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ULUSLARARASI KORUMA
KAYIT SÜREÇLERİ
Uluslararası koruma, devletlerin kendi
vatandaşlarının haklarını güvence altına
alma sorumluluğunu yerine getirmemesi
ya da getirememesi durumunda bu bireyler
için ulusal koruma olanağı kalmadığından
ihtiyaç duyulan bir koruma biçimidir.
Uluslararası korumadan yararlanan
yabancılar, Türkiye’de yasalarla belirlenmiş
hak ve yükümlülüklere sahiptir.

اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
ﻳﺒﻖ
َ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني اﻟﺬﻳﻦ مل
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣامﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻷن دوﻟﺘﻬﻢ مل ﺗﻘﻢ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء مبﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺗﺄﻣني ﺣﻘﻮق
 واﻷﺟﺎﻧﺐ.ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ أو مل ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻧني
.ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

Bilmeniz
Gerekenler
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev
yapmakta olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
(GİGM), Türkiye’de bulunan yabancıların
hukuki durumlarını düzenlemekle yükümlü
kurumdur. Türkiye’ye sığınma amacıyla
gelen kişilerin Türkiye’de yasal statü sahibi
olabilmek için genel olarak iki seçenekleri
vardır:
1. Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi
(Kimlik) edinebilmek adına, Uluslararası
Koruma Sistemi altında kayıt olmak.
2. Türkiye sınırında giriş damgası
vurulmuş geçerli pasaportla Türkiye’ye
giriş yapanlara sağlanan ikamet iznine
(İkamet) başvurmak.

Uluslararası
Korumanın Hukuki
Dayanağı
Türkiye, uluslararası koruma ile ilgili
uluslararası sözleşmeleri imzalamıştır ve
kendi iç hukukunda da Türkiye’de bulunan ve
sığınma arayan yabancıların tabi olacakları
hukuki statüleri açıklamıştır.
● Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden
dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan ya da söz
konusu korku nedeniyle yararlanmak
istemeyen yabancılar;
● Bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı
ülkenin dışında bulunan, oraya dönemeyen
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek
istemeyen vatansız kişiler Türkiye
Cumhuriyeti’nde üç farklı koruma
statüsünden faydalanabilir.

ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
( ﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔGIGM) ﰲ ﺑﻨﻴﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎران.ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدﻣني ﺑﻬﺪف اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ
:ﻟﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮين ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
 اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ مبﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.1
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ
.(اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﻬﻮﻳﺔ
 ﻃﻠﺐ ﺗﴫﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ )اﻹﻗﺎﻣﺔ( اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ.2
ﻟﻠﺪاﺧﻠني إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺠﻮازات ﺳﻔﺮ ﺳﺎرﻳﺔ
اﳌﻔﻌﻮل ﺧُﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﲆ
.اﻟﺤﺪود اﻟﱰﻛﻴﺔ

اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮين
ﻟﻠﺤامﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻗﻌﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ
 وﺑ ّﻴﻨﺖ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﲇ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠﻮء واﳌﻮﺟﻮدون ﰲ
 ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻣام ﻳﲇ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺎﻻت.ﺗﺮﻛﻴﺎ
:ﺣامﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ
● اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﺑﻼدﻫﻢ اﻷم و ﻻ
ميﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣامﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ﻻ
ﻳﺮﻳﺪون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣامﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺴﺒﺐ
ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﱪرة ﻣﻦ أن ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا
ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻬﻢ أو دﻳﻨﻬﻢ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ
أو ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ؛
● اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺟﻨﺴﻴﺔ واﳌﻮﺟﻮدون
ﺧﺎرج ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث أو ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻮدة أو ﻻ
.ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻌﻮدة ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮﻓﻬﻢ

○ Mülteci; Avrupa ülkelerinden
geliyorlarsa,
○ Şartlı Mülteci: Avrupa dışında bir
ülkeden geliyorlarsa,
○ İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı
mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak
menşe ülkesine veya ikamet ülkesine
geri gönderildiği takdirde;
- İdam edilecek ya da işkenceye
maruz kalacak,
- Döndüğü yerde silahlı çatışma
durumlarında, ayrım gözetmeyen
şiddet hareketleri nedeniyle şahsına
yönelik ciddi tehditle karşılaşacak
olması nedeniyle ülkesinin
korumasından yararlanamayan veya
söz konusu tehdit nedeniyle
yararlanmak istemeyen yabancı ya
da vatansız kişiye, koruma statüsü
verilebilir.

Uluslararası
Koruma Kaydı
Uluslararası Koruma Kaydı bulunulan ilin
Valiliğine o ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğü
(İGİM) aracılığıyla yapılır. Bu başvuru vekil
aracılığıyla yapılamaz bizzat yapılması
gerekmektedir. Bununla birlikte, başvuru
sahibi, aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle
birlikte gelen aile üyeleri adına da başvuru
yapabilir. 18 yaşının üstünde olan aile
üyelerinin onayı alınır.

Kayıt İşlemleri
● Okuma yazma bilen başvuru sahibinden,
yazılı olarak kendini ifade edebileceği bir
dilde yazılı beyan alınır.
● Başvuru sahibi kayıt esnasında kimlik
bilgilerini doğru olarak bildirmek, varsa
kimliğini ispatlayacak belge ve seyahat
dokümanlarını yetkili makamlara teslim
etmekle yükümlüdür.

○ ﻻﺟﺊ ؛ إذا ﺟﺎء ﻣﻦ دول
، أوروﺑﻴﺔ
 إذا ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻠﺪ:○ ﻻﺟﺊ ﻣﴩوط
، ﻏري أوروﺑﺎ
 إذا مل ﻳﻜﻦ:○ ﺣامﻳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
، ﻣﺆﻫﻼً ﻛﻼﺟﺊ أو ﻻﺟﺊ ﻣﴩوط
وﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎل متﺖ إﻋﺎدﺗﻪ إﱃ ﺑﻠﺪه
اﻷم أو ﺑﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ؛
 ﺳﻮف ﻳﻌﺪم أو ﻳﺘﻌﺮض، ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ
 ﺳﻮف ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﻄريةﺿﺪه ﺑﺴﺒﺐ أﻋامل اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ ﰲ
 ﰲ ﻫﺬه، اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻮد إﻟﻴﻪ
اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤامﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﻟﺬي ﻻ ميﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣامﻳﺔ
ﺑﻠﺪه أو ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣامﻳﺔ
.ﺑﻠﺪه ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪى وﻻﻳﺔ
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
 ﻻ ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ.(İGİM)
. وإمنﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪميﻪ ﺷﺨﺼﻴًﺎ، ﺧﻼل ﻣﻮﻛّﻞ
 ميﻜﻦ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أﻳﻀً ﺎ اﻟﺘﻘﺪم، وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻧﻴﺎﺑ ًﺔ ﻋﻦ أﻓﺮاد اﻷﴎة اﻟﺘﻲ ﺗﺄيت ﻣﻌﻪ ﻟﻨﻔﺲ
 ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻓﺮاد اﻷﴎة اﻟﺬﻳﻦ.اﻷﺳﺒﺎب
. ﻋﺎ ًﻣﺎ18 ﺗﺰﻳﺪ أﻋامرﻫﻢ ﻋﻦ

إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
● ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم ﺑﻴﺎن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ
.ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
● ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 وﺗﻘﺪﻳﻢ، ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 إن، اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻫﻮﻳﺘﻪ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ
. إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ، وﺟﺪت

● Kayıt esnasında başvuru sahibinin kimliğine
ilişkin belge olmaması hâlinde, kimlik
tespitinde kişisel verilerinin
karşılaştırılmasından ve yapılan
araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılır.
Kimlik tespit araştırmaları sonucunda kimliğine
dair bilgi elde edilemezse, başvuranın beyanı
esas alınır.
● Kayıt esnasında;
- Başvuru sahibinin menşe veya ikamet
ülkesini terk etme nedenleri,
- Ülkesini terk ettikten sonra başından
geçen ve başvuru yapmasına neden olan
olaylar,
- Türkiye’ye giriş şekli, kullandığı yol
güzergâhları ve vasıta bilgileri,
- Daha önceden başka bir ülkede
uluslararası korumaya başvurmuş veya
korumadan yararlanmışsa, bu başvuru veya
korumaya ilişkin bilgi ve belgeleri alınır.
● Mülakat zamanı ve yeri kayıt esnasında
bildirilir
● Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği
değerlendirilen başvuru sahibi sağlık
kontrolünden geçirilir.
Refakatsiz Çocuk için Başvuru: Refakatsiz çocuklarla
ilgili tüm işlemler, çocuğun görüşü de alınarak Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
uygulanır. Çocuk uygun konaklama yerlerine veya
yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına
yerleştirilir.

İlk Kayıt Sonrası
● Başvuru sahibine, kendisine gösterilen kabul
ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya
ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen şekil
ve sürelerde bildirimde bulunma gibi
yükümlülükler getirilebilir. Başvuru sahibinin
ikamet zorunluluğu bulunan il, İl Göç İdaresi
tarafından belirlenir.
● Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt
yaptırmak ve ikamet adresini İl Göç İdaresi’ne
bildirmekle yükümlüdür.

● ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
 ﻳﺘﻢ، ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 إذا ﺗﻌﺬر.واﻷﺑﺤﺎث ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
، اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ
.ﻳﺘﻢ اﻋﺘامد ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
● أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ ؛
 أﺳﺒﺎب ﻣﻐﺎدرة ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺒﻠﺪه اﻷم،أو ﺑﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ
 اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣ ّﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪﻣﻦ ﺑﻠﺪه و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻠﺐ
– ﻃﺮﻳﻘﺔ دﺧﻮﻟﻪ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ و اﻟﻄﺮق
واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
– ﰲ ﺣﺎل ﻗﺪم ﻃﻠﺐ ﺣامﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﰲ دوﻟﺔ
أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺎً أو اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺣامﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺴﺘﻨﺪات
. ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺤامﻳﺔ
● ﻳﺘﻢ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻮﻗﺖ وﻣﻜﺎن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أﺛﻨﺎء
.اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
● ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ
، ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﻌ ّﺮض اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
.ﻟﻔﺤﺺ ﻃﺒﻲ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ:ﻃﻠﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻏري اﳌﺼﺤﻮﺑني ﺑﺬوﻳﻬﻢ
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻏري اﳌﺼﺤﻮﺑني
ﺑﺬوﻳﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﻳﺘﻢ. ﻣﻊ أﺧﺬ رأي اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
وﺿﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ أو ﺑﺠﻮار أﻗﺮﺑﺎﺋﻪ
.اﻟﺒﺎﻟﻐني أو أﴎة ﺣﺎﺿﻨﺔ

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷول
● ﻗﺪ ﻳُﻠﺰم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﺧﻄﺎر
 ﻣﻊ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻟﻔﱰات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد أو ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
 ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻮﺿﺢ، ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌني ﻋﲆ،  ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ.ﻟﻪ
 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻬﺠﺮة، ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ
.ﺑﺎﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
● ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻋﻨﻮان إﻗﺎﻣﺘﻪ
.إﱃ إدارة اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺎﳌﻘﺎﻃﻌﺔ

Kabul Edilemez
Başvuru:

ﻃﻠﺐ ﻏري
:ﻣﻘﺒﻮل

● Eğer bir başvuru daha önce reddedilmişse ve yeni
bir gerekçe göstermeksizin yenilenmişse,
başvurucu ilk iltica ülkesinden ya da güvenli üçüncü
ülkeden geldiyse, başvurunun kabul edilemez
olduğuna karar verilir. Karar, kişiye veya yasal
temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi
bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın
sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi
veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

● إذا ُرﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖ وﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪه دون أي
 وإذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﻦ، ﻣﱪر ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻠﺪ ﻟﺠﻮء أول أو ﻣﻦ ﺑﻠﺪ آﻣﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﻳُﻘ ّﺮر ﺑﺄن
 ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار إﱃ اﻟﺸﺨﺺ.اﻟﻄﻠﺐ ﻏري ﻣﻘﺒﻮل
 إذا مل ﻳﻜﻦ.أو ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
 ﻓﻴﺘﻢ إﺧﻄﺎره أو، اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼً مبﺤﺎم
إﺧﻄﺎر ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮار وإﺟﺮاءات
.اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺪﺗﻪ

● Başvuru sahibine, zulüm veya ciddi zarar
görme tehdidine karşı vatandaşı olduğu ülke veya
önceki ikamet ülkesinin belirli bir bölgesinde
koruma sağlanabiliyorsa ve başvuru sahibi,
ülkenin o bölgesine güvenli bir şekilde seyahat
edebilecek ve yerleşebilecek durumdaysa,
başvuru sahibinin uluslararası korumaya ihtiyacı
olmadığına karar verilebilir. Karar, kişiye veya
yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir.
Olumsuz kararın tebliğinde, kararın maddi
gerekçeleri ve hukuki dayanakları da belirtilir. İlgili
kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa,
kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında
kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

● ﻗﺪ ﻳﺘﻘﺮر أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ
ﺣامﻳﺔ دوﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎن ميﻜﻦ ﺣامﻳﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻻﺿﻄﻬﺎد أو اﻷذى اﻟﺨﻄري ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪه اﻷم أو ﺑﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإذا
ﻛﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎدرا ً ﻋﲆ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺗﻠﻚ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ.اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻣﺎن واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺮار إﱃ اﻟﺸﺨﺺ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين أو
 ﻳﺘﻢ،  ﰲ ﺣﺎل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﺒﻲ.ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
.ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺎدﻳﺔ واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﻘﺮار
 ﻓﻴﺘﻢ، إذا مل ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼً مبﺤﺎم
إﺧﻄﺎره أو إﺧﻄﺎر ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮار
.وإﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺪﺗﻪ

● Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay
içinde Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.
Kararın bu süre içinde verilememesi hâlinde
başvuru sahibi bilgilendirilir.

İlk İltica Ülkesinden
Gelenler:
● Başvuru sahibinin, daha önceden mülteci
olarak tanındığı ve hâlen bu korumadan
yararlanma imkânının olduğu veya geri
göndermeme ilkesini de içeren yeterli ve etkili
nitelikte korumadan hâlen faydalanabileceği bir
ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda,
başvuru kabul edilemez olarak değerlendirilir ve
ilk iltica ülkesine gönderilmesi için işlemler
başlatılır. Ancak geri gönderme işlemi
tamamlanıncaya kadar kişinin ülkede kalmasına
izin verilir. Bu durum kişiye tebliğ edilir. Kişinin, ilk
iltica ülkesi olarak nitelenen ülke tarafından kabul
edilmemesi hâlinde, başvuruya ilişkin işlemler
devam ettirilir.

● ﻳﺘﻢ ﺻﺪور ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﲆ اﻷﻛرث ﻣﻦ
 إذا ﺗﻌﺬر اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺧﻼل.ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
. ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ، ﻫﺬه اﻟﻔﱰة

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدﻣني ﻣﻦ ﺑﻠﺪ
:اﻟﻠﺠﻮء اﻷول
● إذا ﺗﺒني أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﺗﻢ
اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻛﻼﺟﺊ وﻻ ﺗﺰال ﻟﺪﻳﻪ
 أو ﰲ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤامﻳﺔ
ﺣﺎل ﺗﺒني أﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺑﻼد ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻤﺘﻊ
 مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﴪﻳﺔ
ﻏري ﻣﻘﺒﻮل وﺗﺒﺪأ اﻹﺟﺮاءات ﻹرﺳﺎﻟﻪ إﱃ ﺑﻠﺪ
 ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ،  وﻣﻊ ذﻟﻚ.اﻟﻠﺠﻮء اﻷول
ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
 ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺎدة
 إذا مل ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.ﻟﻠﺸﺨﺺ
 ﺗﺴﺘﻤﺮ، اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ أول دوﻟﺔ ﻟﺠﻮء
.اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ

Güvenli Üçüncü Ülkeden
Gelenler:

ﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدﻣني ﻣﻦ دوﻟﺔ
:ﺛﺎﻟﺜﺔ آﻣﻨﺔ

● Başvuru sahibinin, sözleşmeye uygun
korumayla sonuçlanabilecek bir uluslararası
koruma başvurusu yaptığı veya başvurma
imkânının olduğu güvenli üçüncü bir ülkeden
geldiğinin ortaya çıkması durumunda,
başvuru kabul edilemez olarak değerlendirilir
ve güvenli üçüncü ülkeye gönderilmesi için
işlemler başlatılır. Ancak geri gönderme
işlemi tamamlanıncaya kadar ülkede kalışına
izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir.
İlgilinin, güvenli üçüncü ülke olarak nitelenen
ülke tarafından kabul edilmemesi hâlinde,
başvuruya ilişkin işlemler devam ettirilir.

● إذا اﺗﻀﺢ أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪم ﻃﻠﺐ
ﺣامﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ
اﻟﺤامﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﺪ أو ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ آﻣﻦ
 ﻓﺴﻴﻌﺘﱪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻄﻠﺐ ﻏري ﻣﻘﺒﻮل وﺗﺒﺪأ اﻹﺟﺮاءات ﻹرﺳﺎﻟﻪ إﱃ
 ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻪ،  وﻣﻊ ذﻟﻚ.اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻵﻣﻦ
.ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﻋﺎدة
 إذا.ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ
مل ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
 ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻹﺟﺮاءات، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ آﻣﻨﺔ
.اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ

● Aşağıdaki şartları taşıyan ülkeler güvenli
üçüncü ülke olarak nitelendirilir:

● ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﴩوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:ﺑﻠﺪاﻧًﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ آﻣﻨﺔ
 ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد أو ﺣﺮﻳﺘﻬﻢﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
. اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم إﻋﺎدةاﻷﺷﺨﺎص إﱃ ﺑﻠﺪان ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
.اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ
 وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆاﻟﺤامﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﰲ ﺣﺎل ﻗﺎم
اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻄﻠﺐ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ و ﻛﺎن
.ﻣﺆﻫﻼً ﻛﻼﺟﺊ
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﴐر.ﺟﺴﻴﻢ ﻟﻠﺸﺨﺺ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻠ ًﺪا ﺛﺎﻟﺜًﺎآﻣ ًﻨﺎ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻜﻞ
 مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑني ذﻟﻚ، ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ
 واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ، اﻟﺸﺨﺺ واﻟﺒﻠﺪ
اﳌﻌﻘﻮل إرﺳﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﻟﺒﻠﺪ
.اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻌﻨﻲ

- Kişilerin hayatının veya hürriyetinin, ırkı,
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
nedeniyle tehdit altında olmaması,
- Kişilerin işkenceye, insanlık dışı ya da
onur kırıcı ceza veya muameleye tabi
tutulacağı ülkelere geri gönderilmemesi
ilkesinin uygulanıyor olması
-Kişinin mülteci statüsü talep etme ve
mülteci olarak nitelendirilmesi
durumunda sözleşmeye uygun olarak
koruma elde etme imkânının bulunması
- Kişinin ciddi zarar görme riskinin
olmaması
- Bir ülkenin başvuru sahibi için güvenli
üçüncü ülke olup olmadığı, başvuru
sahibinin ilgili üçüncü ülkeye
gönderilmesini makul kılacak bu kişi ve
ülke arasındaki bağlantılar da dâhil olmak
üzere, her başvuru sahibi için ayrı olarak
değerlendirilir.

Mülakat:
● Başvuru sahibiyle kayıt tarihinden itibaren
otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır.
Mülakatın gizliliği dikkate alınarak, kişiye
kendisini en iyi şekilde ifade etme imkânı
tanınır. Ancak, aile üyelerinin de
bulunmasının gerekli görüldüğü durumlarda,
kişinin onayı alınarak mülakat aile üyeleriyle
birlikte yapılabilir.
● Başvuru sahibinin talebi üzerine, avukatı
gözlemci olarak mülakata katılabilir.
● Başvuru sahibi, yetkililerle iş birliği yapmak
ve uluslararası koruma başvurusunu
destekleyecek tüm bilgi ve belgeleri
sunmakla yükümlüdür.
● Özel ihtiyaç sahipleriyle yapılacak
mülakatlarda, bu kişilerin özel durumları göz
önünde bulundurulur. Çocuğun mülakatında
psikolog, çocuk gelişimci veya sosyal
çalışmacı ya da ebeveyni veya yasal
temsilcisi hazır bulunabilir.
● Mülakatın gerçekleştirilememesi hâlinde,
yeni mülakat tarihi belirlenir ve ilgili kişiye
tebliğ edilir. Mülakat tarihleri arasında en az
on gün bulunur.
● Gerekli görüldüğünde başvuru sahibiyle ek
mülakatlar yapılabilir.
● Mülakatlar sesli veya görsel olarak kayıt
altına alınabilir. Bu durumda mülakat yapılan
kişi bilgilendirilir. Her mülakatın sonunda
tutanak düzenlenir, bir örneği mülakat yapılan
kişiye verilir.

Uluslararası Koruma Başvuru
Sahibi Kimlik Belgesi:
Kayıt işlemleri tamamlanan başvuru sahibine
ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine,
uluslararası koruma talebinde bulunduğunu
belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren
altı ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru
Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başvurusu
sonuçlandırılamayanların kimlik belgeleri altı
aylık sürelerle uzatılır.

:اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
● ﺗﺘﻢ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﰲ
 ﻣﻊ.ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛني ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺨﺺ، ﻣﺮاﻋﺎة ﴎﻳﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
 وﻣﻊ.اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒري ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ، ذﻟﻚ
 ميﻜﻦ إﺟﺮاء، اﻟﴬوري وﺟﻮد أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﻮﻳ َﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ
.ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ
 ميﻜﻦ ﳌﺤﺎﻣﻴﻪ، ● ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
.اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻤﺮاﻗﺐ
● ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤامﻳﺔ
.اﻟﺪوﻟﻴﺔ
● ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻣﻊ ذوي
 ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ.ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﻔﴘ أو أﺧﺼﺎيئ منﻮ
اﻟﻄﻔﻞ أو أﺧﺼﺎيئ اﺟﺘامﻋﻲ أو أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو
.ﻣﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮين
 ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ، ● إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺤﻘﻖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
 ﻳﻜﻮن.ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ
ﻫﻨﺎك ﻋﴩة أﻳﺎم ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑني ﻣﻮاﻋﻴﺪ
.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
 ميﻜﻦ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت إﺿﺎﻓﻴﺔ، ● إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ
.ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
● ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﻮيت أو
 ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗ ُﺠﺮى ﻣﻌﻪ.ﻣﺮيئ
 ﻳﺘﻢ،  ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﺸﺨﺺ
.اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ

وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ
:اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻳﺘﻢ إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺤامﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ مبﺪة ﻗﺪرﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﱃ ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي أﻧﻬﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻷﻓﺮاد
 وﺗﺒني،  إن ُوﺟﺪت، أﴎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﻌﻪ
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 ﻳﺘﻢ متﺪﻳﺪ.وﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ مل ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
.ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ

Hızlandırılmış Değerlendirme
(Olumsuz):
● Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken,
uluslararası korumayı gerektirecek konulara
hiç değinmemiş olması,
● Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge
kullanarak yetkilileri yanlış yönlendirmesi,
● kimlik ya da seyahat belgelerini kötü
niyetle imha etmesi veya elden çıkarması,
● Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol
açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek
ya da engellemek amacıyla başvuruda
bulunması,
● Başvurusu hızlandırılmış olarak
değerlendirilen başvuru sahibiyle, başvuru
tarihinden itibaren en geç üç gün içinde
mülakat yapılır. Başvuru, mülakattan sonra en
geç beş gün içinde sonuçlandırılır.
● Refakatsiz çocukların başvuruları
hızlandırılmış olarak değerlendirilemez.

Değerlendirmelere
İdari İtiraz:
● İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı
tarafından kararın tebliğinden itibaren on gün
içinde Valilikler bünyesindekiUluslararası
Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz
edilebilir.
● İdari itiraz sonucu alınan karar, ilgiliye veya
yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ
edilir. Kararın olumsuz olması hâlinde, ilgili
kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa
kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri
hakkında kendisi veya yasal temsilcisi
bilgilendirilir.
● İstisnalar hariç, kararın tebliğinden itibaren
on beş gün, alınan diğer idari karar ve işlemlere
karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün
içinde, ilgili kişi veya yasal temsilcisi ya da
avukatı tarafından yetkili idare mahkemesine
başvurulabilir.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌ ﱠﺠﻞ
:()ﺳﻠﺒﻲ
● أﺛﻨﺎء ﻋﺮض أﺳﺒﺎﺑﻪ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
 مل ﻳﺬﻛﺮ أﺑ ًﺪا اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ، اﻟﻄﻠﺐ
.ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣامﻳﺔ دوﻟﻴﺔ
● ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺛﺎﺋﻖ
.ﻣﺰورة أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﻀﻠﻠﺔ
● إﺗﻼف اﻟﻬﻮﻳﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ أو
.اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ
● ﺗﻘﺪميﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻷﺟﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ أو
ﻣﻨﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي
.إﱃ إرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
● ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
 اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ،
 ﰲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﲆ، ﻣﻌﺠﻞ
 ﻳﺘﻢ ﺻﺪور.اﻷﻛرث ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم
.ﺑﻌﺪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﲆ اﻷﻛرث
● ﻻ ميﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻏري
.اﳌﺼﺤﻮﺑني ﺑﺬوﻳﻬﻢ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺠﻠﺔ

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹداري
:ﻟﻠﺘﻘﻴﻴامت
● ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﱰاض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ
اﳌﻌﻨﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ إﱃ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت وذﻟﻚ ﰲ ﻏﻀﻮن ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
.اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮار
● ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻼﻋﱰاض اﻹداري ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ أو
 ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن.ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
 إذا مل ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ، ًاﻟﻘﺮار ﺳﻠﺒﻴﺎ
 ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎره أو إﺧﻄﺎر، ﻣﻤﺜﻼً مبﺤﺎم
ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮار وﺑﺈﺟﺮاءات
.وﻣﺪة اﻻﻋﱰاض
 ميﻜﻦ، ● ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮين أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
وذﻟﻚ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
 وﺛﻼﺛني ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺿﺪ، ﺑﺎﻟﻘﺮار
.اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى

● Kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış
değerlendirmeye ilişkin kararlara ilişkin
mahkemeye yapılan başvurular on beş gün
içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu
konuda vermiş olduğu karar kesindir.
● İtiraz veya yargılama süreci
sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin ülkede
kalışına izin verilir.

Adli Yardım ve
Danışmanlık:
● Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı
bulunmayan başvuru sahibi ve uluslararası
koruma statüsü sahibi kişiye, iş ve işlemlerle
ilgili olarak yargı önündeki başvurularında
Avukatlık Kanununun adli yardım
hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.
● Başvuru sahibi ve uluslararası koruma
statüsü sahibi kişi, sivil toplum kuruluşları
tarafından sağlanan danışmanlık
hizmetlerinden faydalanabilir.
Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi
kişiye, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, kamu
düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle belirli bir ilde
ikamet etme, belirlenen süre ve usullerle bildirimde
bulunma yükümlülüğü getirilebilir.

Uluslararası Koruma Statüsü
Sahibi Kimlik Belgesi:
● Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik
numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik
belgesi düzenlenir.
● Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü
verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren
birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.

● ﻳﺘﻢ ﺻﺪور ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ
اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت ﻏري اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺠﻞ ﰲ
 ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ.ﻏﻀﻮن ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮ ًﻣﺎ
.ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻧﻬﺎيئ
● ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺒﻼد إﱃ
ﺣني ﺻﺪور ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو
.اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻻﺳﺘﺸﺎرات
:اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 اﻟﺬي ﻻ ميﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ● ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
 واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي، ﺗﺤ ّﻤﻞ أﺟﺮة ﻣﺤﺎﻣﻲ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪه، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﰲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺨﺪﻣﺎت اﳌﺤﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن
.اﳌﺤﺎﻣني
● ميﻜﻦ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
.اﳌﻨﻈامت اﳌﺪﻧﻴﺔ
إن اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة ﻗﺪ ﺗﻠﺰم اﻟﻼﺟﺊ
اﳌﴩوط واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ميﻠﻚ وﺿﻊ ﺣامﻳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو
 وﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺤﺪدة، اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
.وﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺤﺪدة

وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎﻟﺔ
:اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
● ﻳﺘﻢ إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
.ﳌﻦ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ
● ﻳﺘﻢ إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
.، ُميﻨﺤﻮن وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ اﳌﴩوط واﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

Türk Makamlarına
Kayıt Olmanın
Önemi

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﱰﻛﻴﺔ

● Kayıt Türkiye’deki yabancılar için önemli
bir yükümlülüktür, çünkü Türkiye’de
kalışınızın yasal dayanağını oluşturur ve
kamu hizmetlerine ve mevcut yardımlara
erişmenizi sağlar. Bu nedenle, kayıt
yaptırmak Türkiye’de haklarınızın güvence
altına alınmasının en önemli yoludur.
Kayıt, yasal olarak kalış hakkı ve kamu
hizmetlerine ve yardıma erişim
sağlamanın yanı sıra ülkenize zorla geri
gönderilme ihtimaline karşı sizi korur.

● إن اﻟﺗﺳﺟﯾل واﺟب ﻣﮭم ﻟﻸﺟﺎﻧب ﻓﻲ
 ﻷﻧﮫ ﯾﺧﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ً ﻹﻗﺎﻣﺗك ﻓﻲ،ﺗرﻛﯾﺎ
 وﯾﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت،ﺗرﻛﯾﺎ
 ﻓﺈن، وﻟذﻟك.اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ھو أھم طرﯾﻘﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
 اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﻣﻧﺣك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ.ﺣﻘوﻗك ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
اﻟﺑﻘﺎء ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ، واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾﺣﻣﯾك ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺳرﯾﺔ إﻟﻰ
.ﺑﻠدك

● Türk makamlarına kayıt yaptırmayan ve
korunma talebinde bulunan yabancılar,
Türkiye’de sağlık hizmetleri, eğitim, sosyal
yardım veya istihdam olanaklarına erişim
dâhil olmak üzere hiçbir hizmet veya
yardımdan yararlanamazlar. Erişim
sağlayabileceğiniz tek hizmet acil sağlık
hizmetleri olacaktır. Kayıt yaptırmazsanız,
UNHCR, diğer BM kuruluşları ve STK’lar
da size yardım etmeye çalışırken
engellerle karşılaşırlar. Bu nedenle, tüm
Sığınmacıların Türk makamlarına kayıt
yaptırmaları zorunludur.

● اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدى
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ و اﻟذﯾن ﯾطﻠﺑون اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻻ
ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أي ﺧدﻣﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
 ﺳﺗﻛون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ.ﻓرص اﻟﻌﻣل
ﯾﻣﻛﻧك اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ھﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
 ﻓﺳﺗواﺟﮫ،  إذا ﻟم ﺗﻘم ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل.اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻣﻔوﺿﯾﺔ ﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن ووﻛﺎﻻت اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﺧرى واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
 ﻟﮭذا.أﯾﺿًﺎ ﻋﻘﺑﺎت ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗك
 ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء ﻣﻠزﻣﯾن، اﻟﺳﺑب
.ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ

BAŞVURULACAK YERLER
Polis merkezleri, jandarma karakolları
Aile Mahkemeleri
Sağlık kuruluşları
Cumhuriyet Savcılığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlükleri
Nüfus Müdürlükleri
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Adli Yardım Büroları
Kadın Örgütleri

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻴﻬﺎ

 اﳌﺨﺎﻓﺮ اﻟﺪرﻛﻴﺔ, ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻮزارة ﺷﺆون اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻮس
ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
اﳌﻨﻈامت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ACİL TELEFONLAR
Polis imdat - 155
Jandarma - 156
Ambulans – 112
Alo 183 (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
Alo Baro – 444 26 18
Yabancılar İletişim Merkezi (YIMER) - 157

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻄﻮارئ

155 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
156 - ﺣﺮس اﻟﺤﺪود
112 - اﻹﺳﻌﺎف
 )ﺧﻂ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ183 أﻟﻮ
(ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
444 26 18 ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
157 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

İSTANBUL HAYATA DESTEK EVİ /
HAYATA DESTEK NOKTASI

/ ﺑﻴﺖ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

