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GİRİŞGİRİŞ
Anayasa m.12:
“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 

hürriyetlere sahiptir.”

Anayasa m.10:
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve 

benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 

sağlamakla yükümlüdür.  Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz. 

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul 
ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. ”

Anayasa m.16 
“Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak 

kanunla sınırlanabilir.”

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu



YUKK KAPSAMINDAK  HAKLARİYUKK KAPSAMINDAK  HAKLARİ



KayıtKayıt

MADDE 69 – (1) Uluslararası koruma başvuruları valiliklerce kaydedilir.
(7) Başvuru sahibine kayıt esnasında; kimlik bilgilerini içeren, uluslararası 
koruma başvurusunda bulunduğunu belirten,  otuz gün geçerli kayıt belgesi 
verilir.  Kayıt belgesi, gerektiğinde otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt 
belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp başvuru sahibinin Türkiye’de kalışına 
imkân sağlar.



Kimlik BelgesiKimlik Belgesi
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi
MADDE 76 - (1) Mülakatı 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.
(2) 72 nci ve 79 uncu maddeler kapsamında olanlar ile bunların aile üyelerine 
kimlik belgesi verilmez.
(4) Kimlik belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.

Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi
MADDE 83 - (1) Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren 
üçer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.
(2) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere, yabancı kimlik 
numarasını içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp 
ikamet izni yerine geçer.



Bilgilendirme ve TercümanlıkBilgilendirme ve Tercümanlık
Başvuru sahibinin bilgilendirilmesi ve tercümanlık
MADDE 70 –
(1) Başvuru sahibi, başvurusuyla ilgili takip edilecek usuller, başvurusunun 

değerlendirilmesi sürecindeki hak ve yükümlülükleri, yükümlülüklerini 
nasıl yerine getireceği ve bu yükümlülüklere uymaması ya da 
yetkililerle iş birliğinde bulunmaması hâlinde ortaya çıkabilecek 
muhtemel sonuçlar, itiraz usulleri ve süreleri konusunda kayıt esnasında 
bilgilendirilir.

(2) Başvuru sahibinin talep etmesi hâlinde, başvuru, kayıt ve mülakat 
aşamalarındaki kişisel görüşmelerde tercümanlık hizmetleri sağlanır.



Kişisel Dosyaya Erişim Kişisel Dosyaya Erişim 
Gizlilik ilkesi ve kişisel dosyaya erişim
MADDE 94 –
(1) Başvuru sahibinin ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin tüm bilgi 

ve belgelerinde gizlilik esastır.
(2) Ancak, başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ile yasal 

temsilcisi veya avukatı, başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü 
sahibinin kişisel dosyasında yer alan belgeleri inceleyebilir, birer örneğini 
alabilir. Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin 
önlenmesine ilişkin belgeler incelenemez ve verilemez.



Avukatlık Hizmetleri ve DanışmanlıkAvukatlık Hizmetleri ve Danışmanlık
Avukatlık hizmetleri ve danışmanlık
MADDE 81 –
(1) Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, bu Kısımda 

yazılı iş ve işlemlerle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması 
kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilir.

(2) Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve 
uluslararası koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş ve 
işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun 
adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

(3) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum 
kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık  hizmetlerinden 
faydalanabilir.



SağlıkSağlık
MADDE 89- (3) “Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi 
kişilerden;

a) Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü 
bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. Genel sağlık sigortasından 
faydalanacak kişilerin primlerinin ödenmesi için Genel Müdürlük bütçesine 
ödenek konulur. Primleri Genel Müdürlük tarafından ödenenlerden ödeme 
güçlerine göre primin tamamı veya belli bir oranı talep edilir.

Kendi imkânları ile barınma olanağı
Düzenli gelir durumu
Bakmakla yükümlü olunan aile fertlerinin sayısı
Taşınır ve taşınmaz mal varlığı
Yakınlardan yardım alınıp alınmadığı
Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer vakıf dernek ve özel kuruluşlardan 
yardım görülüp görülmediği
Sağlık sigortası olup olmadığı



Eğitim Eğitim 
MADDE 89- (1)  “Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi 
ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır.”

MEB Genelge No.2014/21 – Yabancılara Yönelik Eğitim Hizmetleri

 İlköğretim / Ortaöğretim / Yüksek Öğrenim 
 Mesleki Eğitim / Dil, beceri, mesleki ve teknik eğitim kursları (bilgisayar, 
dikiş-nakış, vb.)
 İl Milli Eğitim-Halk Eğitim / Belediyeler-Meslek Edindirme Kursları
 Başvuru ve statü sahiplerinin statülerini gösterir kimlik belgesi
 Kayıt işlemleri ve ilgili diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
belirlenir
 Diploma/sertifika



Çalışma Çalışma 
MADDE 89- (4) “İş piyasasına erişimle ilgili olarak;

a) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu 
tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir.

b) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından 
itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. Yabancıların çalışamayacağı 
iş ve mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır. Mülteci 
veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiye verilecek kimlik belgesi, çalışma 
izni yerine de geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır.

c) Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibinin iş piyasasına erişimi, 
iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ile istihdama 
ilişkin sektörel ve ekonomik şartların gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre 
için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş kolu veya mülki 
ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir. Ancak, Türkiye’de üç yıl ikamet 
eden veya Türk vatandaşıyla evli olan ya da Türk vatandaşı çocuğu olan 
mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için bu sınırlamalar uygulanmaz.

ç) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin 
çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.”



Çalışma Çalışma 
 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hk. Kanun
 Yabancıların Çalışma İzinleri Hk. Kanunun Uygulama Yönetmeliği (R.G. 

tarih 29 Ağustos 2003, sayılı 25214)
 Süreli çalışma izni / Süresiz çalışma izni / Bağımsız çalışma izni
 “İkamet izni süresi  ile hizmet akdinin veya işin süresine göre” (4817 sayılı 

Kanun m.5)
 “Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığınca şartlı 

mülteci statüsü verilen yabancı ve vatansız kişilere, Bu Kanunda 
öngörülen sürelere tâbi olmaksızın  çalışma izni verilebilir.” (4817 sayılı 
Kanun m.8/ı)

 “…işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, 
çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret 
düzeyi ile istihdam durumu” (Yön.m.13/4)

 “İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılardan 
ikamette süre koşulu aranmaz. Bu statüde bulunanların çalışma izin 
talepleri değerlendirilirken Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın  çalışma izin 
işlemlerinin en kısa sürede neticelendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.” 
(Yön.m.7/4)



Çalışma Çalışma 

 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık 
Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- MADDE 5 

a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça 
tescilleri yapılmış bulunmak.

b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.
c) Türkçe bilmek.
ç) İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olmak.
d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.
GEÇİCİ MADDE 1 – Barınma merkezlerinde çalışmak isteyen Suriyeliler

Başvuru ve statü sahipleri bakımından ikamet izni yerine geçen kimlik 
belgesinin bulunması gerekmektedir



Çalışma Çalışma 
 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hk. Kanun

İzin isteminin reddi
Madde 14- Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi;
a) İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama 

ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni 
verilmesine elverişli olmaması,

b) Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak 
aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,

c) İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi,
d) Bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı 

işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten 
itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması,

e) Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu 
yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması,

Hallerinde reddedilir.



Sosyal Yardım ve Hizmetlerden YararlanmaSosyal Yardım ve Hizmetlerden Yararlanma
MADDE 89- (2) “Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden 
ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilir.”
 İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (3294 sayılı Kanun)
• Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık/gelir 
almamak VE temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli, sürekli bir gelire 
sahip olmamak 
• Sağlık, Eğitim, Aile, Engelli, Özel Amaçlı Yardımlar 
• SYDV başvuru formu/SYDV başvuru dilekçesi, ikamet izni/pasaport, kimlik 
belgeleri, öğrenci belgesi
 Belediyeler (5393 ve 5216 sayılı Kanunlar)
• Dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli kişilere sosyal hizmet ve 
yardımlar 
• Çoğunlukla ayni yardımlardır
 Yüksek Öğrenim
• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yön.m.9/c)
• Vakıflar Genel Müdürlüğü (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs 
Yönetmeliği m.5)
• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı



HarçlıkHarçlık

MADDE 89- (5) “ 72 nci ve 79 uncu maddelerde sayılanlar hariç olmak üzere, 
muhtaç olduğu tespit edilen başvuru sahibine, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde harçlık 
verilebilir.”

- m. 72 - kabul edilemez başvuru
- m. 79 - hızlandırılmış değerlendirme



Seyahat BelgesiSeyahat Belgesi
Seyahat belgesi

MADDE 84 - (1) Mültecilere, valiliklerce Sözleşmede belirtilen seyahat 
belgesi düzenlenir.

(2) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin seyahat belgesi 
talepleri 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilir.



YUKK KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERYUKK KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Herkes çin Geçerli YükümlülüklerİHerkes çin Geçerli Yükümlülüklerİ

 Türkiye’de yaşayan herkes  geçerli  kanunlara, kurallara tabidir . Bu 
kapsamda kanunlara uyma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 Ulusal hukukta, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerine 
düzenlenmiş kurallara uyma yükümlülüğü vardır.



Bildirim Yükümlülü üğBildirim Yükümlülü üğ

 YUKK m. 90/1/ (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan yükümlülükler 
(30 gün ve 20 gün içinde bildirim)



Bildirim Yükümlülü üğBildirim Yükümlülü üğ

N
üfus Olayı: Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evlât edinme, tanıma, kayıt 
düzeltme, soybağının düzeltilmesi, gaiplik gibi kişisel durumlarda değişiklik 
meydana getiren olaylar

(
Nüfus Hizmetleri Kanunu m.8 ve m.21, Nüfus Hizmetleri Kanununun 
Uygulamasına İlişkin Yönetmelik)

D
oğum: 

-
 Doğumdan itibaren 30 gün içinde

-
 Anne, baba, vasi, kayyum                            (NHK m.15)

-
 Nüfus Müdürlüklerine bildirim 

-
 Doğum raporu, bildirimde bulunanın kimliği/pasaportu/varsa ikamet izni

-
 Doğum tutanağı düzenlenir (NHK’nun Uyg. İlişkin Yön. m.40)



Bildirim Yükümlülü üğBildirim Yükümlülü üğ

Ölüm: 
- Bildirim süresi ve yükümlü olanlar 
(NHK m.31, NHK’nun Uygulamasına İlişkin Yön. m.65)

Yön.m.68/2: “Türkiye’de ölen yabancının ölümü üç nüsha ölüm tutanağı
ile nüfus müdürlüğüne bildirilir. Nüfus müdürlüğünce tutanağın bir örneği 

ilgiliye verilir, diğer örneği yabancılar ölüm dosyasına konur, üçüncü örneği 
ise varsa ikamet tezkeresi ile birlikte il emniyet müdürlüğüne gönderilir.”



Bildirim Yükümlülü üğBildirim Yükümlülü üğ
Evlenme: 
- Türk hukuku kurallarına göre evlenme ve bildirim 
(Mil.Özel Huk.UK, TMK, Evlendirme Yön.) 
- 18 yaşını doldurmuş olmak, akıl hastası ve kısıtlı olmamak.
-Evlenme başvurusu evlendirme memurluklarına yapılır ve Türk vatandaşlarının 

evlenmeleri hakkındaki esas ve usuller uygulanır.
- PASAPORT ya da İKAMET İZNİ BELGESİ ya da KİMLİK BELGESİ, 
- evlenme ehliyet belgesi 
(önceki evliliğin sona erdiğine dair belge, sağlık raporu)

Evlenme ehliyet belgesinin temini: 
-Mülteciler veya vatansızların evlenme engellerinin bulunup bulunmadığı nüfus 

müdürlükleri ya da emniyet makamlarınca tutulan dosya bilgilerine göre tespit 
edilir. (Yön.m.13/2) 

Mültecilerin menşe ülkelerinin yetkileriyle iletişime geçmeleri beklenmez!



Bildirim Yükümlülü üğBildirim Yükümlülü üğ

Boşanma: 

- Kimlik ve evlilikle ilgili bilgilerin mahkemeye sunulması ya da menşe ülkeden 
istenilmesi gerekmektedir. 

- Geçici tedbir taleplerine de Türk hukuku uygulanır. (Mil.Özel Huk.UK m.14/4)
- Baro/adli yardım mekanizmalarından yararlanılabilir.



Bildirim Yükümlülü üğBildirim Yükümlülü üğ
İkamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 71 – (1) Başvuru sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma 

merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen 
şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.

(2) Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini 
valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Şartlı mültecinin ve ikincil koruma statüsü sahibinin ikameti
MADDE 82 – (1) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişiye, Genel 

Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle belirli bir ilde 
ikamet etme, belirlenen süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü 
getirilebilir.

(2) Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe 
bildirmekle yükümlüdür.



Bildirim Yükümlülü üğBildirim Yükümlülü üğ
İşbirliği ve Doğru Söyleme Yükümlülüğü
Kayıt aşamasındaki işbirliği yükümlülüğü (YUKK m.69/2)
Mülakat aşamasındaki işbirliği yükümlülüğü (YUKK m.75/2)

İade Yükümlülüğü (YUKK m.90/1/ç)
“Kendisine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak 
yararlandığının tespit edilmesi hâlinde…”

Genel Müdürlük tarafından başvuru ve statü sahiplerine getirilen ve tebliğ 
edilen ilave yükümlülükler (YUKK m.90/1/d)

YUKK m.90/2
“Bu Kısımda yazılı yükümlülüklere uymayanlar ile başvuruları ve uluslararası 
koruma statüleriyle ilgili olumsuz karar verilenlere; eğitim ve temel sağlık hakları 
hariç, diğer haklardan faydalanmaları bakımından sınırlama getirilebilir. 
Sınırlamaya ilişkin değerlendirme bireysel yapılır. Karar, ilgili kişiye veya yasal 
temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat 
tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında 
kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.”
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