UYARILAR

• Çalışma durumunuza ait güncel bilgileri otuz gün içinde
bildirmelisiniz.
• Gelirinizi, taşınır ve taşınmaz mallarınızı otuz gün içinde
bildirmelisiniz.
• Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerinizi yirmi iş günü
içinde bildirmelisiniz.

BMMYK MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME USULÜ
BAŞVURU

• Sığınma başvurunuzu, BMMYK Ankara ve BMMYK’nin
illerdeki uygulama ortaklarına (SGDD - Sığınmacılar ve
Göçmenlerle Dayanışma Derneği şubeleri ve İKGV - İnsan
Kaynağını Geliştirme Vakfı şubeleri) sözlü veya yazılı olarak
bildirebilirsiniz.

KAYIT

• BMMYK kaydınızı Sığınmacılar ve Göçmenlerle
Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM) Ankara’da bulunan
ofisine gelerek yaptırmanız gerekmektedir.
• Sığınma başvurunuzu destekleyeceğini düşündüğünüz
tüm belgeleri kayıt ve/veya statü belirleme görüşmesi
sırasında sunabilirsiniz. Sunduğunuz belgelerin kopyaları
alınarak dosyanıza konulacak ve belgelerin kendisi size geri
verilecektir.
• Kayıt görüşmesi sonrasında üzerinde BMMYK dosya
numaranızın olduğu sığınmacı belgesi size verilecektir.

KARAR

• Statü belirleme görüşmesi sonrası alınacak kararların
hangi zaman aralığında verilebileceğine dair kesin bir süre
bildirilememektedir.
• Görüşme sonucunda çıkan kararı öğrenmek için
BMMYK’nin internet sitesine ( http://results.unhcr.
org.tr ) ulaşabilirsiniz. BMMYK çalışma ortaklarına da
başvurabilirsiniz.
• Kararın olumlu olması durumunda BMMYK tarafından
kişiye mülteci belgesi verilir.

OLUMSUZ KARAR

• Kararın olumsuz olması durumunda BMMYK size ret
nedenlerini açıklayan bir “ret mektubu” gönderir. Bu karara
30 gün içerisinde itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz süreci
sırasında yapılan ikinci değerlendirme sonucunda alınan
karar kesindir.
• Olumsuz karara itiraz ederken hukuki destek almak için
Mülteci Hakları Merkezine başvurabilirsiniz.
• BMMYK kararının olumsuz olması Türkiye’deki uluslararası
koruma mevzuatında tanınan haklarınızı etkilemeyecektir.

6548 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI
KORUMA KANUNU HAKKINDA DAHA DETAYLI
BİLGİ İÇİN BAKINIZ:

• http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_kanun.pdf

MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME GÖRÜŞMESİ

• BMMYK yetkisi altında mülteci statüsünün belirlenmesi
için bir görüşmeye davet edilmeniz gerekecektir. BMMYK,
tarafından bildirilecek olan görüşme tarihinde görüşmeniz
BMMYK görevlileri tarafından yapılacaktır.
• Görüşmeye giderken mülteci olduğunuzu ispatlayacağını
düşündüğünüz her türlü belgeyi yanınızda götürünüz.
• Ankara’da KAOS GL Derneği iltica başvuru sürecinde
hem BMMYK önünde hem de Göç İdaresi İl Müdürlüğü
önünde LGBTI sığınmacılara hukuki destek vermektedir.
Ayrıca, diğer illerde de yerel ağları kullanarak sosyal destek
sağlayabilmektedir.
• İrtibat bilgilerinizde değişiklik olması halinde lütfen
BMMYK veya BMMYK ile çalışan kuruluşlara bilgi veriniz.

İLGİLİ KURUMLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ
GÖÇ İDARESİ ANKARA İL
İKGV
MÜDÜRLÜĞÜ
Yeniçarşı Cad. No: 34 Beyoğlu /
Hoşdere Cad. No: 144 Çankaya Istanbul
/ Ankara
Telefon: +90 212 293 1605
E-mail: ankara@goc.gov.tr
E-mail: ikgv@ikgv.org
Telefon: +90 312 439 40 40
Web sitesi: http://www.ikgv.org
Telefon: +90 312 440 33 48
KAOS GL
DİĞER İL GÖÇ İDARESİ
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12
MÜDÜRLÜKLERİ ADRESLERİ
06440 Kızılay Çankaya / Ankara
http://www.goc.gov.tr/icerik3/
Telefon: +90 312 230 03 58
tasra-teskilati_273_274_283
E-mail: bilgi@kaosgldernegi.org
Web sitesi: http://www.
BMMYK ANKARA OFİSİ
Sancak Mahallesi, Tiflis Caddesi, kaosgldernegi.org
552. Sokak, No:3, 06550 Çankaya MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ
/ Ankara
Dr. Refik Saydam Cad. Dilber Apt.
Telefon: +90 312 409 70 00
No: 39 Daire: 11 Kat: 4 Şişhane,
Faks: +90 312 441 21 73
Beyoğlu - İstanbul
Web sitesi: http://www.unhcr.
Telefon: +90 212 292 48 30
org.tr
Faks: +90 212 292 48 33
E-mail: info@mhd.org.tr
SGDD
Web sitesi: www.mhd.org.tr
Aşağı Dikmen Mahallesi Galip
Erdem Caddesi No: 42 Çankaya
/ Ankara
Telefon: + 90 312 427 55 83
E-mail: sgdd@sgdd.org.tr
Web sitesi: www.sgdd.org.tr

TÜRKİYE’DE
İLTİCA PROSEDÜRÜ

Bu bilgiler Suriyeliler için geçerli değildir!

• Eğer iltica amacıyla Türkiye’ye geliyorsanız uluslararası
koruma statüsü kazanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti
kurumlarına başvurmalısınız. Türkiye’de size yasal statü ile
haklar ve hizmetlere erişiminizi sağlayan, illerde valiliklere
yapacağınız başvurudur. Türkiye’de uluslararası koruma
prosedürleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu ile düzenlenmektedir.
• Talep etmeniz halinde Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına
yapacağınız başvurunun yanı sıra Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) de uluslararası
koruma başvurusunda bulunabilirsiniz. 3. Ülkeye yerleştirilme
gibi olanaklar için BMMYK’ya başvuruda bulunmak
zorundasınız.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE ULUSLARARASI
KORUMA STATÜSÜ BELİRLEME USULÜ

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kanunu
kapsamında 3 çeşit Uluslararası Koruma statüsü mevcuttur:
• Mülteci statüsü: İltica amacıyla Avrupa ülkelerinden
gelen kişiler için geçerlidir.
• Şartlı Mülteci: İltica amacıyla Avrupa dışındaki ülkelerden
gelen kişiler için geçerlidir.
• İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı mülteci olarak
nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet
ülkesine geri gönderildiği takdirde ölüm cezası, işkence,
insanlık dışı ve onur kırıcı ceza veya muameleyle genel ve
ayrım gözetmeyen şiddetten kaçan kişiler için geçerlidir

BAŞVURU

• Türkiye’de uluslararası koruma başvuruları Valilikler
bünyesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yapılır. Eğer ülke
içinde veya sınırda kolluk kuvvetlerine başvuru yaparsanız
başvurunuzun derhal valiliğe ve dolayısıyla da bulunduğunuz
ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekir.
• Aileniz adına da başvuru yapabilirsiniz ancak bu durumda
ergin aile üyelerinin muvafakatının alınması gereklidir.
• Uluslararası Koruma başvurusunu yetkililere yaptığınızda
Türkiye’ye kayıt dışı girişiniz yüzünden veya Türkiye’de kayıt
dışı bulunduğunuz süre için herhangi bir ceza almazsınız.
• Sizin ve aile üyelerinizin herhangi bir özel ihtiyacı veya
acil bir sağlık sorunu var ise bu durumu başvuru sırasında
yetkililere mutlaka bildiriniz. .
• Kayıt ve mülakat aşamalarında ücretsiz tercümanlık
hizmeti talep etme hakkınız vardır.

İKAMET

• Başvuru süreniz boyunca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
tarafından belirlenmiş olan 62 ilden birinde ikamet etmeniz
gerekmektedir.
• Kayıt yaptırdığınız ilden başka bir ilde ikamet etmek
isterseniz, bunu sebepleri ile birlikte İl Göç İdaresi
Müdürlüğü yetkililerine belirtmeniz gerekir.
• Eğer belirlenen 62 il dışında yer alan illerden birinde
ikamet etmek isterseniz, gerekçeleri ile bu talebinizi kayıt
sırasında bildiriniz.
• İkamet ettiğiniz ilde İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından
getirilen bildirim yükümlülüğüne, yani İl Göç İdaresi
Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan sıklıkta yerine
getirmeniz gereken imza yükümlülüğüne uymanız gereklidir.

KAYIT

• Başvuruların kaydı esnasında sizin ve ailenizin yetişkin
üyeleri için ayrı ayrı kayıt formu doldurulacak, parmak
izleriniz ve fotoğraflarınız alınacaktır.
• Kayıt sırasında verdiğiniz bilgiler size geri okunacaktır.
Eksik bilgi olması durumunda bunu bildiriniz. İmzalayacağınız
kayıt formunun bir nüshası tarafınıza verilecektir.
• Uluslararası koruma başvurunuzu destekleyeceğini
düşündüğünüz tüm belgeleri kayıt ve/veya mülakat
sırasında sunabilirsiniz. Sunduğunuz belgelerin kopyaları
alınarak dosyanıza konulacak ve belgelerin kendisi size geri
verilecektir. Kayıt görüşmesinin sonunda kimlik bilgileriniz
ile yabancı kimlik numaranızı içeren Uluslararası Koruma
Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi verilir. Kayıt belgesi için ücret
alınmaz ve bu belge Türkiye’de kalışınıza imkan sağlar.
• Kayıt işlemleriniz tamamlandığında ayrıca, Türkiye’deki
haklarınızı ve yükümlülüklerinizi içeren ve anlayacağınız
bir dilde hazırlanmış olan bilgilendirme belgesi tarafınıza
verilecektir.

BAŞVURUNUZ ŞU HALLERDE GEÇERSİZ
SAYILABİLİR

• Mazeretsiz olarak mülakata üç defa üst üste gelmezseniz,
• Belirlenen ikamet iline gitmezseniz,
• Mazeretsiz olarak bildirim yükümlülüğünü üç kere üst üste
yerine getirmezseniz,
• İkamet ilini izinsiz terk ederseniz,
• Kişisel verilerinizin yetkililerce alınmasına karşı çıkarsanız,
• Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerinizi yerine
getirmezseniz.

MÜLAKAT

• Kayıt sırasında mülakat tarihi ilgili bilgilendirileceksiniz.
• Mülakatınız bireysel olarak ve gizlilik koşullarını yerine
getiren mekanlarda yapılacaktır. İsterseniz avukatınız da size
eşlik edebilir.
• Her mülakatın sonunda tutanak düzenlenir, bir örneği size
verilir.
• Gerekli görülmesi durumunda ek mülakatlara
çağırılabilirsiniz.

ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ
KİMLİK BELGESİ

• Mülakatınız tamamlanınca sizin ve varsa birlikte
geldiğiniz aile üyeleri için uluslararası koruma talebinde
bulunduğunuzu belirten ve yabancı kimlik numaranızı içeren
altı ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik
Belgesi düzenlenir. Bu kimlik belgesi için ücret alınmaz ve
başvuru süresi boyunca ikamet izni yerine geçer.

KARAR

• Başvurunuz, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
sonuçlandırılır. Kararlar kişi bazında verilir. Sadece aile
adına yapılan başvurularınız bütün olarak değerlendirilir
ve verilen karar tüm aile üyelerini kapsar. Karar, size veya
yasal temsilcinize bildirilir. Bu sürenin uzaması durumunda
tarafınıza bildirim yapılır.

İDARİ İTİRAZ VE YARGI YOLU

• Kararın olumsuz olması durumunda kararın tebliğinden
itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme
Komisyonuna idari itirazda ve/veya otuz gün içerisinde yetkili
idare mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz. Eğer verilen
karara karşı sadece idari itirazda bulunursanız ve itirazınızın
sonucunda Komisyon’da alınan karar da olumsuz olursa,
bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare
mahkemesine başvurabilirsiniz.
• İtiraz ve yargılama süreci boyunca Türkiye’de ikamet
etmenize izin verilecektir.
• Avukatlık ücretlerini karşılama imkânınız yoksa barolara
başvurarak adli yardım hizmeti talep edebilirsiniz.

ULUSLARARASI KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ KİMLİK
BELGESİ

• Başvurunuz sonucu alınan kararın olumlu olması
durumunda, eğer mülteci statüsü kazanırsanız üçer yıl süreli;
eğer şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsü kazanırsanız
birer yıl süreli üzerinde yabancı kimlik numaranızı içeren
kimlik belgesi düzenlenir. Bu belge ücretsizdir ve ikamet izni
yerine geçer.

BAŞLICA HAKLARINIZ

• İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya
muameleye tabi tutulacağınız veya ırkınız, dininiz,
tabiiyetiniz, belli bir toplumsal gruba mensubiyetiniz veya
siyasi fikirleriniz dolayısı ile hayatınızın veya hürriyetinizin
tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemezsiniz.
• Başvuru yaptığınız andan itibaren maddi imkanınız yoksa
sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz
• Başvuru yaptığınız andan itibaren maddi imkanınız yoksa
Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz
• İhtiyacınız olması durumunda sosyal yardım ve
hizmetlerden faydalanmak için Valilik altında yer alan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirsiniz
• Başvuru yaptığınız tarihten 6 ay sonra çalışma izni
alabilmek için bir işveren aracılığı ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına başvurabilirsiniz.

