvuruda bulunabilirsiniz. Aile üyelerinin 
arasında 18 yaşından büyük kimsenin, kendisi adına 
başvuruda bulunabilmeniz için tarafınıza muvafakat vermesi 
gerekmektedir.
Uluslararası koruma başvurusu kaydı esnasında size, kimlik 
bilgileriniz, 99 ile başlayan yabancı kimlik numaranız ve 
ikamet ilini içeren uluslararası koruma başvuru kayıt belgesi 
verilecektir. Bu belge size başka bir işleme gerek kalmadan 
Türkiye’de kalabilmenizi sağlayacak olup hiçbir harca tabi 
değildir.

Kayıt belgesinin süresi 30 gündür ve 
gerektiğinde 30 günlük sürelerle tekrar 
uzatılabilmektedir. Kayıt belgesi süresi 
dolduğunda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
başvurarak kayıt belgesinin süresini 
uzatmanız gerekmektedir.



Uluslararası koruma başvurusunda bulunduktan sonra başvurduğunuz İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü tarafından mülakat randevusu verilecektir. Gerekli olması 
halinde sizinle ek mülakat yapılabilecektir. Mülakattan sonra değerlendirme 
süreciniz başlamış olacaktır.
Mülakatla birlikte tarafınıza uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi 
verilecektir.
Bu belge sizin uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunuzu göstermektedir. 
İkamet izni yerine geçen bu belge harca tabi değildir. Başvuru sahibi kimlik 
belgesinin süresi 6 aydır ve gerektiğinde 6 aylık sürelerle tekrar uzatılabilmektedir.

Başvurunun Geri Çekilmesi
Uluslararası koruma başvurunuzu kendi isteğinizle geri çekilebileceğiniz gibi, 
yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz durumunda geri çekilmiş de kabul 
edilebilir. Ülkenize geri dönmek veya bir başka ülkeye gitmek istemeniz gibi 
nedenlerle başvurunuzu geri çekebilirsiniz.
Başvurunuzun geri çekilmesini yazılı olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurarak 
talep edebilirsiniz. Başvurunun geri çekilmesi veya başvurunun geri çekilmiş 
sayılması kararının alınması ile birlikte başvurunuza ilişkin işlemler durdurulacaktır.

• Mazeretsiz üst üste üç defa mülakat randevusuna gitmemeniz,
• İdari gözetim altında tutulduğu yerden kaçmanız,
• Mazeretsiz olarak üst üste üç defa bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmemeniz,
• Belirlenen ikamet yerine gitmemeniz veya ikamet yerini izinsiz terk etmeniz,
• Kişisel verilerinin alınmasına karşı çıkmanız,
• Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uymamanız hallerinde başvurunuz 

geri çekilmiş sayılacaktır.

Başvuru ve Kayıt Sürecindeki Hak ve Yükümlülükler



Başvuru ve kayıt sırasında kimlik bilgilerinizi doğru olarak bildirmek ve 
kimliğinizi ispatlamaya yardımcı olacak belgeleri paylaşmak zorundasınız. 
Eksik veya hatalı bilgi paylaşımı uluslararası koruma başvurunuzun olumlu 
sonuçlanmamasına neden olabileceği gibi sağlanan hak ve hizmetlerden 
faydalanmanıza engel olacaktır. Talep etmeniz halinde başvuru, kayıt ve 
mülakat işlemlerindeki kişisel görüşmelerde size tercümanlık hizmeti 
sağlanacaktır. Refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu 
olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi 
psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmışsanız başvuru 
sürecindeki işlemlerde, hak ve hizmetlerden yararlanma konusunda size 
öncelik tanınacaktır. 
Uluslararası koruma başvuru sahibi veya statü sahibi olarak adınıza 
düzenlenen kimlikte belirtilen ilde veya gösterilen kabul ve barınma 
merkezinde ikamet etmeniz gerekmektedir.
Ayrıca, 20 gün içinde yönlendirildiğiniz ildeki Nüfus Müdürlüğüne giderek 
adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundasınız.
İkamet ilinizden ayrılarak başka bir ile geçici süreyle gidecekseniz ilinizdeki 
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek yol izin belgesi almanız gerektiğini 
unutmayınız. Aynı şekilde, sürekli olarak il değiştirmek istemeniz 
durumunda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek talepte bulunmanız 
gerekmektedir.



• Çalışma durumuna ait güncel bilgilerinizi 30 gün içinde,
• Gelirleriniz, taşınır ve taşınmazlarınızı 30 gün içinde,
• Adres, kimlik ve medeni hal değişikliklerinizi ise 20
• iş günü içinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmekle 

yükümlüsünüz.

Değerlendirme
Uluslararası koruma başvurunuz 6 ay içerisinde değerlendirilecektir. Bu süre 
içerisinde değerlendirme yapılamaması durumunda tarafınıza bilgilendirme 
yapılacaktır.
Değerlendirme sonucunda başvurunuzun kabul edilmesi durumunda tarafınıza 
kişisel bilgilerinizi, 99 ile başlayan yabancı kimlik numaranızı ve ikamet ilinizi içeren
Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenecektir.

• Uluslararası koruma statülerinden mülteci koruma belgesi 3 yıl, 
şartlı mülteci ve ikincil koruma belgesi 1 yıl süre ile verilmekte ve 
gerektiğinde uzatılmaktadır.

• Türkiye’de kamu hizmetlerinden faydalanabilmeniz için sahip 
olduğunuz belgenin geçerlilik süresinin devam etmesi gerektiğini 
unutmayınız.

Uluslararası korumaya ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda hakkınızda verilen 
kararlara karşı itiraz edebilir ve itiraz sonucunda mahkemeye başvurabilirsiniz.
Uluslararası koruma statüleri, başvuru ve değerlendirme süreçleri hakkında daha 
detaylı bilgi almak için www.goc.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da YİMER 157’yi 
arayabilirsiniz.



Geçici Koruma
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenen 
geçici korumanın kimlere verilebileceği 22 Ekim 2017 tarih 
ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarlan 
Geçici Koruma Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Eğer, aşağıdaki 
şartlardan herhangi birini taşıyorsanız geçici korumaya 
başvurmanız gerekmektedir.

• 28 Nisan 2011 tarihinden sonra Suriye Arap Cumhuriyetinden 
gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, Suriye 
Arap Cumhuriyeti’nden gelen vatansızlar ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nde mülteci statüsüne sahip yabancılar, 28 
Nisan 2011 tarihinden önce Türkiye’ye gelerek uluslararası 
koruma başvurusunda bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti 
vatandaşı yabancılar,

• 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren ikamet izni almış ancak 
süresi uzatılmamış ya da ikamet izni iptal edilmiş olanlar ile 
vize süresi veya muafiyeti sonunda koruma talep edenler,

• 20 Mart 2016 tarihinden sonra ülkemiz üzerinden düzensiz 
yollarla Ege Adalarına geçmiş olan Suriye Arap Cumhuriyeti 
vatandaşlarından, ülkemize geri kabul edilenlere koruma 
talep etmeleri halinde geçici koruma sağlanabilmektedir.



Kayıt
Geçici koruma için bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek 
başvuruda bulunmalısınız. Geçici koruma başvurusunda uluslararası koruma 
başvurusunda olduğu gibi bireysel mülakat yapılmayacaktır.
Eğer geçici korumadan faydalanıyorsanız Türkiye’de doğan çocuğunuz da 
geçici korumadan faydalanma hakkına sahip olacaktır.
Bunun için çocuğunuz adına, bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
giderek başvuruda bulunmalısınız.

Geçici koruma kapsamında olmanız durumunda, Bakanlar 
Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye’de 
uluslararası koruma başvurusunda bulunamazsınız.

Kayıt işleminden sonra size; kişisel bilgilerinizi, ikamet ilinizi ve 99 ile 
başlayan yabancı kimlik numaranızı içeren Geçici Koruma Kimlik Belgesi 
verilecektir. Hiçbir harca tabi olmayan bu belge ile Türkiye’de yasal olarak 
kalış hakkına sahip olacaksınız. Eğitim, sağlık, sosyal yardım gibi hak ve 
hizmetlere erişebilmeniz için Geçici Koruma Kimlik
Belgesine sahip olmanız gerektiğini unutmayınız.
Kayıt olduktan sonra; evlilik, ölüm, boşanma gibi kişisel durumlarınızda 
meydana gelen değişiklikleri ilinizde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
giderek bildirmelisiniz. 

Geçici korumadan faydalanıyorsanız Türkiye’de doğan 
çocuğunuz da geçici korumadan faydalanma hakkına sahip 
olacaktır. Bunun için çocuğunuz adına, bulunduğunuz ildeki İl 
Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunmalısınız. 



YİMER 157 
Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157), yabancılara danışmanlık ve destek 

hizmeti sağlayan bir çağrı merkezi ve acil yardım hattıdır. YİMER, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olup, yabancıların Türkiye’deki iş ve 

işlemleri konusunda yönlendirme yapmaktır.

YİMER’e yurt içinden 157 numarasından ücretsiz olarak yurt 
dışından ise +90 312 157 11 22 numarasından 7 gün 24 saat 

ulaşılabilmektedir.

YİMER vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Farsça dillerinde danışmanlık 

hizmeti vermektedir. YİMER ayrıca insan ticareti mağdurlarının tespiti ve 
göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların kurtarılmasına yönelik ihbar 
ve yardım hattı olarak da hizmet vermektedir. Türkiye’de vize veya vize 

muafiyetinin sağladığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların 
ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, yabancının ülkede kalış amacına 

göre farklı çeşitlere ayrılmaktadır. İkamet izni çeşitleri, kısa dönem ikamet izni, 
aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insan ticareti 

mağduru ikameti ve insani ikamet izninden oluşmaktadır. İkamet izin türleri 
hakkında detaylı bilgi almak için www.goc.gov.tr ve www.yimer.gov.tr 

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
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