‘‘ Birileri, çıkarları için tüm dünyayı ateşe at-

mayı göze alabilir; Biz, hakkın, merhametin,
adaletin yanında yer almaya devam edeceğiz. ’’
Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

ÖNSÖZ
Yüzyılımızın en kitlesel dramına acaba hangi pencereden bakıyoruz?
Ülkemizin geleceği açısından mı; makroekonomik büyüklüklerimize etkileri açısından mı; iç siyasete
etkileri açısından mı; güney sınırımızda ne olup bittiği veya dünyanın lider ülkeleriyle ilişkilerimiz
açısından mı?
... Veya iki üç çocuğu, eşi ve anne babasıyla ölümden kaçarak daha önce hiç yaşamadığı, huyunu suyunu
bilmediği, hukukunu, alışkanlıklarını, hastanesini, neyin nerede satıldığını bile bilmediği ve neresinden
bakarsanız bakın “yabancı” olduğu bir ülkeye gelen, çaresiz bir babanın penceresinden mi?
Bir yanda, meseleye çok farklı açıdan yaklaşan kesimlerin olduğu bir toplum; diğer yanda, bu dramı
yaşayan insanlar varken devlet olarak bizim yükümlülüğümüz, bunu sağlıklı bir şekilde yönetmek ve
aradaki bilinmezleri yok etmeye çalışmaktır.
2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş neticesinde karşı karşıya kaldığımız kitlesel göç hareketiyle ilgili
ülkemizde bugüne kadar, çok şükür ki büyük bir sosyal kırılma ve çatışma yaşanmadı. Aynı göç dalgası
dahilinde Ortadoğu bölgesindeki başka ülkelerden de ülkemize gelenler oldu. Bunun haricinde eğitim,
sağlık ve diğer sebeplerle ülkemizde bulunan ciddi bir nüfus sözkonusu.
Neresinden bakarsanız bakın, Türkiye’nin göç yönetimi, küresel ölçekte bir başarı hikayesidir. Gelenlerin
barınma ve yaşam ihtiyaçlarından tutun, sosyal uyum çalışmalarına kadar pekçok faaliyet ortaya
konulmuş ve sürecin olabildiğince sorunsuz yürümesi sağlanmıştır.
Elbette ki makro politikaların yanısıra insana dokunan, daha somut proje ve adımlar, bu sürecin önemli
bir parçasıdır. Hazırlanan bu kitap, ülkemizde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve diğer
göçmenler için rehber niteliğinde, faydalı ve pratik bilgiler içeren, sonuç odaklı bir anlayışla
hazırlanmış önemli bir çalışmadır.
İnsanlar birbirleriyle huzur ve barış içinde yaşayabilir ve dünyayı olduğundan çok daha güzel bir hale
getirebilir. Yeter ki doğru iletişim kanalları kurulabilsin.
Bu vesileyle emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor,
başarılarının devamını diliyorum.
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TÜRKİYE’DE

Türkiye’deki sağlık, eğitim ve finans
sisteminden çalışma hayatına, sosyal
hayattan din ve devlet yapısına kadar
uzanan geniş bilgilerin yer aldığı
rehber işlevine sahip bu kitap Türkiye’de
sürdürdüğünüz hayatı kolaylaştırmak ve size
ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sunmak adına
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca
hazırlanmıştır.
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GİRİŞ
Göç yolları düşünüldüğünde, Türkiye coğrafi
konumu itibariyle tarih boyunca insanlar için
Doğu ile Batıyı birleştiren doğal bir köprü konumunda olmuştur. Ayrıca, Türkiye’nin artan
ekonomik gücü ve sahip olduğu siyasi istikrar
neticesinde, göç hareketleri açısından Türkiye’nin “geçiş ülkesi” konumu son yıllarda değişime uğramış ve ülkemiz aynı zamanda bir
“hedef ülke” konumuna gelmiştir.
Medeniyetimizden aldığımız büyük mirasın bir
sonucu olarak bugün Türkiye Cumhuriyeti savaştan, zulümden kaçarak topraklarına gelen
kişilere ırkına, rengine, dinine, mezhebine bakmaksızın kapısını açmaktadır. Bugün 3 milyonu aşkın geçici koruma altındaki Suriye Arap
Cumhuriyeti vatandaşı ve 250.000‘den fazla
uluslararası koruma kapsamında yabancı ülkemizde güven içerisinde yaşamaktadır.
Bu kişilerin yanı sıra son yıllarda gerçekleştirdiğimiz sosyal ve ekonomik gelişmelerin bir
neticesi olarak Türkiye’ye çalışma, eğitim,
sağlık ve diğer amaçlarla gelmiş ve ikamet
izni ile kalan 800.000’den fazla yabancı bulunmaktadır. Türk insanı ve göçmenlere her
zaman hoşgörü ile yaklaşmış ve bugün 4 milyonu aşkın yabancı ile aynı topraklarda barış, huzur ve refah içerisinde yaşamaktadır.

Göçün etkin bir şekilde yönetimi açısından,
dünyadaki örnekleri gibi, görev alanına yönelik
strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel
ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir
kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur.
Bu sebeplerden dolayı, göç konusunda daha
etkin politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için 11.04.2013 tarih ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu kabul edilmiş ve Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü kurulmuştur.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yabancıların
Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ile uluslararası koruma, geçici
koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere
faaliyet göstermektedir.
Yabancıların iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Türkiye’nin 81 ilinde İl Göç İdaresi Müdürlükleri ve bazı ilçelerde İlçe Çalışma Grup
Başkanlıkları kurulmuştur. İl Göç İdaresi Müdürlükleri yabancının geliş sebebi gibi bazı kriterlere göre yabancı kişinin statüsünü tespit
eden kurumdur. Bu statüye göre yabancı kişinin hakları ve sorumlulukları belirlenmektedir.

Türkiye 4,5 milyondan
fazla yabancı ile aynı
topraklarda barış, huzur
ve refah içerisinde
yaşıyor.

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

YABANCILAR
İLETİŞİM
MERKEZİ
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 157
ayrıca insan ticareti mağdurlarının tespiti ve
göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların
kurtarılmasına yönelik ihbar ve yardım hattı
olarak da hizmet vermektedir.

BİR BAKIŞTA
TÜRKİYE

Resmi Adı

Türkiye Cumhuriyeti

Yönetim Biçimi

Cumhuriyet

Resmi Dil

Türkçe

Para Birimi

Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimi Türk Lirasıdır. Türk Lirasının alt
birimi kuruştur. Bir Türk Lirası (TRY), Yüz kuruşa (Kr) eşittir.

Nüfus

82.003.882 ( 31Aralık 2018)

Yüzölçümü

814,576 km²

Başkent

Ankara

İl Sayısı

81

Büyük Şehirler

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van

Kıyı Uzunluğu

7.200 km

Kıyı Sınırları

Güneyde Akdeniz, batıda Ege Denizi ve Kuzeyde Karadeniz
Güneyde; Suriye ve Irak,

Sınır Komşuları

Batıda; Bulgaristan ve Yunanistan,
Doğuda; İran, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın ekslav toprağı Nahcivan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Milli Bayramlar

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Dini Bayramlar

Ramazan Bayramı (3 gün)
Kurban Bayramı (4 gün)
1 Ocak Yılbaşı

Diğer Tatil Günleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Çalışma Saatleri

Türkiye’de iş günleri Pazartesi ve Cuma arasıdır. Bankalar, devlet daireleri ve özel şirket bürolarının büyük bölümü 8.00 ile 17.00 saatleri
arasında açıktır. Resmi kuruluşlarda 12.00-13.00 saatleri arası, bankalarda ise 12.30-13.30 saatleri arası öğle tatilidir. Resmi kuruluşlar
ve bankalar hafta sonları (cumartesi ve pazar) kapalıdır.

Elektrik

220v. Standart Avrupa tipi çift uçlu fişler kullanılmaktadır.

Uluslararası
Telefon Kodu

+90

Türk
Bayrağı
Kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve
yıldız konarak oluşan bayrak ilk kez
Osmanlı Devleti tarafından 1844 yılında kabul edilmiştir. Bayrak, 29 Mayıs 1936’da 2994 sayılı Türk Bayrağı
Kanunu ile şekillendirilmiş ve Türkiye’nin ulusal bayrağı olarak kabul
edilmiştir.
Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki
ay ve bir yıldızla beraber Türk Bayrağının görüntüsü oluşur.
Türk halkı için ulusal bayrağı kutsal kabul etmek bir gelenektir. Türk
Bayrağı, layık olduğu manevi değeri
zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret
edilemez. Bu nedenle Türk bayrağını
küçümsemek ya da saygısızlık göstermekten kaçınmak gerekir.
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Milli Marş
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12 Mart 1921 tarihinde I. TBMM tarafından milli marş olarak
kabul edilen “İstiklal Marşı”, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. On kıtadan
oluşan İstiklal Marşının resmi törenlerde okunan ilk iki kıtasının
sözleri şöyledir.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Resmi Dil
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili olan
Türkçe, dünyada en fazla konuşulan 5.
dildir. Türkçe, insanlık tarihi boyunca, bugünkü Çin’den Macaristan’a; Mısır’dan Sibirya’ya kadar olan büyük bir coğrafyada
konuşulmuştur. Bugün de Orta Asya’nın
ve Anadolu’nun yanı sıra Ortadoğu ve
Balkan ülkelerinde Türkçe konuşan topluluklar bulunmaktadır.

Türkçe, dünyada en fazla
Yönetim
konuşulan 5. dildir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve üniter bir devlettir. Devletin
yönetim biçimi cumhuriyettir ve kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu sistemde, devletin temel anayasal organı
yasama, yürütme ve yargıdır.
Yasama, kanun yapmak demektir. Anayasa, kanun yapma yetkisini Türkiye
Büyük Millet Meclisine vermiştir.
Yürütme, TBMM tarafından çıkarılan kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin uygulanmasıdır.
Türkiye’de yargı yetkisi bağımsız mahkemeler ve yüksek yargı organları tarafından kullanılır. Yasalar önünde herkes
eşittir ve herkesin hak arama özgürlüğü
bulunmaktadır.

Coğrafi Bölgeleri

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde, 814,576 km² lik bir alanda;
%97’si Asya Kıtası’nda ve %3’ü Avrupa Kıtası’nda bulunmak üzere jeopolitik konumuyla dünyanın en
stratejik ülkelerinden biridir. Türkiye’yi çevreleyen dört deniz bulunur. Bunlar; Karadeniz, Akdeniz, Ege
Denizi ve Marmara Denizi’dir. Asya ve Avrupa kıtaları, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile birbirinden
ayrılır. Aynı zamanda boğazlar, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlar.
Türkiye’nin batı, doğu ve güneyde sınır komşuları vardır. Batı’daki komşular; Bulgaristan ve Yunanistan’dır. Türkiye’nin doğu komşuları; İran, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın ekslav toprağı
Nahcivan’dır. Türkiye’nin güney komşuları; Suriye ve Irak’tır.
Türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı bir ülkedir. Türkiye’de kuzeyden güneye doğru gidildikçe genel olarak sıcaklık değerleri artar.
Türkiye’nin % 28,6’lık alanı ormanlarla kaplıdır ve bitki türlerinin çeşitliliği bakımından Dünya’nın en
zengin ülkelerinden biridir.
Türkiye, coğrafi özelliklerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere 7 farklı coğrafi bölgeden oluşmaktadır.
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Türkiye’nin Konumu ve
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İklim ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların konumu
ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı özellikte iklim
tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Sıradağları, deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini
engeller. Bu yüzden iç kesimlerde karasal iklim özellikleri görülür. Türkiye, dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı bir ülkedir.
Türkiye’de kuzeyden güneye doğru gidildikçe genel olarak sıcaklık değerleri artar.

Bütün
mevsimlerin
tadını ayrı ayrı
çıkarabileceğiniz
yegane
ülkelerden
biridir Türkiye.
Üç tarafını
çevreleyen
denizleri, kayak
turizmine öncülük
eden dağları,
sonbaharı,
ilkbaharı ayrı ayrı
yaşayabilirsiniz.

Bu iklim çeşitliliğine bağlı olarak, Karadeniz Bölgesi’nde çay ve
fındık bolca yetiştirilirken; Marmara Bölgesi’nde ayçiçeği ve pirinç
üretilir. Ege Bölgesi’nde büyük oranda zeytin, incir ve üzüm tarımı yapılırken Akdeniz Bölgesi’nde portakal, mandalina, limon ve
muz tarımı yapılır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırmızı mercimek, pamuk ve Antep fıstığı; İç Anadolu’da ise tahıl üretimi yapılır.

Türkiye Tarihi
Türkiye’nin ve bulunduğu toprakların tarihi çok eskilere kadar
uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu olduğu bu topraklara Antik çağda “güneşin doğduğu ülke” anlamında Anatolia-Anadolu adı verilmiş, daha sonra Asya kıtası ile karıştırılmaması
için “Küçük Asya” denilmiştir. Anadolu topraklarının Türklerin
hâkimiyetine geçmesinden sonra Avrupalılar tarafından “Turchia” olarak adlandırılan bu topraklar, günümüzde “Türkiye” adını
almıştır.
Anadolu’da iz bırakan kavimlerin geçmişi M.Ö. 7500 yılına kadar
uzanmaktadır. Felsefi düşüncenin çıkış noktası olan bu topraklar;
Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular, Persler, İskender
İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev
sahipliği yapmıştır.

Türklerin Anadolu’ya kesin yerleşmeye başlamaları 1071’deki Malazgirt Savaşı’yla olmuş
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar
Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu
Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu bu topraklarda hâkimiyetini sürdürmüştür.
Osmanlı İmparatorluğu, 3 kıtaya yayılmış ve
içerisinde 20’den fazla milleti barındıran bir
imparatorluk olarak yaklaşık 600 yıl hüküm
sürmüştür.
1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşının
ardından imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’na dayanılarak Osmanlı İmparatorluğu
toprakları yabancı askeri güçler tarafından işgal edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs
1919’da, Türk halkı büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmış, 23 Nisan 1920’de Türkiye
Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Bu büyük
zaferin ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet
ilan edilerek idari, hukuki ve sosyal inkılaplar
yapılarak ülke modern ve çağdaş bir konuma
yükseltilmiştir. Ülkede demokratikleşme arayışının sonucu olarak İkinci Dünya Savaşı’nın
ardından 1946’da çok partili seçim sistemine
geçilmiştir.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti milyonlarca geçici koruma altındaki insana ve yüzbinlerce yabancıya ev sahipliği yapan demokratik,
laik, insan haklarına azami özen gösteren,
sosyal bir hukuk devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk’ün önderliğinde
19 Mayıs 1919’da, Türk halkı
büyük bir kurtuluş mücadelesi
başlatmış, yıkılmak üzere olan
bir devletten modern, çağdaş ve
güçlü bir devlet inşa etmiştir.

Ortaköy Cami - İstanbul

Türkiye Nüfusu
Türkiye’nin nüfusu 2018 yılı verilerine göre 82.003.882’dir. Ülkede nüfusun en yoğun olduğu şehir İstanbul’dur. İstanbul’dan sonra Ankara
ve İzmir illeri gelmektedir. Türkiye diğer Avrupa ülkelerine kıyasla
genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye’nin nüfus yapısı ve diğer istatistiklerine ilişkin www.tuik.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Din
Dinin tam anlamıyla kişiye özel bir konu olarak görüldüğü Türkiye,
laik bir devlettir. Kurumsal yapının kökeninde yer alan laiklik ilkesi
dinin devlet işlerinde hiçbir etkisi olmadığına işaret eder. Din ve vicdan
özgürlüğü, ülkenin anayasasıyla güvence altına alınmıştır.
Ülkede yaygın din İslam olmakla birlikte, farklı inançlara sahip pek
çok kişinin barış içinde yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki
inanç çeşitliliği hâlâ korunmaktadır.

Misafirperverlik
Misafirperverlik, Türk kültürünün yapı taşlarındandır ve ziyaretçilere
Tanrı misafiri olarak muamele edilmesi gerektiğine inanılır. Anadolu
insanına göre zorlu hayat koşulları, insanların misafirperverlikleri sayesinde kolaylaşır, ilişkiler gelişir ve kendilerini güvende hissederler.
Ayrıca yabancı konuklarla tanışmaktan, farklı kültürler hakkında bilgi
edinmekten ve onları misafir olarak ağırlamaktan büyük zevk alırlar.

İslam dininde
misafirliğin önemi
çok büyüktür.
Müslüman biri
kapısına gelen
misafiri geri
çevirmez. Onu
Tanrı misafiri
olarak ağırlar ve
el üstünde tutar.

TÜRKİYE’YE
GİRİŞ ve KAYIT
Türkiye’ye Giriş
Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış işlemlerini, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapabilirsiniz.
Vize, vize muafiyeti, ikamet izni ve çalışma izni sahibi olmanız Türkiye’ye giriş ve yasal kalışınızı sağlamaktadır. Eğer, bu
izin veya muafiyet süresinin bitiminden itibaren en az 60 (altmış) gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belge
sahibi olmamanız durumunda Türkiye’ye girişinize izin verilmeyecektir.
Vize, ikamet izni veya çalışma izni olmadan Türkiye’ye yasa
dışı yollarla girmeniz ve Türkiye’de kalmanız halinde hakkınızda idari para cezası başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar
uygulanacaktır. Türkiye’ye yasal yollarla girerek kayıtlı olmak
hak ve hizmetlerden faydalanabilmenizin için ilk şarttır.
Savaş, iç savaş, terör veya zulüm görme korkusu gibi nedenlerle Türkiye’ye giriş yapılması veya girdikten sonra makul bir süre içinde yetkili birimlere kayıt başvurusu yapılması
halinde idari para cezası uygulanmamaktadır.

Vize işlemleri
Türkiye’ye seyahat etmek istiyorsanız, vatandaşı olduğunuz ülkeye göre www.evisa.gov.tr internet adresinden e-vizelerini
almanız veya dış temsilciliklerimize şahsen başvuruda bulunarak geliş amacınıza uygun vizeyi almanız gerekmektedir. E-vize,
Türkiye’ye turistik veya ticari amaçlar dışında yapılacak seyahatler için geçerli olmayıp internet üzerinden form doldurulması ve
kredi kartı aracılığıyla vize ücretinin ödenmesi yoluyla alınan bir
vize türüdür. Hangi ülke vatandaşlarının e-vize alabileceğine
ilişkin bilgi için www.evisa.gov.tr veya www.mfa.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Pasaport
yerine geçen
belgeler aşağıda
sıralanmıştır:
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

Pasavan
İdari Mektup
Gemi adamı Cüzdanı
Uçak Mürettebatı
Belgesi
‣‣ Demiryolu Personeli
Kimlik Belgesi
‣‣ Hudut Geçiş Belgesi
Seyahat Belgesi
‣‣ Mültecilere Mahsus
Seyahat Belgesi

Vize işlemlerinde yaşanabilecek
gecikmelerden dolayı vize başvurunuzu
planladığınız seyahat tarihinden en az 90
gün önce yapmanız yararlı olacaktır.
Bazı ülke vatandaşları Türkiye’ye seyahatlerinde vize muafiyetine sahip olabilmektedir. Vize muafiyeti tanınan ülke vatandaşlarının vize şartları çerçevesinde giriş ve kalışları için vize
almalarına gerek bulunmamaktadır. Vize muafiyeti tanınan ülke
vatandaşlarının Türkiye’ye girerken pasaport veya pasaport yerine geçen belgelere sahip olmaları yeterlidir. Hangi ülke vatandaşlarının vize muafiyeti kapsamında olduğu hakkında detaylı
bilgi için www.mfa.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca, ikili anlaşmalar kapsamında kendi ulusal kimlik belgeleriyle ülkemize giriş yapabilmektedir. Hangi ülke vatandaşlarının bu kapsamda olduğu hakkında detaylı bilgi almak için www.
mfa.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Vize, size Türkiye’de her 180 (yüz seksen) günde 90 (doksan)
güne kadar kalış hakkı sağlayacaktır. Türkiye’de daha uzun süre
kalmak/yaşamak istemeniz durumunda ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ

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.

YİMER 157

www.goc.gov.tr
www.liveinturkey.gov.tr
www.yimer.gov.tr

İkamet izin türleri hakkında detaylı bilgi almak için
www.goc.gov.tr, www.liveinturkey.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.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ ve KATIT

İkamet İzni
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İkamet İzni Başvurusu
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, www.liveinturkey.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.

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.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde uzatma başvurusunda bulunmanız durumunda İl Göç İdaresi
Müdürlüğü’ne gitmenize ihtiyaç bulunmamaktadır. Sizden istenilen
belgeleri posta veya kargo aracılığıyla başvuru ilinizdeki İl Göç İdaresi
Müdürlüğü göndermeniz yeterli olacaktır. Ancak, gerek görülmesi
durumunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü davet edilebileceğinizi unutmayınız. Diğer illerde yaşıyorsanız, uzatma başvurusunda belirlenen
randevu tarih ve saatinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünde bulunmanız
gerekmektedir.
Her başvuru için gerekli olan belgeler, başvurunuz sırasında e-ikamet randevu sisteminde belirtilecektir. Ayrıca gerekli belgeleri
www.goc.gov.tr, www.liveinturkey.gov.tr ve www.e-ikamet.
goc.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.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ

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.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ ve KATIT

İkamet iznine şahsen başvurabileceğiniz
gibi yasal temsilciniz aracılığıyla da
başvurabilirsiniz.
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Uluslararası Koruma
Uluslararası hukuk sisteminde vatandaşlık sayesinde, bireyin vatandaşı olduğu devletten
koruma talep etmesi birey için bir hak olduğu gibi devletler için de kendi vatandaşlarını
koruması bir yükümlülüktür. Devletin, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda bireye koruma sağlayan alternatif mekanizmalar bulunmakta ve bu mekanizmalar
uluslararası koruma olarak tanımlanmaktadır. Böylece, kendi devletinin korumasından
yoksun kalan yabancının tekrar koruma altına alınması sağlanmaktadır
Irkınız, dininiz, tabiiyetiniz, belirli bir gruba mensubiyetiniz veya siyasal düşünceleriniz
nedeniyle zulüm görme korkusu taşıdığınız için vatandaşı olduğunuz devletin dışında
bulunuyor ve devletiniz vatandaşlarına tanıdığı korumadan yararlanamıyorsanız ya da
korkunuz sebebiyle bu korumadan faydalanmak istemiyorsanız ülkemizde uluslararası
koruma başvurusunda bulunabilirsiniz. Ülkemizde uluslararası koruma; mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statülerinden oluşmaktadır. Hangi statüye sahip olacağınız
geldiğiniz ülke, geliş amacı ve uyruğunuz gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenecektir.

Başvuru
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 sahibi
kimlik belgesi verilecektir. Bu belge size başka bir işleme gerek kalmadan Türkiye’de
kalabilmenizi sağlayacak olup hiçbir harca tabi değildir.

Başvuru sahibi belgesinin süresi 6 aydır ve gerektiğinde
6 aylık sürelerle tekrar uzatılabilmektedir. Uluslararası
koruma başvuru sahibi belgesi süresi dolduğunda İl Göç
İdaresi Müdürlüğüne başvurarak Başvuru belgesinin
süresini uzatmanız gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ

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.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ ve KATIT

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.

33

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 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne
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.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
TÜRKİYE’YE GİRİŞ ve KATIT

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.
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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, tr, www.liveinturkey.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 2014 tarih ve 2014/6883 sayılı 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,

Yimer 157’yi
7 gün 24 saat
arayabilir,
yardım
ve destek
alabilirsiniz.

İkamet ettğiniz ilde eğitim, sağlık,
sosyal yardım gibi hak ve hizmetlere
erişebilmeniz için Geçici Koruma
Kimlik Belgesine sahip olmanız
gerektiğini unutmayınız.

‣‣

‣‣
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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 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.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ

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.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ ve KATIT

‣‣

Geçici koruma kapsamında olmanız
durumunda, Cumhurbaşkanı 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 30 günlük kayıt belgesi düzenlenecektir. 30 günlük süreden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmanız durumunda Geçici Koruma Kimlik Belgesi verilecektir. Hiçbir harca tabi olmayan
bu belge ile Türkiye’de yasal olarak kalış hakkına sahip olacaksınız. İkamet
ettğiniz ilde 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.

BARINMA
Bir kimsenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu
yere ev denir. Türkiye’de herkesin adres sistemine
kayıtlı bir yerleşim yeri olması zorunludur. Anayasaya göre ev dokunulmazdır ve izni olmadan
kimsenin evine girilemez.
Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma ile kalanlar statüleri gereği sadece Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünün belirlemiş olduğu illerde ikamet
edebilmektedir. Söz konusu kurala uymamanız
durumunda size sağlanan hak ve hizmetlerden
faydalanmanız ciddi oranda kısıtlanır.
Türkiye’de bu statüler dışında kalıyorsanız ikamet
yerinizi seçmekte özgürsünüz.

Kiralık Ev Arama
Güzel ve uygun fiyatlı bir evde yaşamak hemen hemen herkesin hayalidir.
Ancak, bu hayali gerçekleştirmek kapsamlı bir araştırmayı gerektirmektedir.
Araştırma öncesinde mutlaka bir evde arayacağınız kriterleri belirlemelisiniz.
Oturacağınız evin konumunun ve yaşının kira fiyatını belirleyen önemli özellikler olduğunu unutmayınız.
Ev arama işlemini üç yolla sağlayabilirsiniz. Bunlar, internet ve gazete gibi mecralardaki ilanları takip etmek, emlakçıyla anlaşmak ve çevrenize sormaktır.
Emlak danışmanı aracılığıyla ev kiralandığınızda, danışmana hizmet bedeli ödemeniz gerekir. Hizmet bedeli, kontrat süresinden bağımsız olarak kiracıdan bir
defaya mahsus olmak üzere, bir yıllık kira bedelinin %10’u + KDV (%18) olarak
alınır. İnternet veya sokakta yapılan aramalar sonucunda evinizi direkt olarak
mülk sahibinden kiralarsanız herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.
Ev ararken dikkat etmeniz gereken birtakım hususlar bulunmaktadır;
‣‣ Kiralamayı düşündüğünüz evi mutlaka önceden ziyaret etmelisiniz.
‣‣ Yalnız evi değil, evin çevresini de araştırmalısınız.
‣‣ Evde tamir edilmesi gereken bir yer olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
‣‣ Kira sözleşmesinde kira miktarı, kira artış oranı, sözleşme süresi, depozito miktarı (depozito miktarı kira bedelinin 3 kira bedelinden fazla
olamaz!) gibi detaylarla birlikte evdeki tüm demirbaşlar ile eksiklerin
yer almasına özen göstermelisiniz.

EV SAHİBİNE SORMANIZ GEREKEN
ÖNEMLİ SORULAR
‣‣ Elektrik, ısınma ve su giderleri kira miktarına dâhil mi?
‣‣ Ev içerisinde ev sahibine ait eşya var mı? (Eşyalı kiralık)
‣‣ Boya ve dekorasyon gibi değişiklikler yapabilir miyim?
‣‣ Evcil hayvan besleme iznim var mı?
‣‣ Evin bakımındaki sorumluluk kime ait?
‣‣ Binanın aidat giderinde dairenin vermesi gereken miktar ne kadar?
‣‣ Araba parkı için otopark var mı?

Kiracının Hak ve Yükümlülükleri
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.

‣‣ Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra ev sizin özel alanınızdır. Ev sahibi, sizin izniniz olmadan eve giremez. Ancak evin bakımı ve onarımı ile ilgili
olarak sizinle önceden anlaşılacak bir zamanda izninizle girebilir.
‣‣ Evi ne şekilde aldıysanız aynı şekilde teslim etmekle yükümlüsünüz.
‣‣ Vermiş olduğunuz depozito evden çıkarken size teslim edilecektir. Ancak, eve vermiş olduğunuz zararlar depozitodan kesilebilir. Vermiş olduğunuz zarar, depozito miktarından fazlaysa, eksik miktarı da karşılamakla yükümlüsünüz.
‣‣ Kira ödemesini, sözleşmede belirlediğiniz tarihte ve şekilde vermelisiniz.
‣‣ Ev sahibiniz, kira sözleşmesi boyunca haklı gerekçe olmadıkça sizi evden çıkaramaz.
‣‣ Kira sözleşmesinde kira artış oranı belirlenebilir. Ancak artış miktarı
bir önceki yılın yurtiçi üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçemez.
Yurtiçi üretici fiyat endeksini her yıl www.tuik.gov.tr adresinden veya
internet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Ev Satın Almak
Türkiye’de yabancılara taşınmaz mülk (ev, arsa, dükkân vb.) satın alma hakkı tanınmıştır.
Ancak bu hak belirli sınırlamalara tabiidir. Söz konusu sınırlamalar hakkında detaylı bilgi
almak için Tapu ve Kadastro İl Müdürlüklerine başvurunuz.
Türkiye’de taşınmaz alırken bankalardan ev kredisi kullanabilirsiniz. Her bankanın ev kredisi kullandırma şartları farklıdır. Kredi kullanacaksanız farklı bankaların ev kredisi şartları
konusunda bilgi edininiz.
Ev kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlara ev satın alırken de dikkat etmeniz tavsiye edilir.
Ev satın alınırken dolandırılmamak adına söz konusu evin sahipliği ve üzerinde herhangi
bir ipotek vb. kısıtlama olup olmadığını Tapu ve Kadastro İl Müdürlüklerinden veya Tapu
Sicil Müdürlüklerinden kontrol edebilirsiniz. Türkiye’de taşınmaz (ev, arsa, dükkân vb.) satışı
sadece ilgili taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılmaktadır. Almak istediğiniz taşınmaza ilişkin mülk sahibi ile anlaşmaya vardıktan sonra satış işleminin gerçekleştirilmesi için Tapu Sicil Müdürlüklerine başvurunuz.

Taşınmaz satın alma işlemi sırasında dolandırıcılara
karşı dikkatli davranmanız sizin yararınıza olacaktır.
Taşınmaz satış işlemi yapmak üzere Tapu Sicil
Müdürlüğünde devir işlemleri ile ücret ödemesinin aynı
anda yapılması tavsiye edilir.

Eve Taşındıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemler
Türkiye’de yaşayacağınız evi kiraladıktan ya da satın aldıktan sonra yapmanız gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin başında yetkili kurumlara başvurarak elektrik, su, doğalgaz,
telefon vb. aboneliklerin yaptırılması gelmektedir. Eski evinizdeki aboneliklerinizi kapattırmanız
ve varsa evinize ilişkin sigorta poliçelerinizi yeni evinize taşımanız gerekmektedir. Ayrıca varsa
gazete, dergi abonelikleriniz ve banka işlemlerine ilişkin adreslerinizi güncelleyiniz.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ

Abonelik
sözleşmesi yapmak
için bölgede
görevli elektrik
satış şirketine
başvurmanız
gerekmektedir.

Türkiye’de her eve Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak zorunludur. Bu
sorumluluk ev sahibine aittir.

ABONELİKLER
Bir eve ya da işyerine yerleşirken elektrik, su, isteğe bağlı olarak da doğalgaz ve telefon bağlantıları için aboneliğin kişinin kendi adına yapılması
zorunludur. Satın alarak veya kiralayarak yeni bir eve taşınan herkesin,
abonelik işlemlerini şahsen veya vekâletname ile yapması gerekmektedir. Abonelik işlemlerini ilgili satış şirketi aracılığıyla yapabileceğiniz gibi
e-devlet sistemi üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz.

Elektrik Aboneliği

Büyükşehir olan bir
yerde yaşıyorsanız
büyükşehir
belediyesine, diğer
yerleşim yerlerinde
yaşıyorsanız ilgili
belediyenin su ve
kanalizasyon hizmeti
müdürlüklerine
başvurmanız
gerekmektedir.

BARINMA

Yeni adresinizi 30 gün içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine ve 20 gün
içerisinde İl Göç İdaresine bildirerek adres kayıt sisteminize yeni adresini kayıt ettirmeniz gerekmektedir.

Satın aldığınız ya da kiraladığınız eve mutlaka elektrik aboneliği yaptırmalısınız. Daha önceden oturduğunuz ev varsa ve bu eve ilişkin elektrik
aboneliği yaptırdıysanız, önceki eve ait aboneliği kapattırmalı ve yeni
adresinize abonelik taşıma işlemi yaptırmalısınız. Abonelik sözleşmesi
yapmak için bölgede görevli elektrik satış şirketine başvurmanız gerekmektedir.
Abonelik işlemleri sırasında zorunlu deprem sigortasını ibraz etmeniz
gereklidir. Elektrik aboneliği için elektrik sağlayıcı firma tarafından güvence bedeli istenilecektir. Bu bedel, elektrik aboneliğinizin sona erdiğinde size geri ödenecektir.

Su Aboneliği
Büyükşehir olan bir yerde yaşıyorsanız büyükşehir belediyesine, diğer
yerleşim yerlerinde yaşıyorsanız ilgili belediyenin su ve kanalizasyon
hizmeti müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.
Güvence bedelini ödemenizle birlikte su aboneliğiniz aktifleştirilecektir.
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Satın aldığınız ya da kiraladığınız eve doğalgaz aboneliği yaptırmak
için şehrinizdeki doğalgaz dağıtım şirketine başvurmalısınız. Daha
önceden oturduğunuz ev varsa ve bu eve ilişkin doğalgaz aboneliği
yaptırdıysanız, önceki eve ait aboneliği kapattırmalı ve yeni adresinize abonelik taşıma işlemi yaptırmalısınız.
Abonelik işlemleri sırasında zorunlu deprem sigortasını ibraz etmeniz gereklidir. Doğalgaz aboneliği için dağıtım şirketi tarafından
güvence bedeli istenilecektir. Bu bedel, doğalgaz aboneliğiniz sona
erdiğinde size geri ödenecektir. Eğer kartlı (ön ödemeli) doğalgaz
sayacı kullanılıyorsa, güvence bedeli ödenmesi gerekmez. Kullanıma başlamak için, abone merkezinden ya da yetkili noktalardan
karta kontör yüklemek yeterlidir.

Ev veya işyerlerine;
internet, kablo
TV, uydu platform
gibi hizmetlerin
kullanılması
için ilgili hizmet
servislerine
başvurulması
ve abonelik
başlatılması
gerekmektedir.

Telefon, Kablolu Yayın, İnternet,
Uydu Platform Aboneliği
Ev veya işyerlerine; internet, kablo TV, uydu platform gibi hizmetlerin kullanılması için ilgili hizmet servislerine başvurulması ve
abonelik başlatılması gerekmektedir.
Abonelik başvuruları servis sağlayıcıya göre şahsen, telefonla
veya internet üzerinden yapılabilmektedir.
Servis sağlayıcıların ilgili hizmetlerle ilgili çeşitli taahhütlü veya
taahhütsüz paket ve tarifeleri bulunmaktadır. Abonelik sırasında
ihtiyacı karşılayabilecek ve ücreti ödenebilecek paket veya tarife
seçilmelidir.
Hizmet alınmaya başlanması için dağıtım şirketinden yetkili ekibin
gelip tesisatı kullanıma açması gerekmektedir. Bunun için şirket tarafından randevu verilir. Hizmetin bağlanacağı randevu tarih ve saatinde
adreste abonenin veya bir yakınının bulunması gerekmektedir.

BARINMA

Doğalgaz Aboneliği
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ÇALIŞMA
Türkiye’de çalışma hakkı Anayasa ve kanunlar ile güvence altına alınmış ve herkese tanınmıştır. Dolayısıyla, siz de Türkiye’de çalışma hakkına sahipsiniz. Ancak,
Türkiye’de çalışmak için çalışma izni almanız gerekmektedir. Türkiye’ye uyum sağlamanızın en önemli
yollarından birisi Türkiye’de çalışmak veya kendi işinizi
kurabilmektir.

Türkiye’de 15 yaşından küçük
kimselerin çalıştırılması
kesinlikle yasaktır! 15-18 yaş
arası çocukların çalıştırılması da
belirli kısıtlamalara tabidir.
Söz konusu kurallara
uyulmaması durumunda ağır
yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.

Çalışma Hakkı ve
Çalışma İzni Başvurusu
Türkiye’de yaşayan yabancı olarak çalışmaya başlamadan önce çalışma izni
almanız gerekmektedir. Ancak, mülteci veya ikincil koruma statüsü aldıysanız, bu statüyü aldığınız tarihten itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilirsiniz.
Çalışma izni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Başvuru yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere iki türlü yapılmaktadır. Hem yurtiçi hem de yurtdışı başvurular bir işyeri veya işletme üzerinden
yapılmaktadır.

Çalışma izni
Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından
verilmektedir.
Başvuru yurt içi
ve yurt dışından
olmak üzere iki türlü
yapılmaktadır.

Türkiye’ye çalışma amacıyla gelecekseniz bulunduğunuz ülkedeki Türkiye
Cumhuriyeti dış temsilciliğine giderek başvuruda bulunmalısınız. Temsilciliğe başvuru amacıyla gittiğinizde Türkiye’de çalışacağınız işyeri veya işletmeye yaptığınız iş sözleşmesini ibraz etmeniz gerektiğini unutmayınız.
Başvuruda bulunduktan sonra tarafınıza verilecek referans numarası Türkiye’de çalışacağınız işyeri veya işletmeye iletilecek ve sizin adınıza başvuruda
bulunması istenecektir. Bu adımdan sonra işyeri veya işletme online sistem
üzerinden sizin adınıza başvuruda bulunabilecektir.
Ülkemizde ikamet sahibi olarak bulunuyorsanız en az 6 ay süreli geçerli ikamet izniniz olması durumunda, uluslararası koruma başvuru sahibi iseniz
başvuru üzerinden 6 ay geçtikten sonra, şartlı mülteci veya geçici koruma
sahibi iseniz kimlik düzenlenmesinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra çalışma izni başvurusu hakkı kazanmaktasınız. Süre koşulunu yerine getirmeniz
durumunda, çalışacağınız işyeri veya işletme online sistem üzerinden sizin
adınıza başvuruda bulunabilecektir.

Uluslararası Koruma ve Geçici koruma kapsamında
olup sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık
işlerinde çalışacaksanız doğrudan bulunduğunuz
ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek
şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

Çalışma İznine İlişkin
Önemli Bilgiler
‣‣ Çalışma iznine başvurabilmeniz için işverenle aranızda
iş sözleşmesini imzalamış olmanız gerekmektedir.
‣‣ Çalışma iznine başvururken ödenmesi gereken harç ve
ücretler işverenin sorumluluğundadır ve işveren bunların ödenmesini sizden talep edemez ve sizi zorlayamaz.
‣‣ Türkiye’de uluslararası koruma statüsü başvuru sahibi
veya şartlı mülteci i iseniz sadece ikamet ilinizde çalışabilirsiniz. Başka bir ilde çalışmak istemeniz durumunda,
bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek
izin almalısınız.
‣‣ Geçici koruma sahibiyseniz ve ikamet iliniz dışındaki bir
ilde çalışmak istemeniz durumunda bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek izin almalısınız.
‣‣ Geçici koruma sahibi ve çalışma izni sahibiyseniz ve geçici korumanız sona ererse çalışma izniniz de başka bir
işleme gerek kalmadan sona erer.
‣‣ Çalışma izniniz için yenileme başvurusunda bulunduğunuzda, mevcut çalışma izni süresinin bitiminden itibaren 45 güne kadar aynı iş yerinde ve aynı işte çalışabilirsiniz.
‣‣ Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenlere her bir yabancı için ayrı olmak üzere idari para
cezası verilmektedir.
‣‣ İş hayatında hem işverenin hem de işçinin hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışma izni alarak bir işverenin yanında çalışan yabancı, Türk vatandaşı ile aynı
haklara ve sorumluluklara sahiptir.

Çalışma izni olmaksızın çalışmanız
durumunda;
İdari para cezasına maruz kalır,
Kanunun çalışana sağladığı hak ve
korumalardan faydalanamazsınız.

İŞ ARAMA
Türkiye’de iş aramaya ilişkin çok sayıda yol bulunmaktadır. İş bulma ihtimalinizi arttırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz;
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

Arkadaş, komşu ve aile üyelerini iş aradığınız konusunda bilgilendirebilirsiniz,
İnternetten iş ilanlarını takip edebilir ya da insan kaynakları sitelerine üye olabilirsiniz.
Gazetede yer alan ilanları takip edebilirsiniz.
İş bulma konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketlere kayıt olabilirsiniz.
Kurum veya işletmelere doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz.
En güvenli yollardan birisi olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine
kayıt olarak iş bulma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
İŞKUR, iş arayan kişilerin iş bulma ve işe ilişkin eğitimleri gibi konularda işlemlerini gerçekleştiren resmi kurumudur. İŞKUR sistemine Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da dâhil olabilmektedir. Yabancı kimlik numarası
sahibiyseniz İŞKUR internet sitesi üzerinden veya ilinizde bulunan Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla kayıt olarak İŞKUR’un sağladığı hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ülkemizde geçici koruma ile kalmaktaysanız,
geçici koruma ile en az 6 ay süre dolduktan sonra İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlara katılabilir ve bu kapsamda iş yerinde mesleki
eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için 444 75 87
numaralı telefonu, ALO 170 danışma hattını arayabilir veya www.iskur.gov.tr
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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İŞKUR’un verdiği temel hizmetler şunlardır:
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

İş arama konusunda başvuranlara destek sağlamak
İş ve meslek danışmanlık hizmeti sunmak
İşsiz kalanlara işsizlik sigortası kapsamında maaş bağlanması
Engellilere ve eski hükümlülere iş kurma desteği
Engellilerin işe yetiştirilmesi
İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlere ve kendisini geliştirmek isteyen kişilere mesleki eğitim kursları, girişimcilik kursları,
işbaşı eğitim kursları vermek.
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Türkiye İş Kurumu’nun Düzenlediği
Eğitim Kursları
Mesleki eğitim kursları: Bu kurslar, işsizlerin niteliklerini arttırmak
ve iş bulabilmelerini sağlamak için verilmektedir.
İş başı eğitim kursları: Bu kurslar, işsizlerin mesleki deneyim elde
etmesi, tecrübelenmesi ve uygulama konusunda kendilerini geliştirmeleri amacıyla verilmektedir. Kursa katılacak kişiler işbaşı eğitimi bir işverenin yanında almaktadırlar. İşvereni kendileri bulabilecekleri gibi, işveren bulunmasını İŞKUR’dan talep edebilirler.
Girişimcilik eğitim programları: Bu program kuruma kayıtlı kişilere
kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için
uygulanmaktadır.

İŞKUR’un vermiş
olduğu eğitimlere
katılmak için
bulunduğunuz ildeki
Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğüne
başvuruda
bulunabilirsiniz.

İşe Başlarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Aradığınız kriterlere uygun iş bulduktan sonra dikkat etmeniz gereken hususlar
bulunmaktadır. Aşağıda yer alan hususlara uygun davranmak, iş hayatında zarar
görmenizi engelleyecektir.
Çalışmaya başladığınız iş, eğer 1 yıldan uzun süreli değilse yazılı sözleşme yapmanız zorunlu değildir. Ancak, daha uzun süreli bir iş anlaşması söz konusuysa yazılı
olarak sözleşme yapmalısınız.
İş sözleşmesi yaparken sözleşme hükümlerini dikkatlice okumalısınız. Özellikle,
işin tanımı, çalışma yeri ve ücret gibi hususlara odaklanmalısınız.
Sözleşmenin bir örneğini mutlaka almalısınız.
İşe başlarken deneme süresi en çok 2 aydır. Deneme süresindeyken işvereniniz
ücret ve sigorta ödemelerinizi yapmak zorundadır.

Çalışma Hayatına İlişkin

Haklarınızı Öğrenin!
‣‣ Çalışma hayatında hiçbir kimse dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri hususlardan dolayı size
ayrımcılık yapamaz.
‣‣ Hiçbir kimse sizi zorla çalıştıramaz.
‣‣ İşveren tüm işçiler gibi sizin de sigortanızı yaptırmak zorundadır.
‣‣ Emeğiniz karşılığında hak etmiş olduğunuz ücreti, işveren size ödemek
zorundadır. Ödenmemesi durumunda başvuruda bulunarak ya da dava
yoluyla işvereni zorlayabilirsiniz.
‣‣ İşveren, hak etmiş olduğunuz yıllık izinlerinizi kullanmanızı engelleyemez. Ayrıca, işveren size haftada en az 24 saat kesintisiz izin vermek
zorundadır.
‣‣ İşveren iş sağlığı ve güvenliğinizi sağlayacak önlem ve tedbirleri almak
zorundadır.
‣‣ Sendika üyesi olma hakkınız bulunmaktadır.
‣‣ Hem siz hem de işvereniniz bildirim sürelerine uymak şartıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahipsiniz.
‣‣ İş sözleşmesinin işvereniniz veya haklı gerekçelerle sizin tarafınızdan
sözleşmenin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hakkınız bulunmaktadır. (İşverenin sözleşmeyi haklı nedenlerle feshetmesi durumunda kıdem tazminatı alamayabilirsiniz. Hangi sebeplerin haklı gerekçe sayıldığı hakkında daha detaylı bilgi almak için Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait ALO 170 danışma hattını arayabilir
veya www.ailevecalisma.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.)
‣‣ Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu bazı meslekler bulunmaktadır. Hangi mesleklerin yabancılar için yasaklandığı hakkında
detaylı bilgi için www.ailevecalisma.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Asgari Ücret
Türkiye’de tam zamanlı yasal çalışma süresi bir iş için haftalık 45 saattir.
Haftalık 45 saat çalışmanız durumunda asgari ücrete hak kazanırsınız. Asgari ücret yıllık olarak belirlenmektedir.
Haftalık çalışma sürenizin 45 saatten daha fazla olması durumunda işvereniniz size “fazla çalışma ücreti” ödemek zorundadır.

İzinler
Çalışma hayatında çeşitli türde izinleriniz bulunmaktadır.
Her çalışan gibi sizin de yıllık izinleriniz yasal düzenlemelerle koruma altındadır. Aynı işyerinde 1 yılı doldurduğunuz andan itibaren yıllık izin hakkına
sahip olacaksınız. Bu süreye, deneme süreniz de dâhildir. Ayrıca sahip olduğunuz yıllık izin süresi, işyerinde çalıştığınız süreye bağlı olarak değişecektedir.
Eğer aynı iş yerinde;
‣‣

Yıllık izinlerinizi
kullanmadan
işten ayrılmanız
durumunda,
işveren izin
sürenize
karşılık gelen
ücreti size
ödemek
zorundadır.

‣‣
‣‣

1-5 yıl arasında çalıştıysanız en az 14 günlük,
5-15 yıl arasında çalıştıysanız en az 20 günlük,
15 yıldan fazla çalıştıysanız en az 26 günlük yıllık izin hakkınız olacaktır.

Yıllık izinlerinizi kullanmadan işten ayrılmanız durumunda, işveren izin sürenize karşılık gelen ücreti size ödemek zorundadır.
Yıllık iznin yanı sıra, günlük çalışma sırasında ara dinlenme izni hakkınız bulunmaktadır.
‣‣
‣‣
‣‣

4 saat veya daha kısa süreli işlerde en az 15 dakika,
4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dâhil) süreli işlerde yarım saat,
7.5 saatten fazla süreli işlerde 1saat ara dinlenmesi verilmesi gerekmektedir.

Kanunlar, çalışanlara belirli durumlarda geçerli olmak üzere mazeret izni
hakkı tanımaktadır. Evlenmeniz, evlat edinmeniz ya da anne-babanızın, eşinizin, kardeşinizin, çocuğunuzun ölümü halinde 3, eşinizin doğum yapması
durumundaysa 5 günlük mazeret izniniz bulunmaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1,5 Gün)
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RESMİ TATİLLER
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri de genel
tatil olarak kabul edilir.

Kadın Çalışanların Hakları
Toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi iş piyasasında da kadın ve
erkek eşit haklara sahiptir. İşveren, sırf kadın olduğunuz için size ayrımcılık, eksik maaş verme ve kötü muamele gibi davranışlarda bulunamaz.
Kadın çalışanların genel düzenlemelere ek bazı hakları bulunmaktadır.
‣‣

‣‣
‣‣

‣‣

Kadın çalışan olarak gece vardiyalarında 7.5 saatten fazla çalıştırılamazsınız. Gece vardiyasında çalışıyorsanız işyeriniz sizi
eve bırakmakla yükümlüdür.
Hamile veya emzirme çağında çocuğunuz varsa gece vardiyasında asla çalıştırılamazsınız.
Hamileyseniz doğumdan önce ve doğumdan sonra 8’er hafta
olmak üzere toplamda 16 hafta ücretli izin hakkınız bulunmaktadır.
Ayrıca, 1 yaşından küçük çocuğunuz varsa günde toplam 1.5
saat süt izni hakkınız bulunmaktadır. Bu sürenin hangi saatler
arasında ve kaça bölünerek kullanacağınız sizin takdirinizde
olacaktır.
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50 bini aşkın yabancı şirketinin
bulunduğu ve 12 milyar doları
aşan doğrudan yatırımın
yapıldığı ülkemizde, siz de
Türk vatandaşlarıyla aynı
koşullar ve haklara sahip
olarak yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye, hızlı gelişen başarılı ekonomisi ile dünya genelindeki yatırımcıların dikkatini
çeken ülkelerden birisidir. Genç ve dinamik nüfusa sahip oluşu, nitelikli ve rekabetçi
iş gücü, 30 milyonu aşkın genç nüfusu, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerindeki gelişkin alt yapısı ile merkezi konumu sayesinde yabancı yatırımcıları hızla
kendisine çeken Türkiye, dünyanın önde gelen ekonomileri arasındadır.
50 bini aşkın yabancı şirketinin bulunduğu ve 12 milyar doları aşan doğrudan yatırımın yapıldığı ülkemizde, siz de Türk vatandaşlarıyla aynı koşullar ve haklara sahip
olarak yatırım yapabilirsiniz.
Türkiye’de kurulu olan bir şirkete sermaye katkısı yaparak yatırımda bulunabileceğiniz gibi kendi iş yerinizi açmanız da mümkündür.
Ayrıca, Türkiye’de en az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiğinizi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit ettirmeniz durumunda Türk Vatandaşlığı kazanma hakkına sahip olabilirsiniz.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
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Türkiye’de İş Kurma
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EĞİTİM
Türkiye Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim
olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün
eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim
ve yükseköğretim kurumlarını, yaygın eğitim; örgün
eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır.
Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye,
aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınmamaktadır.
Türkiye’de eğitim hakkından yararlanabilmeniz için
Türkiye’de yasal olarak bulunmanız zorunludur.

Türk Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri
Türkiye’de bulunan hiçbir kimse Anayasal güvence altına alınan eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Ayrıca, devlet okullarında zorunlu eğitim ücretsiz olarak verilir. Kişinin, eğitim hakkını engellemek suç teşkil eder.
Türk eğitim sisteminin temel ilkeleri;
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

Evrensellik ve eşitlik,
Sosyal ve bireysel ihtiyaçların karşılanması,
Seçim özgürlüğü,
Eğitim hakkı,
Hayat boyunca devam edecek eğitim planlaması,
Bilimsel yaklaşım.

Kreş ve Gündüz Bakımevi
Türkiye’de eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan erken çocukluk eğitimi ile başlamaktadır. Bu eğitim 0-36 ay çocuklar için kreş ve gündüz bakımevlerinde
verilmektedir. Kreş ve gündüz bakımevleri ücretlidir ve kayıt yaptırmak isteğe bağlıdır.

Okul Öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitim, 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan bağımsız
anaokullarında ve 48-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın
eğitim kurumları bünyesinde açılan anasınıfları ile uygulama sınıflarında yapılır.
Devlet okullarında 48-66 aylık çocuklar için verilen eğitim ücretsiz iken devlet okulları dışında verilen 36-66 aylık çocukların eğitimi ücretlidir.
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Zorunlu Eğitim
Türkiye’de zorunlu eğitim 12 yıldır ve üç kademeye
ayrılmıştır. İlk kademe 4 yıllık ilkokul, ikinci kademe 4
yıllık ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıllık lise dönemini
kapsamaktadır. Ülkemizde 6 yaşından 17 yaşına kadar
olan tüm çocuklar için 12 yıllık eğitim zorunludur.
Türkiye’de bulunan bütün çocuklar devlet okullarının
verdiği temel hizmetlerine ücretsiz erişim hakkına
sahiptir. Ayrıca, devlet okullarının yanı sıra Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı özel okullar bulunmaktadır. Bu okullar, devlet okulları gibi ücretsiz olmayıp ücreti okul tarafından belirlenmektedir.
Türkiye’de ilkokulların hepsinde aynı müfredat uygulanmaktadır. Ortaokul eğitiminde ise isteğe bağlı olarak imam hatip ortaokullarına kayıt yaptırabilirsiniz.
Lise olarak adlandırılan ortaöğretim kurumları ise; fen
liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, güzel
sanatlar liseleri, spor liseleri, Anadolu imam-hatip
liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile çıraklık, kalfalık ve ustalık
eğitimi yapan Mesleki Eğitim Merkezleridir. Bu okullara, öğrencinin ilköğretimdeki başarısı ve ilgi alanı gibi
kıstaslar göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmaktadır.
Zorunlu eğitim sistemine ilişkin daha detaylı bilgi almak için www.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya
da bulunduğunuz ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerine danışabilirsiniz.
Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olan kişiler için oluşturulan özel eğitim birimleri bulunmaktadır. Kişinin, engel durumu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim
özellikleri ile ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
kişiye en uygun özel eğitim birimlerine yönlendirilmektedir. Detaylı bilgi için ilinizde bulunan Milli Eğitim
Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
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MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
Toplamda 4 yıl eğitim veren Mesleki Eğitim Merkezleri örgün eğitime dâhildir. Öğrenciler, haftada bir gün okula gelir diğer 5 gün işletmede pratik
eğitimlerini sürdürürler. Kayıtlarda yaş sınırı yoktur. Kayıtlar yıl boyunca sürekli yapılabilmektedir. Öğrenim süresince; Asgari ücretin yüzde 30’undan
az olmamak kaydıyla maaş alırlar.
Ortaokul ve üstü bir mezuniyet belgesine sahip olmanız durumunda Halk
Eğitim Merkezlerindeki A1 seviye Türkçe Kursuna kayıt yaptırarak, öğrenim durumunu belgeleyemiyorsanız, Halk Eğitim Merkezlerindeki A1 seviye Türkçe Kursunu tamamlayıp A2 Kursuna kayıt yaptırarak Merkeze kayıt
yaptırabilirsiniz. Hâlihazırda çalışıyorsanız işyerinde çalışmaya devam edebilir aynı zamanda Çıraklık Eğitimine gelebilirsiniz.

Kayıt
Çocuğunuzu okula kaydettirmek için, çocuğunuzun yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi ile ilgili okula giderek başvuruda bulunmalısınız.
Türkiye dışında bir ülkeden alınmış öğrenim durumu belgesine sahipseniz bulunduğunuz ilin Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik Komisyonuna başvurarak denklik belgesi
alabilir ve buna göre ilgili okula kayıt yaptırabilirsiniz. Öğrenim durumunuzu belge ile ispatlayamadığınız durumda,
Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Komisyonuna başvurarak
seviye tespit sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınav
sonucuna göre gerekli yerleştirme işleminiz yapılacaktır.

Öğreniminizi yarıda bırakmak
durumunda kaldığınızda Türkiye’de
aldığınız öğrenim süresi ve seviyesini
belirten öğrenim belgesi tarafınıza
verilecektir.
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Yükseköğretim/Üniversite
Yükseköğretim kurumları ise üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar,
meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına kayıt olabilmek için ortaöğretim mezunu olmak ve üniversite
giriş sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Üniversite sınavında tercih hakkı kazanan
öğrenciler merkezi tercih sisteminde tercih ettiği üniversitelerden birisine başarı sıralamasına göre yerleştirilecektir. Sınavda tercih hakkı kazanan öğrenci sayısı ile üniversite
kontenjanları arasında fark bulunduğundan tercih işlemlerinde daha gerçekçi davranmak size katkı sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi için ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan üniversite tercih kılavuzuna göz atabilir ya da www.osym.gov.tr adresini
ziyaret edebilirsiniz
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Yükseköğretim hizmetleri devlet ve vakıf üniversitelerinde verilmektedir. Devlet üniversiteleri ücretsiz hizmet verirken vakıf üniversiteleri kendi yıllık ücretlerini belirlemektedir.
Ancak yabancı öğrenciler için devlet üniversiteleri harç talep edebilmektedir. Türkiye’de
yükseköğretim programları için Türkiye Burslarına başvuruda bulunabilirsiniz. Türkiye
Bursları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.turkiyeburslari.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

TÜRKİYE BURSLARI
Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen kamu
kaynaklı yükseköğrenim burslarıdır. Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projelerle
Yükseköğretim Kurulu’nun ikili anlaşmalar çerçevesinde ya da üniversitelerin verdiği
burslarla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Bursları kapsamı dışındadır.
Burs programı kapsamında öğrencilere; aylık burs, üniversite öğrenim harcı, sağlık sigortası, yurt, Türkçe eğitimi ve geliş-gidiş ulaşım desteği sağlanmaktadır.
Eğer ortaöğretiminizi Türkiye’de tamamlamadıysanız merkezi olarak düzenlenen giriş sınavı yerine üniversitelerin yabancı uyruklu öğrencilere özel düzenlemiş olduğu sınavlara
girmelisiniz. Ayrıca size özel merkezi bir tercih sistemi bulunmayıp üniversiteye şahsen
başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında eğitim geçmişiniz gibi çeşitli
belgeler sunmanız istenebilecektir. Bu belgelerin neler olduğu ve işlemler hakkında detaylı
bilgi almak için www.yok.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Türkiye’de geçici koruma ile kalıyorsanız, çeşitli üniversitelerde açılan Türkçe veya yabancı dildeki eğitim programlarına başvurabilirsiniz. Bu programlara ara sınıflara yatay
geçiş için başvurduğunuzda ve denkliğe ilişkin belgeniz olmaması durumunda yeterlilik
sınavına girmelisiniz.

Yükseköğretim
kurumlarına
kayıt olabilmek
için ortaöğretim
mezunu olmak
ve üniversite
giriş sınavında
başarılı olmak
gerekmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora
Türkiye, eğitimin her alanında olduğu gibi, akademik kariyer için
de size çok sayıda fırsat sunmaktadır. Lisans derecesine sahip
olduktan sonra yüksek lisans (master) ve doktora eğitimine olan
talep gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye, bu talebi karşılamakta ve
eğitim kalitesiyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır.
Lisans mezunu olduktan sonra öncelikle yüksek lisans yapmak
istediğiniz bölüm ve üniversiteye karar vermelisiniz. Her bölüm
ve üniversitenin kendine özgü kabul koşulları olduğunu unutmayınız. Programa kabul koşulları açısından üniversite ve program
arasında farklılıklar olsa da yüksek lisans ve doktora için temel
bilimler sınavı (ALES, GRA vb.) gibi sınavlardan başarı puanı istenmektedir.

Türkiye dışında
tamamlanan ön
lisans, lisans ve
yüksek lisans
eğitimlerine ilişkin
diplomaların
denklik işlemleri
Yüksek Öğretim
Kurumu
tarafından
yapılmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora programları için girmeniz gereken sınavlar ile yeterlilik koşulları hakkında daha detaylı bilgi almak
için www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da başvurmayı
düşündüğünüz üniversitenin öğrenci işleri bürosunu ziyaret edebilirsiniz.
Eğer, lisans eğitiminizi Türkiye dışında tamamladıysanız yüksek
lisansa başvuru yapmadan önce lisans diplomanızın denklik işlemlerini yaptırmanız gerekmektedir. Aynı durum, doktora başvurusu sırasında Türkiye dışında tamamladığınız yüksek lisans
için de geçerlidir.
Türkiye dışında tamamlanan ön lisans, lisans ve yüksek lisans
eğitimlerine ilişkin diplomaların denklik işlemleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bu tür diplomalara ilişkin
denklik belgesinin alınması sizin akademik başvurularınızda
gerekli olduğu gibi iş başvurularında da faydalı olacaktır. Denklik işlemlerinin nasıl yapıldığı ve gerekli belgeleri öğrenmek için
www.yok.gov.tr adresinden “Denklik Birimi” bölümünü ziyaret
edebilirsiniz.

Açık Öğretim
Örgün eğitimini tamamlamayan kişiler, istemeleri
halinde, zorunlu ortaöğretimlerini tamamlamak adına açık öğretim okullarına kayıt olabilmektedir. Aynı
durum sizin için de geçerliyse, ilinizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğünden alacağınız denklik belgesi
sonrasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunarak kayıt olabilirsiniz. Açık öğretim birimleri aşağıdaki gibidir;
‣‣ Açık Öğretim Ortaokulu; ilkokul mezunları ve
ilköğretimin herhangi bir kademesinden ayrılanlar için ilköğretimlerini tamamlayabilme
imkânı vermektedir.
‣‣ Açık Öğretim Lisesi; ilköğretimi tamamlayan
ancak ortaöğretime devam etmeyen veya
ortaöğretimden ayrılan kişilere eğitim alma
fırsatı vermektedir. Yurtdışında öğrenim görmüş olanlar, denklik belgelerinde belirtilen
öğrenim düzeylerini gösterdikleri takdirde
açık öğretim liselerine kayıt olabilirler.
‣‣ Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi; ilköğretimi
tamamlayan, ortaöğretime devam etmeyenler ya da yükseköğretim mezunları da başvurabilirler.
‣‣ Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu; bu okul
ise en az ilkokulu bitiren yurttaşlara uzaktan
öğretim veya gerektiğinde yüz yüze eğitim
programlarını uygulayarak meslek kazandırmakta ve bu yolla onları hayata hazırlamaktadır. Türkiye’deki yabancılar da bu okullara
başvurabilmektedirler.

Örgün eğitimini tamamlamayan kişiler, istemeleri
halinde, zorunlu ortaöğretimlerini tamamlamak
adına açık öğretim okullarına kayıt olabilmektedir.

Yüksek lisans ve doktora
programları için girmeniz gereken
sınavlar ile yeterlilik koşulları
hakkında daha detaylı bilgi almak
için www.osym.gov.tr adresini
ziyaret edebilirsiniz.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
EĞİTİM

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTELERİ
Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak istiyor ancak çeşitli
sebeplerle üniversitelerin örgün eğitimlerine dâhil olamıyorsanız
eğitimde fırsat eşitliği kapsamında çeşitli üniversitelerin, belirli programlarla sınırlı olmak üzere, açık öğretim programlarına
kayıt yaptırabilirsiniz. Açık öğretim programını tamamladığınızda
örgün eğitimle eş değer nitelikteki diplomaya sahip olacaksanız.
Açık öğretim programları arasından en yaygın uygulama Anadolu
Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Hangi programların açık
öğretim sistemine dâhil olduğu ve kabul şartları hakkında daha
detaylı bilgi için www.aof.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Halk Eğitim
Merkezleri her
yaş ve eğitim
düzeyindeki
kişilere eğitim
hizmeti
sunan hizmet
kuruluşlarıdır.r.

Halk Eğitim Merkezleri
Halk Eğitim Merkezleri her yaş ve eğitim düzeyindeki kişilere
eğitim hizmeti sunan hizmet kuruluşlarıdır. Bu merkezlerde binin üzerinde eğitim programı verilmektedir. Bunlardan en yaygın
olanları Türkçe ve yabancı dil kursları, meslek edindirme ile spor
ve sahne sanatları eğitimidir. Düzenlenmekte olan bu eğitimlere
sizin de katılmanız mümkündür. Türkiye’nin hemen hemen her
yerinde ücretsiz olarak düzenlenen bu eğitimlere katılmak için
ilinizde size en yakın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne giderek
başvurmanız yeterlidir.
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TÜRKÇE
ÖĞRENME
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçedir.
Türkçe, insanlık tarihi boyunca, bugünkü Çin’den Macaristan’a; Mısır’dan Sibirya’ya kadar olan büyük bir
coğrafyada konuşulmuştur. Bugün de Orta Asya’nın ve
Anadolu’nun yanı sıra Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde
Türkçe konuşan topluluklar bulunmaktadır.
Türkçe okullarda, resmi ve özel kurslarda öğretilmektedir.
Türkçe alfabesi 29 harften oluşmaktadır:

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff
Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Öö Pp
Rr Ss Şş Tt Uu Üü
Vv Yy Zz

Türkçe Öğrenmek
Neden Gerekli?
İyi bir Türkçe’ye sahip olmak Türkiye’de
yerleşik olduğunuz süre boyunca size
yardımcı olacaktır;
‣‣ İş piyasasına erişim aşamasında iş
bulma şansınızı artıracaktır.
‣‣ Eğitim hizmetine daha kolay dâhil
olabilirsiniz.
‣‣ Size sunulan hak ve hizmetlerden
daha kolay yararlanabilirsiniz.
‣‣ Türk toplumuyla karşılıklı uyum
sürecinizi kolaylaştırır ve sosyal bağı
kuvvetlendirebilirsiniz.
‣‣ Daha kolay arkadaş ve çevre
edinebilirsiniz.
‣‣ Vatandaşlık kazanılmasında
gerekli şartlardan birisi
olduğundan, başvurunuzun olumlu
sonuçlanmasına yardımcı olabilir.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
TÜRKÇE ÖĞRENME

Türkçe Nerelerde Öğrenilebilir?
Yabancıların Türkçe öğrenebilmesi için çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Milli Eğitim Bakanlığınca Halk Eğitim Merkezlerinde
verilen Türkçe dil kurslarıdır. Yaşadığınız yere en yakın Halk Eğitim Merkezine giderek kolayca kayıt olabilir ve Türkçe öğrenmeye başlayabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Türkçe dil kurslarının yanı sıra Yunus Emre Enstitüleri aracılığıyla da kolaylıkla Türkçe öğrenebilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı yerlerinde bulunan 40’tan fazla
kültür merkeziyle Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı, kültür ve sanat diliyle ulusal, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamayı amaçlamaktadır. Merkezler
bulundukları bölgelerde düzenlediği etkinliklerin dışında geleneksel sanatlar, kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretimin
sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi konularında da çalışmaktadır. Bu sayede Türkçe öğrenirken aynı zamanda Türk kültürünü
de yakından tanıma fırsatı elde edebilirsiniz. Yunus Emre Enstitüsü ve
kültür merkezleri hakkında daha detaylı bilgi almak için www.yee.org.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü uzaktan
eğitim portalı ile de Türkçe dil eğitimi vermektedir. Söz konusu portala ulaşmak için www.turkce.yee.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Türkiye’deki birçok üniversitenin yabancılara Türkçe öğretmek için
oluşturduğu Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
bulunmaktadır. Bu merkezler aracılığıyla da kolayca Türkçe kurslarına
kayıt olabilirsiniz.
Ayrıca başta Kızılay olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı Türkçe dil kursu düzenlemektedir. Çeşitli özel kurslar da yabancılara yönelik Türkçe kursu düzenlemektedir.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Türkçe kursları ücretsizken, diğer
kurslar için ücret ödemeniz gerekebilir.
Temel Türkçe kalıpları için kitabın son sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Yunus Emre Enstitüleri
aracılığıyla kolaylıkla
Türkçe öğrenebilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü,
dünyanın farklı
yerlerinde bulunan
40’tan fazla kültür
merkeziyle Türkçe
öğretimini destekliyor.
Detaylı bilgi için
www.yee.org.tr

SAĞLIK
Türkiye’de sağlık hizmetleri oldukça geniş imkânları
olan ve karışık bir yapıya sahiptir. Özel sağlık sigortalısı
veya genel sağlık sigortalısı olmanız halinde sigortanızın kapsamına göre sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz, sigortalı değilseniz sağlık hizmetlerinden
ücretli olarak faydalanabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden etkin yararlanabilmeniz için öncelikle İl Göç İdaresi Müdürlüklerine kayıt olmanız ve Türkiye’de bağlı
bulunduğunuz statünün sağlık hizmetlerinden hangi
kapsamda verildiğini bilmeniz gerekmektedir. Türk
sağlık sistemi; acil sağlık hizmetleri, birinci, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık merkezlerinden oluşmaktadır.

Acil Sağlık Hizmetleri
Acil sağlık hizmetleri kaza, yaralanma, ani oluşan sağlık problemleri gibi acil durumlarda kişilere verilen sağlık hizmetlerini kapsar.
Ambulans Hizmetleri: Acil durumun varlığı halinde 112 numarasını arayarak ulaşabileceğiniz tıbbi yardımdır. 112’yi aradığınızda acil
durumun gerçekleştiği yer bilgilerini, hasta ya da yaralı sayısı gibi
bilgileri vermeniz gerekmektedir. 112 yetkilileri size doğru sağlık
hizmetini sunmak adına ek sorular sorabilir, yetkililerin sorularına
doğru ve eksiksiz cevap vermeniz hayati önem taşımaktadır.
Hastane Acil Servisleri: Hastanelerin bünyesinde bulunan ve 24
saat hizmet veren acil servisleridir. Bu servislere yalnızca acil durumların varlığı halinde başvurmanız gerekmektedir. Acil servislerde
genel olarak ilk tıbbi müdahale ve karşılama hizmeti verilmektedir.

112’yi

aradığınızda
acil durumun
gerçekleştiği
yer bilgilerini,
hasta ya da
yaralı sayısı gibi
bilgileri vermeniz
gerekmektedir.

Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Birinci basamak sağlık hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum
Sağlığı Merkezleri, Göçmen Sağlığı ve Gönüllü Sağlık Merkezlerinde verilmektedir. Bu merkezlerde genel olarak; ayaktan tanı ve
tedavi, bağışıklama (aşılama) hizmetleri, bulaşıcı hastalık ve salgın
ile mücadele hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, bebek,
çocuk ve ergen sağlığı gibi hizmetler verilmektedir.

Göçmen Sağlığı Merkezleri geçici
koruma altına alınan Suriyelilerin
yoğun olarak bulunduğu yerlerde
oluşturulmaktadır ve bu merkezlerden
yalnızca geçici koruma kapsamındaki
Suriyeliler faydalanmaktadır.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
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İkinci ve Üçüncü Basamak
Sağlık Hizmetleri
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin dışında, tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu sağlık tesisleridir.
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ile dal hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler
ve tıp merkezleridir.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, dal hastaneleri ve üniversite hastanelerini kapsamaktadır.
Bu sağlık kuruluşlarında acil sağlık hizmetlerinin yanı
sıra ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, yataklı tedavi
hizmetleri, cerrahi işlemler (ameliyat vb.), ruh sağlığı
hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir.

182 numaralı telefon hattından ya
da www.hastanerandevu.gov.tr
adresinden kamu hastanelerinden
randevu alabilirsiniz. Randevu
almanız hastanelerde bekleme
sürenizi azaltarak daha kaliteli
hizmet almanızı sağlar. Ancak
randevu sistemine üniversite
hastaneleri ve özel hastaneler
dâhil değildir.
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Sağlık Sigortası Sistemi
Türkiye’de yaşadığınız süre boyunca sağlık sisteminden etkin faydalanmak için sigorta yaptırmanız yararınıza olacaktır. Özel sağlık sigortası yaptırmanız halinde sigorta poliçenizin kapsamına
göre hizmet alabilirsiniz. Özel sağlık sigortası birçok sigorta şirketi tarafından farklı kapsamlarda
ve farklı ücretlere göre belirlenmektedir. Size en uygun sigortayı seçmek için sigorta acenteleri ile
görüşmeniz ve detaylı araştırma yapmanız faydalı olacaktır.
Genel sağlık sigortası ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince yapılan yani kamu otoritesi tarafından yapılan sigortalardır. Genel sağlık sigortası yaptırmak için Türkiye’de 1 yıl ikamet etme şartı
aranır. Ancak Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir yıl ikamet şartına bakılmaksızın okullarına ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunurlarsa genel sağlık sigortası yaptırabilirler.
Genel sağlık sigortası yaptırmak için aşağıda ki belgeler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurabilirsiniz;
‣‣ İkamet izin belgesi,
‣‣ İlgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel
sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının
aslı veya fotokopisi,
‣‣ Taahhütname (talep) formu
Ancak uluslararası koruma başvuru ve statüsü sahibi yabancılar, geçici korunan Suriyeliler ve vatansız
olarak tanınan kişiler genel sağlık sigortası sistemine kaydedilir ve primleri devlet tarafından ödenir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI
Genel sağlık sigortası sistemine dâhil olduğunuz zaman sağlık hizmetinden
siz, eşiniz ve 18 yaşını doldurmamış olan çocuklarınız faydalanabilir. Ancak lise
ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî
eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış çocuklarınız, yükseköğrenim
görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklarınız ile malûl
olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarınız, geçimini sağladığınız anne ve
babanız da sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

Genel sağlık sigortası kişinin oturma izninin sona ermiş olması, yabancı bir ülkede sigortalı olması,
başka bir kapsamda genel sağlık sigortalı sayılması, ölüm ve gaiplik gibi nedenlerle sonlandırılır.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
SAĞLIK

Yurt dışında Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişilerin
sigortaları Türkiye’de geçerli sayılmamaktadır. Ancak 28 ülke
ile imzalanan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında
bu kişilerin sigortaları Türkiye’de de geçerli olabilmektedir.
Detaylı bilgi için http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/
sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_
sozlesmeleri adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Türkiye hastane sistemi genel olarak yukarıda anlatıldığı gibidir. Ancak ülkemizde farklı statülerde bulunan yabancılar farklı şartlarda sağlık hizmetinden faydalanmaktadır.
Statüler bazındaki farklılıklar aşağıdaki gibidir.

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA ÜLKEMİZDE
BULUNAN SURİYE UYRUKLU YABANCI İSENİZ;
Sağlık hizmetlerinden faydalanmanız için öncelikle İl Göç İdaresi
Müdürlüklerine kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra ikamet ilinizde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz ancak İl Göç
İdaresi tarafından düzenlenen Yol İzin Belgesi olan kişiler ikamet ilinizin
dışında, belgenizin geçerli olduğu sürelerde sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Üniversite ve özel hastanelere sevksiz doğrudan başvuramazsınız ancak
acil hal kapsamında doğrudan veya 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi
aracılığı ile başvurabilirsiniz.
Geçici Koruma Kimlik Belgeniz yoksa sağlık hizmetlerine erişiminiz kısıtlanmaktadır. Bu durumda yalnızca acil sağlık hizmetlerinden, bulaşıcı
hastalıklarla mücadele ve bağışıklama(aşılama) hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden eksiksiz olarak faydalanmanız için
en kısa sürede İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırmanız
gerekmektedir.

Sağlık
hizmetlerinden
faydalanmanız
için öncelikle
İl Göç İdaresi
Müdürlüklerine
kayıt yaptırmanız
gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
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ECZANELER VE
İLAÇ SATIN ALMA

Özel sağlık sigortanız
varsa doktor ve ilaç
masraflarını önce
kendiniz ödersiniz.
Faturaları ve
reçeteleri sigortanıza
ilettiğinizde, yaptığınız
masraflar karşılanır.

Doktorunuz ilaca ihtiyacınız olduğunu düşünürse,
size bir reçete yazabilir. İlaçlarınızı eczanelerden
temin edebilirsiniz. Antibiyotikler gibi birçok ilaç
sadece reçete ile alınabilir. İlaçların nasıl, hangi
dozda, hangi sıklıkta (günde 2 defa, 12 saat arayla vb.), ne kadar süre (kaç gün) kullanılacağı ve
hangi koşullarda saklanacağı belirtilmektedir.
İlaç, doktorunuz tarafından önerilen süre boyunca
kullanılmalıdır. İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli,
doktora danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir.
İlaçların üzerindeki etiketleri ve talimatları
dikkatli bir şekilde okumanız ve anlamamanız
durumunda sormanız gerekir. Akşam 19:00 –
09:00 saatleri arasında sadece nöbetçi eczaneler
görevlidir. Yakınınızda bulunan nöbetçi eczanelerin
adres ve telefonları, diğer eczanelerin vitrinlerinde
belirtilmekte, yerel gazete ve internet sitelerinde
yayınlanmaktadır.
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HUKUK ve
ADALET
Türkiye’nin Hukuk Düzeni
Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir ve hukuk üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Türkiye’de hukuk kuralları
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
herkese eşit olarak uygulanmaktadır.
Türkiye’de hukuk kuralları yazılıdır. Bu kurallar en başta Anayasa olmak üzere, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ ve diğer
düzenleyici işlemlerden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş milletlerarası anlaşmalar da kanun hükmünde sayılmaktadır.
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası devletin
şeklini, yapısını ve yönetim biçimini, organlarını, bunların görevlerini ve birbirleriyle ilişkilerini, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen en geniş içerikli
kanundur.

Türkiye’de uluslararası korumadan faydalanmak amacıyla bulunan yabancılara Türk hukuku
uygulanmaktadır ve uyuşmazlıkların çözümünde Türk mahkemeleri yetkilidir.
Türkiye’ye düzenli göçmen olarak gelen ve ülkesi ile vatandaşlık bağı devam eden yabancılara uygulanacak hukuk; yabancı kişinin uyruğu, menşe ülke hukuku gibi konular bağlamında
Milletlerarası Hukuk hükümlerine göre belirlenmektedir.
Türkiye’de hukuk sistemi bireylere pek çok hak tanımaktadır. Ancak bu hakların kullanılmasında bireye sınırsız bir özgürlük tanınmamıştır. Bireyin kendisine tanınan hakları kullanırken
bunları sınırlayan yasal düzenlemelere dikkat etmesi ve bu sınırlar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Örneğin, kişi evinde istediği şekilde hareket edebilir ancak komşuları rahatsız edecek derecede aşırı gürültü yapamaz. Kişi sahip olduğu malı istediği amaçla
kullanabilir ancak ahlaka ve adaba aykırı şekilde kullanamaz. Kişinin sahip olduğu hakları
başkalarına ve toplum yaşamına saygılı olarak kullanması gerekmektedir.

NOTER İŞLEMLERİ
Türkiye’de noterler belgelere resmiyet kazandıran, işlemlerin geçerliliğini
onaylayan devlete bağlı resmi kurumlardır. Türkiye’de resmi işlemler gerçekleştirirken kurumların talebi doğrultusunda veya bazı resmi olmayan işlemlerin güvencesini sağlamak için notere başvurmak durumunda kalabilirsiniz.
Ayrıca bazı işlemlerin noterde yapılması zorunludur. Noterde yapılacak başlıca işlemler şunlardır;
‣‣ Vekâletname(Temsil yetkisi verme) çıkarma
işlemi
‣‣ Araç satış işlemi
‣‣ Tercüme edilmiş belgenin onaylanması
‣‣ Ticari ve mali defterlerin onaylatılması
‣‣ Satış sözleşmeleri
‣‣ İmza sirküleri çıkarma
‣‣ İhtarname ve ihbar gönderilmesi
‣‣ Tespit tutanağı düzenleme
‣‣ Kefalet verme işlemleri
‣‣ Emanet, kabul saklama işlemleri
‣‣ Resmi olmayan belgelerin üzerindeki tarih,
işaret ve imza mührü onaylamak

Noterde
yapılan
işlemler
ücrete
tabidir.
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Türk Hukuk Düzeninin Temel Değerleri
Türkiye, temel hak ve özgürlüklerin korunması anlamında önemli adımlar atmış
ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye bu doğrultuda; temel hak ve özgürlüklerin
evrensel ölçülerde geliştirilmesine yönelik bir yandan iç hukuk sistemini uluslararası sözleşmeler ile denetim mekanizmalarına entegre ederken diğer yandan
da vatandaşların “eşit yurttaşlık” ilkesiyle her alanda geniş hak ve özgürlüklere
kavuşmasına yönelik reformlar gerçekleştirmiştir. Demokratikleşme, temel hak
ve özgürlükler ile insan hakları alanındaki gerçekleştirilen reformlar 2000’li yıllardan itibaren büyük ivme kazanmıştır. Temel hak ve özgürlükler herkes için geçerli
olup kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da
içermektedir.
‣‣ Yasalar önünde herkes eşittir.
‣‣ Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme
hakkına sahiptir.
‣‣ Kimse zorla çalıştırılamaz.
‣‣ Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
‣‣ Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahiptir. Özel hayat gizliliği koruma altındadır.
‣‣ Konut dokunulmazlığı mevcuttur.
‣‣ Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
‣‣ Yerleşme ve seyahat hürriyeti herkes için geçerlidir.
‣‣ Herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir.
‣‣ Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
‣‣ Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına
sahiptir.
‣‣ Basın hürdür, sansür edilemez.
‣‣ Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye
olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
‣‣ Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
‣‣ Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.
‣‣ Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
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Vatandaşların
“eşit yurttaşlık”
ilkesiyle her
alanda geniş hak
ve özgürlüklere
kavuşmasına
yönelik reformlar
gerçekleştirilmiştir.

Ceza Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler
Ceza hukuku, suç teşkil eden davranışların neler olduğunu ve bu davranışlarda bulunanlara
ne gibi yaptırımlar uygulanacağını gösteren kurallar bütünüdür. Türkiye’de bulunduğunuz süre
boyunca Türk Ceza Hukukun tüm kurallarına uymak zorundasınız.
Türkiye’de suç olarak tanımlanmış davranışlarda bulunmanız halinde Türk Ceza Hukuku kurallarına göre Türkiye’de yargılanırsınız. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de gerçekleşmesi
veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmiş olması Türk Kanunlarının uygulanması için yeterlidir.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri;
‣‣ Bir davranışın cezalandırılabilmesi için kanunda açıkça suç olarak düzenlenmiş olması gerekir. Kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir davranıştan dolayı cezalandırılamaz.
‣‣ Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.
‣‣ Türk Ceza Hukukunda kusursuz suç ve ceza olmaz.
‣‣ Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu olamaz ve cezalandırılmaz.
‣‣ Suç işleyen kişiye, eyleminin ağırlığına ve kusuruna göre adaletli ve insan
hakları ile uyumlu ceza verilir.
‣‣ Küçükler (çocuklar) 12 yaşını dolduruncaya kadar işledikleri suçlardan dolayı cezalandırılmazlar ancak haklarında güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

İdare Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler
İdare tüm eylem ve işlemlerini kamu yararı gözeterek ve hukuk kurallarına uyarak yapmak zorundadır. İdarenin yaptığı işlemlerin bu zorunluluğa uymadığı düşündüğünüzde
haklarınızı aramak için idari yargıya başvurarak işlemin iptalini ve uğradığınız zararların
tazminini talep edebilirsiniz.
İdari yargı; vergi ve idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dan oluşmaktadır. İdarenin işlemlerine ilişkin usul hakkında detaylı bilgi almak için hukuk danışmanına ya da avukata başvurabilirsiniz.
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Aile
Türk toplumunun temelini aile oluşturmaktadır. Aile bireyleri arasındaki iletişim ve davranış şekilleri toplumun yapısını doğrudan etkilediğinden ailenin korunmasına ayrı bir
önem verilmiştir. Aile huzuru ve ailenin bütünlüğü Anayasa
ve yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.
Türk toplumunda aile; eşler ve çocuklardan oluşabileceği
gibi birlikte yaşanılan akrabaları da kapsayabilmektedir.

Doğum
Türkiye, doğumdan kaynaklanan ölüm oranının oldukça az
olduğu ülkelerden birisidir. Doğumun sağlıklı koşullarda ve
yetkili bir sağlık tesisinde (hastane, doğumevi vb.) yapılmasının ve doğum sonrası dönemde düzenli olarak kontrole
gitmenin anne ve bebek ölümlerini azalttığı bilinmektedir.
Türkiye’de kadın çalışansanız, doğumdan önceki 8 hafta
ve doğumdan sonraki 8 hafta süresince doğum izniniz bulunmaktadır. Bu süre zarfında işten çıkarılma riski ile anne
ve çocuk sağlığına zararlı çalışma şartına karşı koruma
altındasınız. Bu izninizin bitmesi durumunda yazılı talepte
bulunarak 6 aya kadar ücretsiz izin alabilirsiniz. Ayrıca, çocuğunuz 1 yaşını tamamlayana kadar günlük 1,5 saatlik süt
iznine sahipsiniz.
Doğum gerçekleştikten sonraki 30 gün içinde İl Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek çocuğunuzun doğum
kaydını yaptırmanız ve ayrıca 20 iş günü içerisinde de İl Göç
İdaresi Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Doğumun kaydedilmesi sırasında ana ve babaya
ilişkin kişisel belgeler ve doğum raporunu sunmanız gerekmektedir. Doğum raporuna sahip olmamanız durumunda beyan bilgisi kabul edilebilir.

HUKUK ve ADALET

Medeni Hak Ve Yükümlülükler
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Çocuğunuzun doğum kayıtlarının Nüfus
Müdürlüğüne ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne
yaptırılmaması kendisine sağlanacak olan
hak ve hizmetlerden faydalanamamasına
sebep olacaktır.

Nişanlılık
Evliliğin ilk adımı olan nişanlanma Türkiye’de sözlü olarak yapılmaktadır. Birisiyle nişanlanmak istemeniz durumunda herhangi bir makamdan izin almanız gerekmeyecektir. Nişanlanmış olmanız nişanlandığınız
kişiyle evlenme zorunda olduğunuz anlamına gelmemektedir. Nişanlanmada olduğu gibi nişanlılığa son vermeyi istemeniz halinde herhangi
bir makamdan izin almadan nişan ilişkisini sonlandırabilirsiniz.

Evlenme
Türkiye’de olağan evlenme yaşı 18’dir.

Türkiye’de dini
nikâhla yapılan
evlilikler kabul
edilmemekte ve
size hukuki hak
sağlamamaktadır.

Türkiye’de evlilik, evlendirme memuru huzurunda ve en az iki tanık
önünde evlilik isteğinin açıklanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu
gerekçeyle, dini nikâhla yapılan evlilikler kabul edilmemekte ve size
hukuki hak sağlamamaktadır. Ancak, resmi evlendirme işleminden
sonra isteğinize bağlı olarak dini inancınız gereği dini kurallara göre de
nikâh kıyabilirsiniz.
Ülkemizde evlilik tek eşlilik ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle, aynı
anda sadece tek kişi ile evli olabilirsiniz. Birden fazla eşe sahip olmanıza kanun gereği izin verilmemektedir. Aynı zamanda aynı cinsten
iki kişinin (erkek-erkek veya kadın-kadın) evlenmesine de izin verilmemektedir.
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Türkiye’de bulunduğunuz süre zarfında Türk vatandaşıyla veya yabancı uyruklu birisiyle evlenebilirsiniz. Bunun için gerekli belgeleri temin ederek ikamet ettiğiniz belediyeye başvuruda bulunmalısınız. Gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi almak için
bulunduğunuz yerdeki belediyeye gidebilirsiniz.
Türk vatandaşıyla evlenmeniz durumunda, 3 yıl boyunca evli kaldıktan sonra vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkını kazanacaksınız. Ayrıca, doğacak çocuğunuz
doğumla birlikte Türk vatandaşlığını kazanacaktır.

Evlenme Yasağı
Türkiye kanunları tıbbi ve ahlaki sebeplerden dolayı bazı kimselerin evlenmelerini yasaklamıştır. Bu yasaklar aşağıda yer almaktadır;
‣‣ Anne veya baba ile çocuk- anneanne, babaanne veya dede ile torun arasında
evlenmek yasaktır.
‣‣ Kardeşler arasında evlenmek yasaktır. Anne bir ya da babası bir olan kardeşlerin evlenmesi de yasaktır.
‣‣ Amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında evlenmek yasaktır. Ancak,
amca, dayı, hala ve teyze çocukları (kuzenler) evlenebilmektedir.
‣‣ Evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu
arasında evlenmek yasaktır. Örneğin, boşanan eşler diğer tarafın anne babası
veya çocuklarıyla evlenemezler.
‣‣ Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenmek yasaktır.
‣‣ Türkiye’de herkesin yalnız bir eşi olabilir. Türkiye’de veya başka bir ülkede evliliği devam ederken ikinci bir evlilik yapmak yasaktır. Başka biriyle evlenmek
isteyen kişi önceki evliliğinin sona erdiğini ispat etmek zorundadır.
‣‣ Akıl hastaları evlenmelerinde sakınca bulunmadığı resmi sağlık raporu ile
anlaşılmadıkça evlenemezler.
‣‣ Kadın, önceki evliliği sona erdikten sonra 300 gün geçmedikçe evlenemez.
Ancak bu süre, kadının hamile olmadığının doktor raporu ile belgelenmesi
halinde beklenilmez.

HUKUK ve ADALET

Evlilik kurumunda, kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Herhangi bir cinsin, diğeri üzerinden üstün ve ayrıcalıklı hakları bulunmamaktadır. Eşlerin birbirine fiziksel, cinsel
ve psikolojik şiddet uygulamasına asla izin verilmemektedir. Aile içi şiddete maruz
kalmanız durumunda alabileceğiniz destek mekanizmaları için bu çalışmanın “Acil
Durumlar” başlığına bakabilirsiniz.
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Boşanma
Türkiye’de boşanma işlemi için herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.
Boşanma davası, aile mahkemelerinde görülmektedir. Boşanma talebinizi adliyeye vereceğiniz dilekçeyle iletebilirsiniz.
Boşanma kararının verilebilmesi için siz ve eşiniz mahkemede hazır olmalısınız.
Eşlerden birisinin mahkemede bulunmaması durumunda boşanma işlemi gerçekleşemeyecektir. Boşanma işleminin gerçekleşmesinden itibaren 20 iş günü
içerisinde Nüfus Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek medeni durumunuza ilişkin değişikliği bildirmelisiniz.

Boşanma
sonrasında
çocuğunuz
velayetinin kimde
kalacağına, anne
ve babanın maddi
ve sosyal durumu
gibi kriterler
göz önünde
bulundurularak
mahkeme
tarafından
kararlaştırılacaktır.

Kanunda yazılı boşanma sebepleri aşağıdaki
gibidir;
‣‣ Eşlerden birinin zinada bulunması,
‣‣ Eşlerden birinin diğer eşin canına kast
etmesi,
‣‣ Eşlerden birinin diğer eşe kötü ve onur kırıcı
davranışta bulunması,
‣‣ Eşlerden birinin namus, şeref ve haysiyet
kavramlarıyla bağdaşmayan yaşam
sürmesi nedeniyle evliliğin çekilmez hale
gelmesi,
‣‣ Evi terk etmek,
‣‣ Eşler arasında şiddetli geçimsizlik ve evlilik
birliğinin temelinden sarsılması,
‣‣ Eşlerden birinin iyileşmeyeceği bir akıl
hastalığına yakalanması,
‣‣ Ayrıca, taraflar aralarında anlaşarak, yine
mahkeme kararıyla boşanabilirler.
Boşanma sonrasında çocuğunuzun velayetinin kimde kalacağına, anne ve babanın
maddi ve sosyal durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından kararlaştırılacaktır. Karar verilirken, çocuğun yüksek yararı gözetilecektir.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
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Ölüm
Türkiye’de meydana gelen ölümlerde, ölenin yakınları, 10 gün
içinde ölüm belgesini Nüfus Müdürlüğüne sunarak ölümü
kaydettirmek zorundadır. Ölüm belgesi, ölümün gerçekleştiği
hastane tarafından düzenlenmektedir. Ölümün evde gerçekleşmesi durumundaysa bulunduğunuz ilçenin Toplum Sağlığı
Merkezi doktoru veya nöbetçi doktor tarafından ölüm belgesini alabilirsiniz.
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Ölüm olayını ayrıca 20 iş günü içerisinde bulunduğunuz ildeki İl
Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir.
Ölüm ve cenaze işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için bu
kitapçığın “Cenaze Hizmetleri” bölümüne bakabilirsiniz.

Miras
Miras, kişinin sağ iken elde ettiği tüm kazanımlar, mal, hak ve
borçlarından oluşmaktadır. Türkiye’de herkes gibi sizin de miras
hakkınız bulunmaktadır. Miras hakkı bakımından kadın ve erkek eşit haklara sahiptir.
Eğer ülkemizde uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi ya
da geçici koruma sahibi olarak kalmaktaysanız, miras davaları Türk Mahkemelerinde görülmekte ve Türk kanunları uygulanmaktadır. Diğer statüler ile kalıyor olmanız durumundaysa
mirasa ilişkin hükümlerde Milletlerarası Hukuk göz önünde
bulundurulacaktır.
Türkiye’de yer alan bir taşınmazın miras kalması halinde
Türkiye’de yabancının taşınmaz edinimine ilişkin hükümler
uygulanacaktır.
Miras hukuku konusunda detaylı bilgi için bir hukuk danışmanı
veya avukata başvurabilirsiniz.

Eğer ülkemizde
uluslararası
koruma başvuru
ve statü sahibi ya
da geçici koruma
sahibi olarak
kalmaktaysanız,
miras davaları Türk
Mahkemelerinde
görülmekte ve
Türk Kanunları
uygulanmaktadır.

TÜRK
VATANDAŞLIĞINI
KAZANMA
Doğumla Kazanma
Ülkemizde Türk vatandaşlığının kazanılmasını iki şekilde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki doğumla kazanmadır. Diğeri ise sonradan kazanma olarak düzenlenmiştir.
Doğumla vatandaşlığın kazanılmasında ülkemiz yer yönünden
vatandaşlık kazanılmasını benimsememiştir. Bu gerekçeyle, Türkiye’de doğmak vatandaşlık bağlamında bir hak kazandırmayacaktır. Doğumla vatandaşlık kazanmada esas soy bağıdır. Kişinin,
doğduğu anda anne veya babasının Türk olması yeterlidir.
Türk vatandaşı bir anneden veya babadan doğan çocuk otomatik
olarak Türk vatandaşlığını kazanır. Ancak Türk vatandaşı bir anneden veya babadan doğmuş olmasına rağmen 18 yaşını tamamlayıncaya kadar nüfus kütüklerine tescil edilmemiş ergin kişiler,
Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda Türk vatandaşlığını
kazandıklarının tespit edilmesi halinde tescil edilebilirler.

Sonradan Kazanma
Türk Vatandaşlığı Kanunundaki şartları taşımanız halinde yetkili makam
kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirsiniz. Ancak, şartları taşımanız vatandaşlık için size mutlak hak sağlamayacaktır.
‣‣ Türkiye’de vatansız kişi kimlik belgesiyle ya da ikamet sahibi olarak 5 yıl süreyle kesintisiz olarak ikamet etmeniz durumunda vatandaşlık için başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak süre şartının yanı
sıra yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, iyi ahlak sahibi olmak ve
genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığa sahip
olmamak gibi ek şartlar da aranmaktadır.
‣‣ Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmanız ve evliliğinizin devam
etmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra eşinizin vefat etmesi durumunda aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.
‣‣ Türk Vatandaşlık Kanunu, istisnai olarak vatandaşlık kazanılmasına ilişkin hükümler de içermektedir. Buna göre millî güvenlik ve
kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinizin bulunmaması şartıyla İçişleri Bakanlığının teklifi, Cumhurbaşkanlığının
kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirsiniz.
Vatandaşlık başvurusuna ilişkin ek şartlar, başvurunun nasıl yapılacağı ile kimlerin istisnai vatandaşlık kazanabileceği hakkında detaylı
bilgi almak için www.nvi.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da ALO 199
hattını arayabilirsiniz.

Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmanız
ve evliliğinizin devam etmesi halinde Türk
vatandaşlığı kazanmak için başvuruda
bulunabilirsiniz.

‣‣ En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye
yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca,
‣‣ En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu
kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın
aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az
250.000 Amerikan Dolar veya karşılığı döviz ya da karşılığı
Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının
vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç
yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu
siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
‣‣ En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığınca,
‣‣ En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya
da Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
‣‣ En az 500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul
yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım
fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu
Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen
‣‣ En az 500.000 Amerikan Doları tutarında devlet borçlanma
araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye
Bakanlığınca tespit edilen
yabancılar istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere
müracaat edebilirler.

DEVLET YAPISI
Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik ve üniter
bir devlettir. Her demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yönetimin belirlenmesi seçimle olmaktadır.
Seçim sisteminin vazgeçilmez unsuru siyasal partilerdir. Seçmenler, seçim dönemlerinde siyasal partiye
oy vererek destek olabileceği gibi istediği siyasi partiye
üye olarak da destek verebilmektedir. Ancak, Türkiye’de
seçimlerde oy kullanmak sadece Türk vatandaşlarına
verildiği gibi siyasal partiye üye olmak da sadece vatandaşların hakkıdır.
Devletin yönetim biçimi cumhuriyettir ve kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu sistemde, devletin temel
anayasal organları yasama, yürütme ve yargıdır.
Yasama yetkisi halk oylamasıyla seçilen vekiller aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmaktadır. Yasama, kanun yapmak demektir. Anayasa,
kanun yapma yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisine
vermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi - ANKARA

Yasama yetkisi halk oylamasıyla
seçilen vekiller aracılığıyla Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından
kullanılmaktadır. Yasama, kanun
yapmak demektir. Anayasa, kanun
yapma yetkisini Türkiye Büyük Millet
Meclisine vermiştir.
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Yürütme, TBMM tarafından çıkarılan kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasıdır. Türkiye üniter bir devlet olmanın
sonucu olarak merkezi idareye bağlı olarak yönetilmektedir. Merkezi
yönetim Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlardan oluşur. Merkezi yönetim, başkent ve taşra olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bununla birlikte merkezi yönetime danışmanlık
yapan, görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan kurumlar da bulunmaktadır.
Türkiye’de yargı yetkisi bağımsız mahkemeler ve yüksek yargı organları tarafından kullanılır. Yasalar önünde herkes eşittir ve herkesin hak
arama özgürlüğü bulunmaktadır. Yargı; adli ve idari olmak üzere iki alt
daldan oluşmaktadır.
Türkiye’de merkezi idare; coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve
kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere yani ilçelere ayrılır. Türkiye’de 81 il bulunmaktadır. Vali, ilde adli
ve askeri kuruluşlar dışında, bakanlıklarda ve kamu kuruluşlarında
çalışan tüm personelin en büyük amiridir. İllerde, çeşitli bakanlıkların il
örgütlenmesi bulunmaktadır. İl örgütlenmeleri sayesinde, bakanlıkların sunmuş olduğu hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilirsiniz.

Türkiye’de yargı
yetkisi bağımsız
mahkemeler
ve yüksek
yargı organları
tarafından
kullanılır.

FİNANS
Dünyanın sayılı güçlü ekonomileri arasında bulunan Türk Ekonomisi rekabet kurallarının işlediği,
özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı, mal ve hizmetlerin bireyler
ve kurumlar arasında engelsiz olarak el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomisidir.
Türkiye’de son yıllarda ekonomideki yapısal reformlara büyük önem verilmektedir. Reformlar sayesinde ekonomik kurumların altyapısı
güçlendirilmiş, özerk kurumlar oluşturulması
suretiyle Türk ekonomisi daha dayanıklı hale
gelmiştir.

Türk Lirası
Türkiye Cumhuriyetinin resmi para birimi “Türk Lirası”dır. Türk Lirası, piyasada kâğıt ve madeni olmak üzere iki çeşitte kullanılmaktadır. Kâğıt paraya aynı zamanda
banknot denilmektedir.

Türkiye
Cumhuriyeti’nin
resmi para
birimi Türk
Lirası sembolü.

Piyasada kullanılmakta olan 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1
lira olmak üzere altı farklı değerde madeni para vardır. 100 kuruş 1 liraya denk
gelmektedir. Piyasada kullanılmakta olan 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve
200 lira olmak üzere altı farklı değerde kâğıt para vardır.
Kâğıt paraların birçok güvenlik özelliği vardır. Bunlar hem paranın sahtesinin yapılmasını önlemekte hem de paranın gerçek olduğundan emin olunmasını sağlamaktadır.
Kâğıt paraların ön yüzünde, görme engellilerin kullanımına yönelik sol üst köşede
parmakla dokunulduğunda hissedilebilen noktalar bulunmaktadır.

Banka Sistemi
Bankaların temel işlevi çeşitli yollarla elde ettikleri fonları, kişi ve kuruluşlara kredi
olarak vermek ve bu işlem karşılığında kazanç elde etmektir. Türkiye’de bankalar kredi alma ve sahip olduğunuz parayı saklama konusunda güvenli yerlerdir.
Türkiye’deki bankalara yatırdığınız paranızın 100.000 TL’ye kadar olan kısmı devlet
tarafından güvence altına alınmıştır.
Türkiye’de mevduat bankası, katılım bankası ve kalkınma yatırım bankaları faaliyet
göstermektedir.
Mevduat ve katılım bankalarında Türk Lirası, döviz veya altın cinsinden vadeli veya
vadesiz olmak üzere mevduat hesapları açılabilir.

Hesap Açma
Türkiye’de herkes gibi sizin de banka hesabı açma hakkınız bulunmaktadır. İşe sahip olmama, hesaba yatıracak paranızın olmaması ya da iflas etmiş olma durumunuzda bile talep etmeniz halinde Türkiye’deki bankalardan hesap açabilirsiniz.
Hesap açtırmak için bankaya başvuruda bulunmalı ve talep edilen belgeleri ban-
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kaya sunmalısınız. Başvuru sırasında, tanıtıcı kimlik belgenizin yanınızda bulunması gerekmektedir.
Bankada hesap açtırmak size; çek yazma, para çekme, ödeme ve para transferi gerçekleştirme ve kredi işlemlerinde bulunma gibi imkânlar sağlamaktadır. Bu imkânların neredeyse tamamına ATM, telefon bankacılığı ve internet bankacılığı sayesinde
7 gün 24 saat erişebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bankanızla irtibata geçebilirsiniz.

Kredi Kartı
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Kişiye daha sonra ödeyebileceği bir satın alma gücü sağlayan kredi kartına başvurma hakkınız bulunmaktadır. Ancak, bankalar sizin ödeme alışkanlıklarınız,
sunduğunuz belgeler ve finansal geçmişiniz gibi kriterleri göz önünde bulundurarak kredi kartı başvurunuzu reddedebilir.
Türkiye’de kredi kartına ilişkin iki tür limit bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişiye tanınan limittir. Bu çerçevede kişiye verilebilecek en üst limit belirlenmektedir. Kişisel
limitten farklı olarak kredi kartı limiti mevcuttur. Buna göre, her kredi kartının ayrı
limiti bulunmaktadır. Sahip olduğunuz tüm kredi kartlarının limitlerinin toplamı sizin kişisel limitinizi geçememektedir. Kredi kartı başvurusu sırasında faiz oranları,
ödeme tarihi ile diğer detayları içeren başvuru formunu detaylıca okumalısınız.
Kredi kartı aracılığıyla peşin veya taksitli alışveriş yapabilirsiniz. ATM’lerden karta
ait borç ödemesi yapılabilir, belirli bir bedel karşılığında nakit para çekebilirsiniz.

Para Transferi
Bir banka hesabından başka bir hesaba para aktarmak için havale veya EFT işlemi yapmak gerekir: Bir banka hesabından aynı bankada bulunan diğer bir hesaba para gönderilmesine havale; bir banka hesabından farklı bir bankadaki hesaba
para gönderilmesine EFT (elektronik fon transferi) denilmektedir. Bankalar yaptıkları havale ve EFT işlemleri karşılığında belli bir ücret alabilmektedir.
Para transferleri banka şubesinden, internet üzerinden veya telefon bankacılığı yoluyla gerçekleştirilebildiği gibi ATM’ler, mobil uygulamalar ve Kiosklar aracılığıyla
da yapılabilmektedir. Uluslararası para transferleri konusunda bankaların farklı uygulamaları olabildiğinden şubeye gitmek gerekebilmektedir. Aynı zamanda,
uluslararası para transferi ofisleri aracılığıyla belirli bir ücret karşılığı dünyanın her
tarafına para transferi yapabilirsiniz.

Kredi kartı
aracılığıyla
peşin veya
taksitli alışveriş
yapabilirsiniz.
ATM’lerden
karta ait
borç ödemesi
yapılabilir,
belirli bir bedel
karşılığında
nakit para
çekebilirsiniz.

ATM Kullanımı
ATM’ler 7gün 24 saat banka hesabındaki paranın kullanılması işlevini yerine getirmektedir. ATM’lerden yararlanabilmek için hesap
açılan bankaya başvurarak “banka kartı” ya da kredi kartı alınması
gerekmektedir. ATM’lerde bazı bankacılık işlemleri kartsız da yapılabilmektedir.
ATM’lerin bulunduğu yerler bankaların internet sitelerinden veya
çağrı merkezlerinden öğrenilebilir.
Banka kartı veya kredi kartı sahiplerinin ATM’lerde yapabileceği
bazı bankacılık işlemleri şunlardır:
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

ATM’lerden
yararlanabilmek
için hesap
açılan bankaya
başvurarak
“banka kartı”
ya da kredi
kartı alınması
gerekmektedir.

Günlük belli bir limite kadar para çekme,
Elektrik, su vb. faturalarını ödeme,
Faturasız telefonlara Türk Lirası yükleme,
Banka hesap özetini görme,
Kendi hesabına para yatırma,
Kredi kartı borcunu ödeme,
Havale ve EFT işlemi yapma.

Her bankanın kendi ATM’leri olduğu gibi çeşitli bankaların
ortak kullanmasına izin veren ATM’ler de bulunmaktadır.
Kişinin hesabı bulunan banka ATM’sinde işlem yapması ücretsizdir;
ancak başka bankaya ait ortak ATM’lerde işlem yapıldığında kullanım ücreti alınabilmektedir.

Döviz Alım-Satım
Türkiye sınırları içerisinde çok sayıda döviz çeşidini alım-satım
yapabileceğiniz döviz büroları bulunmaktadır. Döviz bürolarında
yaygın olarak Euro, Dolar, Sterlin ve Dinar bulunmaktadır. Döviz
alım-satım işlemini bankalar aracılığıyla da yapabilirsiniz. Döviz
oranları bankalar arası ve döviz büroları arasında farklı olabilmektedir. Bankaların tamamı ve döviz bürolarının çoğunluğu hafta sonu
kapalı olduğundan döviz alım-satım işlemlerinizi hafta içi günleri
yerine getirmeniz tavsiye edilmektedir.
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Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi geçerlidir dolayısıyla
alışveriş yapabileceğiniz çok çeşitli satıcılar bulunmakta
ve ürünlerin ve hizmetlerin fiyatı satıcının fiyat politikasına
göre değişkenlik göstermektedir. Satıcılar ürünlerini farklı
mecralarda (telefonla satış, internet, geleneksel satış vb.)
satışa sunmaktadırlar. İhtiyacınız olan ürünleri bu mecralardan araştırarak kendiniz için en uygun olan ürünü en
uygun satıcıdan alabilirsiniz.
Geleneksel Alışveriş: Satıcının bir dükkânda ürünlerini
sergilemesi ve müşterinin dükkâna giderek alacağı ürünü
seçmesi yöntemidir.
Uzaktan Alışveriş: Satıcı ve alıcının aynı ortamda bulunmadan uzaktan iletişim araçları ile (internet, telefon vb.) gerçekleştirilen ve “Mesafeli Sözleşme” ile gerçekleşen satış
işlemleridir.
Kapıdan Alışveriş: Satıcının sizin ev veya işyerinize gelerek
yaptığı satışlardır. “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşme” ile
gerçekleşen satış işlemleridir
Alışverişlerinizde dikkat etmeniz gereken hususlar:
Aldığınız ürünün fiş veya faturasını satıcıdan talep etmelisiniz. Fiş veya fatura yasal bir alışveriş gerçekleştirilmesinin ön şartıdır, ayrıca ürün iade ve değişimleri başta olmak
üzere tüketici haklarından faydalanmanızı sağlar.
Etiketsiz ürünler alınmamalıdır.
Satın aldığınız bazı ürünlerde ürünün kalitesini güvence
altına alan CE, TSE veya TSEK vb. damgaları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ürünleri önceden denetleyerek belirli
standartlarda olduğunun tüketiciler tarafından bilinmesini
sağlar. Söz konusu damgaları taşıyan ürünleri satın almanız yararınıza olacaktır.
Satın aldığınız dayanıklı ürünler genellikle garanti kapsamındadır, garanti kapsamı için aldığınız ürünün garanti
belgesini incelemeniz ve saklamanız gerekmektedir.
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Alışveriş
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Türkiye’de satın alınacak ürün ve hizmetlerin fiyatına
ilişkin pazarlık yapılabilmektedir. Ancak süper
marketler, bazı giyim mağazaları gibi üzerinde fiyat
etiketi bulunan ve fiyat politikasını tüm ülke çapında
belirlemiş kurumsal firmalar genel olarak pazarlık
yapmamaktadır.

Tüketici Hakları
Türkiye’de tüketicilerin korunması için çeşitli yasal ve idari düzenlemeler bulunmaktadır. Tüketici olarak bu haklarını öğrenmeniz yararınıza olacaktır.
‣‣ Bir mal veya hizmeti almadan önce satıcı tarafından bilgilendirilmek hakkınızdır (ürünün özellikleri, fiyatı vb.).
‣‣ Aldığınız ürünün niteliğine göre satıcı belirli bir süre ürünün bakım ve
onarımından sorumludur (detaylar için alacağınız ürün garanti belgesini
inceleyiniz).
‣‣ Satıcı, satın aldığınız ürün veya hizmeti daha önce sözleşmede belirtilen
koşullarda size teslim etmekle yükümlüdür.
‣‣ Ayrıca aldığınız ürün daha önce size belirtilen özelliklerde değilse, eksik
veya kusuru bulunuyorsa ürünü iade etme hakkınız, satış bedeli üzerinden indirim isteme hakkınız, ürünün ücretsiz tamirini isteme hakkınız
veya yenisi ile değişimini isteme hakkınız bulunmaktadır.
Haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız; Tüketici Hakem Heyetine ücretsiz
başvurabilirsiniz, sizden herhangi bir harç veya ücret talep edilmez. Alınan ürünün
parasal değerine göre başvurulacak hakem heyeti değişiklik göstermektedir. Bu
değerler her yıl yeniden belirlenmektedir.
İl Tüketici Hakem Heyetine illerde İl Ticaret Müdürlüğünden, İlçe Tüketici Sorunları
Hakem Heyetine Kaymakamlık binalarından, Tüketici Mahkemelerine ise Adliye
Binalarından ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için İl Ticaret Müdürlüklerinin web sitelerine bakınız.

YABANCI YATIRIMLAR
Türkiye’nin başarılı ekonomik performansı, genç nüfusu, yetişmiş işgücü, liberal ve reformcu yatırım ortamı, oldukça gelişmiş
altyapısı, avantajlı coğrafi konumu, düşük vergi oranları, teşvikler ve geniş iç pazarı ve 1996 yılında dâhil olunan AB ile Gümrük
Birliği, yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.
Ayrıca Türkiye, son on yılda hayata geçirilen köklü ekonomik
reformlar sayesinde avantajlı bir konuma gelmiştir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapması için uygun yasal altyapı
tesis edilmiştir.
Türkiye’de yabancı yatırımcılara yerel yatırımcılarla aynı haklar ve
yükümlülükler veren yasal düzenlemeler yabancı yatırımlar için
güvenli bir ortam sağlamaktadır.
Ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Türkiye’yi
benzersiz kılan özellik, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta
Asya’ya açılan bir kapı özelliği taşımasıdır. Nitekim İstanbul’dan 4
saatlik uçuşla 50’den fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin dörtte
birini oluşturan geniş bir pazara erişim sağlanabilmektedir.
Türkiye bürokratik engellerin büyük ölçüde kaldırılması, vergi
sisteminde iyileştirmelerin sağlanması, kar transferlerinin desteklenmesi ve başarılı özelleştirme programları sayesinde dünyanın önde gelen yatırım merkezlerinden biri haline gelmiştir.

TÜRK
KÜLTÜRÜ
Türkiye bulunduğu konum nedeniyle tarihten günümüze farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Türkiye’nin kültürel yapısı Doğu ve Batı’nın bir
sentezi olarak içinde geniş bir çeşitlilik barındırmaktadır. Bu bağlamda gelenekler ve görenekler de bölgelere ve coğrafi yapıya göre değişiklik arz etmektedir.

Halk Dansları ve Müziği
Türkiye halk dansları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir ve üç binden fazla halk dansı çeşidi vardır.
Halay, horon, zeybek, eğmen, çiftetelli gibi danslar Türkiye’nin her yerinde icra edilir. Ancak bazı halk dansları
bazı bölgelerde daha yaygındır. Örneğin horon Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak oynanır.

Türkiye halk dansları
açısından dünyanın en zengin
ülkelerinden biridir ve üç
binden fazla halk dansı çeşidi
vardır.
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Türkiye’de halk dansları gibi müzik türleri de çok çeşitlidir. Türk halk müziği, Türk
sanat müziği, klasik müzik, pop müzik ve arabesk gibi türler yaygındır.
Türk halk müziğinin temeli türkülerdir. Türküler; yalın ve kolay anlaşılır şiirlerdir.
Türküler, halk sazları eşliğinde söylenir. En yaygın kullanılan halk sazları telli çalgılardır. Bunlara örnek olarak bağlama, cura, tambura, çöğür, divan sazı, kemençe, kopuz verilebilir. Türküleri dile getirmekte tulum, zurna, klarnet gibi nefesli
sazlar da kullanılır. Davul, dümbelek, def, kaşık, zilli maşa da halk müziğini seslendirmekte kullanılan ritim sazlardır.
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Türk Sanat Müziği halk müziği gibi geleneksel bir türdür. Klasik Türk Müziği, fasıl
müziği, alaturka müzik de denir. Yüzyıllardır çeşitli toplumların müzikleriyle etkileşerek çok zenginleşmiştir. Kendi içinde büyük bir çeşitliliğe sahiptir.
Türk sanat müziğinin icrasında ud, kanun, keman, ney, tambur, lavta, klasik kemençe, rebap, santur, kudüm, def ve zil gibi çalgılar kullanılır. Bu müzik türünün
çok bilinen temsilcilerine örnek olarak Dede Efendi, Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar, Zeki Müren verilebilir.
Çağdaş Türk Müziği, Cumhuriyet döneminde çok sesli müzik anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul, İzmir, Bursa Senfoni Orkestraları ile geniş bir
kitleye ulaşır. Bu müzik türünün çok bilinen temsilcilerine örnek olarak Hasan
Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, İdil Biret,
Suna Kan, Gülsin Onay gibi ünlü besteci ve sanatçılar verilebilir.
Arabesk müzik karma bir müzik türüdür. Hem Türk Halk Müziğinin hem Türk Sanat Müziğinin etkilerini taşır. Doğu sazlarıyla batı sazlarını bir arada kullanır. Türkiye’de köyden kente göçün arttığı 1960’lı yılarda ortaya çıkmıştır. Bu müzik türünün
çok bilinen temsilcilerine örnek olarak Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm
Gürses verilebilir.
Pop Müziği, arabesk gibi Türkiye için yeni sayılabilecek bir müzik türüdür. Eğlence sektörüne dönüktür. İlk örnekleri 1960’lı yıllarda yabancı şarkıların müzikleri
üzerine Türkçe sözler yazılarak üretilmiştir. Günümüzde daha çok pop müzik diye
anılır. Gitardan kemana, saksafondan akordeona geniş bir çalgı yelpazesi vardır.
Bu müzik türünün çok bilinen temsilcilerine örnek olarak Sezen Aksu, Nilüfer,
Tarkan verilebilir.
Yukarıda yer alan müzik türlerinin yanı sıra modern müzik türleri olarak adlandırılan rock, metal, hip hop, reggae, indie ve R&B gibi müzik türleri de oldukça
yaygındır. Türkiye’de bu müzikleri dinleyebileceğiniz mekânlar bulunmaktadır.

Türkiye’de
en yaygın
kullanılan
halk
sazları telli
çalgılardır.

Yemek Kültürü
Türk mutfağı dünyanın sayılı mutfaklarından biridir. Hem yemek türleri hem de
pişirme teknikleri bakımından büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Türklerin yemek kültürü yaşadığı topraklardaki ürün çeşitliliğinden ve birçok kültürden etkilenmiştir.
Türkiye’nin bir Akdeniz ülkesi olması, Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük imparatorluğun devamı olması da yemek kültürünü etkilemiştir. Türk mutfağı genel
olarak tahıl, et, etli ve etsiz pişirilen sebze yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar,
dolmalar, hamur işleri, pilavlar, içecekler ve tatlılardan oluşur. Pekmez, yoğurt,
tarhana, bulgur, şalgam, turşu gibi kendine özgü yiyecek türlerini de kapsar.
Türk mutfağının temel öğelerinden biri olan etler, çoğunlukla kebap olarak tüketilir. Kebap, etin doğrudan ateşte veya bir kap içinde susuz pişirilmiş halidir.
Adana, Beğendili, Fırın, Cartlak, Çöp Şiş, Çömlek Kebabı gibi onlarca türü vardır. Balık ve tavuk eti ise hem közde hem fırında pişirilir. Hamur işi ürünler de
önemli bir yere sahiptir. Erişte, mantı, kuskus, çörek, börek gibi yüzlerce çeşi-
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Türk mutfağı yöreden yöreye farklılaşır. Ege Bölgesi’nde zeytinyağlılar
ve sebzeler; Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde kebaplar, Karadeniz Bölgesi’nde balıklar; Marmara Bölgesi’nde köfte ve ciğer, İç Anadolu Bölgesi’nde etli ekmek gibi pide çeşitleri ve Ankara Tava gibi etli pilav çeşitleri
ağırlık taşır.
Türk mutfağında yemeğe genel olarak çorba ile başlanır. Bunu sebzeli
veya etli bir ana yemek izler. Pilav, hoşaf ve kompostolar yemeğe eşlik
eder. Yemek tatlı ile biter. Yemekten sonra Türk kahvesi veya çay içmek
yaygındır. Restoranlarda yemek yenildiğinde, yemek sonrası gelen çay
veya kahve genel olarak ikram olup ücretlendirilmez.

Türk mutfağında yemeğe genel olarak çorba
ile başlanır. Bunu sebzeli veya etli bir ana
yemek izler. Pilav, hoşaf ve kompostolar
yemeğe eşlik eder. Yemek tatlı ile biter.
Yemekten sonra Türk kahvesi veya çay
içmek yaygındır.
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dinden söz edilebilir. Türk Mutfağının en dikkate değer özelliklerinden
biri de sebze yemekleridir. Hem etli hem de etsiz olarak yapılabilir. Taze
fasulye, patlıcan yemekleri, oturtmalar, musakkalar, zeytinyağlılar, dolmalar, sarmalar gibi her mevsime ve her damağa uygun yüzlerce sebze
yemeği bulunmaktadır. Türk mutfağının en önemli zenginliklerinden birisi de çorbalardır. Tarhana, mercimek, domates, sebze çorbaları en bilinenlerdir. Türk mutfağının vazgeçilmez unsurlarından biri de pilavlardır;
pilavlarda pirinçten daha çok bulgur kullanılır. Pilavlar sade yapılabildiği
gibi, domatesli, hamsili, etli, mantarlı vb. olarak da hazırlanabilir. Türk
mutfağında hoşaf ve tatlıların ayrı bir yeri vardır. Hoşaf, kuru meyvelerden; komposto, taze meyvelerden yapılan bir tür şerbettir. Tatlı yapımında çeşitli malzemeler kullanılır. Ancak en yaygın kullanılan malzemeler
süt, un, şekerdir. Helva, sütlaç, kadayıf en çok tüketilen tatlılardır.
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Sosyal Yaşam
Binlerce yıllık geçmişi ve Anadolu topraklarının renkliliğiyle şekillenen Türk
kültürü bugün de Türkiye’de yaşayan 190 milletten göçmen ile şekillenmeye gelişmeye devam ediyor. Buna bağlı olarak Türk sosyal yaşamı gelişiyor
ve dönüşüyor.
Tüm Türkiye’de kabul görmüş ve uygulanan birtakım sosyal davranışlar
bulunmakla birlikte geniş bir coğrafyaya sahip Türkiye’de bazı davranışlar
bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Bu durumda bölgenin ikliminden coğrafyasına ve bitki örtüsüne birçok etken bulunmaktadır.
Türk sosyal yaşamında kişiler arası ilişkiler kuvvetlidir ve sosyal yaşam
karşılıklı hoşgörü, anlayış, yardımseverlik gibi davranışlar üzerine kuruludur. Aile ve akrabalık ilişkilerinin kuvvetli olduğu toplumumuzda aynı zamanda komşuluk ve hemşehrilik gibi kavramlar da önemini korur.
Ülkedeki nüfusun %93’ü kentlerde yaşamaktadır. Yüksek kentleşmeye
bağlı olarak sosyal yaşamda da dönüşüm olmuş, bazı davranışlar değişikliğe uğramış, bazıları da yok olmuştur. Bugün hala güncelliğini koruyan bazı
davranış biçimi ve uygulamaları aşağıda görebilirsiniz;

Türklere Özgü Davranış ve Uygulamalar
El öpme, küçük
yaşta olanların
büyüklerine
duyduğu saygı
ve sevgiyi
göstermek
üzere yaptığı
harekettir.

Yanak yanağa öpüşme ve tokalaşma: Selamlaşma ve vedalaşma sırasında insanlar birbirinin elini sıkarken öte yandan yanak yanağa öpüşür. Öte
yandan cinsiyetten bağımsız olarak yakınlık durumuna göre kişiler kucaklaşabilir. Bir Türk ile selamlaşırken bu durumla karşılaşabilirsiniz.
El öpme: Küçük yaşta olanların büyüklerine duyduğu saygı ve sevgiyi göstermek üzere yaptığı harekettir. Genellikle çocuklar ve gençler büyük anne
veya büyük babalarını veya diğer saygı gösterdikleri kişilerin elini öper. Büyükler de duyduğu sevgiyi göstermek için el öpenin yanaklarından öper.
Çay ve kahve tüketimi: Günlük yaşantıda en yaygın olarak tüketilen içeceklerdir. İnce belli, kendine has bardakta tüketilen çay ve yine kendine has
küçük fincanlarda içilen Türk kahvesi kahvaltıdan gece geç saatlere dek
içilir. Sadece bu içeceklerin servis edildiği kıraathaneler ve çay evlerini sokakta yaygın bir biçimde görebilirsiniz. Yanı sıra bir Türk’ün evine davet edildiğinizde size sorulmadan çay getirildiğine şahit olabilirsiniz.
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Yemek tüketimi: Yemeğe başlarken “afiyet olsun” denir. Yemekten sonra yemeği pişiren ve
sofrayı hazırlayan kişilere “elinize sağlık” denir. Türkler sıklıkla “biraz daha ister misiniz?”
veya “şundan da alır mısınız?” gibi sorular sorarak doyduğunuzdan ve her şeyi tattığınızdan
emin olmak ister. Genellikle ev sahibi yemeği misafirin tabağına koyar ve misafire ikram
eder. Türkiye’de tabakta yemek bırakmamak makbul olandır.

İyi dilekte bulunma
Türkiye’de sosyal yaşantının birçok alanında kullanılan kalıplaşmış iyi dilek kullanımı bulunur. Bu dilekler çoğu zaman selamlaşma yerine geçtiği gibi, vedalaşmada da kullanılır.
Bu sebeple insanların selamlaşırken “merhaba” veya “selam” kelimeleri yerine birçok farklı
ifade kullandığını görebilirsiniz. Bu kullanımların bir kısmının farklı dil ve kültürlerde karşılığı
yoktur. Kimisi de farklı şekillerde ifade edilebilir.
Kolay Gelsin: Çalışan veya herhangi bir iş yapan kişiye selam verirken işlerinin kolay ve sorunsuz tamamlanmasını temenni etmek için kullanılır. Bu kullanım kişi iş yapmaya devam
edecekse ayrılırken de yapılabilir.
Hayırlı olsun: Yeni alınan bir şeye veya önemli bir gelişme için uğur getirmesi amacıyla
“Hayırlı olsun” denir.
Hayırlı işler: Genelde bir yerden alışveriş yaptıktan sonra dükkan sahibine “hayırlı işler” denir. Hayırlı işler, dükkan sahibine bol kazanç ve müşteri dilemek anlamı taşır. Dükkana girer
ve çıkarken kullanılır.
Allah korusun: Kötü bir şey olmaması, kişinin veya eşyanın zarar görmemesi için kullanılan temennidir.
Sağlık Olsun: Sağlık olsun” ifadesi genelde olumsuz bir duruma olumlu bir açıdan bakmak
için kullanılır. Başarısız veya olumsuz durum olsa da sağlığın iyi olması dilenir.
Sıhhatler Olsun: “Sağlık olsun” ifadesine çok benzeyen “sıhhatler olsun” genelde saç ve
sakal tıraşı olan erkeklere söylenir. Daha çok “Saatler olsun” şeklinde telaffuz edilir.
Allah analı babalı büyütsün: Yeni doğan çocuğun aile bütünlüğü içinde, ailesinin sevgisi ve
ilgisi içinde büyümesi için kullanılır
Allah rahmet eylesin: Yaşamını yitiren kişinin Allah tarafından bağışlanmasını dilemek için
kullanılır.
Geçmiş olsun: Hasta kişinin hızla rahatsızlığını geride bırakması için kullanılır. Yanı sıra başına kötü iş gelmiş kişilerin kötülüğü geride bırakarak iyi hale gelmesi için de kullanılır.
Hayırlı yolculuklar: Seyahate çıkacak kişiye, yolculuğunun iyi geçmesini dilemek için kullanılır.
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Allahaısmarladık: Ayrılan kişi, kalanlara iyi ve sağlıklı kalmalarını dilemek
için kullanır. Hoşça kal anlamına da gelir.
Çok yaşa: Hapşıran kişiye, sağlık ve sıhhat dilemek için kullanılır. Aynı anlama gelen “iyi yaşa, güzel yaşa” gibi kullanımlar da bulunur. Hapşıran kişi
genellikle “hep beraber” diyerek yanıtlar.
Maşallah: Başarılı ve güzel olan bir kişinin, eşyanın, davranışın nazarlardan
sakınması ve iyi kalmasını dilemek için kullanılır.

Mimiklerle iletişim
Kişiler, iletişim kurarken dilin yanı sıra mimikleriyle de anlaşır. Bu doğrultuda Türklerin iletişimde kullandığı bazı hareketleri aşağıda görebilirsiniz:
Kafayı aşağı sallama: Onaylama ve evet anlamında kullanılır.
Kafayı veya kaşları yukarı kaldırma: Reddetme ve hayır anlamında kullanılır
Kafayı iki yana sallama: hayır, yok gibi anlamların yanı sıra bir durumu
beğenmeme ve ayıplama anlamında da kullanılır.

İyi, güzel, başarılı
insanlara nazar
değdiğine inanılır
ve bu insanları
kötü niyetli
kişilerin kıskanç
bakışlarından
korumak için nazar
boncuğu kullanılır.
Türk Kültüründe
nazar boncuğuna
evlerde, takılarda ve
aksesuarlarda sıklıla
rastlanır.

Eli kalbe götürmek: selamlaşma anlamı taşıyan bu jest, aynı zamanda teşekkür etmek için de kullanılır.
Baş parmağı kaldırmak: Türk toplumunda da görülen evrensel jestlerden
biridir ve “tamam, okey, başarılı, çok iyi” gibi anlamlar taşır.
Parmak uçlarını öpmek: Yediği yemekten, bulunduğu ortamdan, aldığı haberden memnuniyet duyan kişi bu hareketi yapar.
Havaya yazı yazmak: Bir restoranda veya kafede baş parmağı ile işaret
parmağını birleştirip havaya yazı yazar gibi yapan insanları görürseniz şaşırmayın. Türk toplumunda garsondan hesabı istemek için sık kullanılan bir
jesttir.
Baş Parmağı ve Serçe Parmağı Kulağa Götürmek: Bir arkadaşınız sesini size ulaştıramayacak kadar gürültülü bir yerdeyken size böyle bir jest
yaparsa “Seni telefonla arayacağım, telefona cevap ver.” demek istemiştir.
Dikkat edilirse parmaklar bu haldeyken telefon biçimini alır.
Havaya Yumruk Sallamak: Elleri yumruk haline getirip sıkıca 3-4 kez sallayan bir kişi, çok istediği bir şeye ulaşmış demektir. Desteklediği takım gol
attıktan sonra sevinen, sınavdan istediği notu alan bir kişi bu hareketi yapabilir.

Anadolu’da vefatın gerçekleşmesiyle başlayan ve takip eden ilk 3, 7 ve 40 gün
çeşitli gelenekler mevcuttur. Cenazenin genellikle aynı gün içerisinde defnedilmesine çalışılır. Ölüm haberi günümüzde iletişim araçlarından yararlanarak ve
camiden okunan sela vasıtasıyla çevreye duyurulur.
Tabuta konan cenaze,namazın kılınacağı yere götürülür. Tabutun üstüne, halı, kilim ya da yeşil renkli, üzerinde kutsal kişilerin isimleri, kelime-i tevhit, kelime-i
şehadet vb. Arapça yazıların yer aldığı örtüler örtülür. Ayrıca tabutun üstüne, ölenin cinsiyetini belli etmek için kadınlarda tülbent, namazlık; erkeklerde, şapka,
sarık, ceket, havlu vb. atılır. Genç kız ya da gelinlerin tabutuna, gelinlik, al, duvak, çeyiz eşyasından bir parça; mesleği ifade etmek için din adamlarında sarık,
askerlerde şapka, madalya, şehitlerde bayrak vb. koyma gibi uygulamalara da
rastlanabilmektedir.
Cenaze namazı, cami avlusunda ya da mezarlıkta kılınır ve ardından defin işlemi yapılır. Cenaze töreninin ardından, ölenin yakınlarını teselli etmek amacıyla
mezarlığa ya da eve gelmek suretiyle baş sağlığı dilenir. Avutucu sözler arasında
en çok kullanılanı “başınız sağ olsun” dur. Ölen kişinin yakınları için bölgeye göre
değişmekle birlikte yas süreci başlar. Bu süre boyunca ailenin dostları ve yakınları
taziye ve başsağlığı dileklerini etmek için ölen kişinin yakınlarını ziyaret eder.
Ölen kişinin eşyalarından (elbise, ayakkabı vb.) bazıları hatıra olsun diye evde saklanırken pek çoğu da fakir olanlara dağıtılır.

Ramazan Gelenekleri
Ramazan gelenekleri, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olan ramazanda
gerçekleştirilen geleneksel uygulamalardır. Müslümanların kutsal kabul ettiği ve
oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan Ayı’ndaki bu uygulamalar, Ramazan’ın
birinci gününden başlayarak Ramazan Bayramı’na kadar devam eder.
Oruç tutmak, kişilerin Tanrı’ya ibadet etmek amacıyla, belli bir süre için yeme,
içme ve benzeri dünya zevklerinden kendini alıkoymasıdır. Ramazan ayı boyunca
yerine getirilen bu ibadette, kişi imsak vaktinden iftar vaktine kadar olan süre boyunca bir şey yemez ve içmez. Sahur, oruç tutanların gün doğmadan önce belirli
saatte yedikleri yemek olarak ifade edilirken, iftar ise kişinin orucunu açtığı ve
akşam saatlerine denk gelen yemeğin adı olarak ifade edilir.
Ramazan davulu ve manileri, ramazanla özdeşleşmiş geleneklerdendir ve bu geleneğin amacı, oruç tutmak isteyen kişileri sahur için uyandırmaktır. Bunun için
gönüllü olan biri davulu çalar, bazen yanında birkaç kişi ile birlikte maniler eşliğinde bütün köyü ya da mahalleyi dolaşır, Ramazan Ayı’nın sonunda da evlerin
kapısını çalarak bahşiş toplar.
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Ölümle İlgili Gelenekler
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Yaygın Ramazan geleneklerinden biri de iftar yemekleridir. “Hayır” amacıyla verilen iftar
yemekleri, dar gelirli ya da zengin herkesin bir ay boyunca aynı yiyecekleri yiyebilmesine
olanak sağlar. İftariyelikleri, çorbası, etli yemeği, baklavası, böreği, içecekleri ile iftar sofraları oldukça zengindir. Akşam ezanının okunması ile başlanan iftar yemeğinde oruç genellikle zeytin, hurma veya su ile bozulur. Ramazan Ayı boyunca fırınlar “Ramazan pidesi”
çıkarır. Bu aya özel “güllaç” adı verilen tatlı satışları başlar.
Ramazan bir başka yönüyle eğlence ayıdır. Ramazan Ayı boyunca teravih namazından
sahura kadar geçen sürede çeşitli eğlenceler düzenlenir. İstanbul’un Direklerarası ve Feshane semtlerinde olduğu gibi şehirlerde genellikle sokaklar panayıra dönüştürülür, ortaoyunu ve Karagöz gösterileri ile konserler düzenlenir.
Günümüzde iftar çadırları, Ramazan gecesi eğlenceleri gibi kimi etkinlikler şehir hayatının
gereği olarak belediyelerin desteğiyle sürdürülmektedir. Bunun yanında birçok firmanın
imsakiye basıp dağıtması, televizyonların bu aya özel programlar yapması, marketlerin
Ramazan paketleri hazırlayarak satışa sunması gibi yeni uygulamalar da görülmektedir.
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Dini Bayram Gelenekleri
Dini bayramların günleri “Hicri takvim”e göre hesaplandığı için, şu an kullanılan takvimde her yıl aynı tarihe rastlamaz. Her yıl onar günlük gerilemeyle
gelen Ramazan ve Kurban Bayramları böylece değişik mevsimlerde kutlanabilmektedir.
Anadolu’da dini bayramların bir hazırlık süreci vardır. Bayramdan önce evlerde uzun uzun temizlikler yapılır; köy ve kasaba evlerinin ön kısımları, bahçeleri temizlenir ki, buna “bayram temizliği” adı verilir. Çocuklar başta olmak
üzere bayramlıklar alınır ve bayram gününden önce giysiler mutlaka hazır
olur. Bayram günleri için özel yemekler ve tatlılar hazırlanır.
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Erkekler camide kılınacak olan bayram namazına gitmeden önce ve geldikten sonra temiz ve yeni elbiseler giyerler. Bayram namazından çıkan erkekler
namazdan sonra cami önünden önce birbirleriyle bayramlaşırlar ve ardından
aileler yakınlarını ve büyüklerini anmak için mezarlıkları ziyaret eder. Bayram
sabahı kahvaltıda akrabaların bir araya gelmesine özen gösterilir.
Ramazan ve Kurban bayramlarının başlıca özelliği komşuların, dost ve akrabaların ziyaret gezileriyle bir araya gelmeleridir. Kimi zaman kentlerde yaşayanlar bayram günlerini fırsat bilerek, köylerde yaşamakta olan büyükleri
ve akrabaları ziyaret ederler. Gençler yaşlıların ellerini öperek onların hayır
dualarını alırlar. El öpen çocuklara para ve hediye vermek de gelenektendir.
Ramazan Bayramı
Ramazan Bayramı bir aylık bir oruç tutma döneminin sonunda kutlanan bir
bayramdır. Ramazan ayı olarak tanımlanan bu döneme de çeşitli gelenekler
eşlik etmektedir. Ziyarete gelenlere Ramazan bayramında şeker ikram edilir.
Bu sebeple, Ramazan bayramının bir adı da “Şeker Bayramı”dır.
Kurban Bayramı
İslam dinine göre kurban kesmek maddi gücü yerinde olan her Müslüman
için yükümlülüktür. Kurban olarak koyun, koç, sığır, deve kesilebilir. Kurban
edilecek hayvan sağlıklı olmalı, dişi ise hamile olmamalıdır.
Kurban bayramının bir amacı bayrama kadar et yeme şansı olmayan fakir
kişilere etlerin dağıtılmasıdır. Bu sebeple kurban etinin üçte biri kesilen evde
kalır; diğer kısımlar komşu, akraba ve fakir insanlara dağıtılır.
Kurban Bayramı da Ramazan Bayramı gibi bir aile büyüğünün evinde toplanılarak bayram yemeği ile başlar. Kurban Bayramı’nda ilk gün hemen herkes kurban
kestiği ve meşgul olduğu için bayram ziyaretleri ikinci günden itibaren yapılır.

İslam dinine
göre kurban
kesmek maddi
gücü yerinde
olan her
Müslüman için
yükümlülüktür.

DİN ve İNANÇ
Türkiye’de herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse,
ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, katılmamaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Anadolu’da tarihin çok eski dönemlerinden beri çeşitli dinlere mensup kişiler birlikte yaşamışlardır.
Türkiye’de en yaygın din İslam dinidir. Türkiye’de
Müslümanların yanı sıra Hıristiyanlar, Yahudiler ve
diğer pek çok din mensupları bulunmaktadır. Türkiye’de Müslümanlar için cami, Hıristiyanlar için
kilise, Yahudiler için sinagoglar farklı il ve ilçelerde
hizmete açıktır.

Ayasofya - İstanbul

Türkiye’de İslam dininin inançları,
ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili
işleri yürütmek, din konusunda
toplumu aydınlatmak ve ibadet
yerlerini yönetmek Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Türkiye’de İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla
ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve
ibadet yerlerini yönetmek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.
Başkanlığın her ilde ve ilçede “Müftülük” adı altında teşkilatı
vardır.
Akıllı telefonlar için Diyanet mobil hizmetler IOS ve Android
mağazalarında bulunmaktadır. Kur’an öğrenme, okuma ve
dinleme, namaz vakitine ulaşmak için hazırlanan programları
telefonunuza indirebilirsiniz. (mobiluygulama.diyanet.gov.tr)
Dini sorularınız için 190 numaralı telefonu arayabilir detaylı bilgi için diyanet.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Web sayfası İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca ve
İspanyolca dil seçenekleriyle hizmet vermektedir.
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CENAZE
İŞLEMLERİ
Ölüm acı veren ama kaçınılmaz bir gerçektir. Geride
kalanların ölen için yapacağı son görev, onu inancına uygun biçimde son yolculuğuna uğurlamaktır. Bu
durumda yardım alınacak doğru kurumlara başvurabilmek, acı ve üzüntü içindeki insanların işini kolaylaştıracaktır.
Bir insan öldüğü zaman yapılması gereken bazı
kanuni işlemler vardır. Bunlar işlem sırasına göre
şunlardır: Ölüm ve defin izin belgesi alma, cenazeyi
defne hazırlama, cenazeyi nakletme, cenazeyi defnetme, ölüm olayını İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bildirme. Türkiye’de cenaze işlemlerinden
belediyeler sorumludur. Dolayısıyla cenaze işlemleri, kişinin öldüğü yerin belediyesine başvurularak
yapılır. Belediyeler cenaze hizmetleri konusunda 24
saat hizmet verir.

Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği
tarihten itibaren 10 gün içinde nüfus
müdürlüğüne bildirilir. Bunu, defin
izin belgesini düzenleyen birim yapar.
Yabancılar ölüm olayını ayrıca İl Göç İdaresi
Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.

Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok kentlerde Alo 188 Cenaze
Hizmetleri Hattı bulunmaktadır. Yakınınızı kaybettiğinizde öncelikle ücretsiz Alo
188 Cenaze Hizmetleri Hattı’nı arayarak yapması gerekenler konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu hattın olmadığı belediyelerde cenaze hizmetleri birimine
müracaat edebilirsiniz.
Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin ölümünde, Türk uyruklu kişilerin
ölümünde geçerli olan usuller uygulanır. Ancak Türkiye’de ölen yabancı uyruklu
kişi İslam dinine mensup olmayabilir. Bu durumda olanların defin merasimleri,
ölenin mensup olduğu inancın din görevlisi tarafından yerine getirilir. Diğer işlemler yine belediyelerin görevidir. Cenazenin defnedileceği yerde diğer din mensupları için ayrılmış özel mezarlıklar varsa ölen kişi orada defnedilir. Eğer yoksa
o şehir mezarlığının uygun bir bölümünde ayrı bir yer tahsis edilebilir.
Belediyeler cenaze işlemlerinde “mezar yeri kullanım ücreti” dışında bedel tahsil
edemez. Ancak fakirlerin, kimsesizlerin, ceninlerin cenaze işlemlerinden ücret
alınmaz.

Cenaze Nakli
Duruma göre, cenazenin başka bir yerleşim yerinin mezarlığına veya ülke dışına nakli gerekebilir. İl dışına nakledilecek cenazeler için ilçe belediyesi sağlık işleri biriminden cenaze yol izin
belgesi alınır.
‣‣ Ülke dışına nakledilecek cenazeler için ilçe belediyesi sağlık işleri biriminden cenaze yol
izin belgesi ve cenaze geçiş izin belgesi alınır. Bu izin belgeleri Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine teslim edilerek nakil gerçekleştirilir.
‣‣ İl ve ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutlarının koku ve sıvı sızdırmaz olması şartı
aranır.

Ölümün Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi
Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilir. Bunu, defin izin belgesini düzenleyen birim yapar. Yabancılar ölüm olayını ayrıca İl Göç
İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.
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CENAZE İŞLEMLERİ

ALO 188 CENAZE HİZMETLERİ
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TURİZM
Türkiye; konumu, turizm çeşitlilikleri ve özellikleri, kültürel ve sanatsal etkinlikleri bakımından bütün
dünyaya örnek olabilecek eşsiz bir yapıya sahiptir.
Medeniyetlerin harmanlandığı, derin bir kültürel mirasa sahip olan ve çeşitli coğrafi güzellikleri barındıran
ülkemiz turizm açısından uluslararası platformda oldukça önemli bir konumdadır. Anadolu’da iz bırakan
ilk kavimlerin geçmişi M.Ö. 7500 yılına kadar uzanmaktadır. Felsefi düşüncenin çıkış noktası olan bu topraklar; Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular,
Persler, İskender İmparatorluğu, Anadolu ve Büyük
Selçuklu Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu medeniyetler geride sayısız eser bırakmıştır. Bu sebeple
Türkiye; tarihi kent kalıntıları, çeşitli uygarlıklara ait
yapıları, çok kıymetli eserlerin sergilendiği müzeleri,
renkli folkloru ve dünyaca ünlü yemekleri ile turistik
bir ülke konumundadır.

Türkiye’de Dünya Mirası statüsüne sahip 17 kültürel ve doğal miras bulunmaktadır. Bu statü, UNESCO tarafından uluslararası önem taşıyan, bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere verilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün www.kulturvarliklari.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte yıl boyunca ulusal ve
uluslararası sinema, müzik ve tiyatro festivalleri düzenlenmektedir.

Antalya, Fethiye -Ölüdeniz

Türkiye’de yaz ve kış turizmi, sağlık turizmi, gurme turizmi, kültür turizmi gibi
birçok turizm çeşidinden yaralanmak mümkündür. Türkiye, dört mevsimin tüm
özelliklerinin her zaman yaşanabildiği yöreleri, yeşil ormanları, kayak sporuna
elverişli karlı dağları, temiz denizleri, kumsalları, kaplıcaları, konuksever insan
dokusu ve dünyanın ünlü mutfaklarından birine sahip olması bakımından da
ayrıcalıklı bir ülkedir.
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Ülkenin 3 tarafında yer alan Ege Denizi, Akdeniz, Karadeniz ve iç
deniz olan Marmara Denizi kıyıları ve plajları turistik açıdan büyük
öneme sahiptir. Ege ve Akdeniz kıyılarında yazlar uzun ve güneşlidir, yıllık ortalama güneşlenme süresi oldukça uzundur. Buralarda
deniz suyunun sıcaklığı 6-8 ay süreyle 20 derecenin üzerindedir.
Bunun yanı sıra göller, yaylalar, ormanlar, genç volkanik şekiller
turizm için elverişlidir. Ege Bölgesi’nin özellikle kıyı kesiminin çok
büyük bir turizm potansiyeli vardır. Ege Bölgesi’nde İzmir ve Muğla
illeri en fazla turist çeken iller arasındadır. Akdeniz Bölgesinde Antalya ili turistik açıdan sıkça rağbet gören bir ildir. Karadeniz Bölgesi, gür bitki örtüsü, dağları, yaylaları, kıyılarındaki doğal plajları ile
iç ve dış turizm yönünden önemli bir potansiyele sahiptir.

TURİZM

Yaz Turizmi
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Ege ve Akdeniz
kıyılarında
yazlar uzun ve
güneşlidir.

Kış Turizmi
Türkiye, kış turizmi açısından da oldukça değerlidir. Yaz-kış, üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağları ve kayak tesisleriyle Türkiye
önemli bir kış turizmi merkezidir. Marmara ve Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar kış turizmine elverişli bölgeler bulunmaktadır. Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Bolu-Köroğlu-Kartalkaya, Kastamonu-Ilgaz, Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken, Erzincan-Ergan,
Kars-Sarıkamış zincir oluşturan kış turizm merkezleri olarak dikkat
çekmektedir.

Sağlık Turizmi
Türkiye; iklimi, denizi, kumsalları, termal kaynakları, ormanları ve
yaylaları yanında ulaşım kolaylığı sayesinde medikal turizm ve alternatif sağlık turizmi için ideal bir ülkedir. Medikal turizm alanında hayata geçirilen birçok düzenleme ve yenilik ile hizmet kalitesini
arttırarak önemli bir medikal turizm destinasyonu haline gelmiştir.

Yaz-kış, üzerinde
kar eksik olmayan
yüksek dağları ve
kayak tesisleriyle
Türkiye önemli bir kış
turizmi merkezidir.

Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes,
Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve
küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların
milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar
tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan
eşsiz bir bölgedir.

Gurme Turizmi
Türkiye, Anadolu’da ve Mezopotamya’da yemek kültürünün
en iyi örneklerinin sergilendiği, yüzyıllar boyunca konumu nedeni ile insanların ilgi odağı ve uğrak yeri olmuş bir ekoldür.
Binlerce yıllık tarihi ve pek çok kültüre ev sahipliği yapması
nedeniyle çok çeşitli bir mutfak kültürüne sahiptir. Özellikle
Anadolu’nun lezzet başkenti olarak nitelendirilen Gaziantep
ili yemek çeşitleri ve lezzetleriyle turistler tarafından sıkça ziyaret edilmektedir. Döner, lahmacun, kebap, baklava ve Türk
kahvesi gibi yiyecek ve içecekler Türk mutfağının başlıca lezzetleri arasındadır.

Kültür Turizmi

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 2150 metre
yüksekliğindeki Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I.
Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını
göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri
ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en
görkemli kalıntılarından birisidir.

Nemrut Dağı Heykellerinden bir görüntü...

Nevşehir, Göreme - Kapadokya

Kültür Turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini turistik bir ürün biçiminde
gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır. Müzeler,
tarihi camiler, saraylar, sergiler ve sanat galerileri açısından
İstanbul ili çok fazla olanağa sahiptir. İstanbul’un tarihi alanları, Safranbolu, Boğazköy, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Truva Arkeolojik Kenti kültürel,
Pamukkale ve Göreme-Kapadokya hem kültürel, hem doğal
miras olarak Dünya Miras listesine alınmıştır.
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ULAŞIM ve
SEYAHAT
Ulaşım
Karayollarında trafik sağdan akar ve araçların şoför
mahalli soldadır. Yayaların da kaldırımın olmadığı
yerde yolun solundan yürümeleri gerekir. Türkiye’de
trafik kurallarına uymamak veya kanuna aykırı davranmak, yüksek para cezalarının verilmesine, ehliyetin iptal edilmesine ya da hapis cezasına neden olabilir. Otomobilde seyahat eden herkesin kemer takma
zorunluluğu vardır. 12 yaşa kadar olan bütün çocukların veya bebeklerin ise onaylanmış bir koruyucu
sistem takmaları veya güvenlik koltuğu kullanmaları
gerekmektedir. Ayrıca araç kullanırken cep telefonu
kullanmak, hız sınırlarını aşmak, park yasağını ihlal
etmek ve alkollü olarak araba kullanmak gibi konularda trafik kuralları oldukça katıdır.
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Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda trafik akışını düzenleyen trafik ışıkları bulunmaktadır. Işıklar yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil renktedir;
‣‣ Kırmızı ışık; yolun geçişe kapalı olduğunu ve beklenilmesi gerektiğini,
‣‣ Sarı ışık; yolun geçişe açılmak üzere olduğunu ama henüz durmamız
gerektiğini,
‣‣ Yeşil ışık yolun geçişe açık olduğunu belirtir.
‣‣ Yanıp sönen tek kırmızı ışık kavşağa gelince durup kontrol edildikten
sonra geçilmesi gerektiğini,
‣‣ Yanıp sönen tek sarı ışık kavşağa gelince yavaşlayarak dikkatlice geçilmesi gerektiğini belirtir.
‣‣ Yayalar içinde kırmızı ve yeşil ışık uygulaması bulunmaktadır;
‣‣ Kırmızı ışık, geçiş sırasının araçlarda olduğunu ve beklenilmesi gerektiğini,

Trafiğin
yoğun olduğu
kavşaklarda trafik
akışını düzenleyen
trafik ışıkları
bulunmaktadır.

‣‣ Yeşil ışık ise geçiş hakkının yayalara ait olduğunu belirtir.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA
ARAÇ CİNSİ

YERLEŞİM
YERİ İÇİNDE

ŞEHİRLERARASI
ÇİFT YÖNLÜ
KARAYOLLARINDA

BÖLÜNMÜŞ
YOLLARDA

OTOYOLLARDA

Otomobil

50 Km/s

90 Km/s

110 Km/s

120 Km/s

Minibüs

50 Km/s

80 Km/s

90 Km/s

100 Km/s

Panelvan

50 Km/s

85 Km/s

100 Km/s

110 Km/s

Kamyonet

50 Km/s

80 Km/s

85 Km/s

95 Km/s

Motosiklet (L3)

50 Km/s

80 Km/s

90 Km/s

100 Km/s

Motosiklet(L4,L5, L7)

50 Km/s

70 Km/s

80 Km/s

80 Km/s
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Şehirlerarası çift yönlü karayolları ve bölünmüş yollar dışında araçlara özel olarak yapılmış
bazı otoyol ve köprülerin kullanımı ücretlidir. Özel araçlar ile ücretli otoyol ve köprülerden
OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) veya HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kullanılarak geçebilmektedir.
OGS ve HGS, aracın içine önceden takılmış veya yapıştırılmış OGS/HGS etiketi sayesinde
geçiş ücretinin etiketin bağlı olduğu PTT veya banka hesabından otomatik olarak tahsil
edildiği sistemdir. Yabancı plakalı özel araçlar da bu sistemle geçiş yapabilir.
OGS etiketi anlaşmalı bankalardan, HGS etiketi PTT şube ve noktaları ile anlaşmalı bankalardan temin edilmektedir. Bunun için kişinin, araç ruhsatı ve kimliğiyle birlikte başvurması,
OGS/HGS etiket bedeli ödemesi ve hesaba yüklemek istediği bakiyeyi yatırması gerekir.
OGS/HGS etiketi olmadan gişelerden geçiş yapıldığında, geçiş ücretinin 10 katı tutarında
ceza uygulanır. Geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde OGS/HGS abonesi olunması halinde,
geçiş ücreti cezasız olarak ilgili hesaptan tahsil edilebilir.
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Sürücü Belgesi
Türkiye’de motorlu taşıt kullanmak isteyen her sürücü ehliyet almak zorundadır. Bunun
için kişilerin sağlık durumunun uygun olması ve bilgi testi ile uygulamalı araç kullanma
testini geçmeleri gerekir. Sürücüler sadece ehliyetinde belirtilen sınıftaki taşıtları kullanabilirler.
Türkiye’de bulunan yabancılar başka bir ülkeden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemize
giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanabilirler. Sahip olunan
belgenin, uluslararası sürücü belgesi (International Driver’s Licence) olması da gerekmez. Ancak, yabancıların orijinal belgeleri ile birlikte, bunun Türkçeye çevrilmiş onaylı
bir örneğini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. 6 aydan fazla kullanım için sürücü belgesinin Türkiye’de kullanılan sürücü belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bunun için bulunduğunuz ildeki Trafik Tescil Müdürlüğü’ne başvurmalısınız.

Araç Satın Alma
Araçlarda yapılacak her türlü iş ve işlemler, araç sahiplerinin bizzat kendisi veya kanuni temsilcilerinin, (noterden vekâletli) vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları
ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte müracaat
etmeleri suretiyle yapılır.
Belge yenileme işlemleri tüm tescil kuruluşlarından yaptırılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgileri bulunduğunuz ilin emniyet müdürlükleri web sayfalarından elde edinebilirsiniz.

Kişilerin ehliyet
alabilmeleri
için sağlık
durumunun
uygun olması
ve bilgi testi
ile uygulamalı
araç kullanma
testini
geçmeleri
gerekir.

İkinci El Araç Satın Alma
Türkiye’de ikinci el araç satın almak yaygın bir davranış biçimidir. Ancak ikinci el
araç satışında aracın sorunlu alınmaması için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
‣‣ Satın alınacak araç teknik kontrolleri yapan servislerde incelenmelidir.
‣‣ Araç tescil belgesinde yazılı olan şasi numarası kontrol edilmelidir.
‣‣ Aracın vergi ya da trafik cezası borcu bulunması satışına engel bir durumdur.
Araç satın alma işlemleri sıfır ve ikinci el olmasına bakılmaksızın mutlaka noter
huzurunda yapılmalıdır.

Araç Kiralama
Türkiye’de çok sayıda yerli ve yabancı sermayeli kuruluşlarla hem bireysel hem
de filo olarak araç kiralama hizmeti verilmektedir.

Seyahat
Türkiye’de yaşayan bütün yabancılar seyahat hakkına sahiptir. Ancak bu hak belirli şartlarda sınırlanabilmektedir.

Türkiye’de
yaşayan bütün
yabancılar
seyahat
hakkına
sahiptir.
Ancak bu hak
belirli şartlara
tabidir.

‣‣ Uluslararası koruma başvurusu sahipleri,
‣‣ Uluslararası koruma statü sahipleri,
‣‣ Geçici koruma sahipleri kendilerine gösterilen
illerde ikamet etme zorunluluğuna sahiptir.
Bu kişiler, ikamet ili dışına çıkmaları gerektiğinde
İl Göç İdaresi Müdürlüklerine giderek yol izin
belgesi almak zorundadır.
Türkiye’de bulunduğunuz şehirden ülkenin her yerine gitmek için kullanabileceğiniz pek çok ulaşım seçeneği vardır.
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ULAŞIM ve SEYAHAT

Otobüsle Seyahat
Otobüsle seyahat Türkiye’de en yaygın ulaşım şeklidir. Türkiye’nin her köşesine otobüsle
ulaşabilirsiniz. Otobüs seyahat firmalarının otobüs terminallerinde ve birçok şehirde şehir
merkezinde bulunan ofislerinden ya da firmaların internet sitelerinden bilet temin edilebilirsiniz.

Demiryolu ile Seyahat
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Demiryolu, trafik sorunu olmaması, güvenli - konforlu ve hızlı seyahat imkânının bulunması gibi avantajları için tercih edilmektedir.
Türkiye ile Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, İran ve Avusturya arasında uluslararası
tren seferleri yapılmaktadır. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
(TCDD)’nın geniş ağı büyükşehirler başta olmak üzere birçok büyük kenti birbirine
bağlamaktadır. Yurtiçinde; Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, İzmit ve Bilecik’i birbirine bağlayan yüksek hızlı trenler, uzun mesafeli ana hat trenler, kısa mesafeli bölgesel
trenler ve İstanbul, İzmir, Ankara ve Adapazarı’nda banliyö trenleri çalışmaktadır.
Elektronik yolcu bilet sistemi (EYBİS) üzerinden (ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr), bazı
istasyonlarda bulunan Kiosklardan (Trenmatik), Çağrı Merkezinden (444 82 33), tren istasyonlarından veya bilet satışı yapılan PTT ofislerinden bilet temin edebilirsiniz.

Denizyolu ile Seyahat
Etrafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de, gemi ve yatlarla yolculuk için birçok liman mevcuttur.
Uluslararası Ro-Ro ve Tren-Feri Hatları ile Zonguldak, Samsun, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli’nden Ukrayna; İstanbul’dan Romanya; Mersin’den İtalya ve KKTC; İzmir’den İtalya; İstanbul’dan Fransa; İskenderun’dan Mısır, Lübnan ve İsrail seferleri düzenli olarak yapılmaktadır.
Yaz aylarında Türkiye ile Ege Adaları arasında sık aralıklarla feribot seferleri düzenlenmektedir.
Türkiye, yat turizmi için ideal koşullara sahip dünyanın önemli yat turizm merkezlerinden birisidir. Yat turizmi için gerekli olan doğal ve korunaklı koyların yanında, yatçıların gereksinim
duyacakları hizmet ve malzemeleri bulunabildiği birçok donanımlı marina bulunmaktadır.

Türkiye
Cumhuriyeti
Devlet
Demiryolları
(TCDD)’nın
geniş ağı
büyükşehirler
başta olmak
üzere birçok
büyük kenti
birbirine
bağlamaktadır.

Havayolu ile Seyahat
Güvenlik, hız, konfor ve daha birçok açıdan avantaj sağlayan havayolu
ulaşımı, seyahat edecek kişiler için artık birinci tercihi haline gelmiştir.

Türkiye dünyanın
önde gelen
havayolu lojistik
merkezlerinden biri
olma konumundadır.

Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi gören Türkiye dünyanın önde
gelen havayolu lojistik merkezlerinden biri olma konumundadır. Türkiye üzerinden aktarmalı ve aktarmasız uçuşlar sayesinde dünyanın
hemen hemen her yerine kolaylıkla seyahat edebilirsiniz.
Havayolu seyahat firmalarının ofislerinden veya internet sitelerinden
ya da turizm acentelerinden bilet temin edilebilirsiniz.

ULUSAL ULAŞTIRMA PORTALI
Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça hizmet
vermekte olan Ulusal Ulaştırma Portalı aracılığıyla iki
yerleşim birimi arasındaki mesafe, tahmini varış süresi, alternatif ulaşım güzergâhları, toplu taşıma ve
özel araçla yolculuk gibi seçeneklerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Portal sayesinde istenilen yerin haritasına çevrimiçi
erişim sağlanması ile birlikte tren, gemi, uçak ve otobüs ulaşım alternatiflerinin tarifeli sefer sorgulamalarının yapılarak ihtiyaç duyulan biletin satış noktalarına
yönlendirmesi sağlanmaktadır.

Ulusal Ulaştırma Portalına;
www.ulasim.gov.tr
adresinden veya iOS,
Android ve Windows Phone
8 için uygulamalarından
erişilebilirsiniz.

Toplu Ulaşım Araçları
Şehir içi ulaşımda toplu taşıma kullanmak ucuz ve hızlı bir alternatiftir. Her
şehirde; belediye otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, vapur, deniz otobüsü,
banliyö treni, dolmuş gibi farklı toplu taşıma türleri bulunabilmektedir. Toplu
taşıma kullanım ücretleri ve ücretinin ödeme yöntemleri de (nakit, elektronik
kart, bilet vb.) farklılık göstermektedir. Şehirde toplu taşıma araçları ve kullanım detayları hakkında belediye başkanlıklarının ilgili birimlerinden ve internet
sitelerinden öğrenilebilirsiniz.

Taksi
Tüm şehirlerde çok sayıda taksi bulunmaktadır. Taksiler, T harfi ile başlayan
özel plakalara ve sarı renge sahip olup aracın üzerinde “taksi” ibaresi bulunmaktadır. Tüm taksilerde seyahat edilen mesafeye göre ücreti hesaplayan
taksimetre bulunması ve kullanılması zorunludur. Taksimetre açılış ücreti ve
kilometre başına ücretler şehirlere göre farklılık göstermektedir.

Taksimetre açılış
ücreti ve kilometre
başına ücretler
şehirlere göre farklılık
göstermektedir.

KAMUSAL
İLETİŞİM
PTT Hizmetleri
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), Türkiye’nin posta örgütüdür. Türkiye’nin her yerinde bulunan
şubeleri aracılığıyla; yurtdışına posta kartı gönderme,
yurtdışına mektup ve 2 kg’a kadar küçük paket gönderme, internet üzerinden e-telgraf gönderme, yurtiçi ve
yurtdışı havale ve para transferi, döviz bozdurma, trafik
para cezası ödeme ve fatura ödeme işlemlerinin yapabilirsiniz. “e-Devlet Kapısı”, şifre zarflarının dağıtımı da
PTT tarafından yapılmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye www.ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ikamet izni belgeleri PTT Kargo aracılığı ile başvuruda bildirilen adrese (Türkiye’de
kalınacak adres) gönderilmektedir. Gönderi aşamasının takibi için
de cep telefonunuza kısa mesajla (SMS) kargo takip (barkod) numarası bildirilmektedir.

http://gonderitakip.ptt.gov.tr
adresinden gönderinizi
sorgulayabilirsiniz.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT)
Karasal yayın ve uydu aracılığıyla radyo ve televizyon yayınlarını Türkiye’nin tamamına, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika ve
Avusturalya dâhil dünyanın pek çok yerine ulaştıran TRT, internet
yayınlarıyla dünyanın her noktasından takip edilebilmektedir.
13 televizyon kanalı 16 Radyo kanalının yayın frekanslarını ve
alanlarını; http://www.trt.net.tr/televizyon/frekanslar.aspx adresinden öğrenebilirsiniz

Karasal yayın ve
uydu aracılığıyla
radyo ve televizyon
yayınlarını dünyanın
pek çok yerine
ulaştıran TRT,
internet yayınlarıyla
da dünyanın her
noktasından takip
edilebilmektedir.

Dünyanın pek çok yerinden izlenebilen TRT 1 ve TRT ÇOCUK,
tüm dünyaya İngilizce haber yayını yapan TRT World, Türk dünyasına yönelik yayınlarıyla TRT AVAZ, Arap dünyasına yeni bir
soluk getiren TRT-EL ARABIA ile TRT sadece Türkçe konuşulan
bölgelerde değil tüm dünyada izlenebilmektedir.
Türkiye’nin Sesi (Voice of Turkey) 35 dilde yaptığı radyo yayınları
ve 41 Dil ve lehçede web (www.trtworld.com) yayınlarıyla, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri aktarmasının yanında, bölgesinde
ve Türk Dünyası’nda önemli bir lider olan Türkiye’nin siyaset,
ekonomi ve diplomasi alanındaki değerlendirmelerini tüm dünyaya ulaştırmaktadır.
Türkiye’nin Sesi Radyosu Yayın frekanslarını http://www.turkiyeninsesiradyosu.com/?r=site/frequency adresinden öğrenebilirsiniz.
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e-Devlet
e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan güvenli bir kamusal internet sitesidir. e-Devlet’in amacı kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına
bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.
e-Devlet, entegre elektronik hizmetler, kurumlar listesi ve güncel duyurular gibi kısımlardan oluşmaktadır. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusundaki bilgi ve hizmetlere kolaylıkla erişebilmektedirler.
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e-Devlet Nasıl Kullanılır?
T.C vatandaşları, Mavi Kart sahipleri ve yabancı kimlik numarasına sahip olan yabancılar www.turkiye.gov.tr adresini kullanarak Türkçe ve
İngilizce dillerinde e-Devlet kapısı ana sayfasından veya iOS ve Android için geliştirilen uygulamalarından erişilebilmektedir.
Sunulan hizmetlerinin bazıları herhangi bir kimlik doğrulama gerektirmeyen hizmetlerdir. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil
imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.

e-Devlet Kapısından Ne Tür Hizmetler
Verilmektedir?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣
‣‣

Entegre elektronik hizmetler
Ödeme işlemleri
Kurum ve kuruluşlara kısa yollar
Güncel bilgiler ve duyurular
Kurumlardan mesajlar

T.C vatandaşları,
Mavi Kart sahipleri ve
yabancı kimlik numarasına
sahip olan yabancılar
www.turkiye.gov.tr
adresini kullanarak Türkçe ve
İngilizce dillerinde e-Devlet
kapısı ana sayfasından
veya iOS ve Android için
geliştirilen uygulamalarından
erişilebilmektedir.
www.yimer.gov.tr

SANAT ve
ETKİNLİKLER
Türkiye, boş zamanlarınızı değerlendirmeniz ve sosyalleşmeniz için size çok sayıda alternatif sunmaktadır. Kültürel aktiviteler, müze ve sergiler, konserler
gibi fırsatlarla birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Müze ve Sergiler
Türkiye, 81 ilinde sayısız müze ve sergi salonlarına sahip eşsiz bir ülkedir. Coğrafi konumu ve tarih boyunca
ev sahipliği yaptığı sayısız medeniyetten günümüze kalan sanat eserlerinin yanı sıra fotoğraf, tasarım ve teknolojiye ilişkin müze ve sergi cenneti olan Türkiye çok
sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Zeus Heykeli, Antalya Müzesi - Antalya

MUSEUM PASS
Tarih severler, sanat tutkunları, şehirlerin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için bir hazine niteliğinde olan
Museum Pass kart sayesinde Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’ün üzerinde
müze ve ören yerlerini gezebilirsiniz. Museum Pass
Kart hakkında daha detaylı bilgi almak için www.muze.
gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Tarihi dokunun çağdaş sanatla buluştuğu Türkiye’de resim, heykel ve tasarım gibi eserlerin yer aldığı özel sergiler de bulunmaktadır. Bu sergiler aracılığıyla sanatsal
gelişmeleri takip edebilirsiniz.
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SANAT VE ETKİNLİKLER

Sahne Gösterileri
Türkiye gelişimini sadece iktisadi hamlelerle değil aynı zamanda sosyal
alandaki ilerlemeye dayandırmış bir ülke olarak sayısız sahne gösterisine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de tiyatro, kabare, bale, opera ve
müzikal sahnelerinde sergilenen gösterilerle hoş vakit geçirebilirsiniz.
Uzun yıllara dayanan tiyatro geleneği bulunan Türkiye’de özel tiyatro salonları olduğu gibi devlet eliyle hizmet veren yerler de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Devlet Tiyatrolarıdır. Toplumla bütünleşme, ayna tutma,
empati kültürünü geliştirme ve gündeme ilişkin meseleleri ele alma gibi
amaçlarla sayısız tiyatro oyunu sergileyen Devlet Tiyatrolarının program
ve sahne bilgilerine www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, birçok ilde belediyeler tarafından hizmet veren Şehir Tiyatroları
bulunmaktadır.
Tiyatro gibi bale, opera ve müzikal ve benzeri sahne sanatları da ülkemizde rağbet görmektedir.

Türkiye’de özel
tiyatro salonları
olduğu gibi devlet
eliyle hizmet
veren yerler de
bulunmaktadır.

Çok sayıda yerli ve yabancı eserin farklı
dillerde sergilendiği sahne sanatlarını
www.dobgm.gov.tr adresinden takip
edebilirsiniz.
Hem tiyatro hem de bale, opera ve müzikal gibi sahne gösterilerinden
özel sektör eliyle sergilenenleri internet üzerinden kolaylıkla bulabilir ve
takip edebilirsiniz.

Konser
Türkiye, birbirinden farklı birçok müzik grubunu içerisinde barındıran bir
ülkedir. Hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda konsere ev sahipliği
yapan ülkemizde çeşitli müzik festivalleri de düzenlenmektedir. Bu festivaller sayesinde birkaç gününüzü sadece müzik ve eğlenceye ayırarak
rahatlayabilir ve yeni müzikler keşfedebilirsiniz. Birçok konseri içerisinde
barındıran şehirlere özgü şenlik ve festivaller düzenlenmektedir.

Tiyatro gibi bale,
opera ve müzikal
ve benzeri sahne
sanatları da
ülkemizde rağbet
görmektedir.
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Sinema
Türkiye, sahne sanatlarında olduğu gibi sinema sektöründe de önde gelen
ülkeler arasındadır. Dizi ve filmlerin dünya genelinde gösterilmesi, uluslararası arenada verilen önemli ödüllerin Türk yönetmen veya oyuncular tarafından kazanılması gibi hususlar Türk sinemasına olan ilgiyi arttırmıştır.
Sinema sektöründeki rolü çerçevesinde Türkiye birçok sinema organizasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en popüler olanları her yıl
Antalya’da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali, Altın Koza Film Festivali, !f İstanbul Bağımsız Film Festivali ile Uluslararası Suç ve Ceza Film
Festivalidir.
Film festivallerinin yanında Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunan
sinema salonları sayesinde vizyon filmlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Spor
Altın Portakal
Film Festivali,
Altın Koza Film
Festivali, !f
İstanbul Bağımsız
Film Festivali
ile Uluslararası
Suç ve Ceza
Film Festivali
ülkemizde
düzenlenen önemli
film festivalleridir.

Türkiye son yıllarda sporun farklı branşlarında uluslararası spor organizasyonlarını başarı ile gerçekleştirmiş ve dünya sporunun buluşma noktası haline gelmiştir. Türkiye’de gerçekleştirilen spor organizasyonlarından
bazıları; UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Finali, FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Basketbol Kadınlar Euroleague 8’li finalleri, çeşitli yıllarda gerçekleştirilmiş Formula 1 yarışları, WRC Dünya Ralli Şampiyona
yarışlarıdır.
81 ilde teşkilatlanmış olan Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere
pek çok federasyon ve spor kulübü sporu geliştirmek adına çalışmaktadır.
Türkiye’de faaliyet gösteren spor federasyonlarının listesi için www.sgm.
gsb.gov.tr/Federation.aspx adresine bakabilir, ilgilendiğiniz spor dalına
ilişkin federasyonun sitesinden güncel gelişmeleri, spor yapabileceğiniz
kulüpler ve çeşitli fırsatlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Türkiye profesyonel sporun yanı sıra amatör sporları da desteklemektedir.
Yaşadığınız ilde bulunan spor tesislerinin listesine www.sgm.gsb.gov.tr/
Foundation.aspx adresinden ulaşabilir ve bu tesisleri belirli şartlarda kullanabilirsiniz.
Türkiye’nin ev sahipliğini üstlendiği birtakım gelenekselleşmiş spor organizasyonları bulunmaktadır. Bunlar, kökleri 650 yıl öncesine dayanan
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve İstanbul Maratonu gibi organizasyonlardır.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 1963 yılında “Marmara Turu” adıyla başlamış; ilk kez 1965 yılında uluslararası statü
kazanmış ve 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine
alınmıştır.
World Tour kategorisine yükselen dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu, dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olmaktadır. Asya ile Avrupa kıtası arasında pedal çevrilen
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, başta Eurosport olmak üzere 120’nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar
aracılığıyla dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşmaktadır.

ASYA’DAN AVRUPAYA UZANAN “İSTANBUL MARATONU”
1 Nisan 1979’da “Dünyanın Tek Kıtalararası Maratonu” unvanıyla Asya-Avrupa Koşusu start aldı. 10, 20 ve 42 kilometrelik üç bölümden oluşan yarışların yanı sıra 15 kilometrelik bir yürüyüş etabı da bulunmaktadır.
2000 yılı Koşu için bir dönüm noktası olmuş, yerli ve yabancı gazeteciler
koşuyu takip etmeye başlamıştır.
2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu
Altın Kategori‘ye kabul edilerek Dünya’nın en iyi maratonlarından biri olma
unvanını elde etti. Ayrıca 2014 yılında AIMS tarafından Yeşil Maraton unvanına da layık görüldü.

ACİL
DURUMLAR
Türkiye’de zorla çalıştırma ve fuhuş yapmaya zorlama
gibi insan ticareti unsurlar, gayri resmi evlilikler, organ
ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, sahtecilik,
çalışma ücretinin ödenmemesi, hırsızlık, gasp gibi
mal ve can güvenliğini tehdit eden her türlü durumda aşağıda yer alan kuruluşlara başvurulabilir, telefon
numaralarından yardım isteyebilirsiniz:
‣‣ Yabancılar, “YİMER 157” hattı aracılığıyla 7
gün 24 saat her konuda Türkçe, İngilizce,
Arapça, Rusça, Almanca ve Farsça dillerinde danışmanlık hizmeti alabilir.
‣‣ Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce insan ticareti
mağdurlarına yönelik “mağdur koruma programı” ile “gönüllü ve güvenli geri dönüş programları” ile destek sağlanmaktadır. Söz konusu destekler için YİMER 157 veya İl Göç İdaresi
Müdürlüğü ile irtibata geçilebilmektedir.
‣‣ Polise 7 gün 24 saat Türkiye’nin her yerinden
ücretsiz olarak 155 numaralı “Polis İmdat”
telefonu ile ulaşılabilmektedir.

Mal ve can
güvenliğini tehdit
eden her türlü
durumda acil
çağrı merkezlerini
arayarak yardım
isteyebilirsiniz.

‣‣ Jandarma köylerde ve polis teşkilatı bulunmayan çok küçük ilçelerde
bulunmaktadır. 7 gün 24 saat Türkiye’nin her yerinden ücretsiz olarak 156 numaralı “Jandarma İmdat” telefonu ile ulaşılabilmektedir.
‣‣ Sahil Güvenlik Karakolları limanlarda bulunmaktadır. 7 gün 24 saat
Türkiye’nin her yerinden ücretsiz olarak 158 numaralı “Sahil Güvenlik İmdat” telefonu ile ulaşılabilmektedir.
‣‣ Aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler hakkında
bilgilendirme ve yönlendirme yapan Sosyal Destek Hattına 183
numaralı telefon ile ulaşılabilmektedir. Sosyal Destek Hattı şiddet
vakalarına ilişkin bir ihbar aldığında kolluk kuvvetlerine bildirir ve
müdahale edilmesini sağlar.
‣‣ Aile içi şiddetten kaynaklanan yaralanmalarda hastanelere başvurulduğunda, tedavi işleminin yanı sıra hastane polisi tarafından adli
işlem de yapılır. Şüpheli görülen tüm vakalarda hastane polisi tarafından adli işlem başlatılabilmektedir.
‣‣ Kadına yönelik şiddetle mücadele için KADES adlı mobil uygulama ile
şiddet olaylarını tek tuşla ihbar edebilirsiniz.
‣‣ Birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde hizmet veren
Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma Evleri aile içi şiddete uğrayan kadınlar ve 12 yaşından küçük çocuklarına hizmet vermektedir.
‣‣ İl Barolarının danışma ve hukuki yardım merkezleri aile içi şiddet
konusunda hukuki yardım ve danışmanlık hizmet sunmaktadır.

İnsan Ticareti
İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer
bir biçimle zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin
çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması,
devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir.
İnsan ticareti organize suç grupları tarafından işlenen, ağır insan hakları ihlaline yol açan bir suçtur. Zorla çalıştırılan, hizmet ettirilen, fuhuş yaptırılan, esarete tabi kılınan ya da vücut organları alınan kişiye de insan ticareti mağduru
olarak adlandırılmaktadır.
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ACİL DURUMLAR

Göçmen Kaçakçılığı
Göçmen kaçakçılığı, menfaat karşılığı bir yabancının yasa dışı yollarla ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıdır. Göçmen kaçakçılığının, insan ticaretinden
temel farkı mağdurun rızasının olmasıdır. Göçmen kaçakçılığında yasa dışı göçmen ile suç örgütü arasındaki ilişki sınırın yasa dışı yollardan geçilmesi ile sona
ermektedir. Kaçak yollardan göç etmeye çalışılırken çoğunlukta güvenli olmayan
yollar kullanıldığı için ciddi can ve mal güvenlik sorunları olmakta ve olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Kişi güvenli olarak istediği ülkeye gitse bile yasa dışı
yollarla giriş yapmalarından dolayı genellikle statü elde edememekte ve o ülkede haklara sahip olamamaktadır.
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Aile İçi Şiddet
Bir aile üyesinin, ailenin diğer üyelerinden birine fiziksel, psikolojik, cinsel veya
ekonomik olarak zarar vermesi ev içi şiddettir. Özellikle kadınlar ve çocuklar, aile
içi şiddetle karşı karşıya kalmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti yasaları aile içi şiddeti yasaklamıştır. Hem önlenmesi hem
de mağdurların korunması için bazı önlemler geliştirmiştir. Örneğin “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” hakkında bir kanun vardır. Aile içi
şiddete uğrayan birisi ilgili birimlere başvurarak koruma, barınma, hukuki ve tıbbi destek vb. hizmetler alabilir.

Çocukların Korunması İçin
Başvurulacak Yerler
Türkiye’de fiziksel, ruhsal veya ahlaki gelişimleri, bireysel güvenlikleri tehlikede
olan, ana-babalarından ayrı bulunan çocukların bakımı ve korunması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin görevidir. Adli ve idari kurumlar,
kolluk güçleri, sağlık ve eğitim kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, korunma ihtiyacı
olan çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.
Ana-babası olmayan çocuklar, çocuk yaşta evlendirilmiş olanlar, cinsel istismara
maruz kalanlar, 14 yaşından önce çalıştırılanlar, dilendirilen çocuklar korunmaya
muhtaç çocuk kabul edilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri bu durumdaki çocukları koruma kapsamına almaktadır.

Türkiye’de fiziksel,
ruhsal veya
ahlaki gelişimleri,
bireysel güvenlikleri
tehlikede olan,
ana-babalarından
ayrı bulunan
çocukların bakımı
ve korunması
Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüklerinin
görevidir.

ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI
Yangın İhbar: 110
Acil Çağrı Merkezi: 112
Belediye Hizmet Hattı: 153
Polis İmdat: 155
Jandarma İmdat: 156
Yabancılar İletişim Merkezi: 157
Alo Sahil Güvenlik: 158
Sigara Bırakma Hattı: 171
Tüketici Şikâyetleri Danışma Hattı: 175
Orman Yangın İhbarı: 177
Merkezi Hastane Randevu Sistemi: 182
Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı: 183
Su Arıza Hattı: 185
Elektrik Arıza Hattı: 186
Doğalgaz Arıza Hattı: 187
Cenaze Hizmetleri: 188

SOSYAL
YAŞAM
Sosyal hayatta insanların birbirleri ile ilişkilerinde uymaları gereken kurallar vardır. Bu kurallara uygun bir
yaşam; insanlar arasında daha saygılı, nazik ve hoşgörülü ilişkiler sağlamaktadır. Sosyal hayatta dikkat
edilmesi gereken bazı nezaket kuralları şunlardır:

Genel Nezaket Kuralları
‣‣ Tanınmayan kişi ile iletişime geçilecekse öncelikle
selam verilmesi, iletişimin kurulmasını kolaylaştırır.
‣‣ İnsanlara “lütfen” ve “teşekkür ederim” demek nezaket göstergesidir.
‣‣ Özel meselelerin, başkalarının duyacağı biçimde,
yüksek sesle ve kalabalık ortamlarda konuşulmaması gerekir.
‣‣ İnsanların sık kullandığı yol, köprü gibi yerlerde
bekleme yapmak, oturmak ve başkalarının geçişine engel olmamak gerekir.

‣‣ Halka açık tuvaletlerin temiz bırakılması gerekir.
‣‣ Yollara, parklara, piknik alanlarına çöp atmak yasaktır.
‣‣ Taşıtlara binerken ve inerken öncelik daima yaşlı, özürlü, hamile ve çocuklarındır. Toplu taşıma
araçlarında yaşlı, hasta, hamile ve çocuklu bireylere yer verilir; bağırarak konuşulmaz, diğer yolcular rahatsız edilmez. Seyahat sırasında koltukları, arkadaki kişiyi rahatsız edecek şekilde geriye
yatırmamak gerekir.

Telefon Konuşmalarında
Uyulması Gereken Kurallar
‣‣ Telefonda ilk olarak kişinin kendini tanıtması uygundur.
‣‣ Telefonla konuşurken ses düzeyi karşı taraftan duyulabilecek kadar net ve anlaşılır olmalıdır. Telefonda fazla yüksek sesle konuşulması karşı tarafı
rahatsız edebilir.
‣‣ Telefonda karşı tarafa telefon etme amacı açıklanmalıdır.
‣‣ Telefonu kapatırken iyi günler, iyi akşamlar, rica
ederim gibi ifadelerle konuşmayı sonlandırmak nezaketen uygun olur.
‣‣ Çok önemli ve zorunlu bir sebep olmadıkça sabahları çok erken, geceleri çok geç ve yemek saatlerinde telefon edilmesi uygun değildir.
‣‣ Cep telefonunun ses ayarlarını başkalarını rahatsız
etmeyecek şekilde yapılmalıdır. Özellikle hastane
ve diğer toplu alanlarda telefon sesi kısılmalıdır.
‣‣ Sinema, tiyatro, opera gibi gösterimlerde, kutsal
mekanlarda ve toplantılarda cep telefonları kapalı
veya sessizde tutulmalıdır.
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SOSYAL YAŞAM

İnternet Kullanımında
Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
İnternet günümüzün en hızlı ve etkili haberleşme araçlarından biri haline gelmiştir. Resmi ya da kişisel haberleşmede e-posta üzerinden yapılan haberleşmeler önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu haberleşme
biçimini kullanırken bazı kurallara uyulması beklenmektedir. E-posta ile
yazışma yaparken uyulması gereken kurallar şunlardır:
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‣‣ Her bir e-postaya bir hitap kelimesi (Sayın, Değerli vb.) ile başlamak
ve bir bitiş kelimesi (Saygılarımla vb.) veya temenni (İyi çalışmalar
vb.) ile bitirmek nezaketen uygundur.
‣‣ E-posta imzasında ad soyad, iletişim numarası ve adres bulunması
gerekmektedir.
‣‣ İnternetin tamamen güvenli olmaması sebebiyle başkalarının görmesinde sakınca olan bilgiler e-posta ile gönderilmemelidir.
‣‣ E-postada konu başlığı mutlaka öz olacak ve içeriği yansıtacak şekilde
yazılmalıdır. Konu başlıkları üç veya dört kelimeyi geçmemelidir.
‣‣ Çok gerekmedikçe uzun mesaj yazılmamalıdır. Her e-postada sadece bir konuya yer verilmelidir.
Yazının tamamının küçük ya da büyük harfle yazılmasından kaçınılmalıdır.

Resmi Yazışmalarda
Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Bir talebi bildirmek, bir işlemin yapılması ya da başka bir amaçla resmi
dairelere sunulan imzalı yazılara dilekçe denir. Bu tür yazışmalarda dikkat
edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bir resmi kuruma verilecek bir dilekçede bulunması gereken özellikler şunlardır:
‣‣ Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa o kurumun adı ve bulunduğu il
yazılarak başlanmalıdır
‣‣ Kişi kendini tanıtmalıdır (ad-soyad, yabancı kimlik no vb. kişiyi tanıtan ifadeler belirtilmelidir) .

İnternetin tamamen
güvenli olmaması
sebebiyle
başkalarının
görmesinde
sakınca olan
bilgiler e-posta ile
gönderilmemelidir.

‣‣ Sorunun, durumun ya da dileğin ifade edildiği paragraflar açık ve
anlaşılır şekilde yazılmalıdır.
‣‣ Dilekçenin sonunda tarih yazılmalıdır.
‣‣ Kâğıdın sağ alt tarafına ad ve soyadı yazılmalı, ayrıca imza atılmalıdır.
‣‣ Açık adres, telefon numarası ve e-posta adresi yazılmalıdır.
‣‣ Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli ve çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
‣‣ Dilekçede el yazısı kullanılması halinde yazının açık ve okunaklı
olmasına özen gösterilmelidir.
‣‣ Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.

Resmi Kurumlarda Uyulması Gereken
Kurallar

Dilekçe yazılırken
ad-soyad, yabancı
kimlik numarası
ve iletişim
bilgilerine mutlaka
yer verilmeli
ve en önemlisi
doğru beyanda
bulunulmalıdır.

‣‣ Resmi kurumların çalışma sisteminin bozulmaması ve görevlilerin en iyi şekilde yardımcı olabilmesi için uyulması gereken bazı
kurallar vardır:
‣‣ Kurumun randevu sistemi varsa randevu alınması ve randevuya
zamanında gidilmesi gerekmektedir.
‣‣ Resmi kurumlar mesai saatleri dışında çalışmamaktadır. Mesai
saatleri kurumlara göre değişiklik göstermekle birlikte çoğunlukla sabah 08:00 ile 17:00 saatleri arasında çalışırlar.
Bir resmi kurumda öncelikle danışma ya da güvenliğe başvurulur. Orada bulunan görevlilere, neden gelindiği açıklanmalıdır. Talep edilirse kurum girişlerinde kimlik bırakılarak ziyaretçi kartı alınmalıdır.
‣‣ Bazı kurumlarda sıra numarası alınması gerekmektedir.
‣‣ Sıra beklerken gürültü yapılması ve yüksek sesle telefonla konuşulması hoş karşılanmaz.
‣‣ Size yardımcı olacak görevliler dikkatle dinlenmeli; sözleri kesilmemelidir. Resmi görevliler gereksiz yere meşgul edilmemelidir.
‣‣ Görülecek işe yardımcı olması için görevlilere hediye vermek,
bahşiş ya da rüşvet teklif etmek yasaktır.
‣‣ Mevzuata aykırı şeyler istemek ve ısrarcı olmak uygun değildir.
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Komşularla uyum içerisinde yaşamak her komşunun kurallara uymasıyla sağlanabilir.
Türkiye’de komşuluk ilişkileri önemlidir. Özen gösterilmesi gereken konular aşağıda sıralanmıştır:
‣‣ Türkiye’de hafta içi akşam geç - sabah erken saatler ve genel olarak pazar
günleri dinlenme zamanlarıdır. Bu dinlenme zamanlarında yüksek sesle müzik dinlemek, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge vb. gürültülü makinaları
çalıştırmak, yüksek ses çıkararak başkalarını rahatsız edebilecek tamirat, taşınma vb. herhangi bir eylemde bulunmamak gerekir.
‣‣ Balkonlardan halı, kilim, sofra örtüsü gibi herhangi bir şey silkelemek doğru
değildir. Apartman merdivenlerinde sigara içilmemelidir. Ayrıca balkonlardan
ve camlardan sigara izmariti atılmaması gerekir.
‣‣ Daire kapısının açık tutularak havalandırma yapılması güvenlik açısından uygun değildir.
‣‣ Bina ve bahçenin temiz tutulması için azami özen gösterilmesi gerekir.
‣‣ Kedi veya köpek gibi evcil hayvan sahibi olan kişilerin kendi hayvanlarına ait
atıkları temizlemeleri gerekir.

Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı
Türkiye sınırları içerisinde sigara ve alkol kullanımı yasaklanmamıştır. Ancak, kullanımına ilişkin bazı sınırlandırmalar mevcuttur. Sigaranın kişinin kendisine verdiği
zararın yanı sıra çevresine verdiği zarar nedeniyle sigara içmek gittikçe daha fazla
yerlerde yasaklanmaktadır. Bunlar arasında devlet daireleri, sağlık klinikleri ve işyerleri sayılabilir. Lokantalar, okullar ve alışveriş merkezleri gibi kamusal iç mekanlarda
sigara içmek yasaklanmıştır. Bazı dış kamusal mekanlarda (otobüs durağı, bekleme
alanları vs.) da sigara içmek yasaktır. Sigara içilmeyen alanlar, çoğunlukla bir ‘sigara
içilmez’ (no smoking) işareti ile belirtilmektedir.
Tütün ürünleri ve alkollü içki satışı yapanların 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri
ve alkollü içki satması yasaktır. Sigarada olduğu gibi alkolün kullanımının kısıtlandığı
yerler mevcuttur. Devlet daireleri, okul ve cami yakınlarında alkol kullanımı yasak
olduğu gibi saat 22.00’den sonra bakkal, büfe ve market gibi yerlerden alkol satışı
yapılmamaktadır.

SOSYAL YAŞAM

Toplu Yaşam Alanlarında
Uyulması Gereken Kurallar
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Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi almak ve tedavi olmak için birçok hastanenin bünyesinde yer alan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma
Merkezilerine (AMATEM) başvurabilirsiniz.
Türkiye’de uyuşturucuların sağlanması ve bulundurulmasının cezası ağırdır. Bu cezalar
söz konusu uyuşturucuları üreten, sağlayan ve satan kişiler için daha ağırdır.

Sigara ve alkol kullanımının sağlık açısından
son derece zararlı olduğu unutulmamalıdır.
Sigarayı bırakmak için Alo 171’i arayabilir Sigara
Bırakma Polikliniklerini ziyaret edebilirsiniz.
Alkol ve uyuşturucu madde kullanan bağımlılar
Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve
Araştırma Merkezilerine (AMATEM) başvurabilirler.

SOSYAL YAŞAM

Eğer sigara kullanıyor ve bırakmak istiyorsanız, Sigara Bırakma Danışma Hattı Alo
171 üzerinden veya Sigara Bırakma Polikliniklerini ziyaret ederek bu konuda destek
alabilirsiniz. Aynı zamanda Yeşilay, alkol ve sigara bırakma konusunda herkese hizmet
vermektedir. Yeşilay Danışma Merkezini (444 79 75) arayabilir veya Arapça ve İngilizce
dillerinde de hizmet veren www.yesilay.org.tr internet sitesini inceleyebilirsiniz.
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Temel Türkçe Kalıplar
Hitabet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merhaba!
Günaydın!
İyi akşamlar!
Hoş geldiniz!
Nasılsın(ız)?
İyiyim, teşekkür ederim!
Ya siz?
İyi / Şöyle böyle
(Çok) teşekkür ederim!
Rica ederim!
Hey! Arkadaş!
Seni (sizi) çok özledim!
Ne var ne yok?
Özel bir şey yok!
İyi geceler!
Görüşürüz!
Hoşça kal(ın)!

Tanışma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarif Alma ve Yardım İsteme
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kayboldum
Yardımcı olabilir miyim?
Bana yardım edebilir misiniz?
Tuvalet/ eczane nerede?
Doğru git (gidin), sonra sola /sağa dön
(dönün)
Bir dakika lütfen!
Bekleyin, lütfen!
Bunun fiyatı ne kadar?
Bakar mısınız?
Lütfen
Benimle gel(in)!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İngilizce /Türkçe konuşuyor musunuz?
Biraz
ismin(iz ) nedir?
ismim ...
… Bey/ …Hanım
Memnun oldum!
Çok naziksiniz
Nerelisiniz?
…………….’den geliyorum
Nerede oturuyorsun(uz)?
………..’de oturuyorum
Burayı sevdiniz mi?
Türkiye çok güzel bir ülkedir
Ne iş yaparsınız?
Mütercim/ iş adamı olarak çalışıyorum
Türkçe seviyorum
Bir aydan beri Türkçe öğreniyorum
Öyle mi! bu çok güzel bir şey!
Kaç yaşındasın(ız)?
30 yaşındayım
Gitmem lâzım
O benim annem
O benim babam
O benin erkek kardeşim
O benim kız kardeşim
O benim dedem
O benim anneannem
O benim komşum
O benim sınıf arkadaşım
O benim iş arkadaşım
Tanıştığımıza memnun oldum

İyi Dilekte Bulunma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İyi şanslar!
Doğum günün(üz) kutlu olsun!
Yeni yılın(ız) kutlu olsun!
Tebrikler!
Afiyet olsun!
………’ya selam söyle(yin)!
Çok yaşa!
İyi geceler!
İyi yolculuklar
İyi günler
Görüşmek üzere
Sıhhatler olsun
Mutlu bayramlar
İyi eğlenceler

Yanlış Anlaşılmayı Çözme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efendim?
Özür dilerim!
Önemli değil!
Bir daha söyler misiniz?
Daha yavaş konuşabilir misin(iz)?
Bunu lütfen yazar mısın(ız)?
Anlamadım
Bilmiyorum
Hiç fikrim yok
Bu Türkçe nasıl denilir?
Bu ne?
Türkçem kötüdür
Türkçe pratik yapmam lâzım
Merak etme(yin)!
Kusura bakmayın

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İyi/ kötü/ şöyle böyle
Büyük/ küçük
Bugün/ şimdi
Yarın/ dün
Evet/ hayır
Buyurun!
Bunu seviyor musun(uz)?
Gerçekten çok seviyorum!
Acıktım /susadım
Sabahleyin/ akşamleyin/ geceleyin
Bu/ şu/ o. burada/ şurada/ orada
Ben, sen, o/ o (same for him & her)
Gerçekten mi?
Baksana!
Acele et!
Ne? Nerede?
Ne? Nerede?
Saat on. Saat yedi buçuk.
Bunu bana ver(in)!
Seni seviyorum!
Kendimi kötü hissediyorum
Bana bir doktor lâzım
Bir, iki, üç
Dört, beş, altı
Yedi, sekiz, dokuz, on
Benimle geliyor musun?
Emin misin?
Anlıyor musun?
Bir şey ister misin?
Ne kadar?
Bundan hoşlanmıyorum
Karnım aç
Ben gidiyorum
Meşgulüm
Tekrar eder misiniz lütfen?
Yardım edebilir misin?
Geçmiş olsun
Saat kaç?
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