Geri Gönderme
Yasağı
● Devletler sınırları içindeki yabancı uyruklu
bireyleri, bu kişilerin kendi ülkelerinde ırkları,
dinleri, uyrukları, belirli bir toplumsal gruba
mensubiyetleri ya da siyasi görüşleri nedeniyle
ciddi insan hakları ihlallerine maruz
kalmalarına dönük gerçek riskler varsa geri
gönderemez.
● Geri gönderme yasağı hem Türkiye’nin tarafı
olduğu Mültecilerin Hukuku Statüsüne İlişkin
Cenevre Sözleşmesi Madde 33, hem
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
(YUKK) Madde 4, hem de Geçici Koruma
Yönetmeliği (GKY) Madde 6 kapsamında
kendine yer bulmuş mülteci hukukunun en
önemli ilkelerinden biridir.
● Türkiye, ayrıca Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin (AİHS) de imzacıları arasında
yer alır. Bu nedenle, yabancı uyruklu kişi
Türkiye’de YUKK ya da GKY kapsamında statü
alamamış olsa da, döneceği ülkede işkenceye
uğrama ya da yaşam hakkı ihlali gibi tehlikeler
varsa kişinin sınır dışı edilmesi hukuka
aykırıdır.
● Bir mültecinin rızası dışında kendi ülkesine, o
ülkede yaygın şiddet olayları sürerken ya da
haklı bir zulüm korkusu taşırken geri
gönderilmesi, geri gönderme yasağı
(non-refoulement) ilkesi kapsamında hukuka
aykırılık taşır.
Bulunduğunuz il valiliği tarafından o ilde
kayıt işlemlerinin durdurulması kararı
alınabilir. Bu durumda kayıt işlemlerinin
devam ettiği başka bir ilde kayıt olmanız
gerekir.

ﺣﻈﺮ
اﻟﻌﻮدة
● ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻠﺪول ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻮاﻃﻨني اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن داﺧﻞ أراﺿﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄرية
، دﻳﻨﻬﻢ،ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻬﻢ
 اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ،ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ
ﻣﻌﻴﻨﺔ أو وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل
.ﺑﻠﺪﻫﻢ
● ﺣﻈﺮ اﻹﻋﺎدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ
 اﻟﺬي أﻧﺸﺊ،أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌني
 ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ33 مبﻮﺟﺐ اﳌﺎدة
 ﻣﻦ4  اﳌﺎدة،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌني
6 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺎدة
.ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
● ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻲ
ﻣﻦ ﺑني اﳌﻮﻗﻌني ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮ
 إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.ق اﻹﻧﺴﺎن
أو اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻮد
إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ وإن مل ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ
وﺿﻌﻪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺤﻣﺎ
 ﻓﺈن،ﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
.ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
● ﻳﻌﺘﱪ إرﺳﺎل اﻟﻼﺟﺊ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ إﱃ ﺑﻠﺪه
أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻤﺮار أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻓﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﻈﻠﻢ ﻏﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮين
.مبﻮﺟﺐ ﻣﺒﺪأ ﺣﻈﺮ اﻹﻋﺎدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ

Türk Makamlarına
Kayıt Olmanın Önemi
● Kayıt, Türkiye’deki yabancılar için önemli bir
yükümlülüktür. Kişinin Türkiye’de kalışının yasal
dayanağını oluşturur; kamu hizmetlerine ve
mevcut yardımlara erişilmesini sağlar. Kayıtlı
olmak, yasal olarak kalış hakkı, kamu hizmetlerine
ve sosyal yardıma erişim sağlamanın yanı sıra
zorla geri gönderilme ihtimaline karşı da kişiyi
korur.
● Kayıt yaptırmayan ve korunma talebinde bulunan
Suriyeliler, Türkiye’de sağlık hizmetleri, eğitim,
sosyal yardım veya istihdam olanaklarına erişim
dâhil, hiçbir hizmet veya yardımdan yararlanamaz.
Faydalanılabilecek tek hizmet, acil sağlık hizmetleri
olacaktır. Kaydı olmayan yabancılara, Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR),
diğer BM kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları da
destek sunmada engellerle karşılaşır.

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

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

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ
● ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﴐورة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﻤني ﺑﱰﻛﻴﺎ
 وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺨﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ا،ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ
ﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء.ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮين و ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﺣﺘامل
.ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﱃ ﺑﻠﺪه
● ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻠﺴﻮرﻳني ﻏﻳﺮ اﳌﺴﺠﻠني أواﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا
ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤامﻳﺔ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ أي ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﰲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
 ﺑﺤﻴﺚ ﻴﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎ.اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 ﻛﻣﺎ ﺳﺘﻮاﺟﻪ.دة ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻳﻦ ووﻛﺎﻻت ا
ﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﺧﺮى وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﻋﻘﺒﺎت ﰲ
.ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻏﻳﺮ اﳌﺴﺠﻠني

Geçici Koruma
Kaydı

ﺳﺠﻞ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

Geçici Koruma
Kimliği

ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

İkamet İzni

ﺗﴫﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ

ﻗﺪ ﻳﻘﺮر ﻣﻜﺘﺐ ﺣﺎﻛﻢ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﻳﻘﺎف
 ﰲ ﻫﺬه.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ،اﻟﺤﺎﻟﺔ
.أﺧﺮى ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻔﺘﻮح

GEÇİCİ KORUMA
KAYDI
www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

Suriye’den Türkiye’ye sığınma amacıyla
gelen kişilerin temel haklarına erişebilmeleri,
kamu hizmetlerinden faydalanabilmeleri için
yasalar karşısında tanınmalarını sağlayacak
bir yasal statü edinmeleri gerekir.

ﺳﺠﻞ اﻟﺤامﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻛﻼﺟﺌني ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮين
اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺟﻞ أن
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

Türkiye’ye sığınma talebiyle gelen Suriyelilerin
yasal statü sahibi olabilmek için iki seçenekleri
bulunmaktadır.

Geçici Koruma Kimlik Belgesi: Geçici Koruma

Rejimi altında kayıt olmak anlamına gelir. Geçici
Koruma Rejimine kayıt ile kimlik belgesi
çıkarılması, 2011’den sonra Suriye’den kaçan
kişiler için işlerlik kazandırılmış özel bir rejimdir.

İkamet İzni: Yalnızca Türkiye sınırında giriş

damgası vurulmuş geçerli pasaportla ülkeye
giriş yapanlara sağlanan ikamet iznine
başvurmak anlamına gelir. Bu seçenek
Türkiye’de ikamet izni almak isteyen bütün
yabancılara da uygulanmaktadır.
Türkiye’de yabancıların hukuki durumlarını
düzenlemekle yükümlü resmî kurum, İçişleri
Bakanlığı bünyesinde görev yapan Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü’dür (GİGM). Suriye’den kitlesel
veya bireysel olarak Türkiye’ye gelmiş Suriye
vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler Göç
İdaresi tarafından geçici koruma altına alınır.

Geçici Koruma Rejiminin
Hukuki Dayanağı

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎران ﻟﻠﺴﻮرﻳني اﻟﻘﺎدﻣني إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺠﻮء
.ﻷﺟﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮين
 ﻫﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ:وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
 ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ.ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ
.2011 ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
 أي اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺗﴫﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ:ﺗﴫﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﳌﻤﻨﻮح ﳌﻦ دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ
.ﺧُﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺤﺪود اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴــﻦ ا
ﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﴫﻳﺢ ا
.ﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺗﻌﺪ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة واﳌﺘﻮاﺟﺪة
ﺑﻔﺮع اﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﻤني
 ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدﻣني ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ اﱃ.ﺑﱰﻛﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ و اﻻﺟﺌني واﻷﺷﺨﺎص ﻏري اﳌﻨﺴﻮﺑني
)اﻷﺷﺨﺎص دون ﻫﻮﻳﺔ( ﺗﺤﺖ ﺣامﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ
.ﻃﺮف إدارة اﻟﻬﺠﺮة

اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮين
ﳌﻨﻈﻮم اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

Suriye’de meydana gelen olaylar sebebiyle
kitlesel veya bireysel olarak Türkiye sınırına
gelen veya sınırları geçen Suriye vatandaşları,
vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma
başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici
koruma altına alınırlar. Geçici korumanın
uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası
koruma başvuruları işleme konulmaz.

وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ
اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﱪوا ﻋﲆ
ﺗﺮك ﺑﻼدﻫﻢ وﻏري اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ
واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ أو ﻟﺠﺄوا
إﱃ اﻟﺤﺪود ﺑﺸﻜﻞ ﺟامﻋﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل
.ﻋﲆ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﳌﺆﻗﺘﺔ
اﳌﻮاﻃﻨني اﻟﺴﻮرﻳني اﻟﻨﺎزﺣني ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻫﻢ
ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﺪاث واﻟﺤﺮب أو اﻷﺷﺨﺎص اﻻﺟﺌني
ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺟامﻋﺎت أو أﻓﺮاد أو اﻷﺷﺨﺎص ﻏري
اﳌﻨﺴﻮﺑني اﱃ وﻃﻦ ﻣﻌني ﻳﺘﻢ أﺧﺬﻫﻢ ﺗﺤﺖ
اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
 ﰲ ﺣﺎل ﺑﺪأ ﻓﱰة إﺟﺮاء.اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻻ ميﻜﻦ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ
.اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ

28 Nisan 2011 tarihinden sonra Türkiye’ye gelen
Suriyeliler, Suriye üzerinden gelen Suriye’de
koruma altında olan mülteciler ve Suriye’den
gelen vatansızlar geçici korumaya tabidir.

 أﺻﺒﺢ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻟﻨﺎزﺣﻮن إﱃ2011  أﺑﺮﻳﻞ28 ﻣﻨﺬ
 اﻻﺟﺌني اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ،ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﺴﻮرﻳﺎ واﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻏري
.اﳌﻨﺴﻮﺑني إﱃ وﻃﻦ ﻣﻌني ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

Türkiye’de yasalar gereği; kendi ülkesinden
ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak
amacıyla kitlesel olarak sınır bölgelere gelen
veya sınırları sığınma talebiyle geçen
yabancılara geçici koruma sağlanabilir.

Geçici Koruma
Kaydı
● Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında
bulunan yabancıların kaydı İl Göç İdaresi
Müdürlüğü tarafından yapılır.
● Kimliğine ilişkin belge sunamayan yabancının,
aksi ispat edilinceye kadar beyanı esas alınır.
● Fotoğraf, parmak izi ya da kimlik tespitine
elverişli diğer biometrik veriler alınır, merkezi
veri tabanına kaydedilir, mevcut biometrik
verilerle eşleştirilir.
● Yabancıların kayıt bilgileri; doğum, ölüm,
evlilik, boşanma, gönüllü geri dönüş gibi
hallerde güncellenir. Geçici korumadan
yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının
da en kısa sürede kayıt işlemleri yapılmalıdır.
● Kayıt işlemleri tamamlananlara, geçici koruma
kimlik belgesi düzenlenir bu belge yabancı
kimlik numarasını içerir.

Geçici Koruma’nın
Sona Ermesi
● GEÇİCİ KORUMA’NIN HERKES İÇİN

SONLANDIRILMASI;

Geçici koruma statüsünün düzenlenmesi veya
değiştirilmesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla
mümkündür.
● GEÇİCİ KORUMA’NIN BİREYSEL OLARAK

SONLANDIRILMASI;

Geçici koruma altındaki kişinin;
- Kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılması,
- Üçüncü bir ülkenin korumasından
faydalanması,
- Üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya
yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilmesi
ya da üçüncü bir ülkeye çıkış yapması,
- Ölmesi durumunda geçici koruma bireysel
olarak sona erer.

ﺳﺠﻞ اﻟﺤامﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ
● ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
.ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدارة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة
● ﺑﻴﺎن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
.ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺄﺳﺎس إﱃ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ
● ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر وﺑﺼامت اﻷﺻﺎﺑﻊ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ
 وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
.اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
● ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺠﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺣﺎﻻت
. اﻟﻄﻼق واﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ، اﻟﺰواج، اﻟﻮﻓﺎة،ﻛﺎﻟﻮﻻدة
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ أﻗﺮ
.ب وﻗﺖ
● ﻳﺘﻢ إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻷوﻟﺌﻚ ا
 ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ،ﻟﺬﻳﻦ أمتﻮا إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ
.ﻋﲆ رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

إﻧﻬﺎء اﻟﺤامﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ
● إﻧﻬﺎء اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ميﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿﻊ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ
.اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

● اﻹﻧﻬﺎء اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟﺸﺨﺺ ﺗﺤﺖ ا
ﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﺣﺎل؛
، رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﰲ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻹﻋﺎدة ا،ﻟﺘﻮﻃﻳﻦ أو ﻟﻠﺨﺮوج إﱃ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة-

● GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ:
Gönüllü geri dönüş, bir mültecinin menşe
ülkesine tamamen gönüllü olarak geri
dönmesini ifade eder. Gönüllü geri dönüş
menşe ülkenin ﬁziki, yasal ve maddi güvenlik
içermesi ve toplumsal uzlaşının sağlanmış
olması halinde teşvik edilir.
Kimse bir mülteciyi gönüllü geri dönüş
konusunda zorlayamaz ve rızası dışında
bu yönde bir evrak düzenleyemez.
- Ülkesine gönüllü geri dönüş yapan kişilerin
geçici koruma statüsü sona erer.
- Gönüllü geri dönüş yalnızca İl Göç İdaresi
Müdürlüğü nezdinde imzalanan bir evrak
aracılığıyla yapılır.
- Evrakı imzalamayan kişi gönüllü geri dönüş
yapmamıştır.
- İmzalanan her evrakın dikkatle okunması ve
buna göre imzalanması gerekir.
- Kişinin gönüllü geri dönüş yapmayı
istememesi halinde bu evrakı ve/veya
kendisine sunulan herhangi başka bir evrakı
imzalamayı reddetme hakkı bulunur.
● GEÇİCİ KORUMASI SONA ERENLERİN

TEKRAR GELMESİ;

- Geçici koruma uygulaması devam ettiği
sürede, daha önce bu kapsamda olduğu
halde geçici koruması sona eren
yabancıların, bu korumadan tekrar
faydalanmak üzere Türkiye sınırına gelmesi
veya sınırdan geçmesi halinde, geçici koruma
hükümlerinin yeniden uygulanıp
uygulanmayacağına Göç İdaresi karar verir.
Genel Müdürlük bu yetkisini, kısmen veya
tamamen valiliklere devredebilir.
- Eğer kişinin geçici koruma dışında
tutulması değerlendirilirse, Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü birey özelinde bir karar alacaktır.
Verilen her idari karar mahkemeye
taşınabileceği için kişiler yasal zeminde Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kararına itiraz
edebilir. İkamet edilen ildeki barodan adli
yardım desteği talep edilebilir.

● اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ

ﺗﺸﻳﺮ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ.ﻟﻼﺟﺊ إﱃ ﺑﻠﺪه اﻷﺻﲇ
ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ إذا ﻛﺎن ﺑﻠﺪ
 اﻟﻘﺎﻧﻮين واﻟﺠﺴﺪي،اﳌﻨﺸﺄ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﻦ اﳌﺎدي
.واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻲ
ﻻ ميﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺠﱪ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة
اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ وإﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه دون
.ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ

 ﻳﻨﺘﻬﻲ وﺿﻊ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ.اﻟﻄﻮﻋﻴني
 ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل.وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ إدارة اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺎﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
 اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي مل ﻳﻮﻗﻊ ﻋﲆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ مل ﻳﻌﺪ.ﻃﻮاﻋﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻗﺮاءة ﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﺤﺬر و ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ.وﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ
 ﻳﺤﻖ ﻟﻪ، إذا مل ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﻮدة ﻃﻮ ًﻋﺎ أو أي/ رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ و
.ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ

● ﻋﻮدة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﻣﺪة
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
 ﺗﻌﺪ، أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔإدارة اﻟﻬﺠﺮة ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮ
ار ﰲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أو ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﺖ
 أو اﻷﺷﺨﺎص ا،ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ اﻟﺤﺪود واﻟﺮاﻏﺒﻳﻦ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻣﺎ
 ﺗﻔﻮض اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ.ﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى
.اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت

 إذا ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺤامﻳﺔ ﻓﺴﺘﺘﺨﺬ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة،اﳌﺆﻗﺘﺔ
 ﻧﻈ ًﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﻞ ﻗﺮار إداري إﱃ.ﻗﺮا ًرا ﻓﺮدﻳًﺎ
 ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ ﻗﺮار،اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﻗﺪ.اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﻴني
.ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ

