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1951 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN
 CENEVRE SÖZLEŞMESİ

BAŞLANGIÇ
Yüksek İmzacı Taraflar,
Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurul’ca kabul olunan İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi’nin, insanların ana hürriyetlerden ve insan haklarından, fark gözetmeksizin faydal-
anmaları ilkesini teyit ettiğini dikkate alarak, 
Birleşmiş Milletler’in, birçok defa, mültecilere karşı derin ilgisini ortaya koyduğunu ve mültecile-
rin temel hürriyetleri ile insan haklarını mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde kullanmalarını 
sağlamaya çaba gösterdiğini dikkate alarak, 
Mültecilerin hukuki durumuna ilişkin daha önce imzalanan milletlerarası antlaşmaların tekrar 
gözden geçirilmesi ve bir araya getirilmesinin, bu antlaşmaların alanının ve bunların mülteciler için 
sağladığı himayenin yeni bir antlaşma yoluyla genişletilmesinin arzu edilir olduğunu dikkate alarak, 
Sığınma hakkını tanımanın, bazı ülkelere son derece ağır yük yükleyebileceğini ve uluslararası 
kapsamı ile niteliği Birleşmiş Milletler’ce kabul edilmiş bulunan bir sorunun, uluslararası iş birliği 
olmaksızın tatmin edici bir şekilde çözümlenemeyeceğini dikkate alarak, 
Bütün Devletlerin, mülteci sorununun toplumsal ve insani yönlerini kabul ederek, bu sorunun dev-
letler arasında bir gerginlik sebebi halini almasını önlemek için olanakları ölçüsünde ellerinden ge-
leni yapmalarını arzuladığını ifade ederek, 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’nin, mültecilerin korunmasını sağlayan uluslararası 
sözleşmelerin uygulanmasına nezaret etmekle görevli olduğunu kaydederek ve bu sorunu çözmek 
için alınan önlemlerin birbiri ile verimli uyumunun, Devletler ile Yüksek Komiser arasındaki iş 
birliğine bağlı olduğunu kabul ederek,

Aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1
A. İşbu Sözleşme’nin amaçları bakımından “mülteci” kavramı:
(1) 12 Mayıs 1926 ve 30 Haziran 1928 Düzenlemeleri veya 28 Ekim 1933 ve 10 Şubat 1938 Sözleşm-
eleri, 14 Eylül 1939 Protokolü ya da Uluslararası Mülteci Örgütü Tüzüğü’ne göre mülteci sayılan; 
Uluslararası Mülteci Örgütü tarafından, faaliyette bulunduğu dönem içinde alınmış mülteci sıfatını 
vermeme kararları, bu bölümün 2. fıkrasındaki koşullara sahip olan kimselere mülteci sıfatının ver-
ilmesine engel değildir;
(2) 1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplum-
sal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlana-
mayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu 
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa uygulanacaktır.
Birden fazla tabiiyeti olan bir kişi hakkındaki “vatandaşı olduğu ülke” ifadesi, tabiiyetini haiz olduğu 
ülkelerden her birini kasteder ve bir kişi, haklı bir sebebe dayalı bir korku olmaksızın, vatandaşı 
olduğu ülkelerden birinin korumasından yararlanmıyorsa, vatandaşı olduğu ülkenin korumasından 
mahrum sayılmayacaktır.
B. (1) İşbu Sözleşme’nin amaçları bakımından kısım A, Madde 1’deki “1 Ocak 1951’den önce mey-
dana gelen olaylar” ifadesi, ya,
(a) “1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da meydana gelen olaylar”; veya, 
(b) “1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da veya başka bir yerde meydana gelen olaylar” anlamında 
anlaşılacak ve her Taraf Devlet bu Sözleşme’yi imzaladığı, tasdik ettiği veya ona katıldığı sırada 
bu Sözleşme’ye göre taahhüt ettiği yükümlülükler bakımından bu ifadenin kapsamını belirten bir 
beyanda bulunacaktır.
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(2) (a) şıkkını kabul eden her Taraf Devlet, herhangi bir zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekret-
eri’ne göndereceği bir notla, (b) şıkkını kabul ettiğini duyurarak yükümlülüklerini genişletebilir.
 C. Yukarıdaki kısım A’da belirtilen hükümlerin kapsamına giren her kişi eğer:
(1) Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından kendi isteği ile tekrar yararlanırsa; veya
(2) Vatandaşlığını kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar kazanırsa; veya
(3) Yeni bir vatandaşlık kazanmışsa ve vatandaşlığını yeni kazandığı ülkenin himayesinden yarar-
lanıyorsa; veya
(4) Kendi arzusu ile terk ettiği veya zulüm korkusu ile dışında bulunduğu ülkeye kendi arzusu ile, 
tekrar yerleşmek üzere dönmüşse; veya
(5) Mülteci tanınmasını sağlayan koşullar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu ülkenin korumasın-
dan yararlanmaktan sakınmaya artık devam edemezse;
İşbu fıkra, vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden yararlanmayı reddetmek için önceden geçerli 
zulme ait haklı sebepler ileri sürebilen, bu maddenin A(1) Kısmı’nın kapsamına giren bir mülteciye 
tatbik olunmayacaktır;
(6) Tabiiyetsiz olup da, mülteci tanınmasını yol açan koşullar ortadan kalktığı için, normal ikamet-
gahının bulunduğu ülkeye dönebilecek durumda ise;
Ancak işbu fıkra, normal ikametgahının bulunduğu ülkeye dönmeyi reddetmek için önceden maruz 
kaldığı zulme bağlı haklı sebepler ileri sürebilen, bu maddenin A(1) kısmının kapsamına giren bir 
mülteciye uygulanmayacaktır. Bu kişiye, işbu Sözleşme’nin uygulanması sona erecektir.
 D. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Mil-
letler organı veya örgütünden halen koruma veya yardım gören kimselere uygulanmayacaktır. Du-
rumları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun konuyla ilgili uygun kararları çerçevesinde kesin olarak 
halledilmeden, yararlandıkları bu tür koruma veya yardımlar herhangi bir sebeple sona eren kişiler, 
işbu Sözleşme’den tamamen yararlanırlar.
 E. Bu Sözleşme, ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarınca o ülke vatandaşlığına sahip olanların 
sahip bulundukları hak ve yükümlülüklere sahip sayılan bir kişiye uygulanmayacaktır.
 F. Bu Sözleşme hükümleri:
(a) barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç gibi suçlar için hükümler koyan uluslararası 
belgelerde tanımlanan bir suç işlediğine;
(b) mülteci sıfatıyla kabul edildiği ülkeye sığınmadan önce, sığındığı ülkenin dışında ağır bir siyasi 
olmayan suç işlediğine;
(c) Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden suçlu olduğuna dair hakkında ciddi ka-
naat mevcut olan bir kişi hakkında uygulanmayacaktır.
Madde 2
Her mültecinin, bulunduğu ülkeye karşı, özellikle yasalara, yönetmeliklere ve kamu düzenini için 
alınan önlemlere uymayı öngören yükümlülükleri vardır.
Madde 3
Taraf Devletler, bu Sözleşme hükümlerini mültecilere, ırk, din veya geldikleri ülke bakımından ayırım 
yapmadan uygulayacaklardır.
Madde 4
Taraf Devletler, ülkelerindeki mültecilere, dini vecibelerini yerine getirme hürriyeti ve çocuklarının 
dini eğitim hürriyeti bakımından, en az vatandaşlara uyguladıkları muamele kadar uygun muamele 
uygulayacaklarıdır.
Madde 5
Bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, bir Taraf Devlet tarafından mültecilere bu Sözleşme dışında sağla-
nan diğer hakları ve çıkarları ihlal etmez.

Madde 6
Bu Sözleşme bakımından “aynı şartlarla” kavramı, belli bir kimsenin, söz konusu bir haktan yararla-
nabilmesi için, özellikleri açısından bir mültecinin yerine getiremeyecekleri dışında, mülteci olmas-
aydı belli bir hakkı kullanmak için yerine getirmesi gereken bütün şartları (geçici yahut daimi ikamet 
süresine ve şartlarına ait olanlar dahil), kendisinin yerine getirmesi anlamını ima eder.
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Madde 7
1. Bu Sözleşme’nin daha uygun hükümler içerdiği durumlar hariç tutulmak koşuluyla, her Taraf Dev-
let, mültecilere, genel olarak yabancılara uyguladığı muameleyi uygulayacaktır.
2. Bütün mülteciler, Taraf Devletlerin topraklarında üç yıl ikametten sonra kanuni mütekabiliyet 
şartından muafiyet kazanacaklardır.
3. Her Taraf Devlet, bu Sözleşme kendisi hakkında yürürlüğe girdiği tarihte mültecilerin, mütekabili-
yet şartı olmadan yararlanabilecekleri hakları ve çıkarları kendilerine tanımaya devam edecektir.
4. Taraf Devletler, mütekabiliyet şartının bulunmaması halinde, mültecilere 2. ve 3. fıkralara göre 
yararlanabilecekleri haklardan ve çıkarlardan başka hak ve çıkarlar sağlamak imkanlarını ve 2. ve 3. 
fıkralarda belirtilen şartlara sahip olmayan mültecileri mütekabil muamele muafiyetinden istifade 
ettirmek imkanını uygun biçimde dikkate alacaklardır.
5. Yukarıdaki 2. ve 3. fıkralar hükümleri, gerek bu Sözleşme’nin 13, 18, 19, 21 ve 22. maddelerinde 
belirtilen haklara ve çıkarlara, gerekse bu Sözleşme’de belirtilmeyen haklara ve çıkarlara uygulanır.

Madde 8
Yabancı bir Devlet vatandaşlarının kişiliklerinin, mallarının veya menfaatlerinin aleyhinde uygula-
nabilecek istisnai tedbirler bakımından Taraf Devletler, bu gibi tedbirleri, söz konusu yabancı dev-
letin resmen vatandaşı olan bir mülteciye, sırf bu vatandaşlığına dayanarak uygulamayacaklardır. 
Bu maddede ifade olunan genel ilkeyi mevzuatlarına göre tatbik edemeyen Taraf Devletler bu gibi 
mültecilere uygun hallerde muafiyet tanıyacaklardır.

Madde 9
İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, bir Taraf Devletin, savaş zamanında veya diğer vahim ve özel halle-
rde, belli bir kimse hakkında, bu kimsenin gerçekte bir mülteci olduğu ve kendisiyle ilgili söz konusu 
tedbirlerin, bu devletin milli güvenliği açısından devamının gerektiği tespit edilinceye kadar, milli 
güvenliği için elzem saydığı tedbirleri geçici olarak almasını engellemeyecektir.

Madde 10
1. Bir mülteci, İkinci Dünya Savaşı sırasında sürgün edilerek bir Taraf Devletin ülkesine götürülmüş 
olup burada ikamet etmekte ise, bu mecburi ikamet süresi, bu ülkedeki kanuni ikamet süresi sayıla-
caktır.
2. Bir mülteci, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Taraf Devletin ülkesinden sürgün edilip bu Sö-
zleşme’nin yürürlüğe girmesinden önce sürekli ikamet amacı ile oraya dönmüş ise, sürgünden 
önceki ve sonraki süreler, hangi amaçla olursa olsun kesintisiz ikametin şart koşulduğu durumlar 
için, kesintisiz tek bir ikamet süresi sayılacaktır.

Madde 11
Bir Taraf Devlet, kendi bayrağını taşıyan bir geminin mürettebatı arasında düzenli bir şekilde çalışan 
mülteciler varsa, bu kişilerin ülkesinde yerleşmelerine ve özellikle bir başka ülkeye yerleşmelerini 
kolaylaştırmak üzere kendilerine seyahat belgeleri vermeye, ya da geçici olarak topraklarına girm-
elerine sıcak bakacaktır.

II. BÖLÜM
Hukuki Statü

Madde 12
1. Her mültecinin bireysel statüsü, daimi ikametgahının bulunduğu ülkenin yasalarına veya eğer 
daimi ikametgahı yoksa, bulunduğu ülkenin yasalarına tabidir.
2. Mültecinin önceden kazandığı ve bireysel statüsüyle ilgili haklara, özellikle evliliğe bağlı haklara, 
her Taraf Devlet tarafından, gerekirse bu devletin yasalarının gösterdiği koşulları yerine getirmek 
kaydıyla, söz konusu hakkın, kişi mülteci olmasaydı o devletin yasalarınca tanınacak haklar arasın-
da bulunması durumunda, saygı gösterilecektir.
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Madde 13
Taraf Devletler, menkul ve gayrimenkul mülkiyet edinme ile buna bağlı diğer hakları, menkul ve 
gayrimenkul mülkiyete ait kira ve diğer sözleşmelerle ilgili hakları, her mülteciye, mümkün olduğu 
kadar müsait ve her halde genel olarak aynı koşullardaki yabancılara sağlanandan daha az müsait 
olmayan bir şekilde uygulayacaktır.

Madde 14
Buluşlar, desenler, modeller, ticari markalar, ticari unvanlar gibi sınai mülkiyet haklarıyla, edebi, 
artistik ve ilmi çalışmalarla ilgili haklarının korunmasıyla ilgili olarak, her mülteci, sürekli ikamet-
gahının bulunduğu ülkede, bu ülkenin kendi vatandaşlarına sağladığı korumanın aynısından yarar-
lanacaktır. Mülteci, bir başka Taraf Devletin toprağındayken, bu ülkede, sürekli ikametgahının bu-
lunduğu ülkenin vatandaşlarına sağlanan korumadan yararlanacaktır.

Madde 15
Taraf Devletler, yasal olarak ülkelerinde ikamet eden mültecilere, siyasi amaç ve kar amacı taşı-
mayan dernekler ile meslek sendikaları bakımından, aynı koşullar içindeki başka bir ülkenin vatan-
daşlarına tanıdıkları en müsait muameleyi uygulayacaklardır.

Madde 16
1. Her mülteci, bütün Taraf Devletler’in toprakları üzerindeki hukuk mahkemelerine serbestçe ve 
kolayca başvurabilecektir.
2. Her mülteci, sürekli ikametgahının bulunduğu Taraf Devlette, adli yardım ve teminat akçesinden 
muafiyet dahil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele görecektir.
3. Her mülteci, sürekli ikametgahının bulunduğu ülkenin dışındaki Taraf Devletlerde, o ülkelerin 
vatandaşlarına 2. fıkrada bahsedilen konular hakkında yapılan muamelenin aynından istifade ede-
cektir.

III. BÖLÜM
Gelir Getirici İşler
Madde 17
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden her mülteciye, ücretli bir meslekte çalışmak 
hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşına uyguladıkları en müsait 
muameleyi uygulayacaklardır.
2. Her halde ulusal işgücü piyasasını korumak amacıyla, yabancılara veya yabancıların çalıştırılma-
larına konan sınırlama tedbirleri, bu Sözleşme’nin, ilgili Taraf Devlette yürürlüğe girdiği tarihte söz 
konusu tedbirlerden muaf tutulan veya aşağıdaki koşullardan birine sahip olan mültecilere uygu-
lanmayacaktır:
(a) Ülkede üç yıl ikamet etmiş olmak;
(b) İkamet ettiği ülkenin vatandaşı olan bir kimse ile evli bulunmak.
Eşini terk etmiş olan bir mülteci bu hükümden istifadeyi iddia edemeyebilir;
(c) İkamet ettiği ülkenin vatandaşlığını taşıyan bir veya daha fazla çocuğu olmak.
3. Taraf Devletler, ücretli mesleklerde çalışmak bakımından bütün mültecilerin ve özellikle ülkeler-
ine, bir işçi bulma programına yahut göçmen getirme planına göre girmiş olan mültecilerin haklarını, 
vatandaşlarına tanıdıkları çalışma haklarıyla aynı noktaya getirme konusuna sıcak bakacaklardır.

Madde 18
Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, tarım, sanayi, küçük sanatlar ile 
ticaret sahalarında kendi işyerlerini açmak ve sanayi, ticari şirketler kurmak haklarıyla ilgili olarak, 
mümkün olduğu kadar müsait ve her halde genel olarak aynı şartlardaki yabancılara tanıdıklarından 
daha az müsait olmayan muameleyi uygulayacaklardır.
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Madde 19
1. Her Taraf Devlet, ülkesinde yasal olarak ikamet eden ve bu Devletin yetkili makamlarınca tanınan 
diplomalara sahip olup bir ihtisas mesleğini icra etmek isteyen mültecilere, mümkün olduğu kadar 
müsait ve her halde aynı şartlar içindeki tüm yabancılara sağlanandan daha az müsait olmayan 
şekilde muamele uygulayacaktır.
2. Taraf Devletler, bu gibi mültecilerin, anavatanları dışında, uluslararası ilişkilerini yürüttükleri ülkel-
ere yerleşmelerini temin için, kanunlarına ve anayasalarına göre ellerinden gelen çabayı göstere-
ceklerdir.

IV. BÖLÜM
Sosyal Durum
Madde 20
Bütün nüfusun tabi olduğu ve nadir bulunan maddelerin genel dağıtımını düzenleyen bir vesika 
usulün mevcut bulunduğu hallerde, mültecilere vatandaşlar gibi muamele edilecektir.

Madde 21
Taraf Devletler, konut edinme bakımından, bu konu yasalar ve yönetmeliklerle düzenlendiği ya da 
kamu makamlarının kontrolüne tabi olduğu oranda, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mülte-
cilere, her halde genel olarak aynı şartlar altındaki yabancılara uygulanandan daha az olmayacak 
biçimde, mümkün olduğu kadar müsait bir muamele sağlayacaklardır.

Madde 22
1. Taraf Devletler, mültecilere, temel eğitim konusunda, vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin 
aynısını uygulayacaklardır.
2. Taraf Devletler, mültecilere, temel eğitimin dışındaki eğitim konusunda ve özellikle çalışmalardan 
yararlanma, yabancı ülke okullarından alınmış eğitim sertifikalarının, üniversite diplomalarının ve 
derecelerinin tanınması, harç ve resimlerden muafiyet ve eğitim bursları alanlarında mümkün old-
uğu kadar müsait ve her halde genel olarak aynı şartlar içindeki yabancılara tanınanlardan daha az 
müsait olmayan şekilde muamele edeceklerdir.

Madde 23
Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, sosyal yardım ve iane konularında 
vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır.

Madde 24
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, aşağıdaki konularda, vatan-
daşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır:
(a) Yasalarla düzenlendiği veya idari makamların yetkisine tabi oldukları ölçüde: maaşın bir parçası 
olduğu durumlarda aile yardımları, çalışma saatine göre başı ücret, fazla mesai ödemeleri, ücretli 
tatiller, eve iş götürmeye sınırlamalar, en az çalışma yaşı, çıraklık ve mesleki eğitim, kadınların ve 
gençlerin çalışması ve toplu ücret görüşmelerinden yararlanma;
(b) Sosyal güvenlik (iş kazaları, meslek hastalıkları, analık, hastalık, sakatlık, yaşlılık, ölüm, işsizlik, 
ailevi yükümlülükler ile, ulusal yasalara ve yönetmeliklere göre bir sosyal güvenlik programının 
kapsamına giren her hangi bir olağanüstü durum), aşağıdaki sınırlamalara tabidir:
(i) Kazanılmış hakların ve kazanılmak üzere olan hakların korunması için uygun düzenlemeler mev-
cut olabilir;
(ii)Tamamen devlet fonlarından karşılanan ödenekler veya ödenek bölümleri ile, normal bir emek-
lilik ödeneği için lüzumlu aidat koşullarını yerine getirmemiş kişilere yapılan yardımlar konusunda, 
ikamet edilen ülkenin ulusal yasaları ve yönetmelikleri hükümler içerebilir.
2. Bir mültecinin, bir iş kazası veya bir meslek hastalığı sonucunda ölümden doğacak tazminat hak-
larına, hak sahibinin, Taraf Devletin toprakları dışında ikamet etmesi yüzünden zarar gelmeyecektir.
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3. Taraf Devletler, sosyal güvenlik konusundaki kazanılmış haklar veya kazanılmak üzere olan hak-
larla ilgili olarak, aralarında imzaladıkları, ya da gelecekte aralarında imzalayacakları antlaşmaların 
sağlayacağı faydalardan, yalnızca ülke vatandaşlarında aranan şartların aranması kaydıyla, mültecil-
eri de yararlandıracaklardır.
4. Taraf Devletler, taraf olmayan Devletler ile aralarında, yürürlükte bulunan veya herhangi bir za-
manda yürürlüğe girecek olan, bunlara benzer antlaşmaların sağlayacağı faydalardan, mültecileri 
de, mümkün olduğu ölçüde yararlandırmak imkanlarını araştırmaya sıcak bakacaklardır.

V. BÖLÜM
İdari Önlemler

Madde 25
1. Bir mültecinin, bir hakkı kullanması için normal koşullarda yabancı bir ülkenin yetkililerinin 
yardımına ihtiyaç duyduğu, ama böyle bir yardımdan yararlanamadığı durumlarda, topraklarında 
ikamet ettiği Taraf Devletler, mülteciye, söz konusu yardımın kendi makamlarınca veya uluslararası 
bir makam tarafından yapılmasını sağlayacaklardır.
2. Birinci fıkrada bahsedilen makam veya makamlar, normal koşullarda bir yabancıya, o kişinin ken-
di ülkesinin ulusal makamları tarafından veya onların aracılığı ile sağlanabilecek belgeleri ya da 
sertifikaları, mültecilere sağlayacaklardır veya denetimleri altında sağlattıracaklardır.
3. Bu yolla sağlanan belgeler veya sertifikalar, yabancılara kendi ulusal makamları tarafından veya 
onların aracılığıyla ile verilen resmi belgeler gibi kabul edileceklerdir ve aksi kanıtlanmadıkça geçerli 
sayılacaklardır.
4. Bu maddede bahsedilen hizmetler karşılığında, muhtaç kişilere sağlanabilen ayrıcalıklı uygulama-
lar saklı kalmak koşuluyla, ücret alınabilir ama bu tür ücretler makul ölçüde ve benzer hizmetler için 
vatandaşlardan alınan harçlarla orantılı olacaktır.
5. Bu madde hükümleri hiç bir suretle 27 ve 28. maddeleri ihlal etmez.

Madde 26
Her Taraf Devlet, ülkesinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, genel olarak aynı koşullardaki 
yabancılara yönetmeliklerce sağlanan, toprakları üzerinde ikamet edeceği yeri seçme ve özgürce 
seyahat etme hakkını tanıyacaktır. 

Madde 27
Taraf Devletler, ülkelerinde bulunan ve geçerli bir seyahat belgesine sahip olmayan her mülteciye 
kimlik kartı çıkartacaklardır.

Madde 28
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, ulusal güvenlikleri veya kamu 
düzenleri ile ilgili engelleyici ciddi sebepler bulunmadıkça, kendi toprakları dışında seyahatlerini te-
min edecek seyahat belgeleri vereceklerdir ve bu belgelere, bu Sözleşme’nin Cetvel’indeki hüküm-
ler uygulanacaktır. Taraf Devletler, bu tür bir belgeyi, ülkelerinde bulunan her hangi bir mülteciye 
verebilirler; kendi topraklarında bulunan ve yasal olarak ikamet ettikleri ülkeden bir seyahat belgesi 
almak imkanından mahrum olan mültecilere bu tür bir belge vermeye özellikle sıcak bakacaklardır.
2. Önceden yapılmış uluslararası antlaşmalar çerçevesinde, o antlaşmalara taraf olan Devletler 
tarafından mültecilere verilmiş seyahat belgeleri, Taraf Devletlerce tanınacaktır ve bu maddeye 
göre düzenlenmiş gibi muamele görecektir.

Madde 29
1. Taraf Devletler, mültecilere, her ne isimle olursa olsun, benzer koşullarda vatandaşlarına uygu-
ladıklarından veya uygulayabileceklerinden farklı ya da daha yüksek resim, harç ve vergi uygula-
mayacaklardır.
2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, kimlik kartları da dahil, yabancılara verilecek idari belgeler hakkın-
daki harçlara ait yasa ve yönetmelik hükümlerinin mültecilere uygulanmasına engel değildir.
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Madde 30
1. Her Taraf Devlet, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak, mültecilerin, topraklarına ge-
tirdikleri değerli varlıkları, yerleşmek üzere kabul edildikleri bir başka ülkeye nakletmelerine izin 
verecektir.
2. Her Taraf Devlet, yerleşmek üzere kabul edildikleri bir başka ülkeye yerleşmeleri için gerekli olan 
her hangi değerli varlığı nakletmek amacıyla mültecilerin yapacakları izin başvurusunu, sıcak bir 
biçimde inceleyecektir.

Madde 31
1. Taraf Devletler, hayatlarının veya özgürlüklerinin, madde 1’de gösterilen şekilde tehdit altında 
bulunduğu bir ülkeden doğruca gelerek izinsizce kendi topraklarına giren veya bu topraklarda bulu-
nan mültecilere, gecikmeden yetkili makamlara başvurarak yasadışı girişlerinin veya bulunuşlarının 
geçerli nedenlerini göstermeleri koşuluyla, yasadışı yollardan girişleri veya bulunuşlarından dolayı 
ceza vermeyeceklerdir.
2. Taraf Devletler, bu mültecilerin hareketlerine gerekli olanların dışında kısıtlama uygulamaya-
caklardır ve bu kısıtlamalar ancak, ülkedeki statüleri belirleninceye veya bir başka ülkeye kabulleri 
sağlanıncaya kadar uygulanacaktır. Taraf Devletler, bu mültecilerin diğer bir ülkeye kabullerini sağla-
mak için makul bir süre ve gerekli bütün kolaylıkları sağlarlar.

Madde 32
1. Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak bulunan bir mülteciyi, ulusal güvenlik veya kamu düzeni 
ile ilgili sebepler dışında sınır dışı edemeyeceklerdir.
2. Böyle bir mültecinin sınır dışı edilmesi, ancak ilgili yasal sürece göre alınmış bir karara uygun ola-
bilir. Zorunlu ulusal güvenlik nedenlerinin, aksine bir uygulamayı gerekli kıldığı haller dışında, mülte-
cinin, durumunu açıklaması için delil sunmasına, temyiz etmesine, bu amaçla yetkili bir makamın 
ya da, yetkili makamın özel olarak atayacağı bir kişinin veya kişilerin önünde temsil edilmesine izin 
verilecektir.
3. Taraf Devletler bu gibi bir mülteciye, diğer bir ülkeye yasal olarak kabulünü sağlayabilmesi için 
makul bir süre tanıyacaklardır. Taraf Devletler, bu süre içinde, gerekli gördükleri içişleriyle ilgili her 
hangi bir önlemi alma hakkını saklı tutarlar.

Madde 33
1. Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 
fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde 
olursa olsun geri göndermeyecek veya iade (“refouler”) etmeyecektir.
2. Bununla beraber, bulunduğu ülkenin güvenliği için tehlikeli sayılması yolunda ciddi sebepler bu-
lunan veya özellikle ciddi bir adi suçtan dolayı kesinleşmiş bir hükümle mahkum olduğu için söz 
konusu ülkenin halkı açısından bir tehlike oluşturmaya devam eden bir mülteci, işbu hükümden 
yararlanmayı talep edemez. 

Madde 34
Taraf Devletler, mültecileri özümlemeyi ve vatandaşlığa almayı her türlü imkan ölçüsünde kolay-
laştıracaklardır. Vatandaşlığa alma işlemlerini çabuklaştırmaya ve bu işlemlerin masraf ve resimler-
ini her türlü imkan ölçüsünde azaltmaya özel çaba göstereceklerdir.

VI. BÖLÜM
Uygulamaya Yönelik Geçici Hükümler

Madde 35
1. Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği veya onun görevini devralacak 
diğer her hangi bir Birleşmiş Milletler kuruluşu ile, görevini yerine getirirlerken işbirliği yapmayı ve 
özellikle onların işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına nezaret etme görevini kolaylaştırmayı 
taahhüt ederler.
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2. Taraf Devletler, Yüksek Komiserliği’nin veya onun görevini devralacak her hangi bir Birleşmiş Mil-
letler kuruluşunun, Birleşmiş Milletler’in yetkili organlarına rapor vermesini için, aşağıdaki konular 
hakkında isteyeceği bilgileri ve istatistikleri uygun bir şekilde vermeyi taahhüt ederler:
(a) Mültecilerin içinde bulundukları durum,
(b) Bu Sözleşme’nin uygulanması ve
(c) Mülteciler konusunda mevcut veya yürürlüğe girecek yasalar, yönetmelikler ve kararnameler.

Madde 36
Taraf Devletler, işbu Sözleşme’nin uygulanabilmesi amacıyla çıkarabilecekleri yasaları ve yönetme-
likleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne bildireceklerdir.

Madde 37
Bu Sözleşme’nin 28. Madde’sinin 2. fıkrası hükümlerine dokunmamak koşuluyla, işbu Sözleşme, 
taraflar arasında, 5 Temmuz 1922, 31 Mayıs 1924, 12 Mayıs 1926, 30 Haziran 1938 ve 30 Temmuz 
1935 tarihli Düzenlemeler ile, 28 Ekim 1933, 10 Şubat 1938 tarihli Sözleşmeler’in, 14 Eylül 1939 
tarihli Protokol’ün ve 15 Ekim 1946 tarihli Anlaşma’nın yerine geçer.

VII. BÖLÜM
Nihai Hükümler

Madde 38
Bu Sözleşme’nin Tarafları arasında, Sözleşme’nin tefsiri veya uygulanması hakkında ortaya çıkan ve 
diğer yollardan halledilmemiş olan uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın taraflarından birinin talebi üzerine 
Uluslararası Adalet Divanı’na sevk edilebilir.

Madde 39
1. Bu Sözleşme, Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzaya açılacaktır ve daha sonra Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri’nce tutulacaktır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi’nde 28 Temmuz’undan 31 
Ağustos 1951 tarihine kadar ve ardından, Birleşmiş Milletler Örgüt Merkezi’nde 17 Eylül 1951’den 
31 Aralık 1952 ye kadar tekrar imzaya açık bulundurulacaktır.
2. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye bütün Devletler ile mülteciler ve vatansızların 
hukuki durumu hakkındaki diplomatik konferansa davet edilen üye olmayan diğer her hangi bir dev-
letin veya Genel Kurul tarafından imzalamaya davet olunan her devletin imzasına açık tutulacaktır. 
Sözleşme onaylanacaktır ve onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne gönderilecektir.
3. İşbu maddenin 2. fıkrasında işaret edilen Devletler, 28 Temmuz 1951 tarihinden itibaren Sö-
zleşme’ye taraf olabileceklerdir. Taraf olmak, taraf olma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekret-
eri’nce kayıtlara geçirilmesiyle başlayacaktır.

Madde 40
1. Her hangi bir Devlet, imzaladığı, onayladığı veya taraf olduğu anda, işbu Sözleşme’nin, uluslar-
arası alanda sorumlu bulunduğu bütün topraklarda ya da bu toprakların herhangi bir bölümünde 
uygulanacağını ilan edebilir. Böyle bir ilan, Sözleşme’nin söz konusu Devlet için yürürlüğe girdiği 
tarihte geçerli olacaktır.
2. Bu tür bir bölge belirlemesi, söz konusu tarihten sonraki herhangi bir tarihte, Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri’ne yapılacak bir duyuru ile gerçekleştirilecektir ve duyurunun, Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri’ne ulaştırıldığının doksanıncı günden itibaren veya Sözleşme, bu Devlet için 
yürürlüğe daha ileri bir tarihte giriyorsa, o tarihte uygulamaya geçecektir.
3. Bu Sözleşme’nin imzalandığı, onaylandığı veya ona taraf olunduğu tarihte uygulanacak bölgelerin 
dışında tutulan topraklar açısından, ilgili her Devlet, bu toprakların da uygulama bölgesinin içine 
alınması için, bu bölgelerin yönetimlerinin, Anayasal nedenlerle öngörülen onaylarının alınması 
koşuluyla, gereken adımları atma imkanlarını araştıracaktır.
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Madde 41
Üniter olmayan veya Federal bir Devlet hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:
(a) Bu Sözleşme’nin, Federal bir yasama organının yasama yetkisi alanına giren maddeleriyle ilgili 
olarak, Federal Hükümet’in üstlendiği yükümlülükler, Federal olmayan devletlerinki ile aynı olacak-
tır.
(b) Bu Sözleşme’nin, Federasyonun anayasal sistemine göre, yasamayla ilgili adımlar atmak zorun-
luluğu bulunmayan eyaletlerin, Federasyonu oluşturan devletlerin veya kantonların yasama yet-
kileri alanına giren maddeleriyle ilgili olarak Federal Hükümet, bu tür maddeleri, mümkün olan en 
kısa zamanda, eyaletlerin, Federasyonu oluşturan devletlerin veya kantonların ilgili makamlarına 
olumlu bir yorumla beraber bildirecektir.
(c) Bu Sözleşme’ye Taraf Federal bir Devlet, bir başka Taraf Devlet’in, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri kanalıyla kendisine iletilecek talebi üzerine, Sözleşme’nin her hangi bir hükmü hakkında, 
Federasyon’da ve federasyonu oluşturan birimlerde geçerli yasal mevzuat ve uygulamaya ait, söz 
konusu hükmün, yasal veya diğer yollarla ne oranda geçerli olduğunu gösteren bir açıklama yap-
acaktır.

Madde 42
1. Her Devlet, imzalama, onaylama veya taraf olma sırasında, Sözleşme’nin 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 - 
46. (Dahil) maddeleri dışındaki maddeler hakkında çekince koyabilir.
2. Bu maddenin 1. fıkrası çerçevesinde çekince koyan her Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri’ne göndereceği bir duyuru ile söz konusu çekinceyi her zaman geri alabilir.

Madde 43
1. Bu Sözleşme, altıncı onay veya taraf olma belgesinin kayıt tarihini takip eden doksanıncı gün 
yürürlüğe girecektir.
2. Sözleşme, altıncı onay veya taraf olma belgesinin kayıt tarihinden sonra onaylayan veya taraf 
olan Devletlerden her biri hakkında, bu Devletin onay veya taraf olma belgesinin kayıt tarihini takip 
eden doksanıncı gün yürürlüğe girer.

Madde 44
1. Her Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne göndereceği bir duyuru ile Sözleşmeye 
taraf olmaya her zaman son verebilir.
2. Taraf olmanın sona erişi, ilgili Devlet hakkındaki duyurunun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
tarafından alındığı tarihinden bir sene sonra geçerli olur.
3. 40. madde çerçevesinde bir duyuru veya ilan yapmış olan her Devlet, bu tarihten sonraki her-
hangi bir tarihte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yapacağı bir başvuru ile, bu başvurunun 
Genel Sekreter’ce alınmasından bir yıl sonra, Sözleşme’nin söz konusu toprağa uygulanışının sona 
ereceğini ilan edebilir.

Madde 45
1. Her Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne göndereceği bir başvuru ile bu Sö-
zleşme’de değişiklik yapılmasını her zaman talep edebilir.
2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu talep hakkında, eğer varsa, alınacak tedbirler konusunda 
tavsiyede bulunacaktır.

Madde 46
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletlere ve 39. maddede 
bahsedilen üye olmayan devletlere:
(a) Birinci maddenin B kısmı uyarınca yapılan duyuru ve ilânları;
(b) 39. madde uyarınca yapılan imzalama, onaylama veya taraf olma işlemlerini;
(c) 40. madde uyarınca yapılan duyuruları ve ilânları;
(d) 42. madde uyarınca konan çekinceleri veya çekinceleri geri çekişleri;
(e) 43. madde uyarınca, bu Sözleşme’nin yürürlüğe gireceği tarihi;
(f) 44. madde uyarınca taraf olmaya son verişleri ve bununla ilgili duyuruları;
(g) 45. madde uyarınca yapılacak değişiklik taleplerini bildirecektir.
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YUKARIDAKI NOKTALARA SADIK KALAN aşağıda imzaları bulunanlar, usulüne uygun yetkili olarak, 
işbu Sözleşmeyi, Hükümetleri adına imzalamışlardır. Cenevre’de, Yirmi sekiz Temmuz Bin dokuz 
yüz elli bir tarihinde, Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede geçerli olmak suretiyle bir nü-
sha olarak düzenlenmiş olup Birleşmiş Milletler Örgütü Arşivinde bulundurulacaktır ve tasdikli 
kopyaları, Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletlere ve 39. maddede belirtilen üye olmayan Dev-
letlere yollanacaktır.
 
CETVEL
Paragraf 1
1. Bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen seyahat belgesi buraya ekli örneğe uygun olacaktır.
2. Bu belge, ikisinden biri İngilizce veya Fransızca olacak şekilde en az iki dilde düzenlenecektir.
Paragraf 2
Belgeyi veren ülkenin mevzuatı saklı kalmak koşuluyla, çocuklar, anne ve babadan birinin veya istis-
nai hallerde diğer bir reşit mültecinin seyahat belgesine kaydolunabilirler.
Paragraf 3
Belgenin verilmesi için alınacak harçlar, ulusal pasaportlara uygulanan en düşük harçlardan fazla 
olmayacaktır.
Paragraf 4
Özel veya istisnai durumlar dışında, belge, mümkün olduğu kadar çok sayıda ülke için geçerli olacak 
şekilde verilecektir.
Paragraf 5
Belgenin geçerlilik süresi, belgeyi veren makamın takdirine göre bir veya iki yıl olacaktır.
Paragraf 6
1. Belgenin yenilenmesi veya geçerlilik süresinin uzatılması, belge sahibi yasal ikametgahını diğer 
bir ülkeye nakletmediği sürece ve belgeyi veren makamın ülkesinde yasal olarak ikamet etmekte 
ise, onu veren makama aittir. Yeni bir belge verilmesi, aynı koşullar altında, eski belgeyi veren maka-
ma aittir.
2. Bu konuda kendilerine özel olarak yetkilendirilmiş diplomatik temsilciler veya konsolosluk maka-
mları, hükümetleri tarafından verilmiş olan seyahat belgelerinin süresini altı ayı geçmeyen bir süre 
için uzatma yetkisiyle donatılacaklardır.
3. Taraf Devletler, artık kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet etmeyen ama yasal ikametgahlarının 
bulunduğu ülkeden seyahat belgesi alamayan mültecilerin seyahat belgelerini yenileme veya geçer-
lilik sürelerini uzatma, ya da onlara yeni belge verme konularına sıcak bakacaklardır.
Paragraf 7
Taraf Devletler işbu Sözleşme’nin 28. maddesi hükümleri gereğince verilen belgeleri geçerli saya-
caklardır.
Paragraf 8
Bir mültecinin gitmek istediği ülkenin yetkili makamları, eğer kendisini o ülkeye kabul edeceklerse 
ve bunun için vizeye gereklilik varsa, mültecinin taşıdığı belgeye vize vereceklerdir.
Paragraf 9
1. Taraf Devletler, nihai olarak gidecekleri ülkenin vizesini almış olan mültecilere transit vizeleri 
vermeyi taahhüt ederler.
2. Bu tür vizelerin verilmesi, herhangi bir yabancıya vize verilmemesini haklı gösterebilecek sebep-
lerle reddedilebilir.
Paragraf 10
Çıkış, giriş veya transit vizelerine uygulanacak harçlar, yabancı pasaportlara verilen vizelere uygula-
nacak en düşük harçları geçmeyecektir.
Paragraf 11
Bir mültecinin kanuni ikametgahını değiştirip diğer bir Taraf Devletin ülkesinde yerleşmesi halinde, 
28. maddenin hüküm ve şartlarına göre yeni bir belge verilmesi artık işbu ülkenin yetkili makamına 
ait olur ve mültecinin bu makama başvurma hakkı bulunur.
Paragraf 12
Yeni bir belge veren makam, eski belgeyi geri alacaktır ve eğer eski belgede, geri alındıktan sonra 
iadesi isteniyorsa belgeyi veren ülkeye iade edecektir. Aksi takdirde yeni belgeyi veren makam, es-
kisini geri alacaktır ve iptal edecektir.
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Paragraf 13
1. Her Taraf Devlet, kendisi tarafından Sözleşmenin 28. maddesine göre düzenlenen bir seyahat 
belgesinin sahibinin, bu belgenin geçerlilik süresi içinde her zaman o ülkeye tekrar girmesine izin 
vereceğini taahhüt eder.
2. Yukarıdaki fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bir Taraf Devlet, belge sahibinin, ülkeden çıkan-
lara veya girenlere uygulanan muamelelere tabi olmasını talep edebilir.
3. İstisnai hallerde veya mülteciye belirli bir süreyle ikamet izni verilmişse, Taraf Devletlerin, belgeyi 
verirken, mültecinin kalabileceği süreyi, üç aydan az olmamak üzere, sınırlama hakkı saklıdır.
Paragraf 14
Yalnız 13. paragraf hükümleri saklı kalmak koşuluyla, işbu Cetvel hükümleri, Taraf Devletlerin ken-
di topraklarında geçerli olan, girişler, transit geçişler, geçici ikamet, yerleşme ve çıkışlarla ilgili, 
yürürlükteki yasaları ve yönetmelikleri hiç bir ihlal etmez.
Paragraf 15
Belgenin verilmesi veya belgeye konan kayıtlar, özellikle vatandaşlık açısından, belge sahibinin 
statüsünü belirlemez veya ihlal etmez.
Paragraf 16
Bir belgenin verilmesi, sahibine, hiçbir şekilde, veren ülkenin diplomatik temsilcileri veya konsolos-
luk makamlarının himayesini talep etmek hakkını sağlamaz ve bu temsilci veya makamlara da bir 
himaye hakkı vermez.

EK: SEYAHAT BELGESİ ÖRNEĞİ
Belge, küçük bir kitapçık şeklinde olacaktır (yaklaşık 15x10 santimetre).Kimyasal veya başka yollarla 
yapılacak silinme ve değişikliklerin kolaylıkla fark edileceği bir tarzda basılması ve “28 Temmuz 1951 
Sözleşmesi” kelimelerinin, düzenleyen ülkenin dilinde her sayfada tekrar edilerek basılması tavsiye 
olunur.
(Kitapçığın kapağı)
SEYAHAT BELGESİ
(28 Temmuz 1951 Sözleşmesi)
_____________________________________________________________

No. .............................
(1)
SEYAHAT BELGESI
(28 Temmuz 1951 Sözleşmesi)
Bu belge, yürürlük süresi uzatılmazsa .............................. tarihine kadar geçerlidir.
Soyadı...............................................................
Adı (ları)...............................................................
Refakatindeki çocuk (lar)...............................................................
1. Bu belge, hamiline, sırf ulusal pasaport yerine geçecek bir seyahat belgesi sağlamak amacıyla 
verilmiştir. Hamilinin vatandaşlık durumu hakkında hiçbir hüküm içermez ve vatandaşlığına tesir 
etmez.
2. Belge hamilinin .....................................’ye (belgeyi veren makamların mensup olduğu ülkenin adı 
yazılır) aşağıda daha sonrası için bir tarih yazılmamışsa ............................... tarihine kadar dönmes-
ine müsaade edilmiştir (belge hamilinin dönmesine müsaade olunan süre üç aydan az olmamalıdır.)
3. Belge hamili, ikametgahını bu belgenin verildiği ülkeden başka bir ülkeye naklettiği takdirde, 
yeniden seyahati arzu ederse, yeni bir belge almak için ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarına 
müracaat etmelidir. (Eski belgeyi, onu veren makama gönderilmek üzere, kendisine yeni belgeyi 
veren makama iade edecektir.)
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLERİN HUKUKI STATÜSÜNE İLİŞKİN
1967 PROTOKOLÜ

İşbu protokole Taraf Devletler,
Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme’nin 
(bundan böyle Sözleşme diye anılacaktır), sadece 1 Ocak 1951’den önce meydana gelmiş olaylar so-
nucunda mülteci olan şahısları kapsadığını dikkate alarak, Sözleşme’nin kabulünden bu yana, yeni 
mülteci ortamlarının ortaya çıktığını ve bu nedenle, söz konusu mültecilerin, Sözleşme’nin kapsamı-
na giremeye bileceğini dikkate alarak, Sözleşme’deki tanımın kapsamına giren bütün mültecilerin, 
Ocak 1951 tarih sınırlamasına bakılmaksızın eşit hukuki statüden yararlanmalarının arzu edilir old-
uğunu dikkate alarak,
Aşağıdaki konular üzerinde ANLAŞMIŞLARDIR:

Madde 1
1. İşbu Protokole Taraf Devletler, Sözleşme’nin 2 ila 34. maddelerini aşağıda tanımı yapılan mülte-
cilere uygulamayı taahhüt ederler.
2. İşbu Protokol bakımından, bu maddenin 3. fıkrasının uygulanması hali dışında, “mülteci” terimi, 
Sözleşme’nin 1. maddesinin A 2 kısmında mevcut “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar 
sonucunda ve ............” ve “söz konusu olaylar sonucunda” ifadeleri metinden çıkarılmış addedil-
erek, Sözleşme’nin 1. maddesinde yer alan tanıma giren her şâhıs anlamına gelecektir.
3. İşbu Protokol, Sözleşme’ye Taraf Devletlerce, Sözleşme’nin madde 1 B (1) (a) hükmüne göre 
yapılanı mevcut duyuruların, madde 1 B (2) çerçevesinde genişletilmedikçe, bu Protokol bakımın-
dan da geçerli olması koşuluyla,
Taraf Devletler, işbu Protokolü, hiçbir coğrafi sınırlama yapılmaksızın uygulayacaklardır. 

Madde 2
1. İşbu Protokol’e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi veya onun 
yerini alabilecek diğer herhangi bir Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluş ile, görevlerinin yerine ge-
tirilmesi sırasında işbirliğinde bulunmayı taahhüt ederler ve özellikle işbu Protokol hükümlerinin 
uygulanmasına nezaret etme görevini kolaylaştıracaklardır.
2. Yüksek Komiserlik Ofisi’nin veya onun yerini alabilecek diğer herhangi bir Birleşmiş Milletler’e 
bağlı kuruluşun, Birleşmiş Milletler’in yetkili organlarına rapor vermesini sağlamak için, işbu Pro-
tokol’e taraf
Devletler aşağıdaki konular hakkında talep edilecek bilgi ve istatistikleri uygun bir şekilde sağlamayı
taahhüt ederler:
(a) Mültecilerin durumu;
(b) İşbu Protokol’ün uygulanması;
(c) Mültecilerle ilgili mevcut veya sonradan yürürlüğe girebilecek
kanunlar, yönetmelikler ve kararnameler.

Madde 3
İşbu Protokol’e Taraf Devletler, bu Protokol’ün uygulanmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe koya-
cakları yasaları ve yönetmelikleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne bildireceklerdir.

Madde 4
İşbu Protokol’e Taraf Devletler arasında bu Protokol’ün yorumlanması veya uygulanması ile ilgili 
olan ve başka yollarla çözülemeyen herhangi bir uyuşmazlık, bu uyuşmazlığın taraflarından herhan-
gi birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı’na götürülecektir.

Madde 5
İşbu Protokol, Sözleşme’ye Taraf bütün Devletlerin ve herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi Dev-
letin veya herhangi bir ihtisas kuruluşu üyesinin veya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
katılmaya davet edilmiş olanların Taraf olmasana açık olacaktır. Taraf olma, taraf oluş belgesinin 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ulaştırılmasıyla yürürlüğe girecektir.
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Madde 6
Federal Devlet Hükmü Üniter olmayan veya Federal bir devlet için aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:
(a) İşbu Protokol’ün, 1. maddesinin 1. fıkrası gereğince uygulanacak olan ve federal yasama organının yasa-
ma yetkisine giren Sözleşme maddeleri konusunda, Federal Hükümetin yükümlülükleri, Federal Devlet ol-
mayan Taraf Devletlerin yükümlülükleri ile aynı olacaktır;
(b) İşbu Protokol’ün 1. maddesinin, 1. fıkrası çerçevesinde uygulanması gereken ve Federasyonun anayasal 
sistemine göre, Federasyonu oluşturan devletlerin, eyaletlerin veya kantonların yasama yetkisi içine giren 
Sözleşme maddeleriyle ilgili olarak, Federal Hükümet, bu tür maddeleri, mümkün olan en kısa zamanda, 
olumlu bir yorumla, federe devletlerin, eyaletlerin veya kantonların yetkili makamlarının dikkatine sunacak-
tır;
(c) İşbu Protokol’e Taraf Federal bir Devlet, herhangi bir başka Taraf Devletin, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri kanalıyla kendisine ileteceği talebi üzerine, Federasyon’un ve onu oluşturan birimlerin, bu Pro-
tokol’ün 1. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde uygulamaları gereken herhangi bir belli Sözleşme hükmünün 
yasama kararları veya diğer önlemlerle, ne oranda uygulandığına dair bilgi verecektir.

Madde 7
Çekinceler ve Duyurular
1. Taraf olma sırasında, her Devlet, işbu Protokol’ün 4. maddesi ve Sözleşme’nin 1, 3, 4, 16 (1) ve 33. maddel-
erinin dışında kalan hükümlerinin, işbu Protokol’ün 1. maddesi uyarınca uygulanması konusunda, Sözleşm-
eye taraf Devletin söz konusu madde çerçevesinde koyacağı çekincelerin, Sözleşme’nin kapsamına giren 
mültecilere uygulanmaması koşulu ile, çekinceler koyabilir.
2. Sözleşme’ye Taraf Devletlerce, Sözleşme’nin 42, maddesine uygun olarak duyurulan çekinceler, geri alın-
madıkları sürece, işbu Protokol uyarınca bu devletlerin üstlendikleri yükümlülükler için uygulanacaktır.
3. Bu maddenin 1. fırkasına uygun olarak çekince koyan bir Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 
hitaben göndereceği bir bildiri ile bu çekinceyi her zaman için geri çekebilir.
4. Taraf bir Devlet’in, Sözleşme’nin 40. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca yaptığı duyuruların, Protokol’e 
taraf olurken ilgili Taraf Devletçe Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne aksine bir bildiride bulunmadığı tak-
dirde, işbu Protokol bakımından da, yürürlükte olacağı kabul edilecektir. Sözleşme’nin 40. maddesinin 2. ve 
3. fıkraları ile 44. maddesinin 3. fıkrası hükümlerinin bire bir (mutatis mutandis) yürürlükte olacağı kabul 
edilecektir.

Madde 8
Yürürlüğe Girme
1. İşbu Protokol, altıncı taraf olma belgesinin ulaştığı gün yürürlüğe girecektir.
2. İşbu Protokole altıncı taraf olma belgesinin ulaştırılmasından sonra katılan her Devlet için Protokol, katıl-
ma belgesinin bu Devlet tarafından ulaştırıldığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 9
Taraf Olmaya Son Verme
1. Herhangi bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne göndereceği bir bildiri ile işbu Protokol’e 
Taraf olmaktan herhangi bir zamanda vazgeçebilir.
2. İlgili Taraf Devlet için, böyle bir vazgeçme, bu vazgeçiş bildirisinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
tarafından alındığı tarihinden bir yıl sonra geçerli olacaktır.

Madde 10
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Duyuruları
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, yukarıdaki V. maddede Adı bahsedilen Devletleri, işbu Protokol’ün 
yürürlüğe giriş tarihinden, taraf oluşlardan, konan çekincelerden, geri çekilen çekincelerden, taraf olmaktan 
vazgeçmelerden ve bunlarla ilgili duyurularla bildirilerden haberdar edecektir.

Madde 11
Birleşmiş Milletler Sekreterliği Arşivinde Saklanma
Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri aynı derecede geçerli bulunan işbu Sözleşme’nin, 
Genel Kurul Başkanı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından imzalanmış bir örneği, Birleşmiş 
Milletler Sekreterliği arşivlerine gönderilecektir. Genel Sekreter işbu Protokol’ün onaylanmış örneklerini 
Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletlere ve yukarıda V. maddede bahsi geçen diğer Devletlere gönderece-
ktir
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İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN 
AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’ni, 
Bu bildirinin, açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağla-
mayı hedef aldığını, 
Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik oluşturmak olduğunu ve insan 
hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından biri old-
uğunu göz önüne alarak, 
Dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve korunması öncelikle, bir yandan gerçekten 
demokratik bir siyasal rejime, diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortak-
laşa saygı esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin bağlılıklarını bir kez daha tekrarlayarak, 
Aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konu-
larında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer 
alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmaya kararlı olarak, 
aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:

I.BÖLÜM 
 Hak ve Özgürlükler

Madde 2 
Yaşam hakkı 
1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı 
hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten 
son verilemez. 
2. Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonucun-
da meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz: 
a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanması; 
b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını gerçekleştirme veya usulüne uygun olarak tu-
tulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme; 
c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması. 

Madde 3 
İşkence yasağı
Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

Madde 5 
Özgürlük ve güvenlik hakkı 
1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın 
öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz: 
a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun 
olarak tutulması; 
b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya 
yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yaka-
lanması veya tutulması; 
c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işleme-
sine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul ger-
ekçelerin varlığı halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması; 
d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması 
veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması; 
e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişilerin, akıl hasta-
larının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması; 
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f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest bir 
sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması. 
2. Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın en 
kısa sürede ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur. 
3. İşbu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkesin derhal 
bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin önüne çıkarılması 
zorunlu olup, bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma 
hakkına sahiptir. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına 
bağlanabilir. 
4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya 
uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest 
bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. 
5. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işleminin mağduru olan herkes tazminat 
hakkına sahiptir.

Madde 6 
Adil yargılanma hakkı 
1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendis-
ine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme 
hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni 
veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların özel hayatlarının 
gizliliği gerektirdiğinde veyahut, aleniyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel durumlar-
da ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm dava 
süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir. 
2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. 
3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir: 
a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve 
ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak; 
c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avu-
kat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli 
görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek; 
d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı 
koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek; 
e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından 
ücretsiz olarak yararlanmak.

Madde 8 
Özel ve aile hayatına saygı hakkı 
1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 
2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla 
öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, 
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.

Madde 13 
Etkili başvuru hakkı 
Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir 
hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde 
etkili bir yola başvurma hakkına sahiptir. 
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Madde 14 
Ayrımcılık yasağı 
Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya 
diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak 
üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.

II.BÖLÜM 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Madde 34 
Bireysel başvurular 
Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının Yüksek Sözleşmeci Taraflar’dan biri tarafından 
ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya 
kişi grupları Mahkeme’ye başvurabilir. Yüksek Sözleşmeci Taraflar bu hakkın etkin bir şekilde kul-
lanılmasını hiçbir surette engel olmamayı taahhüt ederler.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate 
alarak, bu İç Tüzüğü yapmıştır. 

Madde 39 
Geçici tedbirler
1. Daire veya gerektiği takdirde, Bölüm Başkanı veya bu maddenin 4. fıkrası uyarınca atanan 
nöbetçi bir yargıç, taraflardan birinin ya da ilgili herhangi bir kişinin talebi üzerine veya re’sen, 
tarafların yararı veya önlerindeki yargılamanın uygun şekilde yürütülmesi için alınması gerektiğini 
düşündükleri geçici tedbirleri taraflara bildirebilir.
 2. Uygun olduğu düşünülen durumlarda, belirli bir davada alınan tedbire ilişkin bildirim Bakanlar 
Komitesi’ne verilebilir. 
3. Daire, ya da gerektiği takdirde, Bölüm Başkanı veya bu maddenin 4. fıkrası uyarınca atanan 
nöbetçi bir yargıç, bildirdikleri geçici bir tedbirin uygulanmasıyla bağlantılı bir konu hakkında tara-
flardan bilgi talebinde bulunabilir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE 
VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

Madde 1 
1. Sözleşme amaçlarına göre, “İşkence” terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya 
üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi 
veya itiraf elde etmek için veya ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin 
veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki 
veya manevi ağır acı veya ızdırap veren bir fiil anlamına gelir. Bu yalnızca yasal müeyyidelerin uygu-
lanmasından doğan, tabiatında olan veya arızi olarak husule gelen acı ve ızdırabı içermez. 
2. Bu madde, konu hakkında daha geniş uygulama hükümleri ihtiva eden herhangi uluslararası bir 
belge veya milli mevzuata helal getirmez. 

Madde 2
 1. Sözleşmeye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını önlemek için etkili kanuni, 
idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır.
 2. Hiçbir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili siyasi istikrarsızlık veya herhangi 
başka bir olağanüstü hal, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez. 
3. Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklılığına gerekçe kabul edilemez. 

Madde 3 
1. Hiçbir Taraf Devlet bir şahsı, işkenceye tabi tutulacağı tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebep-
lerin bulunduğu kanaatini uyandıran başka devlete geri göndermeyecek, sınır dışı etmeyecek veya 
iade etmeyecektir. 
2. Bu gibi esaslı sebeplerin bulunup bulunmadığını tayin maksadıyla, yetkili merciler, söz konusu 
devlette mümkün olduğu kadar sistemli biçimde yaygın, açık seçik ve kütlevi insan hakları ihlalleri 
bulunup bulunmadığı dahil tüm ilgili hususları göz önünde tutacaktır.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN 
ULUSLARARASI SÖZLEŞME

GİRİŞ 
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,
Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edilmiş olan ilkelere uygun olarak, insanlık ailesinin tüm mensu-
plarının doğuştan sahip oldukları onurun ve eşit ve devredilmez haklarının tanınmasının, dünyada 
özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu göz önünde bulundurarak,
Bu hakların, kişinin doğuştan sahip olduğu onurundan kaynaklandığını kabul ederek,
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne uygun olarak, kişisel ve siyasal özgürlüğe ve korku ve yoksulluk-
tan kurtulma özgürlüğüne sahip özgür insan ülküsüne ancak herkesin kişisel ve siyasal haklarının 
yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından da yararlanabileceği koşulların yaratılması ile 
ulaşılabileceğini kabul ederek,
Birleşmiş Milletler Şartı’na göre Devletlerin insan hak ve özgürlüklerine bütün dünyada saygı göster-
ilmesini ve bunlara uygun davranılmasını teşvik etmek yükümlülüğünü göz önüne alarak,
Diğer bireylere ve bağlı olduğu topluluğa karşı görevleri olan bireyin, bu Sözleşme’de tanınan hak-
lara saygı gösterilmesi ve bunların geliştirilmesi için çaba gösterme sorumluluğu altında bulun-
duğunu dikkate alarak,
Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:

III.BÖLÜM
Madde 6
1. Her insanın doğuştan gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak yasalarla korunacaktır. Hiç kimsenin 
yaşamı keyfi olarak elinden alınamaz.
2. Ölüm cezasını kaldırmamış olan ülkelerde idam hükmü, ancak suçun işlendiği anda yürürlükte 
olan yasalara uygun olarak ve bu Sözleşme ile Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesi hükümlerine aykırı olmamak şartı ile, en ağır suçlar için verilebilir. Bu ceza ancak yetkili 
bir mahkeme tarafından verilmiş kesin bir karar üzerine uygulanabilir.
3. Yaşamdan yoksun bırakma eyleminin soykırım suçunu oluşturması durumunda, bu maddenin 
hiçbir hükmünün Sözleşme’ye Taraf Devletlerden hiçbirine Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Sözleşmesi hükümlerinden doğan herhangi bir yükümlülüğüne herhangi bir biçim-
de aykırılık olanağını vermeyeceği açıktır.
4. Ölüm cezasına çarptırılan herkesin, cezanın affedilmesini ya da daha hafif bir cezaya çevrilmesini 
istemeye hakkı vardır. Genel af, özel af ya da ölüm cezasının değiştirilmesi kararı her durumda ver-
ilebilir.
5. Ölüm cezası on sekiz yaşın altındaki kimseler tarafından işlenen suçlar için verilemez ve hamile 
kadınların idam cezaları yerine getirilemez.
6. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sözleşme’ye Taraf herhangi bir Devlet tarafından, idam cezasının 
kaldırılmasını geciktirmek ya da önlemek için kullanılamaz.
Madde 7
Hiç kimse işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele ya da cezalandır-
maya maruz bırakılamaz. Özellikle, hiç kimse kendi özgür rızası olmadan tıbbi ya da bilimsel deney-
lere tabi tutulamaz.

Madde 9
1. Herkesin kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz veya tutukla-
namaz. Hiç kimse kanunun tayin ettiği sebeplere ve usule uygun olmaksızın özgürlüğünden yoksun 
bırakılamaz.
2. Tutuklanan herkese, tutuklandığı anda, tutuklanma nedenleri ve hakkında ileri sürülen iddialar 
derhal bildirilecektir.
3. Bir suç işlediği iddiasıyla yakalanan ya da tutuklanan herkes, derhal bir yargıcın ya da yasalarla 
yargı erkini kullanmaya yetkili kılınmış bir başka resmi görevlinin önüne çıkarılacak ve uygun bir 
süre içinde yargılanma ya da salıverilme hakkına sahip olacaktır. Yargılanmayı bekleyen kişilerin 
gözaltında tutulmaları genel kural olmayacaktır; ancak, salıverme, sanığın duruşmalarda, adli taki-
batın diğer safhalarında ve gerekli hallerde hükmün infazında hazır bulunması için güvencelere 
bağlanabilir.
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4. Yakalanma ya da tutuklanma yoluyla özgürlüğünden yoksun bırakılan herkesin, mahkemenin 
gecikmeksizin tutuklamanın yasallığı konusunda karar vermesini ve yakalamanın yasal olmaması 
halinde, salıverilmesini kararlaştırması için mahkemeye başvurma hakkı vardır.
5. Yasal olmayan bir yakalama ya da tutuklama işleminden mağdur olan herkesin, icrası kabil zorun-
lu tazminat hakkı olacaktır.

Madde 10
1. Özgürlüklerinden yoksun bırakılan herkese insanca ve kişinin doğuştan sahip olduğu onura saygı 
gösterilerek davranılır.
2.(a) Sanık durumunda olan kişiler, istisnai durumlar dışında, hüküm giymiş kişilerden ayrı tutula-
caklar ve hüküm giymemiş kişilerin statüsüne uygun ayrı işlem göreceklerdir.
(b) Küçük sanıklar, yetişkin olanlardan ayrı tutulacaklar ve durumlarının karara bağlanması için 
mümkün olan en kısa sürede mahkeme önüne çıkartılacaklardır.
3. Cezaevi sistemi, asıl amacı mahkumların ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması olan bir sistem 
olarak ele alınacaktır. Küçük suçlular yetişkinlerden ayrı tutulacak ve kendilerine yaşlarına ve yasal 
statülerine uygun biçimde davranılacaktır.

Madde 12
1. Yasal olarak bir Devletin ülkesinde bulunan herkes, o ülke içinde özgürce hareket etme hakkına 
ve ikametgahını seçme özgürlüğüne sahiptir.
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terk etmekte özgürdür.
3. Yukarıda sözü edilen haklara, ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığını ya da genel ahlakı 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak üzere yasalarla konmuş ve bu Sözleşme’de tanınan 
diğer haklarla uyumlu olanlar dışında herhangi bir sınırlama konulamaz.
4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

Madde 13
Bu Sözleşme’ye Taraf Devletlerden birinin ülkesinde yasal olarak bulunan bir yabancı, bu ülkeden 
ancak yasalara uygun olarak verilmiş bir karar uyarınca sınır dışı edilebilir ve ulusal güvenlik bakımın-
dan zorunlu nedenler aksini gerektirmedikçe, sınır dışı edilmesine karşı nedenler ileri sürmesine 
ve durumunun yetkili makamlar ya da yetkili makamlarca özel olarak atanmış kişi ya da kişilerce 
yeniden gözden geçirilmesine ve bu amaçla yetkili merciler önünde temsil edilmesine izin verilece-
ktir.

Madde 14
1. Herkes mahkemeler ve yargı organları önünde eşittir. Herkes, bir suçla itham edildiğinde ya da 
bir hukuk davasında hak ve yükümlülükleri hakkında karar verilirken, yasalar uyarınca kurulmuş 
yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil ve kamuya açık bir duruşma hakkına sahip-
tir. Demokratik bir toplumda ahlak, kamu düzeni ya da ulusal güvenlik gerekçeleriyle ya da tara-
fların özel hayatları bunu gerektirdiğinde, ya da özel durumlarda, mahkeme, açıklığın adalete zarar 
vereceği düşüncesine vardığı takdirde, mahkemenin gerekli gördüğü ölçüde, basın ve dinleyiciler 
duruşmaların tümü ya da bir kısmının dışında tutulabilirler. Ancak, küçüklerin çıkarları aksini ger-
ektirmedikçe, ya da duruşmalar çocukların vesayetine ilişkin evlilikle ilgili uyuşmazlıklar hakkında 
olmadıkça, ceza ya da hukuk davalarında verilecek herhangi bir kararın aleni olması zorunludur.
2. Bir suçla itham edilen herkes, yasalara göre suçlu olduğu kesinleşene dek masum kabul edilmek 
hakkına sahiptir.
3. Herkes, itham edildiği suçla ilgili olarak, tam bir eşitlik içinde, aşağıdaki asgari garantilere sahip 
olacaktır:
(a) Kendisine, en kısa zamanda ve anlayacağı bir dilde, aleyhindeki iddianın niteliği ve nedenleri 
hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi;
(b) Savunmasını hazırlayabilmek ve kendi seçtiği avukatla temas edebilmek için yeterli zaman ve 
kolaylıkların tanınması;
(c) Gereksiz bir gecikme olmadan yargılanması;
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(d) Yargılanmada hazır bulunması ve kendisini ya doğrudan ya da kendi seçtiği avukat yardımı ile 
savunması; avukatı yoksa, bu hakkının var olduğunun kendisine bildirilmesi; adaletin gerektirdiği 
her durumda kendisine bir avukat tayin edilmesi ve böyle durumlarda ödeme yapma olanağı yoksa 
bu yardımın parasız olarak sağlanması;
(e) Aleyhindeki tanıklara soru sorabilmesi ya da soru sordurabilmesi, lehindeki tanıkların da aley-
hindeki tanıklarla aynı şekilde sorgulanabilmelerinin sağlanması;
(f) Mahkemede kullanılan dili anlamıyor veya konuşamıyorsa bir tercümanın parasız yardımının 
sağlanması;
(g) Kendi aleyhinde tanıklıkta bulunmaya ya da suç itirafına zorlanmaması.
4. Küçükler için yargılama bu kişilerin yaşları ve topluma yeniden kazandırılmaları düşüncesi göz 
önüne alınarak yürütülecektir.
5. Bir suçtan hüküm giyen herkes, mahkumiyet ve cezanın yasalara uygun olarak daha yüksek bir 
yargı organınca yeniden incelenmesi hakkına sahip olacaktır.
6. Kesin bir kararla bir suçtan dolayı mahkum olan ve daha sonra hakkındaki hüküm, adaletin yan-
lış tecelli ettiğini kat’i şekilde ortaya koyan yeni veya yeni ortaya çıkan bir maddi delil dolayısıyla 
bozulan veya bu sebeple affa uğrayan bir kişi, evvelce bilinmeyen maddi delilin zamanında ortaya 
çıkmamasında kısmen ya da tamamen kendi kusuru bulunduğu ispat edilmediği takdirde, böyle bir 
hükmün sonucunda ceza çekmesinin karşılığı olarak yasalara uygun şekilde tazminata hak kazanır.
7. Hiç kimse, bir ülkenin yasalarına ve ceza usulüne göre daha önce kesin olarak mahkum olmuş ya 
da beraat etmişse, aynı fiil için yeniden yargılanamaz ve cezalandırılamaz.

Madde 17
1. Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleşmesine keyfi ya da yasadışı olarak müda-
hale edilemez; hiç kimsenin şeref ve itibarına yasal olmayan tecavüzlerde bulunulamaz.
2. Herkesin, bu gibi müdahalelere ya da tecavüzlere karşı yasalarca korunma hakkı vardır.

Madde 24
1. Her çocuk, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet ya da doğum 
bakımından hiçbir ayrım gözetilmeksizin, reşit olmayan kişi statüsünün gerektirdiği koruma ted-
birlerinin ailesi, toplumu ya da devleti tarafından alınması hakkına sahiptir.
2. Her çocuk, doğumundan hemen sonra nüfus kütüğüne kaydedilecek ve bir isme sahip olacaktır.
3. Her çocuğun bir vatandaşlık kazanma hakkı vardır.

Madde 26
Herkes yasalar önünde eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede korunur. Bu 
bakımdan, yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, 
ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi, her bağlamda ayrımcılığa 
karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir.



34

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 
6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Resmi 
Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve 
yorumlanması ve bu Beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” 
kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanmıştır.

Madde 13
1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden 
dönmek hakkına sahiptir.

Madde 14
1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı 
eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

Madde 15
1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.
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SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK “KARA, DENİZ VE 
HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL”

GİRİŞ
Bu Protokole Taraf Devletler,
İnsan ticaretini, özellikle kadın ve çocuk ticaretini önlemek ve bununla mücadele etmek için atılacak 
etkin adımların kaynak, transit ve hedef ülkelerde insan tacirlerinin cezalandırılması ve bu ticare-
tin mağdurlarının uluslararası düzeyde tanınmış insan haklarının korunması dahil, önlemler içeren 
kapsamlı bir uluslararası yaklaşım gerektirdiğini beyan ederek,
İnsanların, özellikle kadınların ve çocukların istismarıyla mücadele etmek için kuralları ve uygula-
nabilir önlemleri içeren çeşitli uluslararası belgelerin bulunmasına rağmen, insan ticaretini tüm 
yönleriyle ele alan evrensel bir düzenlemenin mevcut olmadığı gerçeğini gözönünde tutarak,
Bu tür bir düzenlemenin olmaması halinde, insan ticaretine karşı savunmasız durumdaki kişilerin 
yeterli derecede korunmayacaklarından endişe duyarak,
Sınıraşan örgütlü suçlara karşı kapsamlı bir uluslararası sözleşmenin ayrıntılı bir şekilde hazırlanması 
ve diğerlerinin yanı sıra, kadın ve çocuk ticaretini ele alan uluslararası bir belgenin ayrıntılı olarak 
hazırlanışını görüşmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun açık katılımlı hükümetlerarası 
bir ad-hoc komite kurulmasına karar verdiği, 9 Aralık 1998 tarih ve 53/111 sayılı Genel Kurul kararını 
hatırlayarak,
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine, insan ticaretinin, özellikle kadın ve 
çocuk ticaretinin önlenmesi, durdurulması ve cezalandırılması için uluslararası bir belgenin eklen-
mesinin bu suçu önlemede ve bu suçla mücadelede faydalı olacağına kanaat getirerek,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Madde 3
Tanımlar
Bu Protokol’un amaçları bakımından:
(a) “İnsan ticareti”, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorla-
ma, 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, devredilme-
si, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının 
fuhuşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet 
ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içerecektir.
(b) İnsan ticaretinin (a) bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde, 
mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir.
(c) Bu maddenin (a) bendinde öngörülen yöntemlerden herhangi birini içermese bile, çocuğun istis-
mar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması 
“insan ticareti” olarak kabul edilecektir.
(d) Onsekiz yaşının altındaki herkes “çocuk” kabul edilecektir.

Madde 4
Kapsam
Bu Protokol, metinde başka türlü belirtilmedikçe, mahiyetleri itibariyle sınır aşan nitelikte oldukları 
ve suça örgütlü bir suç grubu karıştığı takdirde, bu Protokol’un 5. maddesinde belirtilen suçların 
önlenmesi, soruşturulması ve kovuşturulmasında ve suç mağdurlarının korunmasında uygulanır.

Madde 5
Suç haline getirme
1. Her Taraf Devlet bu Protokol’un 3. maddesinde belirtilen eylemlerin kasten gerçekleştirilmesi 
halinde cezalandırılmalarını teminen gerekli yasal ve diğer önlemleri alacaktır.
2. Her Taraf Devlet, aşağıdaki eylemlerin de suç sayılmaları için gerekli yasal ve diğer önlemleri 
alacaktır:
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(a) Kendi hukuk sisteminin temel kavramlarına bağlı kalmak kaydıyla, bu maddenin 1. fıkrası uyarın-
ca ihdas edilen bir suçun işlenmesine teşebbüs edilmesi,
(b) Bu maddenin 1. Fıkrası uyarınca tesis edilen bir suça, suç ortağı olarak iştirak edilmesi,
(c) Bu maddenin 1. Fıkrası uyarınca ihdas edilen bir suçu işlemek için başkalarının örgütlenmesi 
veya suça teşvik edilmesi.

Madde 6
İnsan ticareti mağdurlarına yönelik yardım ve koruma
1. Uygun hallerde ve kendi iç hukukunun elverdiği ölçüde, her Taraf Devlet, diğer önlemlerin yanı 
sıra, insan ticaretine ilişkin yargılama işlemlerini gizli yürüterek insan ticareti mağdurlarının özel 
hayatlarını ve kimliklerini koruyacaktır.
2. Her Taraf Devlet, uygun hallerde, kendi iç hukukî veya idarî sisteminin insan ticareti mağdurları 
lehine aşağıdaki olanakları içermesini sağlayacaktır:
a) İlgili yargısal ve idarî işlemler hakkında bilgi,
b) Ceza yargılamasının uygun aşamalarında mağdurun görüş ve endişelerinin, sanıkların savunma 
haklarına engel olmayacak şekilde ileri sürülebilmesine ve bunların göz önüne alınmasına yardım.
3. Her Taraf Devlet, uygun durumlarda, sivil toplum örgütleriyle, diğer ilgili kuruluşlarla ve sivil 
toplumun diğer unsurlarıyla işbirliği içinde özellikle aşağıdaki hususlara ilişkin hükümler dahil, in-
san ticareti mağdurlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyileşmelerini sağlamak için önlemler 
alınıp uygulanmasını değerlendirecektir.
(a) Uygun barınma olanağı,
(b) İnsan ticareti mağdurlarının anlayabilecekleri bir dilde özellikle yasal haklarına ilişkin danışman-
lık hizmeti ve bilgi verilmesi,
(c) Tıbbî, psikolojik ve maddî yardım,
(d) Çalışma, öğrenim ve eğitim olanakları.
4. Her Taraf Devlet, bu madde hükümlerini uygularken, insan ticareti mağdurlarının yaşını, cinsiyeti-
ni ve uygun barınma, eğitim ve bakım dahil, özel ihtiyaçlarını ve özellikle çocukların özel ihtiyaçlarını 
dikkate alacaktır.
5. Her Taraf Devlet, kendi ülkesi içinde bulunduğu sürece, insan ticareti mağdurlarının fiziksel 
güvenliğini sağlamak için çaba gösterecektir.
6. Her Taraf Devlet, kendi iç hukuk sisteminin insan ticareti mağdurlarına gördükleri zararlar için 
tazminat alma olanağını veren önlemleri içermesini temin edecektir. 

II. BÖLÜM
Deniz yoluyla göçmen kaçakçılığı

Madde 7
İşbirliği
Taraf Devletler, uluslararası deniz hukukuna göre, deniz yoluyla göçmen kaçakçılığını önlemek ve 
durdurmak için, mümkün olan en geniş ölçüde işbirliği yapacaklardır.

Madde 8
Deniz yoluyla göçmen kaçakçılığına karşı önlemler
1. Bir Taraf Devlet, kendi bayrağını taşıyan veya kendisinde kayıtlı olduğunu öne süren tabiiyetsiz 
veya yabancı bir bayrak taşıyan veya herhangi bir bayrak taşımayıp da gerçekte o Taraf Devletin 
tabiiyetinde olan bir geminin deniz yoluyla göçmen kaçakçılığına karıştığından şüphelenmek için 
makul nedenler varsa, geminin bu amaçla kullanılmasını durdurmak için diğer Taraf Devletlerden 
yardım talep edebilir. Talepte bulunulan Taraf Devletler, imkanları ölçüsünde her türlü yardımda 
bulunacaklardır.
2. Bir Taraf Devlet, uluslararası hukuk uyarınca seyrüsefer özgürlüğünü kullanan, başka bir Taraf 
Devletin bayrağını taşıyan veya başka bir Taraf Devlette kayıtlı olduğuna dair işaretler taşıyan bir 
geminin, deniz yoluyla göçmen kaçakçılığına karıştığından şüphelenmek için makul nedenleri var-
sa, Bayrak Devleti’ne bu durumu bildirebilir, Bayrak Devleti’nden geminin kaydının teyidini isteye-
bilir ve teyidi halinde, Bayrak Devleti’nden o gemiye ilişkin gerekli önlemleri almak için yetki talep 
edebilir. Bayrak Devleti, talepte bulunan devleti, aşağıdaki veya diğer hususlarda yetkilendirebilir:
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a) Gemiye çıkmak,
(b) Gemiyi aramak ve,
(c) Eğer, geminin deniz yoluyla göçmen kaçakçılığında kullanıldığına dair kanıt bulunursa, Bayrak 
Devleti’nce verilen yetki dahilinde, gemiye ve gemideki kişilere ve yüke ilişkin önlemler almak.
3. Bu maddenin 2. fıkrasına göre herhangi bir önlem almış bir Taraf Devlet, bu önlemin sonuçları 
hakkında ilgili Bayrak Devleti’ne derhal bilgi verecektir.
4. Bir Taraf Devlet, kendisinde kayıtlı olduğunu öne süren veya kendi bayrağını taşıyan bir geminin 
buna hakkı olup olmadığını belirlemek için başka bir Taraf Devletten gelen bir talebi ve bu mad-
denin 2. fıkrasına uygun olarak yapılmış bir yetki talebini vakit geçirmeksizin yanıtlayacaktır.
5. Bayrak Devleti, bu Protokol’un 7. maddesine uygun olarak, yetkisini, alınacak etkin önlemlerin 
kapsamına ilişkin koşullar da dahil olmak üzere, kendisi ve talepte bulunan Devlet arasında karar-
laştırılacak koşullara tabi kılabilir. Bir Taraf Devlet, Bayrak Devleti’nin açık yetkisi olmadan, kişilerin 
hayatlarına yönelik yakın tehlikeyi ortadan kaldırmak için gerekenler veya ilgili ikili veya çok taraflı 
anlaşmalardan kaynaklananlar dışında, ek önlemler almayacaktır.
6. Her Taraf Devlet, yardım taleplerini, gemi sicilinin veya geminin kendi bayrağını taşıma hakkının 
teyidi için yapılan talepleri ve uygun önlemlerin alınmasına ilişkin yetki taleplerini almak ve yanıtla-
mak üzere, bir veya gerektiği takdirde birden çok makam tayin edecektir. Belirlenecek bu makam 
veya makamlar, Genel Sekreter aracılığıyla, belirlenmelerinden itibaren 1 ay içinde diğer tüm Taraf 
Devletlere bildirilecektir.
7. Bir Taraf Devlet, geminin deniz yoluyla göçmen kaçakçılığında kullanıldığından ve tabiiyetsiz old-
uğundan veya tabiiyetsiz bir gemiye benzetilmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul nedenleri 
varsa, gemiye çıkabilir ve gemiyi arayabilir. Eğer bu şüpheyi doğrulayan bir kanıt bulunursa, o Taraf 
Devlet, ilgili iç ve uluslararası hukuk uyarınca uygun önlemleri alacaktır.

Madde 9
Koruyucu hükümler
1. Bir Taraf Devlet, bu Protokol’un 8. maddesi uyarınca, bir gemiye karşı önlemler aldığında, aşağı-
dakileri yerine getirecektir:
(a) Gemideki kişilerin güvenliklerini ve onlara insancıl muamele yapılmasını sağlayacaktır,
(b) Geminin veya yükünün emniyetini tehlikeye atmamak gereğini gözetecektir,
(c) Bayrak Devleti’nin veya ilgili başka bir devletin ticari veya yasal çıkarlarına halel getirmemek 
gereğini gözetecektir,
(d) Gemiye ilişkin alınan herhangi bir önlemin çevreye zarar vermemesini mümkün olan yollarla 
sağlayacaktır.
2. Bu Protokol’un 8. maddesine dayanılarak alınan önlemlerin yersiz olduğu anlaşıldığı takdirde, 
geminin, alınan önlemlere kendi davranışıyla yol açmamış olması şartıyla, uğradığı her türlü kayıp 
veya zarar tazmin edilecektir.
3. Bu bölüm uyarınca alınan, benimsenen veya uygulanan herhangi bir önlem, aşağıdaki hususları 
engellememek veya etkilememek gereğini gözetecektir:
(a) Uluslararası deniz hukuku uyarınca, kıyı Devletleri’nin hakları, yükümlülükleri ve yargılama yet-
kisini kullanmaları veya,
(b) Bayrak Devleti’nin yargılama yetkisini kullanma hakkı ve gemiye ilişkin idari, teknik ve sosyal 
konulardaki yetkisi.
4. Bu bölüm uyarınca denizde alınan her türlü önlem, sadece, savaş gemileri veya askeri uçak-
lar tarafından veya devlet hizmetinde olduklarını ve bu amaçla yetkilendirilmiş olduklarını açıkça 
gösteren, teşhis edilebilir işaretler taşıyan diğer gemi ve uçaklar tarafından icra edilecektir.

Madde 18
Kaçak göçmenlerin geri dönüşü
1. Her Taraf Devlet, bu Protokol’un 6. Maddesinde belirtilen eylemlere konu olmuş ve kendi vatan-
daşı olan veya geri dönüş zamanında kendi ülkesinde daimi ikamet hakkı bulunan bir kişinin geri 
dönüşünü, sebepsiz veya makul olmayan bir gecikmeye yol açmadan kolaylaştırma ve kabul etme 
hususunda mutabıktır.
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2. Her Taraf Devlet, bu Protokol’un 6. maddesinde belirtilen eylemlere konu olmuş ve kendi iç 
hukuku uyarınca giriş yapılan Devlete giriş zamanında kendi ülkesinde daimi ikamet hakkı olan bir 
kişinin geri dönüşünü kolaylaştırma ve kabul etme olasılığını değerlendirecektir.
3. Giriş yapılan Taraf Devletin talebi üzerine, talepte bulunulan bir Taraf Devlet, bu Protokol’un 6. 
Maddesinde belirtilen eylemlere konu olmuş bir kişinin kendi vatandaşlığını taşıyıp taşımadığını 
veya kendi ülkesinde daimi ikamet hakkı olup olmadığını, sebepsiz veya makul olmayan bir gecikm-
eye yol açmadan doğrulayacaktır.
4. Bu Protokol’un 6. maddesinde belirtilen eylemlere konu olmuş ve gerekli belgeleri bulunmayan 
bir kişinin geri dönüşünü kolaylaştırmak için, anılan kişinin vatandaşlığını taşıdığı veya daimi ikamet 
hakkına sahip olduğu Taraf Devlet, giriş yapılan Taraf Devletin talebi üzerine, o kişinin kendi ülkesine 
seyahat etmesini veya yeniden giriş yapmasını sağlamak için gerekli olabilecek seyahat belgelerini 
düzenlemeyi veya izni vermeyi kabul edecektir.
5. Bu Protokol’un 6. maddesinde belirtilen eylemlere konu olmuş bir kişinin geri dönüşü ile ilgisi 
olan her Taraf Devlet, geri dönüşü, düzenli bir biçimde ve kişinin güvenliğini ve haysiyetini göz 
önüne alarak gerçekleştirmek için uygun olan bütün önlemleri alacaktır.
6. Taraf Devletler, bu maddenin uygulanmasında ilgili uluslararası örgütlerle işbirliği yapabilirler.
7. Bu madde, bu Protokol’un 6. maddesinde öngörülen eylemlere konu olmuş kişilere giriş yapılan 
Taraf Devletin iç hukukunca sağlanan herhangi bir hakkı ortadan kaldırmaz. 
8. Bu madde, bu Protokol’un 6. maddesinde belirtilen eylemlere konu olmuş kişilerin geri dönüşler-
ini tamamen veya kısmen düzenleyen başka herhangi bir ikili veya çok taraflı antlaşmayı veya ilgili 
herhangi bir uygulama anlaşmasını veya düzenlemeyi veya bunlar kapsamında üstlenilen yüküm-
lülükleri etkilemeyecektir.

IV. BÖLÜM
Nihai hükümler

Madde 19
Saklı tutulan hükümler
1. Bu Protokol’deki hiçbir hüküm, Devletlerin ve bireylerin, uluslararası insancıl hukuk ve uluslar-
arası insan hakları hukuku ve özellikle, uygulandığı durumlarda, 1951 tarihli Sözleşme ve 1967 
tarihli Mültecilerin Statüsü’ne ilişkin Protokol’un ilgili hükümlerinde yer alan, kaçtığı ülkeye iade 
edilmeme ilkesi dahil, uluslararası hukuk kapsamındaki diğer haklarını, yükümlülüklerini ve sorum-
luluklarını etkilemeyecektir.
2. Bu Protokol’de öngörülen önlemler, kişilere bu Protokol’un 6. maddesinde belirtilen eylemlere 
hedef oldukları gerekçesiyle, ayrım yapmayacak bir biçimde yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu 
önlemlerin yorumu ve uygulanışı uluslararası düzeyde kabul görmüş ayrımcılık yapmama ilkesine 
uygun olacaktır.
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SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK “İNSAN Tİ-
CARETİNİN, ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE 

CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL”

GİRİŞ
Bu Protokole Taraf Devletler,
İnsan ticaretini, özellikle kadın ve çocuk ticaretini önlemek ve bununla mücadele etmek için atılacak 
etkin adımların kaynak, transit ve hedef ülkelerde insan tacirlerinin cezalandırılması ve bu ticare-
tin mağdurlarının uluslararası düzeyde tanınmış insan haklarının korunması dahil, önlemler içeren 
kapsamlı bir uluslararası yaklaşım gerektirdiğini beyan ederek,
İnsanların, özellikle kadınların ve çocukların istismarıyla mücadele etmek için kuralları ve uygula-
nabilir önlemleri içeren çeşitli uluslararası belgelerin bulunmasına rağmen, insan ticaretini tüm 
yönleriyle ele alan evrensel bir düzenlemenin mevcut olmadığı gerçeğini göz önünde tutarak,
Bu tür bir düzenlemenin olmaması halinde, insan ticaretine karşı savunmasız durumdaki kişilerin 
yeterli derecede korunmayacaklarından endişe duyarak,
Sınıraşan örgütlü suçlara karşı kapsamlı bir uluslararası sözleşmenin ayrıntılı bir şekilde hazırlanması 
ve diğerlerinin yanı sıra, kadın ve çocuk ticaretini ele alan uluslararası bir belgenin ayrıntılı olarak 
hazırlanışını görüşmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun açık katılımlı hükümetlerarası 
bir ad-hoc komite kurulmasına karar verdiği, 9 Aralık 1998 tarih ve 53/111 sayılı Genel Kurul kararını 
hatırlayarak,
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine, insan ticaretinin, özellikle kadın ve 
çocuk ticaretinin önlenmesi, durdurulması ve cezalandırılması için uluslararası bir belgenin eklen-
mesinin bu suçu önlemede ve bu suçla mücadelede faydalı olacağına kanaat getirerek,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Madde 3
Tanımlar
Bu Protokol’un amaçları bakımından:
(a) “İnsan ticareti”, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorla-
ma, 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, devredilme-
si, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının 
fuhuşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet 
ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içerecektir.
(b) İnsan ticaretinin (a) bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde, 
mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir.
(c) Bu maddenin (a) bendinde öngörülen yöntemlerden herhangi birini içermese bile, çocuğun istis-
mar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması 
“insan ticareti” olarak kabul edilecektir.
(d) On sekiz yaşının altındaki herkes “çocuk” kabul edilecektir.

Madde 4
Kapsam
Bu Protokol, metinde başka türlü belirtilmedikçe, mahiyetleri itibariyle sınır aşan nitelikte oldukları 
ve suça örgütlü bir suç grubu karıştığı takdirde, bu Protokol’un 5. maddesinde belirtilen suçların 
önlenmesi, soruşturulması ve kovuşturulmasında ve suç mağdurlarının korunmasında uygulanır.

Madde 5
Suç haline getirme
1. Her Taraf Devlet bu Protokol’un 3. maddesinde belirtilen eylemlerin kasten gerçekleştirilmesi 
halinde cezalandırılmalarını teminen gerekli yasal ve diğer önlemleri alacaktır.
2. Her Taraf Devlet, aşağıdaki eylemlerin de suç sayılmaları için gerekli yasal ve diğer önlemleri 
alacaktır:
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a) Kendi hukuk sisteminin temel kavramlarına bağlı kalmak kaydıyla, bu maddenin 1. fıkrası uyarın-
ca ihdas edilen bir suçun işlenmesine teşebbüs edilmesi,
(b) Bu maddenin 1. Fıkrası uyarınca tesis edilen bir suça, suç ortağı olarak iştirak edilmesi,
(c) Bu maddenin 1. Fıkrası uyarınca ihdas edilen bir suçu işlemek için başkalarının örgütlenmesi 
veya suça teşvik edilmesi.

II. BÖLÜM
 İnsan ticareti mağdurlarının korunması

Madde 6
İnsan ticareti mağdurlarına yönelik yardım ve koruma
1. Uygun hallerde ve kendi iç hukukunun elverdiği ölçüde, her Taraf Devlet, diğer önlemlerin yanı 
sıra, insan ticaretine ilişkin yargılama işlemlerini gizli yürüterek insan ticareti mağdurlarının özel 
hayatlarını ve kimliklerini koruyacaktır.
2. Her Taraf Devlet, uygun hallerde, kendi iç hukukî veya idarî sisteminin insan ticareti mağdurları 
lehine aşağıdaki olanakları içermesini sağlayacaktır:
(a) İlgili yargısal ve idarî işlemler hakkında bilgi,
(b) Ceza yargılamasının uygun aşamalarında mağdurun görüş ve endişelerinin, sanıkların savunma 
haklarına engel olmayacak şekilde ileri sürülebilmesine ve bunların göz önüne alınmasına yardım.
3. Her Taraf Devlet, uygun durumlarda, sivil toplum örgütleriyle, diğer ilgili kuruluşlarla ve sivil 
toplumun diğer unsurlarıyla işbirliği içinde özellikle aşağıdaki hususlara ilişkin hükümler dahil, in-
san ticareti mağdurlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyileşmelerini sağlamak için önlemler 
alınıp uygulanmasını değerlendirecektir.
(a) Uygun barınma olanağı,
(b) İnsan ticareti mağdurlarının anlayabilecekleri bir dilde özellikle yasal haklarına ilişkin danışman-
lık hizmeti ve bilgi verilmesi,
(c) Tıbbî, psikolojik ve maddî yardım,
(d) Çalışma, öğrenim ve eğitim olanakları.
4. Her Taraf Devlet, bu madde hükümlerini uygularken, insan ticareti mağdurlarının yaşını, cinsiyeti-
ni ve uygun barınma, eğitim ve bakım dahil, özel ihtiyaçlarını ve özellikle çocukların özel ihtiyaçlarını 
dikkate alacaktır.
5. Her Taraf Devlet, kendi ülkesi içinde bulunduğu sürece, insan ticareti mağdurlarının fiziksel 
güvenliğini sağlamak için çaba gösterecektir.
6. Her Taraf Devlet, kendi iç hukuk sisteminin insan ticareti mağdurlarına gördükleri zararlar için 
tazminat alma olanağını veren önlemleri içermesini temin edecektir. 

Madde 7
İnsan ticareti mağdurlarının giriş yapılan Devletlerdeki statüleri
1. Her Taraf Devlet, bu Protokol’un 6. maddesi uyarınca alınacak önlemlere ek olarak, uygun halle-
rde, insan ticareti mağdurlarının kendi ülkesinde geçici veya daimi olarak kalmalarına izin veren 
yasal veya diğer uygun önlemleri almayı düşünecektir.
2. Her Taraf Devlet, bu maddenin 1. fıkrasının hükmünün yerine getirilmesinde, insancıl ve mer-
hametli yaklaşımlara gereken değeri verecektir.

Madde 8
İnsan ticareti mağdurlarının kendi memleketlerine dönmeleri
1. Her Taraf Devlet, kendi vatandaşı olan veya diğer bir Taraf Devletin ülkesine girişi sırasında kendi 
ülkesinde daimi ikamet hakkına sahip bulunan bir insan ticareti mağdurunun geri dönüşünü, o kişi-
nin güvenliğini de gözeterek, sebepsiz veya makul olmayan bir gecikme olmaksızın kolaylaştıracak 
ve kabul edecektir.
2. Bir Taraf Devletin, bir insan ticareti mağdurunu, o Taraf Devletin ülkesine girişi sırasında ülkesinde 
daimi ikamet hakkına sahip bulunduğu veya vatandaşı olduğu diğer bir Taraf Devlete iade etmesi 
halinde, bu tür bir geri gönderme o kişinin güvenliğini, kişinin insan ticareti mağduru olmasına yol 
açan olaylarla ilgili yasal işlemlerin durumunu ve geri dönüşün mümkünse gönüllü olarak yapılması 
gereğini gözetmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
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3. Giriş yapılan Taraf Devletin talebi üzerine, talepte bulunulan Taraf Devlet sebepsiz veya makul 
olmayan bir gecikmeye yol açmadan, insan ticareti mağduru olan kişinin kendi vatandaşı olup ol-
madığını veya giriş yapılan Taraf Devletin ülkesine giriş zamanında kendi ülkesinde daimi ikamet 
hakkına sahip olup olmadığını doğrulayacaktır.
4. Gerekli belgeleri bulunmayan bir insan ticareti mağdurunun dönüşünü kolaylaştırabilmek için, 
vatandaşı olduğu veya giriş yapılan Taraf Devletin ülkesine girişi sırasında daimi ikamet hakkının 
bulunduğu Taraf Devlet, giriş yapılan Taraf Devletin talebi üzerine, kişinin seyahat etmesine veya 
ülkesine yeniden giriş yapmasına imkân sağlayacak gerekli seyahat belgelerini tanzim etmeyi veya 
müsaadeyi vermeyi kabul edecektir.
5. Bu madde, giriş yapılan Taraf Devletin iç hukukunun insan ticareti mağduruna tanıdığı herhangi 
bir hakkı ortadan kaldırmayacaktır.
6. Bu madde, insan ticareti mağdurlarının dönüşünü kısmen veya tamamen tanzim eden, yürürlük-
teki herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmaya veya düzenlemeye halel getirmeyecektir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ 
KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME

GİRİŞ
Bu Sözleşmeye Taraf Olan Devletler,
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş insan hakları ile ilgili temel belgelerde yer alan ilkel-
eri, özellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini, (217 A (III) Sayılı Karar); Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklara Dair Uluslararası Anlaşmayı (2200 A (XXI) Sayılı Karar eki); Medenî ve Siyasal Hak-
lara Dair Uluslararası Anlaşmayı (2200 A (XXI) Sayılı Karar eki, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 
Ortadan Kaldırılmasına Dair Anlaşmayı (2106 A (XX) Sayılı Karar eki) ve Çocukların Haklarına Dair 
Anlaşmayı (34/180 Sayılı Karar eki) göz önüne alarak;
Uluslararası Çalışma Teşkilâtının görev çerçevesi içinde oluşturulmuş ilgili belgelerde belirlenen 
standartlar ve ilkeleri, özellikle, İş Bulma Amaçlı Göç ile İlgili Anlaşmayı (97 Sayılı), Aşağılayıcı Şart-
larda Göçler ve Göçmen İşçilere Yapılacak Muamele ve Sağlanacak İmkânlar Konusunda Eşitlik 
Prensibinin Teşviki ile İlgili Anlaşmayı (143 Sayılı), İş Bulma Amaçlı Göç ile İlgili Tavsiyeyi (86 Sayılı), 
Göçmen İşçilerle İlgili Tavsiyeyi (151 Sayılı), Zorla veya Kuvvet Kullanarak İşgücü İstihdam Etmenin 
İlga Edilmesine Dair Anlaşmayı (105 Sayılı) göz önüne alarak;
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının Eğitimde Ayırımcılığın Önlenmesine Dair An-
laşmasında (Birleşmiş Milletler, Anlaşmalar Serisi, Cilt No. 429, Sayı 6193) belirtilen ilkelerin önemi-
ni tekrar teyit ederek;
İşkencenin ve Diğer Zalimane, İnsanlık dışı ve Küçültücü Muamele ve Cezanın Önlenmesine Dair 
Anlaşmayı (39/46 Sayılı Kararın eki); Suçun Önlenmesi ve Sanıklara Yapılacak Muameleye Dair 
Dördüncü Birleşmiş Milletler Kongresi Bildirisini (Bakınız: Suçun Önlenmesi ve Sanıklara Yapılacak 
Muamele Konusunda Dördüncü Birleşmiş Milletler Kongresi, Kyoto, Japonya, 17-26 Ağustos 1979: 
Sekreterya tarafından hazırlanan rapor (B.M. Yayınları, Satış No. : E.71.IV.8), Yasa Uygulayıcılarının 
Davranış Biçimleri (34/169 Sayılı Karar ve eki) ve Köleliğin Önlenmesi ile İlgili Anlaşmaları (Bakınız: 
İnsan Hakları: Uluslararası Belgeler Derlemesi (B.M. Yayınları, Satış No. : E.88.XIV.I) hatırda tutarak, 
Uluslararası Çalışma Teşkilâtının amaçlarından birinin, Anayasasında da ifade edildiği üzere, ya-
bancı ülkelerde istihdam edilen işçilerin menfaatlerinin korunması olduğunu hatırlayarak ve anılan 
örgütün göçmen işçiler ve aile fertleri ile ilgili konulardaki bilgi birikimini ve tecrübelerini akılda 
tutarak;
Göçmen işçiler ve aile fertleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Teşkilâtının muhtelif organlarında, 
özellikle, başta, İnsan Hakları Komisyonu, Sosyal Kalkınma Komisyonu, B.M. Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 
B.M. Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı, Dünya Sağlık Teşkilâtında ve diğer uluslararası teşekküllerde 
yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların önemini müdrik olarak,
Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunmasına yönelik olarak bölgesel veya ikili düzey-
de bazı Devletler tarafından gerçekleştirilen gelişmeleri ve bu alanda ikili ve çok taraflı sözleşmeler 
imzalanmasının önem ve faydasını da keza müdrik olarak,
Milyonlarca insanı ilgilendiren ve uluslararası toplumda çok sayıda Devleti etkileyen göç olayının 
önemini ve kapsamını idrak ederek,
Göçmen işçi hareketlerinin Devletler ve ilgili halklar üzerindeki etkilerinin bilincinde olarak ve 
göçmen işçilere ve aile fertlerine yapılacak muamele ile ilgili temel ilkelerin Kabul edilmesi yoluyla 
Devletlerin tutum ve davranışları arasında uyum sağlanmasına katkıda bulunabilecek kuralları tesis 
etmeyi arzu ederek,
Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin diğer nedenler yanında, 
Orijin Devletten ayrı olmaları ve İstihdam Devletinde bulunmaktan dolayı güçlüklerle karşılaşabilm-
eleri gibi nedenlerle, sık sık içine düştükleri hassas durumu dikkate alarak,
Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının her yerde yeterli şekilde tanınmamış olduğu ve bu 
nedenle bu hakların uygun biçimde uluslararası korunma altına alınmalarının gerektiği inancında 
olarak,
Özellikle ailelerin parçalanmasına yol açması sebebiyle, göç olayının göçmen işçilerin hem kendile-
ri, hem de aile fertleri bakımından sık sık ciddî sorunlara neden olduğu gerçeğini göz önüne alarak,
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Göç olayının neden olduğu insanî sorunların göçün düzensiz bir ortamda yapılması halinde çok 
daha ciddî sorunlara yol açtığını akılda tutarak ve bu nedenle gizli göçmen işçi hareketlerinin ve işçi 
kaçakçılığı olaylarının, aynı zamanda göçmen işçilerin temel insan haklarının korunmasını sağlayarak 
önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacına yönelik uygun tedbirlerin alınmasının teşvik edilmesi 
gereğine inanarak;
Kayıtlı olmayan veya düzensiz bir durumda bulunan işçilerin diğer işçilere göre genelde daha olum-
suz koşullar içinde istihdam edildiklerini ve bazı işverenlerin haksız rekabet koşullarının sağlaya-
cağı menfaatlerden yararlanmak amacıyla bu tür işçileri istihdam etmek eğiliminde olduklarını göz 
önüne alarak,
Tüm göçmen işçilerin temel insan haklarının daha geniş bir şekilde tanınması halinde düzensiz 
bir durumda bulunan göçmen işçilerin istihdam edilmesi yollarına başvurulmasının cazip olmak-
tan çıkarılabileceği ve bunun da ötesinde durumları mahallî mevzuata uygun olan göçmen işçilere 
ve aile fertlerine belirli bazı ilave haklar verilmesinin tüm göçmenleri ve işverenleri ilgili Devletler 
tarafından tesis edilmiş kanunlara ve kurallara uymaya ve saygı göstermeye teşvik edeceğini de göz 
önüne alarak,
Bu nedenle evrensel olarak uygulanabilecek kapsamlı bir anlaşma metni içinde temel kuralları tey-
id ve tesis etmek suretiyle, tüm göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının uluslararası korun-
masının gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulduğuna inanarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

I. KISIM 
Kapsam ve Tanımlar

Madde 1
1. Bu Sözleşme bundan sonra belirtilen durumlar istisna olmak üzere, cinsiyet, ırk, renk, dil, din 
veya inanç, siyasal veya diğer görüş, millî, etnik veya sosyal köken, taabiyet, yaş, ekonomik du-
rum, mülkiyet, medenî hal, doğum veya diğer statüler açısından hiçbir farklılık gözetilmeksizin, tüm 
göçmen işçilere ve ailelerine uygulanır.
2. Bu Sözleşme göçmen işçilerin ve aile fertlerinin, göçe hazırlık, hareket, transit geçiş ve İstihdam 
Devletinde kazanç getiren bir işte çalışma ve ikamet süresinin tamamı ile Orijin Devlete veya mutad 
olarak ikamet edilen Devlete dönüş dahil olmak üzere, göç sürecinin tamamı süresince uygula-
nacaktır.

Madde 2
Bu Sözleşme metninde yer alan;
1. “Göçmen İşçi” kavramı, vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir Devlette ücret ödenen bir faaliyette 
çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan veya çalıştırılmış olan bir kişiye atıfta bulunur.
2. (a) “Sınır İşçisi” kavramı, komşu bir Devlette mutad ikametgâhını muhafaza eden ve normal olarak 
her gün veya en az haftada bir kez normal ikametgâhına dönen bir göçmen işçiye atıfta bulunur.
(b) “Mevsimlik İşçi” kayramı, niteliği gereği mevsimsel şartlara bağımlı olan ve sadece yılın bir 
kısmında yapılabilen işi yapan bir göçmen işçiye atıfta bulunur.
(c) Balıkçıları da içeren “Gemi Adamı” kavramı, vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir Devlete kayıtlı 
bir gemide istihdam edilen bir göçmen işçiye atıfta bulunur.
(d) “Sahil Açığındaki Tesiste Çalışan İşçi” kavramı, vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir Devletin 
egemenlik alanı içinde yer alan bir sahil açığındaki tesiste istihdam edilen bir göçmen işçiye atıfta 
bulunur.
(e) “Gezici İşçi” kavramı, bir Devlette mutad ikametgâhı olan, fakat yaptığı işin niteliği dolayısıyla, 
kısa süreler için, başka bir Devlete veya Devletlere seyahat etmek mecburiyetinde olan bir göçmen 
işçiye atıfta bulunur.
(f) “Projeye Bağlı İşçi” kavramı, istihdam edileceği Devlete belirli bir süre için ve sadece işvereni 
tarafından bu Devlette gerçekleştirilmekte olan bir projede çalışmak üzere Kabul edilen bir göçmen 
işçiye atıfta bulunur.
(g) “Belirli Bir İş İçin İstihdam Edilen İşçi” kavramı, aşağıda tarif edilen bir göçmen işçiye atıfta 
bulunur.
(i) İşvereni tarafından, kısıtlı ve belirlenmiş bir süre ile belirli bir görevi yerine getirmek için, istih-
dam edileceği bir Devlete gönderilen göçmen bir işçi; veya
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(ii) Profesyonel, ticarî, teknik veya diğer yüksek düzeyde özel yetenek gerektiren bir işte kısıtlı ve 
belirli bir zaman için görevli göçmen bir işçi; veya
(iii) İstihdam Devletindeki işvereninin isteği üzerine kısıtlı ve belirli bir süre için geçici veya kısa süreli 
bir işte çalışan göçmen bir işçi;
Oturma müsaadesinin bitim tarihinde veya şayet bu özel görevi veya işi daha fazla yürütmüyor ise 
daha erken bir tarihte göçmen işçinin İstihdam Devletinden ayrılması talep edilir.
(h) “Serbest Çalışan İşçi” kavramı, bir çalışma mukavelesi olmadan kazanç getiren bir faaliyetle işti-
gal eden ve hayatını normal olarak bu şekilde ya tek başına ya da aile fertleri ile birlikte çalışarak 
kazanan göçmen bir işçiye ve İstihdam Devletinde uygulanan mevzuat veya ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar uyarınca “serbest çalışan işçi” olarak tanınan diğer herhangi bir göçmen işçiye atıfta 
bulunur.

Madde 3
Bu Sözleşme aşağıda belirtilen kişilere uygulanmayacaktır:
(a) Kabulleri ve statüleri genel uluslararası hukuk veya uluslararası özel anlaşmalar veya sözleşmeler 
ile düzenlenen uluslararası kuruluşlar ve temsilcilikler tarafından gönderilen veya istihdam edilen 
kişiler veya resmî görevleri ifa etmek üzere bir Devlet tarafından ve ülke dışına gönderilen veya 
istihdam edilen kişiler;
(b) Bir Devlet tarafından veya onun adına kalkınma programlarına ve diğer işbirliği programlarına 
katılmak üzere, ülke dışına gönderilen veya ülke dışında istihdam edilen, kabulü ve statüsü istihdam 
eden Devlet ile aktedilmiş anlaşma ile düzenlenen ve bu anlaşma uyarınca göçmen işçi sayılmayan 
kişiler;
(c) Kendi Devletinden başka bir Devlette yatırımcı olarak ikametgâh edinen kişiler;
(d) İlgili Taraf Devletin ulusal mevzuatında veya o Taraf Devleti bağlayan uluslararası anlaşmalarda 
öngörülmemişse, mülteciler ve vatansızlar;
(e) Öğrenciler ve stajyerler;
(f) İstihdam sağlayan Devlette ikamet etmelerine ve kazanç getirici bir faaliyette bulunmalarına 
müsaade edilmeyen gemi adamları ve sahil açığında kurulmuş bir tesiste çalışan işçiler.

Madde 4
Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda “aile fertleri” kavramı, göçmen işçilerle evil kişilere veya 
onlarla yürürlükte olan mevzuat uyarınca evlenmeye eşit neticeler doğuran bir ilişki içinde bulunan 
kişilere, kendilerine bağımlı çocuklarına ve yürürlükteki kanunlar veya ilgili Devletler arasında akte-
dilmiş ikili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca aile ferdi sayılan diğer bağımlı kişilere atıfta bulunur.

Madde 5
Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, göçmen işçiler ve aile fertleri;
(a) İstihdam sağlayan Devlete o Devletin kanunları ve o Devletin taraf olduğu uluslararası anlaşma-
lar uyarınca, girmek, oturmak ve kazanç getirici bir faaliyette bulunmak üzere müsaade verilmişse 
kayıtlı ve düzenli durumda olarak değerlendirilirler;
(b) Bu maddenin yukarıdaki (a) alt paragrafında öngörülen şartlara uymuyorlarsa kayıtsız ve düzen-
siz durumda olarak değerlendirilirler.

Madde 6
Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda;
(a) “Orijin Devlet” kavramı ilgili kişinin vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu Devlet anlamına gelir;
(b) “İstihdam Devleti” kavramı, duruma göre, göçmen işçinin kazanç getirici bir faaliyette bulu-
nacağı, bulunmakta olduğu veya bulunmuş olduğu bir Devlet anlamına gelir;
(c) “Transit Devlet” kavramı, ilgili kişinin İstihdam Devletine gitmek, veya İstihdam Devletinden Ori-
jin Devlete veya mutad ikametgâhı bulunduğu Devlete gitmek amacıyla transit geçiş yaptığı herhan-
gi bir Devlet anlamına gelir.
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II. KISIM 
Haklar Konusunda Ayırımcılık Yapılmaması

Madde 7
Taraf Devletler, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler uyarınca, kendi ülkeleri içinde yaşayan 
veya yasal yetki alanına giren tüm göçmen işçilere ve aile fertlerine, cinsiyet, ırk, renk, dil, din veya 
inanç, siyasal veya diğer görüşler, millî, etnik veya sosyal köken, vatandaşlık, yaş, ekonomik durum, 
mülkiyet, medenî durum, doğum veya diğer statüler gibi nedenlerle hiçbir ayırımcılık yapmaksızın 
bu Sözleşmede öngörülen haklara saygı göstermeyi ve uygulamayı taahhüt ederler.

III.KISIM
Tüm Göçmen İşçilerin Ve Aile Fertlerinin İnsan Hakları

Madde 8
1. Göçmen işçileri ve aile fertleri Orijin Devletleri dahil her Devleti terk etmekte hürdürler. Bu hak 
kanunda öngörülen sınırlamalar, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı veya ahlâkını veya diğer 
şahısların hak ve hürriyetlerini korumak için gerekli sınırlamalar ve bu Sözleşmede tanınan diğer 
haklarla uyumlu sınırlamalar istisna olmak üzere, hiçbir sınırlamaya tabi tutulamaz.
2. Göçmen işçiler ve aile fertleri kendi Orijin Devletlerine her zaman girmek ve orada kalmak hak-
kına sahip olacaklardır.

Madde 9
Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin yaşama hakkı kanunla korunacaktır.

Madde 10
Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdi işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele 
veya cezaya maruz bırakılamaz.

Madde 11
1. Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdi esarete veya zorbalıkla çalıştırılmaya tabi tutulamaz.
2. Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdinden güç kullanılarak veya zorla çalışma talebinde bulunulamaz.
3. Bu maddenin 2 nci paragrafı, bir suçun cezası olarak ağır iş ve hapis cezalarının kanunla hükme-
dilebileceği Devletlerde, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş bir karar gereğince ağır şartlarda 
çalışma cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.
4. Bu maddenin amacı doğrultusunda “Kuvvet kullanılarak veya zorla çalıştırılmak” kavramı aşağı-
daki hususları kapsamaz:
a) Bu maddenin 3 üncü paragrafında bahse konu edilmeyen, bir mahkemenin yasal bir kararı ge-
reğince tutuklu bulunan veya böyle bir tutukluluk durumundan şartlı olarak serbest bırakılmış bir 
kişiden normal olarak istenen herhangi bir iş veya hizmet,
b) Toplumsal yaşam ve refahı tehdit eder nitelikte olağanüstü durumlarda veya doğal afet karşısın-
da yapılması istenen herhangi bir hizmet;
c) Normal medenî yükümlülükler arasında yer alan ve aynı zamanda ilgili Devletin vatandaşları için 
de zorunlu olan herhangi bir iş veya hizmet,

Madde 12
1. Göçmen işçiler ve aile fertleri düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptirler. Bu hak, kendilerinin 
seçeceği bir dine veya inanca sahip olmak veya geçmek hürriyetini ve bireysel veya diğer kişilerle 
bir topluluk meydana getirmiş olarak din ve inançlarını ibadet, dinî kurallara bağlılık, uygulama ve 
öğretme şeklinde açıklamak hürriyetini kapsar.
2. Göçmen işçiler ve aile fertleri, kendi seçtikleri bir dine veya inanca sahip olmak veya geçmek 
özgürlüklerine zarar verecek zorlamalara maruz bırakılamazlar.
3. Bir insanın dinini veya inancını açıklama hürriyeti ancak kanunda tarif edilen ve kamu güvenliği-
nin, düzeninin, sağlığının veya ahlâkının veya başkalarının temel hak ve hürriyetlerinin korunması 
açısından lüzumlu olan sınırlamalara tabi tutulabilirler.
4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, en az birisi göçmen işçi olan ebeveynlerin ve uygulanabilmesi 
durumunda, kanunî vasilerin, çocuklarına kendi inançları doğrultusunda din ve ahlâk eğitimi verme 
özgürlüklerine saygı göstermeyi taahhüt ederler.
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Madde 13
1. Göçmen işçiler ve aile fertleri dışarıdan müdahale olmaksızın fikir ve düşünce özgürlüğüne sahip 
olacaklardır.
2. Göçmen işçiler ve aile fertleri ifade hürriyetine sahip olacaklardır; bu hak, her türlü bilgiyi ve 
düşünceyi, sınır tanımaksızın, sözlü, yazılı veya basılı olarak, sanat şeklinde veya kendi seçecekleri 
bir araç vasıtasıyla, araştırmak, almak ve yaymak hürriyetini de kapsayacaktır.
3. Bu maddenin 2 nci paragrafında öngörülen hakkın kullanılması beraberinde özel yükümlülükler 
ve sorumluluklar getirir. Bu nedenle, bu hak bazı kısıtlamalara tabi tutulabilir, ancak bunlar sadece 
kanunla belirlenen kısıtlamalar olabilir ve aşağıda belirtilen nedenlere dayanabilir :
a) Diğer kişilerin haklarına ve haysiyetlerine saygı göstermek için,
b) İlgili Devletlerin millî güvenliğinin veya kamu düzeninin veya kamu sağlık ve ahlâkının korun-
abilmesi için,
c) Herhangi bir şekilde savaş propagandasının önlenmesi için;
d) Ayırımcılığı, düşmanlığı veya şiddeti körükleyen millî, ırksal veya dinsel nefret duygularının her-
hangi bir şekilde savunulmasının önlenmesi amacıyla.

Madde 14
Hiçbir göçmen işçinin veya aile ferdinin özel hayatına, ailesine, konutuna, mektuplaşmasına veya 
diğer şekilde haberleşmesine keyfî ve gayrî kanunî müdahalelerde bulunulamaz; şeref ve haysi-
yetlerine gayrî kanunî saldırılar yapılamaz. Her bir göçmen işçi ve aile ferdî bu tür saldırılara ve 
müdahalelere karşı kanunun öngördüğü korumadan yararlanma hakkına sahip olacaktır.

Madde 15
Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdi, ister bireysel, ister başkalarıyla ortak olarak mal-mülk edinme 
hakkından keyfî bir şekilde mahrum bırakılamaz. İstihdam Devletinde yürürlükte olan kanunlar 
uyarınca, bir göçmen işçinin veya aile ferdinin sahip olduğu değerler kısmen veya tamamen kamu-
laştırıldığı takdirde, ilgili şahsın adil ve yeterli tazminat almaya hakkı olacaktır.

Madde 16
1. Göçmen işçiler ve aile fertleri özgürlük ve kişi güvenliği hakkına sahip olacaklardır.
2. Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin ister kamu görevlilerinden ister özel kişiler, gruplar veya ku-
ruluşlardan kaynaklansın, şiddet, fiziksel incinme, tehdit ve korkutma gibi eylemlere karşı Devlet 
tarafından etkili biçimde korunmaya hakları olacaktır.
3. Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin kimliklerinin kontrolü kanun uygulayıcısı görevliler tarafından 
kanunla belirlenen usullere uygun olarak yapılacaktır.
4. Göçmen işçiler ve aile fertleri, bireysel veya toplu olarak, keyfî tutuklamaya veya gözaltına al-
maya maruz bırakılamazlar; kanunla belirlenen usullere uygun durumlar ve nedenler dışında 
özgürlüklerinden mahrum edilemezler.
5. Tutuklandıkları zaman, göçmen işçiler ve aile fertleri, imkânlar ölçüsünde anladıkları bir lisanla, 
tutuklanma sebepleri hakkında bilgilendirilecekler ve anladıkları bir lisanla kendilerine yöneltilen 
suçlamalar hakkında gecikmeksizin kendilerine bilgi verilecektir.
6. Göçmen işçiler ve aile fertleri, ceza gerektiren bir suç iddiasıyla gözaltına alındıklarında veya tu-
tuklandıklarında, yetkili hâkim veya kanunla yargılama yetkisi verilmiş bir görevlinin önüne çıkarıla-
caklar ve makul bir süre içerisinde yargılanacak ya da serbest bırakılacaklardır. Yargılanmayı bekleme 
süresi boyunca tutuklu bulundurulmaları genel bir kural olmamalıdır; ancak serbest bırakılmak, 
yargı sürecinin herhangi bir aşamasında ve gerekirse, kararın ifası için, tekrar yargı önünde ispat-ı 
vücut edilmesini güvenceye almak koşuluna bağlı kılınabilir.
7. Bir göçmen işçi veya aile fertlerinden birisi tutuklandığı veya yargılanmak üzere cezaevine 
konulduğu veya başka herhangi bir şekilde gözaltına alındığı takdirde;
a) Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu Orijin Devletin veya o Devletin menfaatlerini temsil eden bir 
Devletin diplomatik veya konsolosluk makamları, tutuklanan kişi talep ettiği takdirde, tutuklanma 
veya gözaltına alınma durumu ve sebepleri hakkında gecikmeksizin bilgilendirilmelidirler;
b) İlgili kişi anılan makamlarla haberleşme hakkını haiz olacaktır. İlgili kişinin anılan makamlara gön-
dermek istediği herhangi bir haber gecikmeksizin ulaştırılmalıdır ve ilgili kişi ayrıca anılan makamlar 
tarafından gönderilen mesajları gecikmeksizin almak hakkına sahip olacaktır.
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c) İlgili kişi, anılan makamların temsilcileriyle görüşmek ve kendi yasal temsil edilme hakkına ilişkin 
olarak onlarla düzenlemeler yapmak üzere, bu hak ve varsa ilgili Devletler arasında yürürlükte olan 
anlaşmalardan kaynaklanan haklar konusunda gecikmeksizin bilgilendirilecektir.
8. Tutuklama veya gözaltına alınma yoluyla hürriyetlerinden mahrum kalan göçmen işçiler veya 
aile fertleri, tutukluluk durumlarının kanuna uygun olup olmadığının gecikilmeksizin karara bağla-
nabilmesi ve gözaltına alınma hali yasal değilse serbest bırakılmaları amacıyla yetkili bir mahkemeye 
başvurma hakkına sahiptirler. Mahkemeye başvurduklarında, şayet kullanılan lisanı konuşamıyor-
lar veya anlayamıyorlarsa, kendilerine, gerekirse malî yük getirmeyecek şekilde, ücretsiz tercüman 
hizmetleri sağlanmalıdır.
9. Yasalara aykırı şekilde tutuklanan veya gözaltına alınan göçmen işçilerin ve aile fertlerinin tazmi-
nata yasal hakları olacaktır.

Madde 17
1. Hürriyetlerinden mahrum kalan göçmen işçiler ve aile fertlerine temel insan haysiyeti ve kültürel 
kimlikleri bakımından saygılı ve insanca muamele yapılacaktır.
2. Sanık durumundaki göçmen işçiler ve aile bireyleri, istisnaî şartlar dışında, hüküm giymiş kişile-
rden ayrı tutulacaklar ve haklarında henüz hüküm verilmemiş kişi olarak durumlarına uygun mua-
mele göreceklerdir. Sanık gençler yetişkinlerden ayrı tutulacaklar ve mümkün olabilecek en kısa 
zamanda yargılanmak üzere mahkeme önüne çıkarılacaklardır.
3. Herhangi bir göçmen işçi veya aile ferdi, bir Transit Devletinde veya bir İstihdam Devletinde göç 
ile ilgili yasaların ihlali sebebiyle gözaltına alınması halinde, imkânlar ölçüsünde, hüküm giymiş veya 
yargılanmak üzere gözaltında bulunan kişilerden ayrı bir yerde bulundurulacaktır.
4. Yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş karar gereğince geçirilmekte olan hapis süresince, 
göçmen işçiye veya aile ferdine yapılacak muamelenin temel amacı onun topluma yeniden ka-
zandırılması olacaktır. Genç hükümlüler yetişkinlerden ayrı bir yerde bulundurulacaklar ve yaş ve 
hukukî statülerine uygun muamele göreceklerdir.
5. Gözaltı veya tutukluluk süresince, göçmen işçiler ve aile fertleri, aile fertleri tarafından kendile-
rine yapılacak ziyaretler sırasında bulundukları ülkenin vatandaşlarına sağlanan haklardan aynen 
yararlanacaklardır.
6. Bir göçmen işçinin hürriyetinden mahrum bırakılması halinde, ilgili Devletin yetkili organlarınca, 
eş ve küçük çocuklar başta olmak üzere, işçinin aile fertleri bakımından ortaya çıkabilecek sorunlar 
dikkate alınacaktır.
7. Göçmen işçiler ve aile fertleri, Transit Devlette veya İstihdam Devletinde yürürlükteki kanun-
lar uyarınca gözaltına alındıkları veya tutuklandıklarında, anılan Devletlerin aynı durumdaki vatan-
daşları ile eşit haklardan yararlanacaklardır.
8. Bir göçmen işçi veya aile ferdi, göç ile ilgili yasaların herhangi bir şekilde ihlal edilip edilmediğinin 
tespiti amacıyla gözaltına alınması durumunda, yapılan işlemlere ilişkin masrafları ödemeyecekle-
rdir.

Madde 18
1. Göçmen işçiler ve aile fertleri, yargı organları önünde, ilgili devletin vatandaşlarının sahip olduk-
ları haklara eşit şekilde sahip olacaklardır. Kendilerine yöneltilen cezaî iddiaların veya bir dava ile il-
gili hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, kanunlar uyarınca oluşturulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız 
bir mahkeme önünde adil ve kamuya açık biçimde haklarını savunma imkânına sahip olacaklardır.
2. Haklarında cezaî müeyyide gerektiren bir suçtan dolayı dava açılmış göçmen işçiler ve aile fertleri 
yasalara göre suçlulukları kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılacaklardır.
3. Haklarındaki cezaî müeyyide gerektiren iddiaların tespitinde, göçmen işçiler ve aile fertleri aşağı-
da açıklanan asgarî güvencelere sahip olacaklardır:
a) Kendilerine yöneltilen iddiaların türü ve nedenleri hakkında, anladıkları bir lisanda, gecikmeksiz-
in ve ayrıntılı şekilde, bilgilendirilmeleri;
b) Savunmalarını hazırlayabilmeleri ve seçecekleri avukatlarla haberleşebilmeleri için yeterli süre 
ve olanaklara sahip olmaları;
c) Gereksiz gecikmeler olmaksızın yargılanmaları;
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d) Kendilerinin de katıldıkları duruşmalarda yargılanmaları, kendilerini şahsen veya kendileri 
tarafından seçilen avukatlar aracılığıyla savunmaları; eğer avukat yardımından yararlanmıyorlarsa 
bu husustaki hakları hakkında kendilerine bilgi verilmesi; adalet sürecinin gerekliliklerinin lüzumlu 
kıldığı hallerde ve parasal güçlerinin ödemede bulunmaya yeterli olmaması durumunda herhangi 
bir ödeme yapmaksızın kendilerine tahsis edilecek avukatların yardımından yararlanmaları;
e) Aleyhlerine tanıklık yapmak isteyen kişilere soru sorabilmeleri ve kendi aleyhlerindeki tanıkları 
incelemek ve kendi aleyhlerine tanıklık yapan kişilerin haiz oldukları hakların aynına sahip olacak 
şekilde kendi leyhlerine tanıklık yapabilecek tanıkların katılımını sağlamak;
f) Mahkemede kullanılan lisanı anlayamıyor veya konuşamıyorlarsa, tercüman yardımından ücret-
siz olarak yararlanmaları;
g) Kendi aleyhlerine tanıklık yapmaya ve suçlarını itirafa zorlanmamaları.
4. Genç kişilerle ilgili durumlarda, yargılama usulü, söz konusu kişilerin rehabilitasyonunun teşvik 
edilmesinin arzu edilirliği ve yaşlarını göz önüne alacak şekilde olacaktır.
5. Bir suçtan dolayı hüküm giyen göçmen işçilerin ve aile fertlerinin, kendileri ile ilgili hükmün ve 
tayin edilen cezanın kanunlar uyarınca, daha üst bir mahkeme tarafından gözden geçirilmesine hak-
ları olacaktır.
6. Bir göçmen işçi veya bir aile ferdi, yetkili mahkemenin nihaî kararı ile bir suçtan dolayı cezaland-
ırıldığında daha sonra karar değiştirilirse veya daha sonra ortaya çıkan delillerin, kararın yanlış old-
uğunu tartışmasız şekilde göstermesi sonucu ilgili affa uğrarsa, daha sonra ortaya çıkan delillerin 
ilk yargılanma sırasında ortaya çıkarılmamasında ilgilinin tamamen veya kısmen bir sorumluluğu 
olmadığı takdirde, karar sonucu uğramış olduğu mağduriyet dolayısıyla, ilgilinin kanunlar uyarınca, 
tazminat elde etmeye hakkı olacaktır.
7. Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdi, ilgili Devletin kanunları ve ceza usulü hukuku uyarınca hüküm 
giymiş veya affedilmiş olduğu herhangi bir suçtan dolayı tekrar yargılanamaz veya cezalandırılamaz.

Madde 19
1. Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdi, işlendiği zamanda, ulusal veya uluslararası hukuk bakımın-
dan cezaî hüküm gerektiren bir suç teşkil etmeyen herhangi bir fiil veya ihmal dolayısıyla, cezaî 
hüküm gerektiren bir suç ile suçlanamaz ve onlara suçun işlendiği anda yürürlükte olan yasaların 
öngördüğü cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suçun işlenmesinden sonra, yeni bir yasal düzen-
leme ile, o suç için daha hafif bir ceza getirilmişse, ilgili, öngörülen hafif şartlardan yararlandırılır.
2. Cezaî hüküm gerektiren bir suç işlemiş olan bir göçmen işçi veya ailesi hakkında cezaî hüküm 
verilirken, ikamet hakkı veya çalışma hakkı başta olmak üzere, göçmen işçinin statüsü ile ilgili insanî 
mülahazalar göz önüne alınmalıdır.

Madde 20
1. Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdine, herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmemiş olmaları nedeniyle hapis cezası verilemez.
2. Hiçbir göçmen işçi veya aile ferdi sadece iş sözleşmesinden kaynaklanan bir yükümlülüğü yerine 
getirmemiş olması dolayısıyla, söz konusu yükümlülük ikamet veya çalışma müsaadesinin bir şartını 
teşkil etmedikçe, ikamet veya çalışma izninden mahrum bırakılamaz veya sınır dışı edilemez.

Madde 21
Kanunlara uygun şekilde yetkili kılınmış kamu görevlileri dışında, bir kimsenin kimlik belgelerine, 
ülkeye giriş, ikamet ve çalışma izinleri ile ilgili belgelere el koyması, imha etmesi veya imha etmeye 
teşebbüs etmesi gayri kanunidir. Ayrıntılı bir tutanak düzenlenip ilgiliye verilmeden, bu tür belgel-
ere el konulamaz. Bir göçmen işçinin ve aile ferdinin pasaportunun veya aynı değerdeki belgesinin 
imhasına hiçbir şekilde müsaade edilemez.

Madde 22
1. Göçmen işçiler ve aileleri fertleri toplu sınır dışı edilme tedbirlerine maruz bırakılamazlar. Her bir 
sınır dışı edilme durumu bireysel olarak incelenir ve karara bağlanır.
2. Göçmen işçiler ve aile fertleri, ancak, kanunlara uygun olarak yetkili makamın vereceği karar ge-
reğince, bir Taraf Devletin ülkesinden sınır dışı edilebilir.
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3. Bu karar anladıkları bir lisanda kendilerine duyurulur. Millî güvenlikle ilgili istisnaî durumlar saklı 
kalmak üzere, karar ve gerekçeleri, aksine zorunluluk yoksa ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İlgili şahıslar 
bu haklar konusunda önceden veya en geç kararın duyurulması sırasında bilgilendirilir.
4. Yetkili yargı organı tarafından alınmış nihaî bir kararın söz konusu olduğu durumlar hariç, ilgili 
kişinin sınır dışı edilmemesini gerektiren nedeni zorunlu ulusal güvenlik nedenleri aksini gerektir-
mediği sürece, yetkili makama duyurmaya veya durumunun yeniden gözden geçirilmesini talep 
etmeye hakkı olacaktır. Durumunun yeniden gözden geçirilmesine kadar ilgili kişi, sınır dışı edilme 
kararının askıya alınmasını isteyebilir.
5. Şayet icra edilmiş bir sınır dışı kararı bilahare iptal edilirse, ilgili şahsın kanunlar uyarınca tazmi-
nat talep etme hakkı doğar ve ilk karar ilgili şahsın ilgili Devlete geri dönmesini önlemek için kul-
lanılamaz.
6. Sınır dışı edilme halinde, ilgili şahsa ülkeden ayrılmadan önce veya sonra, ücret ve sair alacakları 
ve borçları ile ilgili hususları çözümlemek üzere makul bir fırsat tanınır.
7. Sınır dışı edilme kararının uygulanmasına halel getirmemesi koşuluyla, sınır dışı edilecek göçmen 
işçi veya aile ferdi, vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu Devletten başka bir Devlete gitmeye teşebbüs 
edebilir.
8. Sınır dışı edilmesinin gerektirdiği masraflar, göçmen işçi veya ailesi fertleri tarafından karşılan-
maz. İlgili kişiden seyahat masraflarını karşılaması istenebilir.
9. İstihdam Devletinden sınır dışı edilmek, göçmen işçinin veya aile fertlerinin, o Devletin kanunları-
na uygun şekilde elde etmiş oldukları ücretler ve benzeri haklara halel getirmez.

Madde 23
Mevcut sözleşmede tanınan hakları zarar gördüğü takdirde, göçmen işçiler ve aile fertleri geldikleri 
Devletin veya bu Devletin haklarını koruyan Devletin diplomatik ve konsolosluk yetkililerine korun-
ma ve yardım için başvuru hakkına sahip olacaklardır. Özellikle, sınır dışı edilme durumunda, ilgili 
kişi bu hak hususunda gecikmeden bigilendirilecek ve sınır dışı eden devletin yetkilileri bu hakkında 
kullanılmasını kolaylaştıracaklardır.

Madde 24
Her göçmen işçi ve ailesinin her ferdi her yerde yasalar önünde bir kişi olarak tanınma hakkına sahip 
olacaktır.

Madde 25
1. Göçmen işçiler ücretler ve aşağıda belirtilen diğer konularda İstihdam Devletinin vatandaşlarına 
uygulanan muamelelerden daha olumsuzuna maruz kalmayacaklardır.
a) Fazla mesai, çalışma saatleri, haftasonu tatili, ücretli tatil, güvenlik, sağlık, iş ilişkisinin sona erdir-
ilmesi ile bu terimin kapsamı içine giren ulusal yasa ve uygulamalarda yer alan diğer çalışma şartları;
b) Asgarî istihdam yaşı, evde çalışmanın kısıtlanması gibi istihdam konuları ile, ulusal yasaların ve 
uygulamaların kapsamı içerisine giren diğer istihdam konuları,
2. Özel istihdam sözleşmeleriyle bu maddenin 1 inci paragrafında yer alan eşitlik ilkesinden feragat 
edilmesi yasalara aykırı olacaktır.
3. Taraf Devletler, göçmen işçilerin, çalıştıkları ülkede ikametleri ve istihdamları konusunda herhan-
gi bir düzensizlik nedeniyle, bu ilke uyarınca kazandıkları haklardan mahrum kalmamalarını temi-
nen tüm uygun önlemleri alacaklardır. Özellikle, işverenler yasal ve sözleşmeye dayanan yüküm-
lülüklerinden kurtulamayacaklar ve böyle bir düzensizlik nedeniyle sorumlulukları hiçbir şekilde 
sınırlanamayacaktır

Madde 26
1. Taraf Devletler aşağıdaki hususlarda göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarını tanırlar;
a) Ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer çıkarlarını korumak üzere, sendikaların ve yasalar uygun 
olarak kurulmuş bulunan diğer kuruluşların toplantı ve faaliyetlerine, sadece ilgili örgütün kuralları-
na tabi olarak katılmak;
b) Sadece ilgili örgütün kurallarına tabi olarak yukarıda belirtildiği şekilde herhangi bir sendikaya ve 
kuruluşa özgürce katılmak;
c) Yukarıda belirtildiği şekilde, herhangi bir sendikadan ve kuruluştan yardım talep etmek.
2. Yasada belirtilmiş ve ulusal güvenlik, kamu düzeni veya diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini koru-
mak gibi demokratik bir toplum için gerekli olan durumlar dışında, söz konusu hakların kullanılması 
kısıtlanamaz.
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Madde 27
1. Sosyal güvenlik konusunda, göçmen işçiler ve aile fertleri İstihdam Devletinin yasaları ile ikili 
anlaşmalar ve uluslararası anlaşmalarda yer alan ilgili şartları yerine getirdikleri sürece, çalıştıkları 
devletin vatandaşlarıyla aynı muameleyi görürler. Göçmen işçinin geldiği Orijin Devlet ile çalıştığı 
İstihdam Devletinin yetkili makamları bu kuralın uygulanmasına ilişkin yöntemleri saptamak üzere 
gerekli düzenlemeleri yaparlar.
2. Yürürlükteki yasaların göçmen işçi ve aile fertlerine belli bir sosyal yardımı sağlayamamaları 
halinde, ilgili Devletler ilgili şahısların bu yardım ile bağlantılı olarak yapmış bulundukları katkının 
kendilerine geri ödenmesi imkânını, aynı durumdaki vatandaşlarına yapılan uygulama esas alınmak 
suretiyle değerlendirirler.

Madde 28
Göçmen işçiler ve aile fertleri, yaşamlarının korunması veya sağlık yönünden düzeltilmesi mümkün 
olmayan bir zararın önlenmesi için gerekli olan her türlü tıbbî bakım görme hakkına, ilgili Devletin 
vatandaşlarına yapılan uygulamaya eşit olarak sahiptirler. Söz konusu acil tıbbî bakımın sağlanması 
göçmen işçilerin ikamet ve istihdamına ilişkin herhangi bir düzensizlik nedeniyle reddedilemeyece-
ktir.

Madde 29
Göçmen işçinin her çocuğu isim, doğum kaydı ve vatandaşlık hakkına sahip olacaktır.

Madde 30
Göçmen işçinin her çocuğu, ilgili Devletin vatandaşlarıyla eşit muamele ilkesi çerçevesinde eği-
tim alma temel hakkına sahip olacaktır. Okul öncesi kamu eğitim kurumlarına ve okullarına giriş 
göçmen işçinin veya eşinin çalıştığı Devletteki ikamet ve çalışmasıyla veya çocuğun ikametiyle ilgili 
düzensizlikler nedeniyle reddedilemeyecektir.

Madde 31
1. Taraf Devletler göçmen işçilerin ve aile fertlerinin kültürel kimliklerine saygı gösterilmesini sağlay-
acaklar ve onların geldikleri Orijin Devletleri ile kültürel bağlarını korumalarını engellemeyecekle-
rdir.
2. Taraf Devletler bu konudaki gayretleri desteklemek ve teşvik etmek hususunda uygun önlemleri 
alabilirler.

Madde 32
Göçmen işçiler ve aile fertleri, İstihdam Devletindeki ikametleri sona erdiğinde kazançlarını ve 
tasarruflarını ve ilgili Devletin uygulanan kanunları uyarınca şahsî eşya ve mallarını nakletme hak-
kın sahip olacaklardır.

Madde 33
1. Aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak göçmen işçiler ve aile fertleri Orijin Devletince, İstihdam 
Devletince veya Transit devletçe bilgilendirilme hakkına sahiptirler:
a) Bu Sözleşmeden doğan hakları konusunda;
b) Kabul edilme şartları, ilgili Devletin kanun ve uygulamaları uyarınca hak ve yükümlülükleri ve bu 
Devletteki idarî ve diğer formaliteleri yerine getirmelerine yardımcı olacak konularda;
2. Taraf Devletler bu bilgilerin yayılmasını veya bilgilendirmenin işverenler, sendikalar veya diğer 
uygun kurum ve kuruluşlarca sağlanmasını teminen gerekli önlemleri alırlar uygunsa, ilgili diğer 
Devletlerle de işbirliği yaparlar.
3. Bu tür bilgiler göçmen aileler ve aile fertlerinin talep etmeleri halinde ücretsiz ve mümkünse 
anlayabilecekleri bir lisanda verilir.

Madde 34
Sözleşmenin bu bölümünde yer alanların hiç birisi göçmen işçilere ve aile fertlerine, İstihdam Dev-
letinin veya Transit Devletin mevzuatına uymaktan veya bu Devlet sakinlerinin kültürel kimliklerine 
saygı yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etme hakkı vermez.
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Madde 35
Sözleşmenin bu bölümünde yer alanlardan hiç birisi göçmen işçiler ve aile fertlerinden belgesiz 
veya kuraldışı durumda olanların durumlarını kurallara uygun hale getirdiği şeklinde yorumlanamaz 
veya bu Sözleşmenin VI. Bölümünde öngörülen ve uluslararası göç için tutarlı ve hakkaniyete uygun 
koşullar sağlanması amacına yönelik önlemlere halel getirmez.

IV.KISIM
 Kayıtlı ve Kurallara Bağlı Durumda Bulunan Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Diğer Hakları

Madde 36
İstihdam Devletinde kayıtlı ve kurallar çerçevesinde bulunan göçmen işçiler ve aile fertleri III. Kısım-
da yer alan haklara ilave olarak Sözleşmenin bu bölümünde yer alan haklardan yararlanırlar.

Madde 37
Göçmen işçiler ve aile fertleri, hareketlerinden önce veya en geç İstihdam Devletine Kabul edil-
dikleri zamanda, Orijin Devlet veya İstihdam Devleti tarafından kabul edilmeleri ve özellikle kalışları 
ve gelir getirici faaliyetler ile ilgili koşullar hakkında ayrıca istihdam Devletinde yerine getirmeleri 
gereken hususlar ve bu koşulların değişmesi durumunda başvuracakları makam hakkında bilgi ed-
inme hakkına sahiptirler.

Madde 38
1. İstihdam Devleti, duruma göre, göçmen işçilere ve aile fertlerine kalma ve çalışma izinlerine 
halel getirmeksizin geçici olarak ayrılma izni sağlama hususunda her türlü çabayı gösterir. İstihdam 
Devleti, bunu yaparken, göçmen işçilerin ve aile fertlerinin özel ihtiyaçlarını ve bilhassa kendi dev-
letlerine karşı olan yükümlülüklerini göz önünde bulundurur.
2. Göçmen işçiler ve aile fertleri bu tür geçici olarak ayrılma izninin koşulları hakkında ayrıntılı olarak 
bilgilendirilmek hakkına sahiptirler.

Madde 39
1. Göçmen işçiler ve aile fertleri, İstihdam Devleti sınırları dahilinde yer değiştirme ve ikamet yer-
lerini serbestçe seçme özgürlüğüne sahiptirler.
2. Bu maddenin 1 inci paragrafında bahsi geçen haklar, yasalarda öngörülen, ulusal güvenliğin kamu 
düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakının veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına matuf ve 
bu Sözleşmede tanınan diğer haklarla tutarlı olan kısıtlamalar hariç, kısıtlanamaz.

Madde 40
1. Göçmen işçiler ve aile fertleri istihdam edildikleri Devlette ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer 
çıkarlarını geliştirmek ve korumak üzere dernekler ve sendikalar kurma hakkına sahiptir.
2. Bu hakka, kanunla düzenlenen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu düzeni veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına matuf kısıtlamalar hariç, kısıtlama getirilemez.

Madde 41
1. Göçmen işçiler ve aile fertleri kendi Devletlerindeki yasalar çerçevesinde, bu Devletteki toplum-
sal hayata katılma, seçme ve seçilme hakkından yararlanma hakkına sahiptir.
2. İlgili Devletler gerekli ve yasalarına uygun biçimde bu hakların kullanılmasını kolaylaştırırlar.

Madde 42
1. Taraf Devletler göçmen işçilerin ve aile fertlerinin gerek Orijin Devletteki, gerek İstihdam Devletin-
deki özel ihtiyaçları, amaç ve yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak bunlarla ilgilenecek ku-
ruluşların oluşturulmasını düşüneceklerdir ve uygun şekilde göçmen işçilerin ve aile fertlerinin bu 
kuruluşlarda serbestçe seçebilecekleri temsilcilerinin bulunması imkânlarını öngöreceklerdir.
2. İstihdam Devletleri, kendi ulusal yasaları çerçevesinde göçmen işçilerin ve aile fertlerinin yer-
el toplulukların yaşamına ve yönetimine ilişkin kararlarda danışma ve katılımlarının sağlanmasına 
yönelik kolaylıklar sağlayacaklardır.
3. Göçmen işçiler, İstihdam Devletinde, bu Devletin egemenliği çerçevesinde tanınmışsa, siyasal 
haklardan yararlanabilirler.
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Madde 43
1. Göçmen işçiler aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak İstihdam Devletinin vatandaşlarıyla eşit 
muamele görürler.
a) Eğitim kurumlarından ve hizmetlerinden yararlanmada, bu kurum ve hizmetlere Kabul için ger-
ekli şartları ve diğer düzenlemelere uygunluk söz konusu olduğunda;
b) Meslekî rehberlik ve işe yerleştirme hizmetlerinde;
c) Meslekî eğitim ve yeniden eğitim tesis ve kurumlarından yararlanmada;
d) Sosyal konut programları da dahil, konut ve kira konusunda istismardan korunma imkânlarından 
faydalanmada;
e) Gerekli katılım şartlarını haiz olmak kaydıyla, sosyal ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada;
f) Göçmen statülerinde değişikliğe yol açmayacak olan ve ilgili kurumların kural ve düzenlemelerine 
uygun bulunan kooperatifler ile özel işletmelerden yararlanmada;
g) Kültürel hayattan yararlanmada ve katılımda.
2. Taraf Devletler, İstihdam Devletince öngörüldüğü şekilde ikâmet izni için gerekli koşulları haiz is-
eler, göçmen işçilerin bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen haklardan yararlanmasını teminen 
etkin eşit muameleye tabi olmaları için gerekli koşulları geliştireceklerdir.
3. İstihdam Devletleri işverenlerin göçmen işçilere konut ya da sosyal veya kültürel kolaylıklar sağla-
masını engellemeyecektir. İstihdam Devleti, bu Sözleşmenin 70 inci maddesine bağlı olarak bu tür 
kolaylıkları bu Devlette yerleşime ilişkin genel koşullara uyulmak kaydıyla tespit eder.

Madde 44
1. Taraf Devletler, ailenin toplumun doğal ve temel birimi olduğunu ve toplum ve Devlet tarafın-
dan korunmaya hakkı olduğunu kabul etmiş olup, göçmen işçilerin ailelerinin birliğinin korunmasını 
teminen gereken önlemleri alırlar.
2. Taraf Devletler, göçmen işçilerin eşleriyle veya denk bir ilişki içinde olan kişilerle ve bakmakla 
yükümlü oldukları evlenmemiş çocuklarıyla birleşmeleri için gerekli önlemleri alır ve buna imkânlar 
ölçüsünde uygun ortam sağlarlar.
3. İstihdam Devletleri, insanî temellerde, bu maddenin 2 nci paragrafında önerildiği gibi, göçmen 
işçilerin diğer aile fertlerine de eşit muamele edilmesini olumlu yönde mütalaa ederler.

Madde 45
1. Aşağıda belirtilen hususlarda göçmen işçinin, İstihdam Devletinde bulunan aile fertleri bu Devle-
tin vatandaşlarıyla eşit muamele görürler:
a) Eğitim kurumlarından ve hizmetlerinden yararlanmada, bu kurum ve hizmetlere Kabul için ger-
ekli şartlara ve diğer düzenlemelere uygun olmak kaydıyla;
b) Mesleki rehberlik ve eğitim kurumlarından ve hizmetlerinden yararlanmada gerekli şartları haiz 
olmak kaydıyla;
c) Sosyal ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada gerekli katılım şartlarını haiz olmak kaydıyla;
d) Kültürel hayattan yararlanmada ve katılımda.
2. İstihdam Devletleri, olanaklar ölçüsünde Orijin Devlet ile işbirliği yapmak suretiyle, özellikle yerel 
dilin öğretimi açısından göçmen işçilerin çocuklarının yerel okul sistemine uyumlarını kolaylaştırıcı 
bir politika izlerler.
3. İstihdam Devletleri, göçmen işçilerin çocuklarının anadillerini ve kültürlerini öğrenebilmelerini 
kolaylaştırmaya gayret gösterirler. Orijin devletler de bu amaç için olanaklar ölçüsünde işbirliği yap-
arlar.
4. İstihdam Devletleri, gerektiğinde Orijin Devlet ile işbirliği halinde göçmen işçilerin çocuklarının 
anadil eğitimleri için özel programlar sağlayabilirler.

Madde 46
Göçmen işçiler ve aile fertleri, ilgili Devletlerin yasaları, ilgili uluslararası anlaşmalar ve gümrük bir-
liklerine katılımlarından doğan yükümlülüklerine tabi olarak, kişisel kullanımları ve ev için alınan 
mal ve eşyanın ithalat ve ihracatından alınan gümrük harç ve vergilerinden muaftırlar. Bu muafiyet, 
kabul edildikleri İstihdam Devletinde geçinmeleri için yaptıkları faaliyetler için gerekli olan araç ve 
gerecin ithal ve ihracından doğan gümrük harç ve vergileri için de aynen geçerlidir. Gözmen işçiler 
ve aile fertleri;
a) Orijin Devlet veya mutad olarak ikamet edilmekte olan devletten ayrılışta;
b) İstihdam Devletine kabulde;
c) İstihdam Devletinden kesin ayrılışta;
d) Orijin Devlet veya ikamet edilen Devlete kesin dönüşte;
Söz konusu muafiyetten yararlanırlar.
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Madde 47
1. Göçmen işçiler kazançlarını ve birikimlerini, özellikle ailelerinin geçimlerini sağlamak için gerekli 
miktarları İstihdam Devletinden Orijin Devlete veya bir başka Devlete transfer etme hakkına sahip-
tirler. Bu transferler ilgili Devletin yürürlükteki yasalarından kaynaklanan usullere ve yürürlükteki 
uluslararası anlaşmalara uygun olmalıdır. 
2. İlgili Devletler bu transferlerin gerçekleşebilmesi için gerekli önlemleri alırlar.

Madde 48
1. Yürürlükteki çifte vergilendirme anlaşmalarına halel getirmeden göçmen işçiler ve aile fertleri 
istihdam Devletindeki kazançları bakımından;
a) İstihdam Devleti tabiyetinde olup da aynı şartları taşıyan kişilerden daha yüksek harç ve vergilere 
tabi olamazlar;
b) Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için uygulanan vergi indirimleri de dahil olmak üzere, 
İstihdam Devletinin benzer şartlardaki vatandaşlarına sağlanan her türlü vergi indirimi veya muafi-
yetinden yararlanırlar.
2. Taraf Devletler, göçmen işçiler ve aile fertlerinin kazanç ve birikimlerinin çifte vergilendirmeye 
tabi tutulmasını önlemek için gerekli önlemleri almaya çaba gösterirler.

Madde 49
1. Ulusal yasalar uyarınca ikamet ve çalışma izinlerinin ayrı tutulduğu yerlerde, İstihdam Devleti 
göçmen işçiye en az çalışma izni süresi kadar oturma izni verir.
2. İstihdam Devletinde kazanç sağlayacağı işini kendisi seçme hakkına sahip olan göçmen işçilerin, 
çalışma izinlerinin veya benzeri izinlerinin süresinin sona ermesinden önce gelir getirici işlerinin 
sona ermesi halinde durumları düzensiz mütalaa edilemez veya oturma izinleri geri alınamaz.
3. İkinci paragraftaki durumda olan göçmen işçilere yeni bir gelir getirici iş bulmalarına olanak 
sağlayacak zamanı tanımak üzere, en azından işsizlik parası almaya hak kazanabilecekleri süreye 
tekabül eden bir süre boyunca oturma izinleri geri alınamaz.

Madde 50
1. Bir göçmen işçinin ölümü veya evliliğinin sona ermesi halinde, İstihdam Devleti işçinin o Devlette 
oturan aile fertlerine aile birleşmesinin temini ilkesi temelinde oturma izni verilmesine olumlu yak-
laşır; İstihdam Devleti bu fertlerin o zamana kadar Devlette kaldıkları süreyi de göz önüne alır.
2. Böyle bir izin verilmeyen aile fertlerine, ayrılmadan önce, İstihdam Devletindeki işlerini tamam-
layabilecekleri makul bir süre tanınır.
3. Bu maddenin 1. ve 2 nci paragrafları bu durumdaki aile fertlerinin İstihdam Devletinin yasalarına 
göre veya bu Devletin taraf olduğu iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalar uyarınca sağlanan oturma ve 
çalışma haklarını olumsuz yönde etkileyecek biçimde yorumlanamaz.

Madde 51
İstihdam Devletindeki ikamet izninin açıkça geçimi sağlamaya yönelik faaliyetin süresine bağlı old-
uğu durumlar hariç olmak kaydıyla, geçimi sağlamaya yönelik faaliyetin serbestçe seçilemediği İsti-
hdam Devletindeki göçmen işçilerin durumu düzensiz olarak nitelendirilemez ve çalışma izinlerinin 
süresi dolmadan, geçimi sağlamaya yönelik faaliyetin bitmiş olması gerekçe gösterilerek ikamet 
izinleri geri alınamaz. Çalışma izninde belirlenen şartlar ve kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, bu 
tür göçmen işçiler, başka iş imkânları aramak, kamu projelerine katılmak ve çalışma izni süresinin 
geriye kalan süresinde mesleki eğitim görme haklarına sahip olacaklardır.

Madde 52
1. Aşağıda belirtilen sınırlamalara veya şartlara bağlı olmak kaydıyla, İstihdam Devletindeki göçmen 
işçiler geçimlerini sağlamaya yönelik faaliyetleri özgürce seçme hakkına sahip olurlar.
2. İstihdam Devleti herhangi bir göçmen işçi için;
a) Devletin çıkarları için gerekli olduğunda ve ulusal yasalarca öngörüldüğünde belirli iş, görev, 
hizmet ya da faaliyet kategorilerinde çalışmaları kısıtlayabilir;
b) Ülkesi sınırları dışında kazanılmış mesleki niteliklerin tanınması ile ilgili mevzuatı çerçevesinde, 
gelir getirici faaliyetlerin serbestçe seçilmesini kısıtlayabilir. Ancak, ilgili Taraf devletler bu mesleki 
yeterliliklerin tanınması hususunda gerekli çabayı gösterirler.
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3. Çalışma izinleri zamanla sınırlı olan göçmen işçiler için İstihdam Devleti; ayrıca:
a) Gelir getirici faaliyetlerini serbestçe seçme hakkını, göçmen işçinin kendi ülkesinin yasasında 
öngörülen ve iki yılı geçmeyecek bir süre içinde o Devlette yasal biçimde ikamet etmiş olması şartı-
na bağlayabilir.
b) Kendi mevzuatı veya iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalara dayanarak kendi vatandaşlarına veya 
onlarla aynı haklara sahip kişilere öncelik tanıyan bir politika çerçevesinde, göçmen işçilerin gelir 
getirici faaliyetlerden yararlanmalarını sınırlayabilir.
Böyle bir sınırlandırma, ulusal mevzuatında beş yılı geçmeyecek şekilde öngörülen bir süre boyunca 
yasal olarak o ülkede ikamet etmiş bir işçiye uygulanamaz.
4. İstihdam Devleti işe alınan göçmen işçinin kendi hesabına iş yapabileceği koşulları belirler. Bu 
hususta, işçinin o Devlette yasalara uygun olarak ikamet ettiği bir süre dikkate alınır.

Madde 53
1. Kendileri sınırsız veya otomatik olarak yenilenen ikâmet izni hamili olan bir göçmen işçinin aile 
fertleri bu Sözleşmenin 52 nci maddesinde göçmen işçilere uygulanan şartlara bağlı olarak gelir 
getiren faaliyetlerini serbestçe seçebilirler.
2. Taraf Devletler, gelir getirici bir işte çalışma müsaadesi verilmesi hususunda göçmen işçinin gelir 
getirici faaliyetleri serbestçe seçme müsaadesine sahip olmayan aile fertlerine, yürürlükteki ikili ve 
çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla İstihdam Devletine kabul edilmek için başvuran 
diğer işçilere göre, öncelik tanıyacaklardır.

Madde 54
1. Göçmen işçiler ikamet izinlerine, çalışma izinlerine ve bu Sözleşmenin 25. ve 27 nci maddelerinde 
belirtilen haklarına halel gelmeksizin, aşağıda belirtilen konularda İstihdam Devletinin uyruğundaki 
kişilerle eşit muamele görürler;
a) İşten çıkartılmaya karşı korunma;
b) İşsizlik parası,
c) İşsizlikle mücadele için geliştirilen kamu çalışma programlarına katılma,
d) İş kaybı veya gelir getirici diğer bir faaliyetin sona ermesi durumunda, bu Sözleşmenin 52 nci 
maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, başka bir işe girme.
2. Bir göçmen işçi, mukaveledeki şartların işveren tarafından ihlal edildiğini iddia ediyorsa, şikâye-
tine ilişkin başvuruyu Sözleşmenin 18 inci maddesi 1 inci paragrafında belirtildiği üzere İstihdam 
Devletinin yetkili makamlarına yapma hakkına sahiptir.

Madde 55
Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına izin verilen göçmen işçiler, bu iznin gerektirdiği şartları 
yerine getirmek kaydıyla, sözkonusu faaliyetle ilgili her konuda İstihdam Devletinin vatandaşlarıyla 
eşit muamele göreceklerdir.

Madde 56
1. Ulusal yasalarda belirtilen nedenler dışında ve III. Bölümde belirtilen koruma tedbirleri saklı ol-
mak kaydıyla, Anlaşmanın bu bölümünde atıfta bulunulan göçmen işçiler ve aile fertleri İstihdam 
Devleti tarafından sınır dışı edilemezler.
2. Bir göçmen işçinin veya aile fertlerinin ikâmet ve çalışma izinlerinden doğan haklarından mahrum 
bırakılması amacıyla sınır dışı etme tedbirine başvurulamaz.
3. Bir göçmen işçinin veya aile fertlerinden birinin sınır dışı edilmesi söz konusu olduğunda, konu 
insancıl yönüyle düşünülmeli ve mezkûr kişinin İstihdam Devletinde ikâmet ettiği süre de dikkate 
alınmalıdır.

V. KISIM 
Özel Kategorilerdeki Göçmen İşçilere ve Aile Fertlerine Uygulanabilecek Hükümler

Madde 57
Sözleşmenin bu bölümünde belirtilen, kayıtlı veya düzenli durumda olan, özel kategorilerdeki 
göçmen işçiler ve aile fertleri, III. Bölümdeki ve aşağıdaki şekilde değiştirilen hususlar dışında, IV. 
Bölümdeki haklardan yararlanırlar.
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Madde 58
1. Sınır işçileri bu Sözleşmenin, Madde 2, paragraf 2 (a)’da tanımlandığı gibi, İstihdam Devletinde 
mukim olmadıkları göz önünde tutularak bu Devletin sınırları içinde bulunmaları ve çalışmaları ned-
eniyle IV. Bölümde sağlanan haklardan yararlanırlar.
2. İstihdam Devletleri, belli bir sürenin sonunda sınır işçilerine gelir getirici faaliyetlerini serbestçe 
seçme hakkı tanıma hususuna olumlu olarak yaklaşacaklardır. Bu hakkın tanınması onların sınır 
işçisi statülerini etkilemeyecektir.

Madde 59
1. Bu Sözleşmenin 2 nci madde, 2 nci paragraf (b) bendinde tanımlanan Mevsimlik İşçiler, İstihdam 
Devletinde yalnızca yılın bir bölümünde bulundukları vakıası göz önünde tutularak, bu Devletin 
sınırları içinde bulunmaları ve çalışmaları nedeniyle ve statülerinin bu Devlette mevsimlik işçi olarak 
tanınması koşuluyla IV. Bölümde sağlanan haklardan yararlanırlar.
2. Uygulanabilir iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalara bağlı olarak, İstihdam Devletleri bu maddenin 
1 inci paragrafı saklı kalmak kaydıyla, sınırları içinde kayda değer bir süre çalışmış olan mevsimlik 
işçilere başka gelir getirici faaliyette bulunmak hakkını tanımayı ve onlara bu Devlete kabul edilmek 
üzere başvuran diğer işçilere göre öncelik vermeyi tezekkür edeceklerdir.

Madde 60
Bu Sözleşmenin 2 nci madde, 2 paragraf (e) bendinde tanımlanan gezici işçiler, İstihdam Devletinin 
sınırları içinde bulunmaları ve çalışmaları ve bu Devlette gezici işçi olarak tanınmaları koşuluyla IV. 
Bölümde sağlanan haklardan yararlanırlar.

Madde 61
1. Bu Sözleşmenin 2 nci Madde, 2 nci paragraf (f) bendinde tanımlanan proje işçileri ve aile fertleri 
43 üncü Madde, 1 inci paragraf (b) ve (c) bendleri, 43 üncü madde, 1 inci paragraf (d) bendi ve so-
syal konut programlarına ilişkin olması nedeniyle 45 inci Madde, 1 inci paragraf (b) bendi ve 52, 55 
inci Maddeler hariç, IV. Bölümde tanınan haklardan yararlanırlar.
2. Bir proje işçisi bu Sözleşmenin 18 inci Madde, 1 inci paragrafı uyarınca mukaveledeki şartların 
işveren tarafından ihlal edildiğini iddia ediyorsa, bu konudaki şikâyetini, işvereni üzerinde hukukî 
işlem yapma hakkı olan Devletin adlî makamlarına yöneltme hakkını haizdir.
3. İki taraflı veya çok taraflı anlaşmalara bağlı olarak, ilgili Taraf Devletler proje işçilerinin proje 
süresince kendi devletlerinin veya mutad olarak ikâmet ettikleri Devletin sosyal güvenlik sistemin-
den yeterince yararlanmalarının sağlanması için gayret sarf edeceklerdir. İlgili Taraf Devletler, hak-
ların kaybının veya çifte ödeme durumlarının önüne geçmek üzere gerekli önlemleri alırlar.
4. Bu Sözleşmenin 47 nci madde hükümlerine ve ilgili iki taraflı veya çok taraflı anlaşmaların mad-
delerine halel gelmeksizin, ilgili Taraf Devletler proje işçilerinin ücretlerinin bu işçilerin kendi dev-
letlerinde veya mutad olarak ikâmet ettikleri devlette ödenmesine izin verirler.

Madde 62
1. Bu Sözleşmenin Madde 2, paragraf 2 (g)’de tanımlanan belirlenmiş bir iş için istihdam edilmiş 
işçiler, Madde 43, paragraf 1 (b) ve (c), Madde 43, paragraf 1 (d), sosyal konut programlarını içerdiği 
için Madde 52 ve Madde 53 paragraf 1 (d) hariç olmak kaydıyla, IV. Bölümde sağlanan haklardan 
yararlanırlar.
2. 53 üncü Maddede öngörülen şartlar hariç olmak üzere, belirlenmiş bir iş için istihdam edilmiş 
işçilerin aile fertleri bu Sözleşmenin IV. Bölümünde göçmen işçilerin aile fertleri için sağlanan hak-
lardan yararlanırlar.

Madde 63
1. Bu Sözleşmenin 2 nci Maddesinin 2 nci paragrafının (h) bendinde tanımlanan kendi işinde çalışan 
işçiler, yalnızca iş sözleşmesi olan işçilere uygulanan haklar hariç olmak kaydıyla, IV. Bölümde 
tanınan haklardan yararlanırlar.
2. Oturma izinlerinin mutlak suretle kabul edildikleri gelir getirici faaliyet süresine bağlı olduğu 
durumlar hariç, bu Sözleşmenin 52 ve 79 uncu maddelerine halel gelmemesi kaydıyla, kendi işinde 
çalışan işçilerin ekonomik faaliyetlerinin sona ermiş olması onların ve aile fertlerinin istihdam dev-
letinde oturma ve gelir getirici faaliyette bulunma izinlerinin geri alınması anlamına gelmez.



56

VI. KISIM
İşçilerin ve Aile Fertlerinin Uluslararası Göçü İle İlgili Olarak Sağlıklı, Adil, İnsanî ve Yasal Şartların 

Geliştirilmesi

Madde 64
1. İlgili Taraf Devletler, Bu Sözleşmenin 79 uncu maddesine halel getirmemek kaydıyla, işçilerin ve 
aile fertlerinin uluslararası göçü ile ilgili sağlıklı, adil, insanî ve yasal şartların geliştirilmesi amacıyla 
birbirleriyle uygun şekilde danışma ve işbirliği faaliyetlerinde bulunurlar.
2. Bu bağlamda, yalnızca iş ihtiyacı ve kaynakları değil, göçmen işçilerin ve aile fertlerinin sosyal, 
ekonomik, kültürel ve diğer ihtiyaçları ile ilgili toplulukların göç sonucu ortaya çıkan sorunları da 
dikkate alınır.

Madde 65
1. Taraf Devletler, işçilerin ve aile fertlerinin uluslararası göçü ile ilgili sorunlarına çözüm getirecek 
hizmetleri sağlarlar, Taraf Devletlerin hizmetleri aşağıdaki belirtilen hususları da içerir :
a) Söz konusu göçle ilgili politikaların hazırlanması ve uygulanması;
b) Söz konusu göçle ilgili konularda diğer Taraf Devletlerin yetkili organlarıyla bilgi alışverişi, danış-
ma ve işbirliğinin yapılması;
c) Göç ve istihdamla ilgili politikalar, yasa ve düzenlemeler, göç ve diğer ilgili konularda diğer ülkel-
erle aktedilen anlaşmalar hakkında özellikle işverenlere, işçilere ve kuruluşlarına gerekli bilginin 
verilmesi;
d) Ayrılış, seyahat, varış, kalış, gelir getirici faaliyetler, çıkış, dönüş, istihdam devletindeki çalışma 
ve hayat şartları ve gümrük vergisi, diğer vergiler ve diğer ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda 
gerekli olan izin, işlem ve düzenlemeler hakkında göçmen işçiler ve aile fertlerine bilgi verilmesi ve 
gerekli yardımın sağlanması.
2. Taraf Devletler, göçmen işçilerin ve aile fertlerinin sosyal, kültürel ve diğer ihtiyaçlarını karşıla-
mak için gerekli olan konsolosluk ve diğer hizmetlerin uygun bir şekilde yerine getirilmesini uygun 
şekilde kolaylaştırırlar.

Madde 66
1. Bu Maddenin 2 nci fıkrasına bağlı kalmak kaydıyla, işçilerin bir başka Devlette istihdam edilmeleri 
için işlemler yürütme hakkı aşağıdaki kuruluşlarla sınırlıdır:
a) Bu işlemlerin yapıldığı Devletin kamu hizmetleri veya organları;
b) İlgili devletler arasındaki anlaşmaya dayalı olarak, İstihdam Devletinin kamu hizmetleri veya or-
ganları;
c) İki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca oluşturulan organlar.
2. Taraf Devletlerdeki yasa ve uygulamalar çerçevesinde, bu Devletlerdeki kamu organlarının izin, 
onay ve denetimine bağlı olarak, bunlar adına hareket eden kurum ve muhtemel işverenler de söz 
konusu işlemleri yürütebilirler.

Madde 67
1. İlgili Taraf Devletler, göçmen işçiler ve aile fertlerinin kendi devletlerine dönmeye karar vermeleri 
halinde veya oturma veya çalışma izinlerinin süresinin bitmesi durumunda, ya da istihdam dev-
letinde düzenli olmayan bir durumda bulunmaları halinde, bunların düzenli bir şekilde dönüşlerini 
teminen gerekli önlemleri almak konusunda işbirliği yaparlar.
2. Durumları düzenli olan göçmen işçiler ve aile fertleriyle ilgili olarak, ilgili Taraf Devletler, an-
laştıkları koşullar çerçevesinde, bunların kendi devletlerindeki ekonomik koşullarının iyileştirilmesi 
ve sosyal ve kültürel uyumlarının yeniden sağlanabilmesi için uygun şekilde işbirliğini yaparlar.

Madde 68
1. Transit Devletleri de dahil olmak üzere, Taraf Devletler göçmen işçilerin yasadışı veya gizli yol-
lardan göçünü ve düzensiz olarak istihdam edilmelerini önlemek üzere işbirliği yaparlar. Her ilgili 
devletin kendi yargı alanı içerisinde alacağı önlemler aşağıdaki hususları kapsar:
a) Göçmen giriş ve çıkışları ile ilgili olarak yanıltıcı bilgilerin yayımlanmasına karşı gerekli önlemlerin 
alınması;
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b) Yasadışı veya gizli göçmen işçi ve aile fertlerinin hareketlerinin izlenerek önlenmesi ve bu tür 
hareketleri organize eden ve yürüten kişi, grup veya varlıkların etkin olarak cezalandırılmaları 
konusunda önlemler almak;
c) Düzensiz durumda bulunan göçmen işçi ve aile fertlerine karşı şiddet, tehdit veya şantaj uygu-
layan kişi, grup veya varlıklara etkin yaptırım uygulanması için önlemler almak.
2. İstihdam Devletleri, ülkelerinde düzensiz durumdaki göçmen işçilerin istihdamını önleyecek 
bütün uygun ve etkin önlemleri alırlar. Bu önlemlere, uygun görüldüğünde, söz konusu işçileri istih-
dam eden işverenlere yönelik cezalar da dahildir. Bu önlemler göçmen işçilerin işverenleri karşısın-
da istihdamdan doğan haklarına halel getirmez.

Madde 69
1. Taraf Devletler, ülkelerinde düzensiz durumda bulunan göçmen işçi ve aile fertleri var ise, bu 
durumun sürmemesi için gerekli önlemleri alırlar.
2. İlgili Taraf Devletler sözkonusu kişilerin durumunun, yürürlükteki ulusal yasalar ve iki taraflı veya 
çok taraflı, yasalar çerçevesinde düzenli hale getirilmesi imkânının olup olmadığını tezekkür eder-
ken, bunların ülkeye giriş şartları, İstihdam Devletlerindeki kalış süreleri ile özellikle aile durumları-
na ilişkin hususlar olmak üzere diğer ilgili hususları göz önüne alırlar.

Madde 70
Taraf Devletler kendi vatandaşlarına uyguladığı önlemlerden daha olumsuz olmamak üzere, düzenli 
durumdaki göçmen işçilerin ve aile fertlerinin çalışma ve hayat şartlarının uygunluk, güvenlik ve 
sağlık standartları ile insanlık onuru ilkelerine uygun olması için önlemler alırlar.

Madde 71
1. Gerekli hallerde Taraf Devletler göçmen işçilerin veya aile fertlerinin cenazelerinin kendi dev-
letlerine nakli için gerekli kolaylıkları sağlarlar.
2. Bir göçmen işçinin veya aile ferdinin ölümü ile ilgili bir tazminat söz konusu olduğunda, Taraf Dev-
letler ilgili kişilere konunun ivedilikle halli için gerekli yardımı sağlarlar. Bu sorunların halledilmesi 
bu Sözleşmenin ve ilgili iki taraflı veya çok taraflı anlaşmaların ışığında yürürlükteki ulusal yasalar 
çerçevesinde gerçekleştirilir.

VII.KISIM 
 Sözleşmenin Uygulanması

Madde 72
1. a) Bu Sözleşmenin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla bir “Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fer-
tlerinin Haklarının Korunması Komitesi” (bundan sonra “Komite” diye geçecektir) oluşturulacaktır;
b) Bu Komite, Sözleşme yürürlüğe girdiğinde 10, Sözleşmenin 41 inci Taraf devlette yürürlüğe gird-
iğinde 14 uzmandan oluşacaktır. Bu uzmanlar yüksek ahlaklı, tarafsız ve Sözleşme ile ilgili alanlarda 
ihtisas sahibi kişilerden seçilecektir;
2. a) Komite üyeleri Taraf Devletler tarafından gizli oy esasına göre, yine Taraf Devletlerce aday 
gösterilmiş kişilerin oluşturduğu listeden seçilecektir. Burada Orijin Devlet ve İstihdam Devleti ol-
mak üzere coğrafî dağılımın adil olmasına ve belli başlı hukuk sistemlerinin temsil edilmesine dikkat 
edilir. Her Taraf Devlet kendi uyruğunda olanlardan bir kişiyi aday gösterebilir.
b) Üyeler kendi şahsî statülerine göre seçilir ve hizmet ederler.
3. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten en fazla 6 ay sonra ilk seçim yapılır. Bu seçimden son-
raki seçimler ise her iki yılda bir gerçekleşir. Her seçim tarihinden en az dört ay önce Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri Taraf Devletlere iki ay içinde aday göstermelerini yazılı olarak bildirir. Genel 
Sekreter, bu şekilde belirlenen adayların alfabetik sıraya göre hazırlanmış bir listesini bunların kısa 
özgeçmişlerini ve hangi Taraf Devletçe aday gösterildiklerini de belirterek seçimden en geç bir ay 
önce Taraf Devletlere sunar.
4. Komite üyelerinin seçimi Birleşmiş Milletler merkezinde Genel Sekreterin başkanlığında Taraf 
Devletlerin katıldığı bir toplantıda yapılır. Taraf Devletlerin üçte ikisinin oturum için gerekli çoğun-
luğu oluşturacağı bu toplantıda, en çok oy alan ve toplantıda hazır Taraf Devletlerin salt çoğun-
luğunun oyunu alan adaylar Komiteye seçilirler.
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5. a) Komite üyeleri dört yıllık bir süre hizmet ederler. Ancak, birinci seçimde seçilen beş üyenin 
süreleri seçimden sonra iki yıl sonunda biter; birinci seçimden hemen sonra, bu beş kişinin isimleri 
Toplantı Başkanınca kura çekimi yoluyla belirlenir;
b) Bu Sözleşmenin kırk birinci Taraf Devlette yürürlüğe girmesinin ardından, bu maddenin 2, 3 ve 4 
üncü fıkralarında belirtildiği şekilde, Komiteye dört ilave üyenin seçimi yapılır. İlave üyelerden ikisi-
nin süreleri iki yıl içinde dolar. Bu üyelerin isimleri Toplantı Başkanınca kura çekimi yoluyla belirlenir.
c) Komite üyeleri, yeniden aday gösterilmeleri durumunda, tekrar seçilebilirler.
6. Komite üyelerinden birinin vefatı, istifa etmesi veya herhangi bir nedenle Komitedeki görevini 
yerine getiremeyeceğini açıklaması durumunda, bu üyeyi aday gösteren Taraf Devlet vatandaşların-
dan birini kalan sürede görev yapması için tayin eder. Bu yeni tayin Komitenin onayına bağlıdır.
7. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Komitenin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi 
için gerekli personeli ve imkânları sağlar.
8. Komite üyeleri, Genel Kurulun kararlaştırdığı süre ve koşullar itibariyle Birleşmiş Milletler kaynak-
larından aylık ücret alırlar.
9. Komite üyeleri, Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Sözleşmesinin ilgili bölümlerinde 
belirtildiği üzere, Birleşmiş Milletlerin görevlendirdiği uzmanların imkân, ayrıcalık ve bağışıklıkların-
dan yararlanırlar. (22A(1) Sayılı Karar)

Madde 73
1. Taraf Devletler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Komite tarafından değerlendirilmek üzere 
bu Sözleşmenin hükümlerine geçerlilik kazandırmak için aldıkları hukukî idarî, yasal ve diğer önlem-
lere dair bir rapor sunarlar.
a) Rapor Sözleşmenin ilgili Taraf Devlette yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl içinde sunulur;
b) Bundan sonra her beş yılda bir ve ayrıca Komite talep ettiği zaman sunulur.
2. Bu maddeye göre hazırlanacak raporlar, Sözleşmenin uygulanmasını etkileyen unsurları ve varsa 
güçlükleri ve ayrıca ilgili Taraf Devletteki göç akımının özellikleri hakkında bilgi de içerir.
3. Komite raporların içeriği hakkında daha başka hususlara da karar verebilir.
4. Taraf Devletler raporlarının ülkelerindeki kamuoyuna geniş ölçüde duyurulmasını sağlarlar.

Madde 74
1. Komite her Taraf Devletin sunduğu raporu inceler ve uygun gördüğü yorumları ilgili Taraf Devlete 
iletir. Taraf Devlet Komitenin bu madde uyarınca yaptığı her yoruma ilişkin gözlemlerini Komiteye 
sunabilir. Komite bu raporları incelerken Taraf Devletlerden ek bilgi isteyebilir.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Komitenin olağan dönem toplantılarının açılışından uygun 
bir zaman önce, bu Sözleşme ile ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütünün görev alanına giren 
konularda Komitenin Ofisin uzmanlığından yararlanmasını sağlamak üzere, ilgili Taraf Devletlerce 
sunulan raporların birer örneği ile bu raporların değerlendirilmesi için gerekli bilgileri Uluslararası 
Çalışma Ofisi Genel Müdürüne iletir. Komite çalışmalarında ofisin sağlayabileceği görüş ve malzem-
eleri değerlendirir.
3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ayrıca, Komiteye danıştıktan sonra, raporun görev alanlarını 
ilgilendiren ilgili bölümlerinin örneklerini diğer ihtisas kuruluşlarına ve hükümetlerarası kuruluşlara 
da iletebilir.
4. Komite, değerlendirmek üzere, Birleşmiş Milletlerin ihtisas kuruluşlarını ve organlarını, 
hükümetlerarası örgütleri ve diğer ilgili kuruluşları bu Sözleşmenin kendi alanlarını ilgilendiren 
bölümleriyle ilgili olarak yazılı bilgi sunmaya davet edebilir.
5. Uluslararası Çalışma Ofisi, Komite tarafından toplantılarda danışman niteliğinde temsilci bulun-
durmaya davet edilir.
6. Komite, diğer ihtisas kuruluşları ve Birleşmiş Milletler organları ile hükümetlerarası kuruluşlar-
dan temsilcileri toplantılarda hazır bulunmaya ve kendi alanlarına giren konularda görüş bildirmeye 
davet edebilir.
7. Komite, Sözleşmenin uygulanması hakkında özellikle Taraf Devletlerce sunulan rapor ve gözlem-
leri inceleyerek, kendi görüş ve önerilerini içeren yıllık bir raporu Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna 
sunar.
8. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Komitenin yıllık raporlarını Sözleşmeye Taraf Devletlere, 
Ekonomik ve Sosyal Konseye, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonuna, Uluslararası Çalışma 
Ofisi Genel Müdürüne ve diğer ilgili kuruluşlara iletir.
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Madde 75
1. Komite kendi çalışma kurallarını kabul eder.
2. Komite memurlarını iki yıllık bir süre için seçer.
3. Komite olağan olarak yılda bir kere toplanır.
4. Komitenin toplantıları olağan olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde düzenlenir.

Madde 76
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden biri bu madde kapsamı içinde herhangi bir zamanda, Taraf bir 
Devletin diğer bir Taraf Devletin bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği 
iddiasında bulunması halinde Komitenin bu konuda bilgi toplama ve görüş bildirmeye yetkili old-
uğunu beyan edebilir. Bu maddenin kapsamı içinde bilgi derlemek ve incelemek, ancak bu bilgilerin, 
Komitenin bu konuda yetkili olduğunu beyan etmiş bir Taraf Devlet tarafından verilmiş olması du-
rumunda gerçekleşebilir. Komite böyle bir beyanda bulunmamış bir Taraf Devletle ilgili olarak bilgi 
kabul edemez. bu maddede belirtilen bilgi alışverişi aşağıdaki usule uygun olarak yapılır :
a) Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet başka bir Taraf Devletin bu Sözleşmeye olan yükümlülüklerini yer-
ine getirmediğine kanaat getirirse, bu durumu sözkonusu Devletin dikkatine yazılı olarak sunabilir. 
Komiteyi de bu konuda bilgilendirebilir. Konu hakkında haberdar edilen Devlet bildirimden sonra üç 
ay içinde bilgi veren Devlete mümkün olan ölçüde iddia edilen hususlara ilişkin iç usuller ve yapılan, 
yapılmak üzere olan veya daha önce yapılmış bulunan düzeltmeler hakkında yazılı açıklamada bu-
lunur.
b) Konu Taraf Devletlerin ikisini de tatmin edici bir şekilde ilk yazılı bildirimin muhatabına ulaşmasın-
dan itibaren 6 ay içinde çözümlenemezse, Taraf Devletlerden biri konu hakkında komiteyi ve diğer 
devleti de haberdar ederek sorunu Komiteye götürme hakkına sahiptir.
c) Komite, konuyu ancak uluslararası hukukça tanınan ilkelerle uyum içinde tüm mevcut iç hukuk 
yollarına başvurulduğuna ve tüketildiğine kanaat getirdiğinde ele alır. Komite konu ile ilgili düzeltm-
elerin makul olmayan bir şekilde uzatıldığını düşünürse bu kural uygulanmaz.
d) Komite, bu fıkranın (c) bendine bağlı olarak, bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden doğan 
sorunlara dostane çözüm yolları bulunması amacıyla Taraf Devletlere iyi niyet görevi önerebilir.
e) Komite bu madde kapsamında derlenen bilgilerin incelenmesi sırasında kapalı toplantılar düzen-
ler;
f) Komite, bu maddenin (b) bendi çerçevesinde kendisine sunulan sorunlarla ilgili olarak, ilgili Taraf 
Devletlerden bilgi talebinde bulunabilir;
g) Bu maddenin (b) bendinde değinilen ilgili Taraf Devletler, konunun Komitece görüşülmesi sırasın-
da temsil edilebilme ve sözlü ve/veya yazılı sunuş yapma hakkına sahiptirler.
h) Komite, bu maddenin (b) bendinde belirtilen başvuruyu aldıktan sonra on iki ay içinde aşağıdaki 
gibi bir rapor sunar;
                  i) Bu maddenin (d) bendinde belirtilen çerçevede bir çözüme ulaşılması durumunda, 
Komite vakıaların ve ulaşılan çözümün kısaca açıklandığı bir rapor hazırlar;
                  ii) Bu maddenin (d) bendinde belirtilen çerçevede bir çözüme ulaşılamaması durumun-
da ise, Komite ilgili Taraf Devletler arasındaki konuya ilişkin ilgili hususları raporunda belirtir. İlgili 
Taraf Devletlerin yazılı sunuşları ile kayda geçirilen sözlü sunuşları da rapora eklenir. Komite ayrıca, 
yalnızca ilgili Taraf devletlere aralarındaki soruna ilişkin uygun gördüğü görüşleri bildirebilir. Her 
durumda, rapor ilgili Taraf Devletlere gönderilir.
2. Bu maddenin hükümleri Sözleşmeye taraf 10 devletin 1 inci fıkra doğrultusunda beyanda bu-
lunmaları durumunda yürürlüğe girer. Bu tür beyanlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapılır. 
Genel Sekreter bu beyanların birer örneğini diğer Taraf Devletlere iletir. Bir beyan herhangi bir 
zamanda Genel Sekretere de bildirimde bulunmak suretiyle geri alınabilir. Böyle bir geri alma bu 
madde kapsamında daha evvel iletilmiş bulunan bilgilerin incelenmesine halel getirmez; beyanını 
geri alan Taraf Devletten yeni bir beyanda bulunmadıkça başka bilgi istenmez.

Madde 77
1. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet bu madde ile, herhangi bir zamanda bu Sözleşmede sağlanmış bu-
lunan haklarının o Devletçe çiğnendiğini iddia eden vatandaşlarından bilgi alma ve değerlendirme 
hususunda komitenin yetkili olduğunu tanıdığını beyan edebilir. Komite böyle bir beyanda bulun-
mamış Taraf bir Devletten bilgi alamaz.
2. Komite, bu madde uyarınca isimsiz gönderilen veya bilgi sunma hakkını istismar ettiği sonucuna 
varılan ya da bu Sözleşmenin hükümleriyle uyuşmayan haberleri kabul edilemez olarak nitelendirir.
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3. Komite, bu madde uyarınca aşağıda belirtilen şartların mevcut olması halinde, bir bireyin verdiği 
bilgiyi değerlendirmeye alabilir.
a) Aynı konu başka bir uluslararası araştırma veya çözüm usulü çerçevesinde incelenmemişse ve 
incelenmemekteyse;
b) Birey tüm iç hukuk yollarını tüketmişse, bu kural, Komitenin kanaatına göre, bireyin sorunlarının 
çözümünün nedensiz yere sürüncemede bırakılmakta olması veya alınan önlemlerin bireyin so-
rununa çözüm getirmesi ihtimali olmaması durumunda geçersiz hale gelir.
4. Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükümlere göre, Komite bu madde altında kendisine ulaşan bil-
gileri 1 inci fıkradaki beyana imza atan ve bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü çiğnediği iddia 
olunan Taraf Devletin bilgisine sunar. Söz konusu Devlet, 6 ay içinde Komiteye yazılı olarak konuyu 
açıklayıcı veya varsa sorunu telafi edici bir işlemde bulunduğuna dair bilgi sunar.
5. Komite bu madde çerçevesinde aldığı bildirimleri ilgili birey ve Devletten toplayabildiği bilgilerin 
ışığında değerlendirir.
6. Komite bu madde çerçevesinde aldığı bilgileri incelemek üzere kapalı toplantılar düzenler.
7. Komite görüşlerini ilgili Taraf Devlet ve bireye bildirir.
8. Bu maddenin hükümleri bu Sözleşmeye Taraf on Devletin 1 inci fıkra çerçevesinde beyanda bulun-
maları halinde yürürlüğe girer. Bu beyanlar birer örneklerinin diğer Taraf Devletlere gönderilmesini 
sağlayacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapılır. Bir beyan herhangi bir zamanda Genel 
Sekretere bildirimde bulunmak suretiyle geri alınabilir. Böyle bir geri alma bu madde çerçevesinde 
daha önce iletilen bir bilginin incelenmesine halel getirmez. Taraf devlet yeni bir beyanda bulun-
madığı sürece, beyanın geri alındığının Genel Sekreterin bilgisine sunulmasından sonra bu madde 
çerçevesinde bireyden veya bireyin adına daha fazla bilgi talep edilemez.

Madde 78
Bu Sözleşmenin 76 ncı maddesinin hükümleri, Sözleşmenin kapsadığı alana giren anlaşmazlıkların 
ve şikâyetlerin, Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarının kuruluş anlaşmaları veya onlar tarafın-
dan kabul edilmiş anlaşmalarda öngörülen anlaşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili usullerin uygu-
lanmasına halel getirmeyecek şekilde uygulanacaktır ve sözkonusu hükümler Taraf devletlerin 
aralarındaki uluslararası anlaşmalar uyarınca anlaşmazlıkların çözümüne yönelik başka yöntemlere 
başvurmalarına da engel teşkil etmez.

VIII.KISIM 
 Genel Hükümler

Madde 79
Bu Sözleşmedeki hiç bir husus Taraf Devletlerin göçmen işçilerin ve aile fertlerinin kabulüne uygu-
ladıkları ölçütleri tespit hakkını etkilemez. Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin yasal durumları ve 
onlara yapılacak muamele ile ilgili diğer hususlarda Taraf Devletler bu Sözleşmenin getirdiği sınırla-
malara tabidirler.
Madde 80
Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, Birleşmiş Milletler Şartının ve bu Sözleşmede ele alınan 
konular hakkında Birleşmiş Milletlerin çeşitli organlarının ve ihtisas kuruluşlarının sorumluluklarını 
tanımlayan kuruluş yasalarında yer alan hükümlere halel getirecek biçimde yorumlanamaz.

Madde 81
1. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, göçmen işçiler ve aile fertleri için,
a) Bir Taraf Devletin kanun ve uygulamalarından; veya
b) Taraf Devletin bağlı olduğu herhangi bir iki taraflı veya çok taraflı anlaşmadan; doğan daha olum-
lu haklara halel getirmez.
2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup veya kişiye, bu Sözleşmede yer alan hak 
ve özgürlüklere halel getirecek herhangi bir faaliyette bulunma hakkı verecek şekilde yorumlana-
maz.

Madde 82
Göçmen işçiler ve aile fertlerine bu Sözleşme ile sağlanan haklar geri alınamaz. Göçmen işçi ve aile 
fertlerine bu haklardan vazgeçmeleri amacını güdecek herhangi bir baskı uygulanmasına izin verile-
mez. Sözleşmede tanınan hakların mukavele yoluyla aşındırılması mümkün değildir. Taraf Devletler 
bu ilkelere saygı gösterilmesini teminen gerekli tedbirleri alırlar.
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Madde 83
Her Taraf Devlet bu Sözleşmeyle şu hususları taahhüt eder;
a) Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilere etkili bir şekilde tazminat öden-
mesinin sağlanması, ihlalin resmî sıfata sahip kişiler tarafından yapılmış olması tazminat ödenmesi 
hakkına halel getirmez.
b) Bu durumda olan kişilerin iddialarının yetkili hukukî, idarî ve adlî makamlarca o Devletin adlî 
sistemine göre incelenerek karara bağlanmasının ve hukukî tazmin imkânlarının geliştirilmesinin 
sağlanması,
c) Tanınan tazmin haklarının yetkili makamlarca yerine getirilmesinin sağlanması.

Madde 84
Her Taraf Devlet bu Sözleşmedeki hükümlerin uygulanması için gerekli olan yasal ve diğer tedbirleri 
almayı taahhüt eder.

IX.KISIM 
 Nihaî Hükümler

Madde 85
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşmenin metninin aslının muhafazasından sorumludur.

Madde 86
1. Bu Sözleşme tüm Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşmenin onaylanması gerekmektedir.
2. Bu Sözleşme herhangi bir Devletin katılmasına açıktır.
3. Onaylama veya katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

Madde 87
1. Bu Sözleşme yirminci onaylama veya katılma belgesinin verilmesinden sonra 3 aylık bir süreyi 
müteakip ilk ayın birinci günü yürürlüğe girer.
2. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşmeyi onaylayan veya katılan her Devlet açısın-
dan, Sözleşme bu ülkenin kendi onay veya katılma belgesinin veriliş tarihinden sonraki üç aylık 
süreyi takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 88
Bu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan Devlet Sözleşmenin herhangi bir bölümünü uygulamanın 
dışında tutamaz veya 3 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir göçmen işçi kategoris-
ini bu Sözleşmenin uygulaması dışında bırakamaz.

Madde 89
1. Bu Sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldan evvel olmamak kay-
dıyla, herhangi bir Taraf Devlet Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazıyla bildirimde bulunmak 
suretiyle Sözleşmeden çekilebilir.
2. Böyle bir çekilme, bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince alınmasından sonra geçecek 
12 aylık bir müddeti takip eden ilk ayın birinci günü yürürlüğe girer.
3. Böyle bir çekilme, çekilmenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki yükümlülüklerin yerine getirilme-
sini engellemez veya bu tarihten önce Komite tarafından ele alınmış bir konunun incelenmesinin 
sürdürülmesine halel getirmez.
4. Sözleşmenin bir Taraf Devlet için sona ermesinden sonra, Komite o Devlet ile ilgili olarak yeni 
herhangi bir hususu ele alamaz.

Madde 90
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl sonra, herhangi bir Taraf Devlet Sözleşmenin 
gözden geçirilmesi için bir yazıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine başvurabilir. Genel Sekreter 
bunun üzerine önerilen değişiklikleri Taraf Devletlere ileterek bunların tartışılması ve oylanması 
amacıyla bir konferans toplanıp toplanmaması konusundaki görüşlerini bildirmelerini ister. Müteak-
ip 4 ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri konferansın toplanmasını isterse, Genel Sekreter 
Birleşmiş Milletler gözetiminde bir konferans düzenler. Katılan ve oylayan Taraf Devletlerin çoğun-
luğunun kabul ettiği bir değişiklik Genel Kurulun onayına sunulur.
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2. Değişiklikler Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onaylandığında ve Taraf Devletlerin üçte ikisi 
tarafından kendi anayasal süreçlerine göre kabul edildiğinde yürürlüğe girerler.
3. Değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, bunları kabul eden Taraf Devletleri bağlar, diğer Taraf Devletler 
ise bu Anlaşmanın değişiklikten önceki hükümleriyle ve daha önce gerçekleşmiş ve kabul etmiş old-
ukları değişikliklerle bağlıdırlar

Madde 91
1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri imza, onay veya katılma sırasında Devletler tarafından konu-
lan çekinceleri alır ve tüm Devletlere tamim eder.
2. Sözleşmenin amaç ve hedefleri ile tutarlı olmayan çekincelere izin verilmez.
3. Çekinceler her zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirimde bulunmak suretiyle 
kaldırılabilir. Genel Sekreter bu konuda tüm Devletlere bilgi verir. Çekincelerin kaldırılması ile ilgili 
bildirimler Genel Sekreter tarafından alındığı günden itibaren geçerli olur.

Madde 92
1. Bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması konusunda iki ya daha daha çok Taraf Dev-
let arasında anlaşmazlık olursa ve bu anlaşmazlık kendi aralarında görüşme yoluyla giderilemezse, 
bunlardan birinin talebi üzerine hakeme başvurulur. Hakemlik talebinden sonraki altı ay içinde tara-
flar arasında hakemliğin düzenlenmesiyle ilgili bir anlaşmaya varılamaması durumunda, taraflardan 
biri anlaşmazlığı, Divanın statüsüne uygun olmak kaydıyla, Uluslararası Adalet Divanına götürebilir.
2. Taraf Devletlerden her biri bu Sözleşmenin imzalanması, onaylanması veya katılma sırasında, 
kendisinin bu maddenin 1 inci fıkrasıyla bağlı olmadığını beyan edebilir. Diğer Taraf Devletler de 
böyle bir bildirimde bulunan Devlete karşı söz konusu fıkra ile bağlı olmazlar.
3. Taraf Devletlerden biri bu maddenin 2 nci paragrafına göre bir bildirimde bulunmuş ise, bu bildi-
rimini herhangi bir zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmek suretiyle geri alabilir.

Madde 93
1. Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri aynı derecede geçerli olan bu 
Sözleşme muhafaza edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilir.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin onaylı örneklerini bütün Devletlere iletir.

TANIK OLUNUR Kİ;
Hükümetleri tarafından yetkili kılınmış olan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ
KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLDİRİMLERİMİZ
VE ÇEKİNCEMİZ
A) 15. Maddeye ilişkin bildirim: Yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinmeleri hakkında yasalarda 
öngörülen kısıtlamalar geçerliliğini koruyacaktır.
B) 40. Maddeye ilişkin çekince: Ülkemizde 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 5 inci maddesi sendika 
kurucusu olma şartları arasında Türk vatandaşlığına sahip olma koşulunu öngörmektedir. Göçmen 
işçilerin ve aile fertlerinin istihdam edildikleri devlette sendika kurma hakları Türkiye yasaları açısın-
dan geçerli olamayacağından bu maddeye çekince konulacaktır.
C) 45. Maddeye ilişkin bildirim: 45 inci Maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkraları Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası ve ilgili yasalara göre uygulanacaktır.
D) 46. Maddeye ilişkin bildirim: 46 ıncı Madde ülkemizde halen yürürlükte bulunan ulusal gümrük 
mevzuatımızın hükümlerine göre uygulanacaktır.
E) 76. ve 77. Maddelere ilişkin bildirim: Türkiye Sözleşmenin uygulanmasının denetlenmesi amacıy-
la oluşturulacak olan “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi”nin 
yetkisini ileri bir zamanda tanıyacaktır.
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ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 

ÖNSÖZ 
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, 
doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olma-
larının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek, 
Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve 
değere olan kesin 
inançlarını Birleşmiş Milletler Andlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir 
özgürlük ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını 
hatırda tutarak, 
Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmel-
erinde herkesin, bu metinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya 
da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynak-
lanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimse-
diklerini ve ilân ettiklerini kabul ederek, 
Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma 
hakkı olduğunu ilân ettiğini anımsayarak, 
Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için 
doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yer-
ine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak, 
Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının 
içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek, 
Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasında ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik 
ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak, 
Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin,1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 
Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildi-
risinde belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sö-
zleşmesi’nde (özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmede (özellikle 10 uncu maddesinde) ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuru-
luşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak, 
Çocuk Hakları Bildirisinde de belirtildiği gibi “çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam 
erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun 
yasal korumayı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğu”nu hatırda tutarak, 
Ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlât edinmeye de özel atıfta 
bulunan Çocuğun Korunması ve Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi; Çocuk 
Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları) ve 
Acil Durumlarda ve Silâhlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına İlişkin Bildirinin 
hükümlerini anımsayarak, 
Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gerek-
sinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde, 
Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve 
kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutarak, 
Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için 
uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak, 
Aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır: 

I. KISIM 
Madde 1 
Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma duru-
mu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. 
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Madde 2 
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, 
kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya 
da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler ned-
eniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler. 
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durum-
ları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi 
tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar. 

Madde 3 
1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları 
tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. 
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan 
diğer kişilerin hak ve 
ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve 
bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar. 
3. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faali-
yetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, 
yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler. 

Madde 4 
Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari 
ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Devletler eldeki 
kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler 
alırlar. 

Madde 5 
Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin 
geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanın, 
yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan 
hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve ödevlerine saygı gösterirler. 

Madde 6 
1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler. 
2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler. 

Madde 7 
1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir 
isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve 
onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır. 
2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması söz konusu olduğunda kendi ulusal hukuk-
larına ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu 
hakların işlerlik kazanmasını taahhüt ederler. 

Madde 8 
1. Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini; tabiiyeti, ismi ve aile bağları dahil, 
koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt 
ederler. 
2. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden yasaya aykırı olarak yoksun bırakıl-
ması halinde, Taraf 
Devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada 
bulunurlar. 
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Madde 9 
1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık olarak, ayrılığın çocuğun 
yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, on-
ların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. Ancak, ana-babası tarafından çocuğun kötü 
muameleye maruz bırakılması ya da ihmâl edilmesi durumlarında ya da ana-babanın birbirinden 
ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun ikametgâhının belirlenmesi amacıyla karara varılması gerek-
tiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir. 
2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca girişilen her işlemde, ilgili bütün taraflara işleme katılma ve 
görüşlerini bildirme 
olanağı tanınır. 
3. Taraf Devletler, ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, ken-
di yüksek yararına aykırı olmadıkça, anababanın ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve 
doğrudan görüşme hakkına saygı gösterirler. 
4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen ve çocuğun kendisinin ana veya babasının 
veya her ikisinin birden tutuklanmasını, hapsini, sürgün, sınır dışı edilmesini veya ölümünü (ki buna 
devletin gözetimi altında iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen ölüm dahildir) tevlit eden her-
hangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf Devlet, istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar 
vermemek koşulu ile; ana-babaya, çocuğa veya uygun olursa, ailenin bir başka üyesine, söz konusu 
aile bireyinin ya da bireylerinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgiyi verecektir. Taraf Devletler, 
böyle bir istemin başlı başına sunulmasının ilgili kişi veya kişiler bakımından aleyhe hiçbir sonuç 
yaratmamasını ayrıca taahhüt ederler. 

Madde 10 
1. 9 uncu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, çocuk 
veya ana-babası 
tarafından, ailenin birleşmesi amaçlarıyla yapılan bir Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu terk 
etme konusundaki her 
başvuru, Taraf Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla ele alınacaktır. Taraf Devletler, bu 
tür bir başvuru yapılmasının başvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamasını 
taahhüt ederler. 
2. Ana-babası, ayrı devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç, hem ana hem de babası 
ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir. Bu nedenle ve 9 
uncu maddenin 1 inci fıkrasına göre Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, Taraf Dev-
letler çocuğun ve ana-babasının Taraf Devletlerin ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etmeye ve 
kendi ülkelerine dönme hakkına saygı gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terk etme hakkı, yalnızca yasa-
da öngörüldüğü gibi ve ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığı ve ahlak veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerini korumak amacı ile ve işbu Sözleşme ile tanınan öteki haklarla bağdaştığı ölçüde 
kısıtlamalara konu olabilir. 

Madde 11 
1. Taraf Devletler, çocukların yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi halleriyle 
mücadele için önlemler alırlar. 
2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok taraflı anlaşmalar yapılmasını ya da mevcut anlaşmalara 
katılmayı teşvik ederler. 

Madde 12 
1. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda 
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun 
olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. 
2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan 
doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule 
ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır. 



66

Madde 13 
1. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; 
yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve 
düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. 
2. Bu hakkın kullanılması yalnızca: 
a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı, 
b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakın korunması nedenleriyle ve kanun 
tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara konu olabilir. 

Madde 14 
1. Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler. 
2. Taraf Devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle 
bağdaşır biçimde 
haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygı gösterirler. 
3. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kay-
dıyla yalnızca kamu 
güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlâki ya da başkalarının temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi 
amaçlarla 
sınırlandırılabilir. 

Madde 15 
1. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını 
kabul ederler. 
2. Bu hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve demokratik bir toplumda gerekli olan 
ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni yararına olarak ya da kamu sağlığı ve ahlâkın ya da 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan başkalarıyla 
kısıtlandırılamaz. 

Madde 16 
1. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale 
yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz. 
2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır. 

Madde 17 
Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal 
ve ahlâki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. 
Bu amaçla Taraf Devletler: 
a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29 uncu maddenin 
ruhuna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teşvik ederler; 
b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin üretimi, 
değişimi ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler; 
c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler; 
d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine 
özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler; 
e) 13 ve 18 inci maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun esenliğine zarar verebi-
lecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler. 

Madde 18 
1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana-babanın birlikte 
sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve 
geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu 
kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararını göz önünde tutarak hareket ederler. 
2. Bu Sözleşmede belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf Devletler, 
çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin durum-
larına uygun yardım yapar ve çocukların bakımı ile görevli kuruluşların, faaliyetlerin ve hizmetlerin 
gelişmesini sağlarlar. 
3. Taraf Devletler, çalışan ana-babanın, çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, çocuklarının da bu 
hizmet ve tesislerden yararlanma hakkını sağlamak için uygun olan her türlü önlemi alırlar. 
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Madde 19 
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi 
veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel 
saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar 
ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar. 
2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele olaylarının önlen-
mesi, belirlenmesi, 
bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli başk-
aca yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar durumun gerekler-
ine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal pro-
gramların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir. 

Madde 20 
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda 
bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip ola-
caktır. 
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun olan bakımı 
sağlayacaklardır. 
3. Bu tür bakım, başkaca benzerleri yanında. bakıcı aile yanına verme, İslâm Hukukunda kefalet (kaf-
alah), evlât edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi 
de içerir. Çözümler düşünülürken, çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve çocuğun 
etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine gereken saygı gösterilecektir. 

Madde 21 
Evlât edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler, çocuğun en yüksek 
yararlarının temel düşünce olduğunu kabul edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir: 
a) Bir çocuğun evlât edinilmesine ancak yetkili makam karar verir. Bu makam uygulanabilir yasa ve 
usullere göre ve güvenilir tüm bilgilerin ışığında; çocuğun, ana-babası, yakınları ve yasal vasisine 
göre durumunu göz önüne alarak ve gereken durumlarda tüm ilgililerle yapılacak görüşme sonucu 
onların da evlât edinme konusundaki onaylarını alma zorunluluğuna uyarak, kararını verir. 
b) Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması mümkün olmadığı veya evlât edinecek veya 
yanına yerleştirilecek aile bulunmadığı taktirde, ülkelerarası evlât edinmenin çocuk bakımından uy-
gun bir çözüm olduğunu kabul ederler. 
c) Başka bir ülkede evlât edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi ülkesinde mevcut evlât edinme du-
rumuyla eşdeğer olan güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlarlar. 
d) Ülkelerarası evlât edinmede, yerleştirmenin ilgililer bakımından yasadışı para kazanma konusu 
olmaması için gereken bütün önlemleri alırlar. 
e) Bu maddedeki amaçları, uygun olduğu ölçüde, ikili ya da çok taraflı düzenleme veya anlaşmalarla 
teşvik ederler ve bu çerçevede, çocuğun başka bir ülkede yerleştirilmesinin yetkili makam veya or-
ganlar tarafından yürütülmesini güvenceye almak için çaba gösterirler. 

Madde 22 
1. Taraf Devletler, ister tek başına olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile birlik-
te bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri 
uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu Sözleşmede ve insan haklarına veya insani konulara ilişkin 
ve söz konusu Devletlerin taraf oldukları diğer Uluslararası Sözleşmelerde tanınan ve bu duruma 
uygulanabilir nitelikte bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan yararlan-
ması için gerekli bütün önlemleri alırlar. 
2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onun-
la işbirliği yapan hükümetlerarası ve hükümetdışı yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir 
çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile yeniden bir araya ge-
lebilmesi için ana-babası veya ailesinin başka üyeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla işbirliğinde 
bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayrı düşmüş bir 
çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan koruma, aynı esaslar içinde, ana-babası ya da ailesinin başkaca 
üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tanınacaktır. 
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Madde 23 
1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, 
özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altın-
da eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler. 
2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların 
yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa 
ve onun bakımından sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların 
içinde bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler. 
3. Özürlü çocuğun, özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2 nci fıkrası 
uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana-babasının ya da çocuğa bakanların parasal (mali) 
durumları göz önüne alınarak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun 
eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duru-
ma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını 
sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel 
ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder. 
4. Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi bakımı, tıbbi, 
psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, rehabilitasyon, 
eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf Dev-
letlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla 
bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin 
gereksinimleri, özellikle göz önüne alınır. 

Madde 24 
1. Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür 
tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak 
için çaba gösterirler. 
2. Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler ve özellikle: 
a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi; 
b) Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmes-
ine önem verilerek 
sağlanması; 
c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanı sıra, kolayca bulunabilen teknikler-
in kullanılması ve 
besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zarar-
larını göz önüne alarak, hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele edilmesi: 
d) Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması; 
e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocukların, çocuk sağlığı ve beslenmesi, anne 
sütü ile beslenmenin yararları, toplum ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi konusunda temel 
bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri kullanmalarına yardımcı olunması; 
f) Koruyucu sağlık bakımlarının, ana-babaya rehberliğini, aile planlanması eğitimi ve hizmetlerinin 
geliştirilmesi; amaçlarıyla uygun önlemleri alırlar. 
3. Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların kaldırılması amacıyla uy-
gun ve etkili her türlü önlemi alırlar. 
4. Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak 
amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı olarak söz verirler. Bu 
konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur. 

Madde 25 
Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım altına alma, bedensel ya da ruhsal tedavi 
amaçlarıyla hakkında bir yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun, gördüğü tedaviyi ve yerleştirilme-
sine bağlı diğer tüm şartları belli aralıklarla gözden geçirme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.

Madde 26 
1. Taraf Devletler, her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkını tanır ve 
bu hakkın tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli önlemleri 
alırlar. 2. Sosyal Güvenlik, çocuğun ve çocuğun bakımından sorumlu olanların kaynakları ve koşulları 
göz önüne alınarak ve çocuk tarafından ya da onun adına yapılan sosyal güvenlikten yararlanma 
başvurusuna ilişkin başkaca durumlar da göz önünde tutularak sağlanır. 
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Madde 27 
1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal gelişmesini sağlay-
acak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler. 
2. Çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması sorumluluğu; sahip oldukları imkânlar 
ve mali güçleri 
çerçevesinde öncelikle çocuğun ana-babasına veya çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere düşer. 
3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, anababaya ve çocuğun bakımını 
üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli ön-
lemleri alır ve gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi 
yardım ve destek programları uygularlar. 
4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya başka ülkede bulunsun; ana-babası veya çocuğa karşı 
mali sorumluluğu bulunan diğer kişiler tarafından, çocuğun bakım giderlerinin karşılanmasını sağla-
mak amacıyla her türlü uygun önlemi alırlar. Özellikle çocuğa karşı mali sorumluluğu olan kişinin, 
çocuğun ülkesinden başka bir ülkede yaşaması halinde, Taraf Devletler bu konuya ilişkin uluslararası 
anlaşmalara katılmayı veya bu tür anlaşmalar akdinin yanı sıra başkaca uygun düzenlemelerin yapıl-
masını teşvik ederler. 

Madde 28 
1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde 
tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle: 
a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; 
b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde 
örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlar-
da mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar; 
c) Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale 
getirirler; 
d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler; 
e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının düşürülmesi için 
önlem alırlar. 
2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu 
Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar. 
3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan 
kaldırılmasına katkıda 
bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolay-
laştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan 
ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur. 

Madde 29 
1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler; 
a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca 
geliştirilmesi; 
b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Andlaşmasında benimsenen ilkelere 
saygısının geliştirilmesi; 
c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği 
menşe ülkenin ulusal 
değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi; 
d) Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gru-
plardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, 
yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması; 
e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi, 
2. Bu maddenin veya 28 inci maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurumları 
kurmak ve yönetmek 
özgürlüğüne, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilkelere saygı gösterilmesi ve bu kurumlarda 
yapılan eğitimin Devlet tarafından konulmuş olan asgari kurallara uygun olması koşuluyla, aykırı 
sayılacak biçimde yorumlanmayacaktır. 
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Madde 30 
Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa 
mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte 
kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkın-
dan yoksun bırakılamaz. 

Madde 31 
1. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence 
(etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. 
2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak 
tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre 
ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler. 

Madde 32 
1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar 
verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı 
olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler. 
2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal ve 
eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz önünde 
tutularak, Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar: 
a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tesbit ederler; 
b) Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yaparlar. 
c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımlar 
öngörürler. 

Madde 33 
Taraf Devletler, çocukların uluslararası anlaşmalarda tanımladığı biçimde uyuşturucu ve psikotrop 
maddelerin yasadışı kullanımına karşı korunması ve çocukların bu tür maddelerin yasadışı üretimi 
ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını önlemek amacıyla, yasal, sosyal ve eğitsel niteliktekiler de 
dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar. 

Madde 34 
Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi ver-
irler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle: 
a) Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını; 
b) Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; 
c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini, önlemek 
amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar. 

Madde 35 
Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları 
veya fuhuşa konu 
olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri 
alırlar.

Madde 36 
Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı 
çocuğu korurlar. 

Madde 37 
Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlarlar: 
a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi 
tutulmayacaktır. 
On sekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi 
salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir. 
b) Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun 
tutuklanması, 
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alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, 
uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır. 
c) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulu-
nan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davranılacaktır. 
Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle ye-
tişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile yazışma ve görüşme yoluyla 
ilişki kurma hakkına sahip olacaktır. 
d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan 
yararlanma hakkına sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir 
mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir işlemle 
ilgili olarak ivedi karar verílmesini isteme hakkına da sahip olacaktır. 

Madde 38 
1. Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun, çocuk-
ları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler. 
2. Taraf Devletler, on beş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan 
bütün önlemleri alırlar. 
3. Taraf Devletler, özellikle on beş yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. Taraf Dev-
letler, on beş ile on sekiz yaş arasındaki çocukların silah altına alınmaları gereken durumlarda, 
önceliği yaşça büyük olanlara vermek için çaba gösterirler. 
4. Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları tarafından 
öngörülen 
yükümlülüklerine uygun olarak, Taraf Devletler, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve 
bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alırlar. 

Madde 39 
Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı 
veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, 
bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini 
temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, 
çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda gerçekleştirilir. 

Madde 40 
1. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da 
ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplum-
da yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygın-
lık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı 
duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler. 
2. Bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz-önünde tutularak Taraf Devletler özel-
likle, şunları sağlarlar: 
a) İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça yasaklanmamış bir eylem ya da ihmâl nedeniyle 
hiçbir çocuk hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ya da ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir 
ihlâlde bulunduğu da kabul edilmeyecektir. 
b) Hakkında ceza kanununu ihlâl iddiası veya ithamı bulunan her çocuk aşağıdaki asgari güvencel-
ere sahiptir: 
i) Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılmak; 
ii) Haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan doğruya; ya da uygun düşen du-
rumlarda ana-babaları ya da yasal vasileri kanalı ile haberli kılınmak ve savunmalarının hazırlanıp 
sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan başka yardımdan yararlanmak; 
iii) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde adli ya da başkaca uygun yardım-
dan yararlanarak ve özellikle çocuğun yaşı ve durumu göz önüne alınmak suretiyle kendisinin yüksek 
yararına aykırı olduğu saptanmadığı sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak 
yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun gecikmeksizin karara bağlanmasının sağlan-
ması; 
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iv) Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sorguya 
çekmek veya sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve sorgulanmasının 
eşit koşullarda sağlanması; 
v) Ceza yasasını ihlâl ettiği sonucuna varılması halinde, bu kararın ve bunun sonucu olarak alınan 
önlemlerin daha yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde yasaya uy-
gun olarak incelenmesi; 
vi) Kullanılan dili anlamaması veya konuşamaması halinde çocuğun parasız çevirmen yardımından 
yararlanması; 
vii) Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı olmak; 
3. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ileri sürülen, bununla itham edilen ya da 
ihlâl ettiği kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin, onunla 
ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu konularda çaba göstere-
ceklerdir: 
a) Ceza Yasasını ihlâl konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun 
ceza ehliyetinin 
olmadığının kabulü; 
b) Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan hakları ve yasal güvencelere tam saygı 
gösterilmesi koşulu ile bu tür çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması. 
4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için yer-
leştirme, eğitim ve meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli 
düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine 
olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır. 

Madde 41 
Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine daha çok yardımcı olan 
ve; 
a) Bir Taraf Devletin yasasında; veya 
b) Bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta yer alan hükümleri etkilemeyecektir. 
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KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

Genel Kurulunun 18 Aralık 1979 tarihli ve 34/180 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve 
katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe 3 Eylül 1981 tarihinde girmiştir.

I.BÖLÜM
Madde 2
Hukuki alanda tedbirler alma yükümlülüğü
Taraf Devletler kadınlara karşı ayrımcılığın her biçimini yasaklayıp, her türlü vasıtayla ve hiç vakit 
kaybetmeden kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etme politikası izlemeyi kabul ederler, ve bu amaçla 
aşağıdaki konularda taahhütte bulunurlar:
(a) Erkeklerin ve kadınların eşitliği prensibini henüz ulusal anayasalarına veya diğer ilgili mevzuat-
larına içselleştirmemişler ise, bu prensibi içselleştirmeyi ve yasalar ve diğer uygun vasıtalarla bu 
prensibin pratik olarak uygulanmasını sağlamak;
(b) Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı yasaklayan ve gerektiği taktirde yaptırımlar getiren gerekli 
mevzuatı çıkarmak ve diğer tedbirleri almak;
(c) Kadınların haklarını erkeklerle eşit bir biçimde koruyacak hukuki mekanizmalar kurmak ve yetkili 
ulusal yargı yerleri ile diğer kamu kurumları vasıtasıyla herhangi bir ayrımcılık karşısında kadınların 
etkili bir biçimde korunmasını sağlamak;
(d) Kadınlara karşı ayrımcılık niteliğindeki bir eylem veya uygulamadan kaçınmak ve kamu kurum ve 
kuruluşların bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlamak;
(e) Herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kadınlara karşı ayrımcılık yapılmasını önlemek 
için gerekli her türlü tedbiri almak;
(f) Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasaları, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygu-
lamaları değiştirmek veya kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almak;
(g) Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bütün ulusal ceza hükümleri kaldırmak;

Madde 3
Siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda tedbir alma yükümlülüğü
Taraf Devletler kadınların tam olarak gelişmelerini ve ilerlemelerini sağlamak üzere, erkeklerle eşit-
lik temeline dayanan insan haklarını ve temel özgürlüklerini güvence altına almak ve kullanmalarını 
sağlamak amacıyla, mevzuat çıkarmak da dahil her alanda ve özellikle siyasal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel alanlarda gerekli her türlü tedbiri alır.

Madde 4
Geçici olarak alınan özel tedbirler
1. Erkekler ile kadınlar arasındaki eşitliği fiilen gerçekleştirmeyi hızlandırmak için Taraf Devletlerin 
aldıkları geçici tedbirler, bu Sözleşmede tanımlanan bir ayrımcılık şeklinde görülemez; ancak bunlar 
hiçbir şekilde eşitlikçi olmayan veya farklı türden standartların sürdürülmesi sonucunu doğuramaz; 
fırsat ve muamele eşitliğini sağlama amacı gerçekleştiğinde bu tedbirlerin uygulanmasına son ver-
ilir.
2. Anneliği korumak amacıyla bu Sözleşmedeki tedbirler de dahil Taraf Devletler tarafından alınan 
bütün özel tedbirler ayrımcılık şeklinde görülemez

Madde 5
Önyargıların ve geleneklerin tasfiye edilmesi
Taraf Devletler aşağıdaki konularda gerekli tedbirleri alırlar:
(a) Her iki cinsten birinin aşağı veya üstün olduğu veya erkekler ile kadınların basma kalıp rollere 
sahip oldukları düşüncesine dayanan bütün önyargılar ve gelenekler ile her türlü uygulamayı tasfiye 
etmek amacıyla erkeklerin ve kadınların sosyal ve kültürel davranış tarzlarını değiştirmek;
(b) Ailede verilen eğitimin, toplumsal bir işlev olarak anneliğin gerektiği şekilde anlaşılmasını ve 
çocuğun büyütülmesinde ve yetiştirilmesinde erkeklerin ve kadınların ortak sorumluluğunun kabul 
edilmesini, yani çocuğun menfaatlerinin her durumda öncelik taşıdığını de içermesini sağlamak.
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Madde 6
Kadın satışının yasaklanması
Taraf Devletler herhangi bir biçimde kadın satışını ve kadınların fahişeleştirilerek istismar edilmeler-
ini son erdirmek için mevzuat çıkarmak da dahil, gerekli her türlü tedbiri alır.

II.BÖLÜM

Madde 7
Oy verme, seçilme ve katılma hakkı 
Taraf Devletler ülkenin siyasal ve kamusal yaşamında kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etmek için 
gerekli her türlü tedbiri alır ve, özellikle kadınların erkeklerle eşit şekilde aşağıdaki haklarını güvence 
altına alır:
(a) Bütün seçimlerde ve referandumlarda oy kullanmak ve kamusal olarak seçim yapılan bütün or-
ganlara seçilebilmek hakkı;
(b) Hükümet politikalarının formüle edilmesine ve bunların uygulanmasına katılma hakkı ile kamu 
görevlerine atanma ve idarenin her düzeyinde kamusal görevleri yerine getirme hakkı;
(c) Hükümet dışı kuruluşlar ile ülkenin kamusal ve siyasal yaşamıyla ilgili kuruluşlara katılma hakkı.

Madde 9
Vatandaşlık hakkı
1. Taraf Devletler vatandaşlığın kazanılması, değiştirilmesi, sürdürülmesi konusunda kadınlara 
erkeklerle eşit haklar tanır. Taraf Devletler özellikle, bir yabancı ile evlenmenin veya evlilik sırasın-
da kocanın vatandaşlık değiştirmesinin, otomatik olarak kadının da vatandaşlık değiştirmesine, 
Vatansız kalmasına veya zorla kocanın vatandaşlığına geçmesine neden olmamasını sağlar.
2. Taraf Devletler çocukların vatandaşlığı konusunda kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlar.

III. BÖLÜM

Madde 10
Eğitim hakkı
Taraf Devletler eğitim alanında kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olmalarını sağlamak için 
kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etmek üzere gerekli her türlü tedbiri ve kadınlarla özellikle erkekler-
in eşitliğine dayanan aşağıdaki tedbirleri alır:
(a) Meslek ve sanat rehberliği verilmesinde, kentsel alanlarda olduğu gibi kırsal alanlarda da eğitim 
kuruluşlarına girme ve bu kuruluşlardan diploma almada eşit şartların sağlanması; bu eşitlik okul 
öncesi eğitim ile genel, teknik, mesleki ve yüksek teknik eğitimde, ve her çeşit mesleki öğretimde 
sağlanır;
(b) Aynı öğretim programına katılmaları, aynı sınavlara girmeleri, nitelik bakımından aynı düzeydeki 
eğitimcilerden eğitim almaları, aynı nitelikteki bina ve eğitim araçlarına sahip olmaları sağlanır;
(c) Erkeklerin ve kadınların kalıplaşmış rolleriyle ilgili kavramların eğitimin her düzeyinden ve biçi-
minden tasfiye edilmesi için karma eğitim ve bu amaca ulaşılmasına yardımcı olacak diğer eğitim 
türleri teşvik edilir, ve özellikle okul kitapları ve ders programların gözden geçirilir ve bu öğretim 
metoduna göre uyarlanır;
(d) Burs ve diğer eğitim yardımlarından yararlanmada aynı imkanlar sağlanır;
(e) Erkekler ile kadınlar arasında var olan eğitim açığını mümkün olan en kısa sürede kapatmayı 
amaçlayan yetişkinler için programlar ile okuma yazma programları da dahil, sürekli eğitim pro-
gramlarına katılmaları konusunda aynı imkanlar sağlanır;
(f) Kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşürülmesi ve okuldan erken ayrılan kızlar ve kadın-
lar için eğitim programları düzenlenir;
(g) Spora ve beden eğitimine faal olarak katılmalarını sağlamak için aynı imkanlar tanınır;
(h) Aile planlaması hakkında bilgi ve tavsiyeler dahil, aile sağlığını ve iyiliğini sağlayamaya yardımcı 
olacak özel bazı eşitsel bilgiler verilir.
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Madde 11
Çalışma hakkı
1. Taraf Devletler istihdam alanında erkekler ile kadınların eşitliğini sağlayacak şekilde kadınlara 
karşı ayrımcılığı tasfiye etmek için kadınlara aynı hakları ve özellikle aşağıdaki hakları tanır:
(a) Her insanın vazgeçilmez bir hakkı olan çalışma hakkı;
(b) İstihdam konularında seçim yapılırken aynı ölçülerin uygulanması da dahil, aynı istihdam imkan-
larından yararlanma hakkı;
(c) Mesleğini ve işini serbestçe seçme hakkı, meslekte ilerleme hakkı, iş güvenliğine sahip olma ve 
hizmet karşılığı imkanlardan ve menfaatlerden yararlanma hakkı ile, çıraklık eğitimi, ileri düzeyde 
mesleki eğitim ve bilgi yenileme eğitimi gibi mesleki eğitim ve yenileme eğitimi alma hakkı;
(d) Tazminatlar da dahil eşit ücret alma, ve eşit değerde yapılan işe karşı eşit muamele görme ile 
birlikte işin niteliğinin değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkı;
(e) Özellikle emeklilik, işsizlik, hastalık, malullük, yaşlılık ve diğer iş göremezlik gibi hallerde sosyal 
güvenlik hakkı ile birlikte ücretli izin hakkı;
(f) Sağlığın korunması ve doğurganlık yeteneğinin korunması da dahil, çalışma şartlarında güvenlik 
hakkı;
2. Taraf Devletler, evlilik veya annelik sebepleriyle kadına karşı ayrımcılık yapılmasını engellenmek 
ve çalışma hakkını etkili bir biçimde korumak için aşağıdaki tedbirleri alırlar:
(a) Hamilelik veya annelik izni sebebiyle işe son verilmesini ve medeni duruma dayanılarak işten 
çıkarma şeklinde ayrımcılık yapılmasını cezaya tabi tutarak yasaklar;
(b) Işi, işte kıdemi veya sosyal hakları kaybetmeden ücretli olarak veya buna benzer menfaatler 
sağlanarak annelik izni verilmesine dair düzenleme yapar;
(c) Anne ve babanın aile içi yükümlülüklerini, çalışma yaşamındaki sorumluluklarıyla ve toplumsal 
yaşama katılmalarıyla uyumlaştırabilmeleri için, özellikle çocuk bakım kurumlarının kurulmasını ve 
geliştirilmesini istemek suretiyle, gerekli destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik eder;
(d) Hamilelik sırasında kendilerine zarar verebilecek işlerde çalışan kadınların özel olarak korun-
masını sağlar;
3. Bu madde kapsamına giren koruyucu yasal önlemler, bilimsel ve teknolojik bilgilerin ışığında 
periyodik olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü takdirde düzeltilir, kaldırılır veya genişletilir.

Madde 12
Sağlık hakkı
1. Taraf Devletler sağlık alanında erkekler ile kadınların eşit şekilde, aile planlaması hizmetleri de 
dahil sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere kadınlara Karar ayrımcılığı tasfiye et-
mek için gerekli her türlü tedbiri alır.
2. Taraf Devletler bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere bakmaksızın, hamilelik dönemi, 
doğum dönemi ve doğum sonrası dönem ile ilgili olarak kadınlara, gerektiği takdirde ücretsiz olarak, 
gerekli hizmetleri sağlar; bunun yanında hamilelik ve emzirme döneminde yeterli hizmet verir.

Madde 13
Ekonomik ve sosyal yaşamın diğer alanlarındaki haklar
Taraf Devletler ekonomik ve sosyal yaşamın diğer alanlarında erkekler ile kadınların eşit şekilde aynı 
haklardan yararlanmasını sağlamak üzere kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etmek için gerekli her 
türlü tedbiri alır ve özellikle aşağıdaki hakları tanır:
(a) Aile tazminatlarından yararlanma hakkı;
(b) Banka kredisi alma, ipotek ettirme ve diğer mali imkanlardan yararlanma hakkı;
(c) Eşlendirici faaliyetler ile her türlü sportif ve kültürel faaliyetlere katılma hakkı;

Madde 16
Evlenme ve aile ilişkileri alanındaki haklar
1. Taraf Devletler evlilik ve aile ilişkileri ile ilgili bütün konularda kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye 
etmek için gerekli her türlü tedbiri alır ve özelikle erkeklerle kadınların eşitliğini öngören aşağıdaki 
hakları tanır:
(a) Evlenmede aynı hakka sahip olma;
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(b) Serbestçe eş seçmede ve serbest ve kendi rızasıyla evlenmede aynı hakka sahip olma;
(c) Evlilik döneminde ve boşanma sırasında aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olma;
(d) Medeni durumları ne olursa olsun, anne ve baba olarak çocuklarla ilgili konularda aynı haklara 
ve yükümlülüklere sahip olma; her hal ve karda çocukların menfaatlerine üstünlük tanınır;
(e) Çocukların sayısına ve dünyaya getirilme zamanına serbestçe ve makulce karar verme konusun-
da aynı hakka sahip olma ve bu hakları kullanabilmeleri için gerekli bilgiye, eğitime ve araçlara sahip 
olma;
(f) Velayet, vasilik, kayyımlık ve evlat edinme, veya bu kavramların bulunduğu ulusal mevzuattaki 
benzer kurumlar bakımından aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olma; her hal ve karda çocuk-
ların menfaatlerine üstünlük tanınır;
(g) Soyadı, meslek ve iş seçme hakları da dahil, karı ve koca olarak aynı kişisel haklara sahip olma;
(h) Eşlerin mallarına sahip olma, kazanma, işletme, idare etme, kullanma ve mallarını bir bedel 
karşılığında veya bedelsiz olarak elden çıkarma konusunda aynı haklara sahip olma.
 2. çocuğun nişanlandırılması ve evlendirilmesi hiçbir hukuki sonuç doğurmaz; asgari evlenme yaşını 
tespit etmek ve evliliklerin resmi sicile kaydının zorunlu hale getirilmesi için yasama tedbirleri de 
dahil gerekli tüm işlemler yapılır.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESŞ VE BUNLARLA MÜCADELEYE DAİR 
AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ
Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye imza koyan diğerleri, İnsan Hakları ve Temel özgürlükler-
in Korunmasına İlişkin Sözleşme (ETS No. 5, 1950) ve ek Protokolleri, Avrupa Sosyal Bildirgesi (Şartı) 
(ETS No. 35, 1961, 1996’da gözden geçirildi, (ETS No. 163), İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sö-
zleşmesi (CETS No. 197, 2005) ve Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini (CETS No. 201, 2007) hatırda tutarak; Avrupa Konseyi Bakanları 
Komitesinin Avrupa Konseyi üye devletlerine gönderdiği aşağıdaki tavsiye kararlarını hatırda tut-
arak: Kadınların şiddete karşı korunmasına ilişkin Rec (2002)5 sayılı Tavsiye Kararı, toplumsal cinsi-
yet standartları ve mekanizmalarına ilişkin CM/Rec(2007)17 sayılı Tavsiye Kararı, kadın ve erkekler-
in çatışmayı önleme ve sona erdirme ve barışı oluşturmadaki rolüne ilişkin CM/Rec(2010)10 sayılı 
Tavsiye Kararı ve ilgili diğer tavsiye kararları; 
Kadına karşı şiddet konusunda önemli standartlar oluşturan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
giderek genişleyen içtihat hukukunu göz önüne alarak; 
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966), Kadına Karşı Her Türlü Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (“CEDAW”, 1979) ve İhtiyari Protokolünün yanı sıra CEDAW Komite-
sinin kadınlara karşı şiddete ilişkin 19 No.lu Genel Tavsiye Kararı, Çocuk Haklarına İlişkin Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi (1989) ve İhtiyari Protokolleri (2000) ve Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesini (2006) göz önüne alarak; 
Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Anlaşmasını (2002) göz önüne alarak; 
Özellikle Sivil Şahısların Harp Zamanında Korunmasıyla ilgili Cenevre Sözleşmesini (IV) ve sö-
zleşmenin ilgili I ve II no.lu Ek Protokollerini ve uluslararası insani haklarının temel ilkelerini hatırda 
tutarak; 
Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin her türünü kınayarak;
Kadınlarla erkekler arasında de jure ve de facto eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına karşı şiddetin 
önlenmesinde temel bir unsur olduğunun bilincinde olarak; 
Kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir 
tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan gü. ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadın-
lara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol 
açtığının bilincinde olarak;
Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığını ve kadına karşı şiddetin, 
kadınların erkeklere nazaran daha ast bir konuma zorlandıkları en önemli sosyal mekanizmalardan 
biri olduğunun bilincinde olarak;
Kadınların ve genç kızların aile içi şiddet, cinsel taciz, ırza geçme, zorla evlendirme, sözde “namus” 
adına işlenen suçlara ve kadınların ve genç kızların insan haklarının ciddi bir biçimde ihlalini oluş-
turan ve kadınlarla erkekler arasında eşitliğin sağlanmasının önünde büyük bir engel olan kadın 
sünneti gibi ciddi şiddet türlerine sıklıkla maruz kaldığının çok büyük bir kaygıyla bilincinde olarak;
Silahlı çatışmalarda sivil halkı ve özellikle de kadınları yaygın veya sistematik ırza geçme ve cin-
sel şiddet şeklinde etkileyen, devam edegelen insan hakları ihlallerinin mevcudiyetinin ve gerek 
çatışmalar esnasında gerekse çatışmalardan sonra toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artma potan-
siyelinin bilincinde olarak;
Kadınların ve genç kızların erkeklerden daha fazla oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskine 
maruz kaldıklarının ve erkeklerin de aile içi şiddetin mağdurları olabileceğinin bilincinde olarak;
Çocukların, aile içi şiddetin tanığı olmak da dahil olmak üzere, aile içi şiddetin mağduru olduklarının 
bilincinde olarak;
Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmayı hedef edinerek,
Aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır:
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I. BÖLÜM
Maksatlar, Tanımlar, Eşitlik ve Ayrımcılık Yapılmaması, Genel Yükümlülükler

Madde 1
Sözleşmenin Maksatları
Bu sözleşmenin maksatları şunlardır:
a) kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, 
kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;
b) kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları 
güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştır-
mak;
c) kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi 
için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;
d) kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygın-
laştırmak;
e) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benim-
senmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği 
yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Tarafların söz konusu Sözleşmenin hükümlerini etkili bir 
biçimde uygulamalarını sağlama amacıyla bu Sözleşmede spesifik bir izleme mekanizması oluşturul-
muştur.

Madde 2
Sözleşmenin Kapsamı
Bu Sözleşme, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları orantısız bir biçimde etkileyen, kadına 
karşı her türlü şiddet için geçerli olacaktır.
Taraflar bu Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurları için uygulamaya teşvik edilir. Taraflar bu Sö-
zleşmenin hükümlerinin uygulanmasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına 
özel olarak dikkat göstereceklerdir.
Bu Sözleşme, barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında geçerli olacaktır.

Madde 3
Tanımlar
Bu Sözleşme maksatlarıyla:
a) “kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık anlaşılacak ve bu 
terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, 
zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, 
cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete 
dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır;
b) “aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya ol-
masın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde veya mevcut 
veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psiko-
lojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak
anlaşılacaktır;
c) “toplumsal cinsiyet”, herhangi bir toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşün-
düğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak anlaşılacaktır;
d) “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, bir kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen 
veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet olarak anlaşılacaktır;
e) “mağdur”, a ve b fıkralarında belirtilen davranışlara maruz kalan herhangi bir şahıs olarak an-
laşılacaktır;
f) “kadın” terimi, 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır.
Madde 4
Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması
Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse özel alanda şiddete maruz kalmaksızın 
yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.
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Taraflar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınayacak ve ayrımcılığı önlemek üzere, özellikle aşağı-
dakiler dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır:
– ulusal anayasalarında veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil edecek ve bu 
ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini temin edeceklerdir;
– yerine göre, yaptırımların uygulanması yolu da dahil olmak üzere, kadınlara karşı ayrımcılığı yasa-
klayacaklardır;
– kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldıracaklardır.
Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, 
cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, 
bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık 
durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir 
temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın
uygulanmasını temin edeceklerdir.
Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunması için gerekli olan özel tedbirler, bu Sö-
zleşme hükümlerince ayrımcılık olarak sayılmayacaktır.

Madde 5
Devletin yükümlülükleri ve titizlikle yapması gereken inceleme ve araştırmalar
Taraflar kadınlara karşı herhangi bir şiddet eylemine girişmekten imtina edecek ve devlet yetkilil-
erinin, görevlilerinin, organlarının, kurumlarının ve Devlet adına hareket eden diğer aktörlerin bu 
yükümlülüğe uygun bir biçimde hareket etmelerini temin edeceklerdir.
Taraflar, devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilen ve bu Sözleşmenin kapsamı dahilindeki şiddet eylem-
lerinin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması, ve bu eylemler nedeniyle tazminat verilmesi 
konusunda azami dikkat ve özenin sarf edilmesi için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 6
Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikalar
Taraflar bu Sözleşmenin uygulanmasına ve sözleşme hükümlerinin etkilerinin değerlendirilmes-
ine bir toplumsal cinsiyet bakış açısı katacak ve kadınlarla erkekler arasında eşitliğe ve kadınların 
güçlendirilmesine ilişkin politikalarını yaygınlaştıracak ve etkili bir biçimde uygulayacaklardır.

II. BÖLÜM
Bütüncül Politikalar ve Veri Toplama

Madde 7
Kapsamlı ve koordineli politikalar
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddetin önlenmesi ve bu tür şiddet eylemleriyle mü-
cadele edilmesine yönelik ilgili tüm tedbirleri içeren Devlet çapında etkili, kapsamlı ve birbiriyle 
koordineli politikaların benimsenip uygulanmasını mümkün kılacak, gerekli yasal ve diğer tedbirleri 
alacak ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir
mukabelede bulunulmasını temin edeceklerdir.
Taraflar ilgili tüm birim, kurum ve kuruluşlar arasında etkili bir işbirliği sağlanmak suretiyle, ve 1. 
fıkrada yer alan politikalarla, mağdurun haklarının, alınan tüm tedbirlerin merkezinde yer almasını 
temin edeceklerdir.
Bu fıkra uyarınca alınacak tedbirlere, yerine göre, hükümet kuruluşları, ulusal, bölgesel ve yerel 
parlamentolar ve yönetimler, ulusal insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi, ilgili tüm 
aktörler müdahil olacaktır.

Madde 8
Finansal kaynaklar
Taraflar, devlet dışı aktörler ve sivil toplum tarafından gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere, bu 
Sözleşmenin kapsadığı her türlü şiddet eylemini önlemeye ve bunlarla mücadeleye yönelik bütün-
cül politikaların, tedbirlerin ve programların yeterli bir biçimde uygulanması için uygun finansal 
kaynakları ve insan kaynaklarını tahsis edeceklerdir.
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Madde 9
Sivil Toplum Kuruluşları ve sivil toplum
Taraflar kadınlara karşı şiddet uygulanmasıyla mücadelede aktif bir rol oynayan sivil toplum ku-
ruluşlarının çalışmalarını her düzeyde takdir ve teşvik edecek ve destekleyecek ve bu kuruluşlarla 
etkili bir işbirliği gerçekleştirecektir.

Madde 10
Koordinasyon kurumu
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddeti önleme ve bunlarla mücadeleye yönelik politi-
ka ve tedbirlerin koordinasyonu, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesinden sorumlu bir veya 
birden fazla kurumu belirleyecek veya kuracaktır.
Bu kurumlar Madde 11’de belirtildiği gibi verilerin toplanmasını koordine edecek, verileri analiz 
edecek ve sonuçlarının dağıtımını sağlayacaktır.
Taraflar bu fıkra uyarınca belirlenen veya oluşturulan kurumların VIII. Bölüm uyarınca alınan ted-
birlerin genel mahiyeti hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacaktır.
Taraflar bu fıkra uyarınca belirlenen veya oluşturulan kurumların, diğer tarafların bünyesinde yer 
alan muadil kuruluşlarla doğrudan iletişim kurma ve ilişkiler oluşturma yeteneğine sahip olmalarını 
sağlayacaklardır.

Madde 11
Veri toplama ve araştırma
Taraflar bu Sözleşmenin uygulanması maksadıyla aşağıdakileri yapacaklardır:
a) Bu Sözleşme kapsamında kalan her türlü şiddet olayıyla ilgili birleştirilmemiş istatiksel veriyi 
düzenli aralıklarla toplayacaklardır;
b) Bu Sözleşme kapsamında kalan her türlü şiddet olayının kökünde yatan nedenler ve bunların et-
kileri, şiddet olayları, ceza oranlarının yanı sıra, bu Sözleşmenin uygulanması için alınan tedbirlerin 
etkililiğini incelemek üzere, bu olaylarla ilgili araştırmaları destekleyeceklerdir.
Taraflar bu Sözleşme kapsamında kalan her türlü şiddet olayının yaygınlığını ve nasıl bir eğilim içinde 
olduğunu değerlendirmek üzere, düzenli aralıklarla halk anketleri yapmaya gayret edeceklerdir.
Taraflar uluslararası işbirliğini harekete geçirmek ve bu alanda uluslararası standartların yerleştir-
ilmesini sağlamak üzere, bu fıkra uyarınca toplanan bilgileri bu Sözleşmenin Madde 66’sında belir-
tilen uzmanlar grubuna vereceklerdir.
Taraflar bu fıkra uyarınca toplanan bilgilerin kamuoyunun erişimine açık olmasını sağlayacaklardır.

III. BÖLÜM
Önleme

Madde 12
Genel yükümlülükler
Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplum-
sal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların 
kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştir-
ilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.
Taraflar herhangi bir gerçek veya hükmi şahsiyetin bu Sözleşmenin kapsamında kalan her türlü şid-
det eylemini önleyecek gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.
Bu bölüm uyarınca alınan tüm tedbirlerle, belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş insanların 
ihtiyaçları göz önüne alınacak ve karşılanmaya çalışılacak ve tüm tedbirlerin merkezinde mağdur-
ların insan hakları yer alacaktır.
Taraflar özellikle gençler ve erkekler olmak üzere, toplumun tüm bireylerinin bu Sözleşme kapsamın-
daki her türlü şiddet olayının önlenmesine aktif bir biçimde katkıda bulunmasını teşvik etmeye 
yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.
Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu Sözleşme kapsamındaki 
herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.
Taraflar kadınların güçlendirilmesine yönelik program ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması için gerekli 
tedbirleri alacaklardır.
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Madde 13
Farkındalığın arttırılması
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet eyleminin ortaya farklı şekillerde çıkışı ve bu 
eylemlerin çocuklar üzerindeki etkisi ve bu şiddet eylemlerinin önlenmesi ihtiyacı konusunda halk 
arasındaki farkındalığın ve anlayışın arttırılması için, yerine göre ulusal insan hakları kuruluşları ve 
eşit haklar kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özellikle de kadın örgütleriyle işbirliği de dahil ol-
mak üzere, düzenli olarak ve her düzeyde farkındalık
arttırıcı kampanya ve programları yaygınlaştıracak veya uygulayacaktır.
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerini önlemeye yönelik mevcut tedbirler konusun-
daki bilgilerin halk arasında en geniş bir şekilde dağıtımını sağlayacaklardır.

Madde 14
Eğitim
Taraflar, yerine göre, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, toplumsal 
klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların şid-
dete başvurmadan çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişi-
lik bütünlüğüne saygı gibi konuların, öğrencilerin zaman içinde değişen öğrenme kapasitelerine 
uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi için
gerekli tedbirleri alacaklardır.
Taraflar 1. fıkrada belirtilen ilkeleri yaygın eğitimin yanı sıra, spor, kültür ve eğlence tesislerinde ve 
medyada yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 15
Profesyonel kadroların eğitilmesi
Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet eylemlerinin mağdurları veya mağduriyete 
neden olanlar üzerinde çalışan ilgili profesyonel kadroların, söz konusu şiddet olaylarının önlen-
mesi ve tespit edilmesi, kadın erkek eşitliği, mağdurların ihtiyaçları ve haklarının yanı sıra, ikincil 
mağduriyetin önlenmesi konularında uygun bir şekilde eğitimini sağlayacak veya bu eğitimi güçlen-
direceklerdir.
Taraflar 1. fıkrada sözü edilen eğitimin, bu Sözleşme kapsamındaki şiddet olayı vakalarının çeşitli 
kurumlara sevkedildiklerinde kapsamlı ve uygun bir biçimde ilgilenilmelerini mümkün kılmak üzere, 
birden fazla kurum ve kuruluş arasında koordineli işbirliği konusunda eğitimi de içermesini teşvik 
edeceklerdir.

Madde 16
Önleyici müdahale ve tedavi programları
Taraflar ileride meydana gelecek şiddet olaylarını önleme ve şiddete dayalı davranış kalıplarını 
değiştirme amacıyla, aile içi şiddet girişiminde bulunanlar için, kişisel ilişkilerde şiddete başvur-
mayan davranışlar benimsemeyi öğretmeye yönelik eğitim programları oluşturulmasını veya 
desteklenmesini mümkün kılacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alacaklardır.
Taraflar özellikle cinsel suç işleyenlerin yeniden suç işlemelerini önlemeye yönelik eğitim program-
ları oluşturulmasını veya desteklenmesini mümkün kılacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri ala-
caklardır
Taraflar 1. ve 2. fıkrada belirtilen tedbirleri alırken, mağdurların insan haklarının emniyetinin ve 
desteklenmesinin başlıca kaygı olmasını ve yerine göre bu programların mağdurlara yönelik özel 
destek hizmetleriyle yakın koordinasyon içinde oluşturulup uygulanmasını temin edeceklerdir.

Madde 17
Özel sektör ve medyanın katılımı
Taraflar, özel sekt.rü, bilgi ve iletişim teknolojisi sektörünü ve medyayı, bu sektörlerin ifade özgür-
lüğüne ve bağımsızlığına gerekli saygıyı göstererek, kadına yönelik şiddeti önlemeye ve kadın 
onuruna saygıyı arttırmaya yönelik politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu konularda 
kılavuzların oluşturulmasına ve kendi kendini düzenleyici standartların belirlenmesine katılmaya 
teşvik edecektir.
Taraflar özel sektör aktörleriyle işbirliği içinde, çocuklar, anne babalar ve eğitimciler arasında, zararlı 
olabilecek, cinsel ve şiddet içeren aşağılayıcı içeriklere erişim sağlayan bilgi ve iletişim ortamıyla 
nasıl baş edileceğine yönelik beceriler geliştirip yaygınlaştıracaktır.
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lIV. BÖLÜM
Koruma ve destek

Madde 18
Genel yükümlülükler
Taraflar tüm mağdurları daha başka şiddet eylemlerine karşı korumak için gerekli yasal ve diğer 
tedbirleri alacaklardır.
Taraflar, iç hukukları uyarınca, bu Sözleşmenin 20 ve 22’nci maddelerinde belirtilen genel ve uzman 
destek hizmetlerine sevk de dahil olmak üzere, mağdurları ve tanıkları bu Sözleşmenin kapsadığı 
her türlü şiddet eylemine karşı korur ve desteklerken; yargı birimleri, savcılar, kolluk kuvvetleri, 
yerel ve bölgesel yönetimler dahil, ilgili tüm devlet kurumlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları 
ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla etkili bir işbirliği için
uygun mekanizmaların mevcudiyetini temin etmek üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacak-
lardır.
Taraflar bu bölüm uyarınca alınan tedbirlerin:
– kadınlara karşı şiddetin ve aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet boyutlu bir anlayışa dayalı olmasını 
ve mağdurun insan haklarına ve emniyetine odaklanmasını,
– mağdurlar, mağduriyete neden olanlar ve çocuklar arasındaki ilişkileri ve bu unsurların daha geniş 
toplumsal ortamını da göz önüne alan bütüncül bir yaklaşıma dayalı olmasını,
– ikincil mağduriyetten kaçınılmasını amaçlamasını,
– Şiddetin kadın mağdurlarının güçlendirilmesini ve ekonomik bağımsızlığını amaçlamasını,
– yerine göre çeşitli koruma ve destek sistemlerinin aynı binalarda bulunmasına imkan sağlamasını,
– Çocuk mağdurlar dahil, hassas konumdaki insanların spesifik ihtiyaçlarına dönük olmasını ve bu 
imkanların mağdurlara sağlanmasını temin edeceklerdir.
Söz konusu hizmetler, mağdurun şikayette bulunarak dava açmasından veya mağduriyete neden 
olanlar hakkında ifade vermesinden bağımsız olarak sağlanacaktır.
Taraflar uluslararası hukuk uyarınca konsolosluk korumasına veya diğer tür korumaya veya desteğe 
hakkı olan vatandaşlarına ve diğer mağdurlara bu tür hizmetleri sağlamak üzere uygun tedbirleri 
alacaklardır.

Madde 19
Bilgi
Taraflar mağdurların mevcut destek hizmetleri ve yasal tedbirler konusunda anlayabildikleri bir dil-
de yeterli ve zamanında bilgi almalarını sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 20
Genel destek hizmetleri
Taraflar mağdurların şiddet eylemi sonrasında iyileşmelerini kolaylaştıracak hizmetlere erişimini 
sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Bu tedbirlere gerektiğinde, yasal ve psi-
kolojik danışmanlık hizmetleri, finansal yardım, konut sağlama, eğitim, öğretim ve iş bulma yardımı 
da dahil olacaktır.

Taraflar mağdurların sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişim sağlamalarını ve söz konusu ser-
vislerin yeterli kaynağı olmasını ve hizmeti sağlayacak profesyonel kadroların mağdurlara yardımcı 
olacak ve onları uygun hizmet birimlerine sevk edecek şekilde eğitilmelerini temin edecek yasal ve 
diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 21
Bireysel/toplu şikayetlerde sağlanacak yardım
Taraflar mağdurların ilgili bölgesel ve uluslararası bireysel/toplu şikayet mekanizmalarıyla ilgili bilgi 
sahibi olmalarını ve söz konusu mekanizmalara erişimini temin edeceklerdir.
Taraflar mağdurlara, bu tür şikayetlerde bulundukları sırada duyarlı ve bilgileye dayalı bir yardım 
sağlanmasını destekleyecek ve yaygınlaştıracaklardır.
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Madde 22
Uzman destek hizmetleri
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerine maruz kalmış mağdurlara, yeterli bir coğra-
fi dağılım çerçevesinde, derhal, kısa ve uzun dönemli uzman destek hizmetleri sağlanması ve bu 
yönde gerekli düzenlemelerin yapılması için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına uzmanlık gerektiren kadın destek hizmetleri-
ni sağlayacak ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

Madde 23
Barınaklar
Taraflar mağdurlara, ve özellikle kadın ve çocuklara, kalacak güvenli yer sağlamak üzere uygun, ye-
terli sayıda kolayca erişilebilir barınaklar oluşturmak ve mağdurların yardımına proaktif bir biçimde 
koşmak üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 24
Telefon yardım hatları
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak telefonla arayanlar için, gi-
zliliğe bağlı kalarak veya arayanların kimliklerinin açıklanmamasına gereken dikkati göstererek, ülke 
çapında 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ücretsiz telefon hatlarının oluşturulması için 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 25
Cinsel şiddet mağdurlarına destek
Taraflar mağdurlar için tıbbi ve adli tıp muayenesi yapmak, travma desteği ve danışmanlık hizmetleri 
sağlamak üzere uygun, yeterli sayıda ve kolayca erişilebilen, ırza geçmeyle ilgili kriz merkezleri veya 
cinsel şiddet sevk merkezleri oluşturmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 26
Çocuk tanıkların korunması ve bunlara destek sağlanması
Taraflar mağdurlara koruma ve destek hizmetleri sağlanırken, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü 
şiddet olayının çocuk tanıklarının haklarının ve ihtiyaçlarının gerektiği gibi biçimde göz önüne alın-
ması maksadıyla gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Bu madde uyarınca alınacak tedbirlere bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet olayının çocuk 
tanıklarına, yaşlarına uygun psikososyal danışmanlık hizmeti dahil edilecek ve söz konusu tedbirler-
le çocuğun menfaatlerine uygun olarak gereken ilgi gösterilecektir.

Madde 27
Haber verme
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesine tanık olan veya bu tür 
eylemlerin gerçekleştirildiğine veya müteakip şiddet eylemlerinin gerçekleştirilebileceğine dair 
makul gerekçeleri olan şahısların bunu yetkili makamlara bildirmelerini teşvik etmeye yönelik ger-
ekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 28
Profesyonel kadroların bildirimleri
Taraflar iç hukukun belirli meslek sahiplerine getirdiği mahremiyet ilkesinin, uygun koşullar 
altında, söz konusu meslek erbabının bu Sözleşme kapsamında yer alan ciddi bir şiddet ey-
leminin gerçekleştirildiğine dair makul nedenleri olması halinde, böyle bir şiddet eyleminin 
gerçekleştirildiğini ve müteakip ciddi şiddet eylemlerinin
gerçekleştirilebileceğini, yetkili kurum veya makamlara bildirmesinin önünde engel teşkil etmem-
esini temin etmek üzere gerekli tedbirleri alacaklardır.
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V. BÖLÜM
Esasa müteallik hukuk

Madde 29
Hukuk davaları ve hukuk yolları
Taraflar mağdurun saldırgana karşı yeterli hukuki yollara başvurmasını sağlayacak yasal veya diğer 
tedbirleri alacaklardır.
Taraflar mağdurlara, uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak, gü. ve yetkileri dahilinde 
gerekli önleyici veya koruyucu tedbirleri almayan devlet makamlarına karşı yeterli hukuki yolların 
sağlanması için gerekli yasal veya diğer önlemleri alacaklardır.

Madde 30
Tazminat
Taraflar mağdurların bu Sözleşmede belirlenen herhangi bir suç nedeniyle faillerden tazminat ta-
lep etme hakkına sahip olmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. 
Hasarın fail, sigorta şirketi veya finansmanı devletçe sağlanan sağlık ve sosyal sigorta hükümler-
ince karşılanmaması halinde, ciddi bedensel yaralanma veya sağlık bozukluğuna uğrayanlara ye-
terli Devlet tazminatı sağlanacaktır. Bu durum, mağdurun emniyetine gereken dikkat sarf edilmesi 
koşuluyla, Tarafların, söz konusu tazminatın, fail tarafından verilen tazminat kadar azaltılması talep 
etmesini ihtimal dışı bırakmaz. 2. fıkra uyarınca alınacak tedbirler, tazminatın makul bir süre içinde 
verilmesini teminat altına alacaktır.

Madde 31
Velayet altına alma, ziyaret hakları ve emniyet
Taraflar çocukların velayetinin ve ziyaret haklarının belirlenmesinde, bu Sözleşme kapsamındaki 
şiddet olaylarının göz önüne alınmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar herhangi bir ziyaret hakkı veya velayet hakkının kullanılmasının mağdurun veya çocukların 
haklarını veya emniyetini tehlikeye düşürmemesini sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri 
alacaklardır.

 Madde 32
Zorla evlendirmelerin doğuracağı hukuki sonuçlar
Taraflar mağdura gereksiz bir parasal veya idari yük getirmeksizin, zorla gerçekleştirilen evliliklerin 
geçersiz ve hükümsüz kılınabilmesini veya sona erdirilmesini temin edecek yasal veya diğer ted-
birleri alacaklardır.

Madde 33
Psikolojik şiddet
Taraflar bir şahsın psikolojik bütünlüğünü zorlamayla veya tehditlerle ciddi bir şekilde bozmaya 
yönelik kasıtlı girişimlerin cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri ala-
caklardır.

Madde 34
Taciz amaçlı takip
Taraflar başka bir şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu şahsı, şahsın kendisini güvende his-
setmesini önleyecek şekilde korkutacak, kasıtlı bir biçimde tekrarlanan tehditkar davranışların 
cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 35
Fiziksel şiddet
Taraflar başka bir şahsa karşı kasten fiziksel şiddet eylemlerinde bulunmanın cezalandırılmasını te-
min edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 36
Irza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri
Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal 
veya diğer tedbirleri alacaklardır:
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a)başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, cinsel nite-
likli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek;
b)bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek;
c)Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden 
olmak.
Rıza, mevcut koşullar bağlamında değerlendirilmek üzere, şahsın özgür iradesi sonucunda gönüllü 
olarak verilmelidir.
Taraflar 1. fıkrada yer alan hükümlerin aynı zamanda iç hukukta kabul edilmiş olan, eski veya mev-
cut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere karşı gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli olmasının 
temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 37
Zorla yapılan evlilikler
Taraflar bir yetişkini veya çocuğu kasten evliliğe zorlamanın cezalandırılmasını temin etmek üzere 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar, bir yetişkinin veya çocuğun, ikamet ettiği Taraf veya Devletten farklı bir Tarafa veya dev-
lete, söz konusu yetişkini veya çocuğu evliliğe zorlama amacıyla kasten kandırılarak götürülmesinin 
cezalandırılmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 38
Kadın sünneti
Taraflar aşağıda belirtilen kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını temin etmek üzere 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
a)kadının labia majora, labia minora veya klitorisinin tümünün kesilip çıkartılması, labia majoranın 
kenarlarının birleştirilmesi veya başka türlü bir kesmeye tabi tutulması;
b)bir kadını a fıkrasına belirtilen eylemlerden birine maruz kalmaya zorlama veya bu eylemleri bir 
kadına yaptırmak;
c)bir genç kızı a bendinde belirtilen eylemlerden herhangi birine teşvik etmek, zorla maruz bırak-
mak veya bunları bizzat kendisine uygulatmak

Madde 39
Kürtaja ve kısırlaştırmaya zorlama
Taraflar aşağıda belirtilen kasti eylemlerin cezalandırılmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya 
diğer tedbirleri alacaklardır:
a)kadına, önceden bilgilendirilmiş olurunu almadan kürtaj uygulamak;
b) Bir kadının önceden bilgilendirilmiş onayı olmaksızın ve kadın söz konusu usulün mahiyetini anla-
maksızın, kadının doğal üreme kapasitesini sona erdirme maksatlı veya bu etkiyi doğuran bir ameli-
yat yapmak.

Madde 40
Cinsel taciz
Taraflar bir şahsın onurunu ihlal etme etkisi yaratan veya bu maksatla gerçekleştirilen, ve özellikle 
de aşağılayıcı, düşmanca, hakaretamiz, küçük düşürücü veya saldırgan bir ortam yaratırken, her tür-
lü istenmeyen, cinsel mahiyette sözlü veya sözlü olmayan veya fiziksel davranışın cezai veya diğer 
yasal yaptırıma tabi olmasını temin etmek üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 41
Yardımcı olmak ve yataklık yapmak ve yeltenmek
Taraflar bu Sözleşmenin Madde 33,34,35,36,37,38.a ve 39. Maddelerince belirlenmiş suçların 
işlenmesine, bu suçlar kasten işlendiğinde, yardımcı olmak ve yataklık yapmanın suç olarak kabul 
edilmesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar, kasten işlendiğinde, bu Sözleşmenin madde 35,36,37,38.a ve 39. Maddelerince belirlenmiş 
suçları işleme girişimlerinin suç kabul edilmesi için gerekli yasal veya diğer önlemleri alacaklardır.
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Madde 42
Sözde “namus” adına işlenen suçlar da dahil olmak üzere, işlenen suçlar
için gerekçelerin kabul edilmemesi
Taraflar bu Sözleşme kapsamında kalan şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan 
ceza davalarında kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus”un gerekçe olarak öne sürülmesinin 
önlenmesini temin etmek üzere, gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar, herhangi bir şahsın bir çocuğu 1. fıkradaki eylemleri gerçekleştirmeye kışkırtmasının, 
yapılan eylemlerle ilgili olarak söz konusu şahsın cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmasının önlen-
mesini temin etmek üzere, gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 43
Cezai suçların uygulanması
Bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçlar, mağdurla fail arasındaki ilişkinin mahiyetinden bağımsız 
olarak geçerli olacaktır.

Madde 44
Yargı yetkisi
Taraflar suçun aşağıdaki hallerde işlenmesi halinde, bu Sözleşme uyarınca belirlenen herhangi bir 
suçla ilgili olarak yargı yetkisi oluşturmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
a) kendi topraklarında; veya
b) kendi bandıralarını taşıyan bir gemide; veya
c) kendi yasalarına göre tescil edilmiş bir uçakta; veya
d) kendi vatandaşlarından biri tarafından; veya
e) normal ikametgahı kendi topraklarında olan bir şahıs tarafından işlenmesi halinde.
Taraflar söz konusu suçun vatandaşlarından birine veya normal olarak kendi topraklarında ikamet 
eden birine karşı işlenmesi halinde, bu Sözleşmede belirlenen herhangi bir suçla ilgili olarak yargı 
yetkisi oluşturmaya yönelik gerekli yasal veya diğer tedbirleri almaya çalışacaklardır.
Bu Sözleşmenin Madde 36,37,38 ve 39 uyarınca belirlenen suçların kovuşturulması için, taraflar 
yargı yetkilerinin söz konusu eylemlerin işlendikleri topraklarda cezalandırılması koşuluna tabi ol-
masının önlenmesini temin etmek üzere, gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Bu Sözleşmenin Madde 36,37,38 ve 39’u uyarınca belirlenen suçların kovuşturulması için, taraflar 1 
d ve e fıkralarına ilişkin yargı yetkisinin, kovuşturmanın ancak mağdurun eylemi haber vermesinden 
sonra veya Devlet’in suçun işlendiği yerle ilgili bilgiyi sağlaması halinde başlatılması koşuluna bağlı 
olmasınıın önlenmesini temin etmek üzere, gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar, eylemi icra ettiği iddia edilen failin kendi topraklarında bulunduğu hallerde ve söz konusu 
şahsı sırf milliyetine istinaden üçüncü bir tarafa teslim etmedikleri durumlarda, bu Sözleşmede be-
lirlenen suçlarla ilgili yargı yetkisini oluşturmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Birden fazla Taraf bu Sözleşme uyarınca belirlenen ve işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili yargı yetki-
si talebinde bulunduğunda, ilgili taraflar, yerine göre, kovuşturma için en iyi yargı yetkisini belirleme 
amacıyla birbirleriyle istişarede bulunacaklardır. Uluslararası hukukun genel kuralları saklı kalmak 
kaydıyla, bu Sözleşme, Taraflardan
birinin kendi iç hukukuna dayalı olarak icra edeceği cezai yargı yetkisini uygulamadan hariç tutmaz.

Madde 45
Yaptırımlar ve tedbirler
Taraflar Bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçların, ciddiyetleri dikkate alınarak, etkili, orantılı ve 
caydırıcı cezalarla cezalandırılması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar faillerle ilgili olarak aşağıda belirtilen diğer tedbirler de alabilirler:
– hüküm giyen şahısların izlenmesi veya bu şahısların kontrol altında tutulması;
– Çocuğun menfaatleri, ki buna çocuğun güvenliği de dahildir, başka bir şekilde teminat altına 
alınamıyorsa velayet haklarının geri alınması.

Madde 46
Cezayı ağırlaştırıcı koşullar
Taraflar, aşağıdaki koşulların, bu koşulların söz konusu suçun halihazırda temel unsurlarını oluştur-
madığı hallerde, iç hukukun ilgili hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmede belirlenen suçlarla ilgili 
olarak verilecek cezanın belirlenmesinde ağırlaştırıcı koşullar olarak göz önünde bulundurulabi-
leceğini temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
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a) suçun, iç hukukun kabul ettiği eski veya mevcut bir eşe veya birlikte yaşanan bireye karşı, aile 
fertlerinden biri tarafından, mağdurla birlikte ikamet eden biri tarafından veya yetkisini suistimal 
eden biri tarafından işlendiği hallerde;
b) suçun veya suçların mükerrer olarak işlenmesi halinde;
c) suçun belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş bir bireye karşı işlenmesi halinde;
d) suçun bir çocuğa karşı veya çocuğun huzurunda işlenmesi halinde;
e) suçun iki veya daha fazla insan tarafından birlikte hareket ederek işlenmesi halinde;
f) suçtan önce veya suçun işlenmesi esnasında çok aşırı düzeylerde şiddet uygulanmış olması 
halinde;
g) suçun silah kullanarak veya silah tehdidiyle işlenmiş olması halinde;
h) suçun mağdura ağır fiziksel veya psikolojik zarar vermesi halinde;
i) Failin daha öncede de benzer suçlardan hüküm giymiş olması halinde.

Madde 47
Başka bir Tarafça verilen hükümler
Taraflar ceza hükmünü belirlerken, bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçlarla ilgili olarak başka bir 
Tarafça verilen nihai hüküm olasılığını da göz önüne alarak gerekli yasal veya diğer tedbirleri ala-
caklardır.

Madde 48
Zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süre.lerinin veya hüküm vermenin
yasaklanması
Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve 
uzlaştırma da dahil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini yasaklamak 
üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar bir para cezasının ödenmesinin emredilmesi halinde, failin mağdura karşı finansal yüküm-
lülüklerini yerine getirebilme yeteneğinin gereken biçimde hesaba katılmasının temin edilmesi için 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

VI. BÖLÜM
Soruşturma, kovuşturma, usul hukuku ve koruyucu tedbirler

Madde 49
Genel yükümlülükler
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet olayı ile ilgili soruşturma ve yasal işlemlerin, bir 
yandan cezai işlemlerin tüm safhalarında mağdurun hakları dikkate alınırken, gereksiz bir gecikme 
olmaksızın sürdürülmesini temin etmek üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar temel insan haklarına uygun bir biçimde ve toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet eylemi 
anlayışıyla, Sözleşme uyarınca belirlenen suçların etkili bir biçimde soruşturulup kovuşturulmasını 
temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 50
Ani mukabele, önleme ve koruma
Taraflar sorumlu kolluk kuvveti birimlerinin bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet eylemine 
karşı, mağdurlara yeterli korumayı derhal sağlayarak süratle ve gereken biçimde mukabelede bu-
lunmalarını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar önleyici operasyonel tedbirler ve kanıt toplama da dahil olmak üzere, sorumlu kolluk kuv-
veti birimlerinin bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet eylemini süratle ve uygun bir biçimde 
önlemesi ve bunlara karşı koruma sağlamasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri ala-
caklardır.

Madde 51
Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
Taraflar riski yönetmek ve gerektiğinde koordineli bir biçimde emniyet ve destek temin etmek 
üzere tüm yetkili makamların ölüm riski, durumun ciddiyeti ve şiddet eyleminin tekrarlanması risk-
ini değerlendirmelerini temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar 1. fıkrada belirtilen değerlendirmede, soruşturmada ve koruyucu tedbirler uygulamasının 
her aşamasında, bu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerini gerçekleştirenlerin ateşli silahlara 
sahip olduğunun göz önüne alınmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri ala-
caklardır.
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Madde 52
Acil durumlarda uzaklaştırma emirleri
Taraflar, yetkili makamlara, ani tehlike durumlarında, aile içi şiddet faillerinin, mağdurun veya risk 
altındaki şahsın ikametgahını yeterli bir süre için terk etme emri verme ve faillerin mağdurun veya 
risk altındaki şahsın ikametgahına girmesini veya mağdurla veya risk altındaki şahısla temas etme-
sini yasaklama yetkisi verilmesini temin edecek yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 53
Engelleme veya koruma emirleri
Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet mağdurlarının uygun engelleme veya koruma 
emirlerinden yararlanmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.
Taraflar 1. fıkrada s.zü edilen engelleme emirlerinin aşağıdaki niteliklere sahip olmasını temin et-
mek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
– söz konusu emirler mağdurun derhal korunmasını sağlayacak ve mağdura gereksiz finansal veya 
idari yük getirmeyecektir;
– belirli bir süre için veya bu süreyle ilgili bir değişiklik yapılıncaya veya yürürlükten kalkıncaya kadar 
verilecektir;
– gerektiğinde derhal yürürlüğe (ex parte) girecektir;
– diğer yargı süre.lerinden bağımsız olarak veya bunlara ilaveten verilebilecektir;
– daha sonra başlatılabilecek yargı süreçlerine dahil edilmesi mümkün olacaktır.
Taraflar 1. fıkrada saptanan kısıtlama veya koruma emirlerinin ihlallerin etkili, orantılı ve caydırıcı 
cezai veya diğer yasal yaptırımlara tabi olmasını sağlamak üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri 
alır.

Madde 54
Soruşturmalar ve kanıtlar
Taraflar herhangi bir hukuk veya ceza davasında mağdurun cinsel geçmişi ve davranışıyla ilgili var 
olan kanıtlara yalnızca davayla ilgili ve gerekliyse izin verilmesini temin etmek üzere gerekli yasal 
veya diğer önlemleri alacaktır.

Madde 55
Ex parte  (nizasız) ve ex officio  (re’sen) yargılama
Taraflar, bu Sözleşme’nin 35, 36, 37, 38 ve 39. maddelerinde belirlenen suçlarla ilgili soruşturma 
ve kovuşturmaların, suçun kısmen veya tamamen kendi topraklarında işlenmiş olması durumunda, 
mağdurun ifadesine veya şikayetine bağlı olmaksızın ve mağdurun ifadesini veya şikayetini geri çek-
mesi durumunda dahi devam edebilmesini temin
edeceklerdir.
Taraflar, kendi iç hukuk kurallarının ön gördüğü koşullara uygun biçimde, bu Sözleşme’de belirlenen 
suçlarla ilgili olarak yürütülen soruşturma ve yargı süreçlerinde mağdurun kendi talebi doğrultusun-
da kamu kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından ve aile içi şiddet danışmanlarından yardım 
ve/veya destek almasına olanak sağlamak üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.

Madde 56
Koruma tedbirleri
Taraflar soruşturmaların ve yargı sürecinin tüm safhalarında, özellikle aşağıdakileri sağlayarak, 
mağdurların, tanık olarak özel ihtiyaçları da dahil olmak üzere, haklarını ve çıkarlarını koruyacak 
yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır:
a) mağdurların, ailelerinin ve tanıkların, sindirmeye, misillemeye ve tekrar mağdur bırakılmaya karşı 
korunmalarını sağlayacaklardır;
b) mağdurun en azından kendisinin veya ailesinin tehlikede olabileceği durumlarda, failin kaçması 
veya geçici veya kesin olarak serbest bırakılması halinde mağdurun bilgilendirilmesini sağlamak;
c) mağdurlara, iç hukuk kurallarının ön gördüğü koşullar altında, hakları ve faydalanabilecekleri 
hizmetler ve şikayetlerinin takibi, masraflar, soruşturma veya davaların genel gelişimi ve mağdur-
ların bu süreç içindeki rolleri, ve davalarının sonuçları hakkında bilgi vermek;
d) mağdurun iç hukuk kurallarının usulüne uygun olarak duruşmalara katılmasını,, kanıt temin et-
mesini ve kendi görüşlerini, ihtiyaçlarını ve kaygılarını doğrudan veya bir aracı vasıtasıyla sunmasını 
ve bunların dikkate alınmasını sağlamak;
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e) mağdurlara haklarının ve menfaatlerinin usule uygun olarak arz edilmesi ve dikkate alınması için 
uygun destek hizmetleri sağlamak;
f) mağdurun mahremiyetini ve görüntüsünü korumak için tedbirlerin alınabilmesini temin etmek;
g) mağdur ile failler arasında temastan mahkemede ve kolluk kuvvetlerinin binalarında, mümkün 
olduğu ölçüde kaçınmak;
h) davaya taraf olarak katılan veya kanıt sunan mağdurlara bağımsız ve yetkin çevirmenler sağla-
mak;
i) iç hukuk kurallarına uygun biçimde, mağdurun, varsa uygun iletişim teknolojilerinden yararla-
narak, mahkeme salonuna gitmeden veya en azından fail olduğu iddia edilen kişinin mahkeme sa-
lonunda bulunmadığı bir ortamda ifade vermesini sağlamak Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet 
mağduru ve tanığı olan bir çocuğa, çocuğun çıkarları ilkesini dikkate alınarak, yerine göre, özel ko-
ruma önlemleri sağlanacaktır.

Madde 57
Hukuki yardım
Taraflar, mağdurların iç hukuk kurallarının öngördüğü koşullar altında hukuki yardım ve ücretsiz adli 
yardım alma hakkını sağlayacaklardır.

Madde 58
Zaman aşımı
Taraflar, bu Sözleşme’nin 36, 37, 38 ve 39. maddelerinde tanımlanan suçlarla ilgili yasal işlemlerin 
başlatılması için öngürülen zaman aşımı süresinin, mağdurun reşit olmasından sonra etkili bir dava 
sürecini başlatmaya olanak tanıyacak şekilde, yeterli bir süre devam etmesini ve suçun ağırlığıyla 
orantılı olarak sağlamak üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.

VII. BÖLÜM
Göç ve iltica

Madde 59
Oturma izni
Taraflar, ikametgâh durumu iç hukuk tarafından tanınan eş veya birlikte yaşanan bireye bağlı olan 
mağdurlara, evliliğin veya ilişkinin bozulması durumunda özellikle zor koşullarda, başvuru üzerine, 
evliliğin veya ilişkinin süresini dikkate almaksızın eşten bağımsız oturma izninin verilmesini sağla-
mak üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alacaktır. Eşten bağımsız oturma izninin verilmesine 
ve süresine ilişkin koşullar iç hukuk
tarafından belirlenir.
Taraflar ikametgâh durumu iç hukuk tarafından tanınan eş veya birlikte yaşanan bireye bağlı olan 
mağdurların ikametgah nedeniyle başlatılan sınır dışı işlemlerini bağımsız oturma izni için başvur-
malarına olanak sağlayacak şekilde durdurabilmelerini sağlamak üzere gereken yasal veya diğer 
tedbirleri alacaklardır.
Taraflar, aşağıdaki durumlardan biri veya her ikisi birden söz konusu olduğunda mağdurlara yenilen-
ebilir oturma izni verecektir:
a) yetkili makamların, mağdurların, kişisel durumlarının bir gereği olarak ülkede kalmalarının gerek-
li olduğunu uygun bulması halinde;
b) yetkili makamların mağdurların, soruşturma veya cezai işlemler sırasında yetkili makamlarla 
işbirliği içinde olmaları amacıyla ülkede kalmalarının gerekli olduğunu uygun bulması halinde
Taraflar evlilik amacıyla başka bir ülkeye getirilen ve bunun sonucunda normal olarak yaşadıkları 
ülkenin oturma iznini kaybeden zorla evlilik mağdurlarına, izinlerini geri alabilmelerini temin etmek 
üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 60
Toplumsal cinsiyete dayalı iltica talepleri
Taraflar kadına yönelik, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sö-
zleşmesi 1A(2) Maddesi anlamında zulüm olarak ve tamamlayıcı/ ikincil korumayı gerektiren ciddi 
bir hasar biçimi olarak tanınabilmesini temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacak-
lardır.
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Taraflar, Sözleşme’de tanımlanan tüm gerekçelerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde yorum-
lanmasını ve bu gerekçelerden herhangi biri veya bir kaçı nedeniyle zulüm görme tehlikesi söz konu-
suysa, başvuru sahiplerine, yürürlükteki ilgili hukuki vasıtalara göre mülteci statüsünün tanınmasını 
temin edeceklerdir.
Taraflar iltica başvurusu yapanlar için toplumsal cinsiyete duyarlı ülkeye kabul usullerinin ve destek 
hizmetlerinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet yönergelerini ve mülteci statüsünün belirlenmesi ve 
uluslararası koruma için başvuruyu da kapsayan, toplumsal cinsiyete duyarlı sığınma usullerini 
oluşturmak için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

Madde 61
Geri göndermeme
1 Taraflar, uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri uyarınca geri göndermeme ilkesinin 
tanınması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.
2 Taraflar statüsü ve ikamet durumuna bakılmaksızın, korumaya muhtaç, kadına yönelik şiddet 
mağdurlarının hayatlarının risk altında olabileceği veya işkenceye veya insanlık dışı muameleye 
veya cezalandırılmaya maruz kalabilecekleri hiçbir ülkeye hiçbir durum altında iade edilmeyece-
klerini güvence altına almak üzere gerekli yasal veya diğer önlemleri alacaklardır.

VIII. BÖLÜM
Uluslararası işbirliği

Madde 62
Genel prensipler
Taraflar, bu Sözleşmenin hükümlerine uyarak, medeni hukuk ve ceza hukuku konularında işbirliğine 
ilişkin uluslararası ve bölgesel anlaşmaları ve belgeleri uygulayarak, ortak veya karşılıklı mevzuat ve 
iç hukuk kuralları esas alınarak üzerinde mutabakata varılmış düzenlemeleri uygulayarak, ve müm-
kün olan en kapsamlı şekilde, aşağıdaki amaçlara yönelik olarak işbirliği yapacaklardır:
a) bu Sözleşmenin kapsamına giren her türlü şiddet eyleminin önlenmesi, bunlarla mücadele 
edilmesi ve bunların kovuşturulması;
b) mağdurların korunması ve mağdurlara destek sağlanması;
c) bu Sözleşmeye göre suç olarak kabul edilen eylemler hakkında soruşturmaların ve yasal sürecin 
yürütülmesi;
d) Koruma emirleri dahil olmak üzere, Tarafların yargı makamlarınca bu konuya ilişkin verdikleri 
hukuki ve cezai kararlarının uygulanması.
Taraflar, bu Sözleşme uyarınca suç olarak tanımlanan bir eylemin mağdurlarının, bu suç ikamet et-
tikleri ülkeden başka bir Taraf devletin topraklarında gerçekleştiği takdirde, ikamet ettikleri Devletin 
yetkili makamlarına şikayet başvurusunda bulunabilmelerini temin etmek üzere gereken yasal ve 
diğer tedbirleri alacaklardır.
Bu sözleşmeye Taraf başka bir devlet ile, cezai konularda, suçluların iadesinde veya o devletin 
verdiği hukuk ve ceza davaları kararlarının uygulanmasında, aralarında yapmış oldukları anlaşma-
ya dayanarak hukuki konularda karşılıklı yardımlaşmada bulunan bir Taraf, böyle bir anlaşma yap-
madığı başka bir Taraftan, kendisine hukuki işbirliği talebi geldiğinde, bu Sözleşmenin tanımladığı 
suçlara ilişkin cezai konularda, suçluların iadesinde veya bu Sözleşmeye Taraf o ülkenin hukuk veya 
ceza davaları kararlarının uygulanmasında karşılıklı hukuki yardımlaşmada bulunabilmek için bu 
Sözleşmeyi hukuki temel olarak alabilir.
Taraflar, kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi ça-
balarını, üçüncü Devletlerin yararlanacağı kalkınma amaçlı yardım programlarıyla, gereken yerlerde 
bütünleştirecekler, Madde 18, 5. fıkra uyarınca mağdurların korunmasını kolaylaştırmak amacıyla 
üçüncü Devletlerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapacaklardır.

Madde 63
Risk altındaki kişilerle ilgili tedbirler
Taraflardan herhangi birinin, edindiği bilgilere dayanarak, bir kişinin başka bir Taraf ülkede bu Sö-
zleşmenin Madde 36, 37 38 ve 39’da belirtilen şiddet eylemlerine her an maruz kalma riski altında 
olduğunu düşünmek için makul nedenleri varsa, bilgilere sahip olan bu Tarafın elindeki bilgileri, 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla, gecikmeksizin diğer Tarafa iletmesi teşvik edilme-
ktedir. Risk altındaki kişinin çıkarları açısından, mümkün olan her yerde bu bilgilere, korumayla ilgili 
mevcut hükümlerin ayrıntıları da dahil edilmelidir.
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Madde 64
Bilgilendirme
Önlemler alması talep edilen Taraf, talep eden Tarafı bu konuda atılan adımların sonuçları hakkında 
derhal bilgilendirecektir. Talep edilen Taraf, önlemlerin alınmasını talep eden Tarafı, amaçlanan faa-
liyetlerin yerine getirilmesini engelleyen veya önemli derecede geciktirme ihtimali olan koşullardan 
da gecikmeksizin haberdar edecektir.
Taraflardan biri, karşıdan bir talep gelmeksizin, kendi yaptığı soruşturmalar çerçevesinde edindiği 
bilgileri, bu bilgilerin karşı Tarafa bu Sözleşmede belirtilen suçları önlemede veya bu suçlara ilişkin 
soruşturma ve kovuşturma başlatılmasında veya yürütülmesinde yardımcı olacağını düşünüyor-
sa veya söz konusu karşı Tarafın bu konuyla ilgili işbirliği talebi olacağını düşünüyorsa, kendi iç 
hukukunun izin verdiği ölçüde diğer Tarafa iletebilir.
2. Fıkra uyarınca herhangi bir bilgi edinen bir Taraf, uygun görüldüğü takdirde, yargı sürecinin 
başlatılması veya bu bilgilerin hukuki ve cezai kovuşturmada göz önüne alınması için bu bilgileri 
kendi yetkili makamlarına ulaştıracaktır.

Madde 65
Verilerin Korunması
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Taraflara 
getirdiği yükümlülükler gereğince saklanacak ve kullanılacaktır (ETS No. 108).

IX. BÖLÜM
İzleme yöntemi

Madde 66
Kadınlara yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadele konusunda
uzmanlar grubu
Kadınlara yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadele konusunda uzmanlar Grubu (bundan böyle 
“GREVIO” olarak anılacaktır) bu Sözleşmenin Taraflarca uygulanmasını izleyecektir.
GREVIO en az 10, en çok da 15 üyeden oluşacak, üyelerin cinsiyet ve coğrafi bölge açısından dengeli 
olması, ayrıca farklı konularda uzmanlaşmış olmaları gözetilecektir.

Üyeler, dört yıllık bir görev süresi için Tarafların aday gösterdiği kimseler arasından Taraflar Komi-
tesince seçilecek; üyeler ancak bir dönem daha görev yapabilecek ve Taraf ülkelerin vatandaşları 
arasından seçilecektir. 10 üyenin ilk seçimi bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde yapılacaktır. Diğer 5 üyenin seçimi ise 25inci ülke onayladığında veya katıldığında 
gerçekleşecektir.

GREVIO üyelerinin seçimi şu prensiplere göre yapılacaktır:
a) yüksek ahlaki değerlere sahip bir kişiliği olan; insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara 
yönelik şiddet ve aile içi şiddet, veya mağdurlara yardımcı olma veya onları koruma konularında 
yetkinlikleri kabul edilmiş, veya bu Sözleşmenin kapsadığı alanlarda mesleki deneyimi olan kişiler 
arasından şeffaf usuller ile seçileceklerdir;
b) GREVIO’da aynı ülke vatandaşı iki üye bulunamaz;
c) üyeler, temel hukuk sistemlerini temsil etmelidirler;
d) kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddet alanı ile ilgili kişileri ve kurumları temsil etmelidirler;
e) üyeler kendi kişisel özellikleriyle katılacaklar, görevlerini yerine getirirken bağımsız ve tarafsız 
davranacaklar ve görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeye müsait olacaklardır.
GREVIO üyelerinin seçilme usulleri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından, Taraflara 
danışıldıktan ve Tarafların oybirliğiyle onayı alındıktan sonra, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesin-
den itibaren altı ay içinde belirlenecektir.
GREVIO kendi çalışma esaslarını kendisi belirleyecektir.
GREVIO üyeleri ve, Madde 68’in 9. ve 14. fıkralarında belirtildiği şekilde ülke ziyareti yapacak diğer 
heyet üyeleri, bu Sözleşmenin ekinde belirlenmiş olan ayrıcalıklardan ve dokunulmazlıklardan 
yararlanacaklardır.
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Madde 67
Taraflar Komitesi
Taraflar Komitesi, Sözleşmeye Taraf ülkelerin temsilcilerinden oluşacaktır. Taraflar Komitesi, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağırılacaktır. İlk toplantısını, bu Sözleşmenin yürür-
lüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, GREVIO üyelerini seçmek üzere yapacaktır. Müteakip to-
plantılar, Tarafların üçte birinin, Taraflar Komitesinin Başkanının veya Genel Sekreterin talebi üzer-
ine yapılacaktır. Taraflar Komitesi kendi çalışma esaslarını kendisi belirleyecektir.

Madde 68
Usuller
Taraflar, GREVIO’nun hazırladığı bir soru formunu esas alarak, Avrupa Konseyi Genel Sekreter-
ine, GREVIO tarafından değerlendirilmek üzere, bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanabilmesini 
sağlayacak yasama tedbirleri ve diğer tedbirler hakkında bir rapor sunacaktır.
GREVIO 1. fıkra uyarınca sunulan bu raporu, ilgili Tarafın temsilcileriyle birlikte değerlendirecektir.
Daha sonraki değerlendirme faaliyetleri dönemler halinde yapılacak, bunların uzunluğuna da GRE-
VIO karar verecektir. Her dönem başında GREVIO, değerlendirmeye esas alınacak spesifik maddel-
eri seçerek bir soru formu gönderecektir.
GREVIO bu izleme usulünü yürütebilmek için uygun araçları belirleyecektir. GREVIO her değer-
lendirme dönemi için, Tarafların uygulamalarını değerlendirme prosedürüne esas oluşturacak bir 
soru formu kullanabilir. Bu soru formu bütün Taraflara hitaben hazırlanacaktır. Taraflar bu ankete ve 
GREVIO’dan gelecek bütün bilgi taleplerine cevap vereceklerdir.
GREVIO, Sözleşmenin uygulamasıyla ilgili bilgileri, insan haklarının korunmasıyla görevli ulusal ku-
rumlar yoluyla olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarından ve sivil toplumdan da edinebilir.
GREVIO, bu Sözleşmenin ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası enstrümanlardan ve kuruluşlar-
dan elde edilecek mevcut bilgilere gereken önemi verecektir. Her değerlendirme dönemi için soru 
formu belirlerken GREVIO, bu Sözleşmenin Madde 11’inde belirtildiği şekilde Taraflarca toplanmış 
olan mevcut verileri ve araştırmaları dikkate alacaktır.
GREVIO, diğer uluslararası belgeler uyarınca oluşturulmuş kuruluşlardan olduğu kadar Avrupa Kon-
seyi İnsan Hakları Komiserinden, Parlamenter Asamblesinden ve Avrupa Konseyinin bu konuda 
özelleşmiş birimlerinden bu Sözleşmenin uygulamaları hakkında bilgi edinebilir. Söz konusu kuru-
luşlara iletilen şikayetler ve bunların sonuçları GREVIO’ya bildirilecektir.
GREVIO, elde edilen bilgiler yetersiz ise veya 14. fıkrada hükmedilen koşullarda, ulusal makam-
ların işbirliği ve bağımsız ulusal uzmanların yardımıyla, ülke ziyaretleri düzenleyebilir. Bu ziyaretler 
sırasında GREVIO’ya belirli konularda uzmanlaşmış kişiler yardımcı olabilir.
GREVIO, değerlendirmeye esas alınan sözleşme hükümlerinin uygulamalarına ilişkin incelemeleri-
nin yer alacağı bir rapor taslağı hazırlayacak; bu taslakta, tespit edilmiş sorunları söz konusu Tarafın 
ne şekilde ele alması gerektiğine ilişkin önerilerine ve tavsiyelerine de yer verecektir. Bu rapor 
taslağı, hakkında değerlendirme yürütülen Tarafa,
yorumlarını almak üzere iletilecektir. Bu yorumlar, raporun kabulü sürecinde GREVIO tarafından 
dikkate alınacaktır.
Elde edilen bütün bilgileri ve Tarafların yaptığı yorumları esas alarak GREVIO, raporu ve, bu Sö-
zleşme hükümlerini uygulayabilmek amacıyla Taraf ülkenin aldığı tedbirlere ilişkin vardığı sonuçları, 
kabul edecektir. Bu rapor ve varılan sonuçlar, ilgili Tarafa ve Taraflar Komitesine gönderilecektir. 
GREVIO’nun raporu ve varılan sonuçlar, söz konusu Tarafın olası yorumlarıyla birlikte, kabul edildik-
ten sonra kamuya açıklanacaktır.
1. ila 8. fıkralardaki usuller saklı kalmak üzere, Taraflar Komitesi rapora ve GREVIO’nun vardığı 
sonuçlara dayanarak söz konusu Tarafa yönelik şu tavsiyeleri benimseyebilir: 
(a)GREVIO’nun vardığı sonuçların uygulanması için alınması gereken tedbirlere ilişkin tavsiyeler; 
gerekirse bunların uygulaması hakkındaki bilgilerin sunulması için bir tarih belirlenebilir; ve 
(b) bu Sözleşmenin layıkıyla uygulanabilmesi için söz konusu Taraf ile işbirliğini geliştirmeyi 
amaçlayan tavsiyeler.

GREVIO’ya, Sözleşmenin geniş çapta veya defalarca ihlalinin önlemesi veya sınırlanması amacıyla 
derhal müdahale gerektiren sorunların bulunduğunu gösteren güvenilir bilgiler ulaştığında, kadın-
lara yönelik ciddi, büyük çapta veya sürekli şiddet uygulanmasını önlemek için taraflarca alınan 
tedbirlere ilişkin özel bir raporun acilen sunulmasını talep edebilir.
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GREVIO, söz konusu Tarafın verdiği bilgileri ve kendisine ulaşan diğer güvenilir bilgileri göz önüne 
alarak, bir veya daha fazla üyesini, bir soruşturma yapıp acilen GREVIO’ya rapor etmek üzere tayin 
edebilir. Gerektiğinde ve söz konusu Tarafın rızası ile, bu soruşturma kapsamında söz konusu ülkeye 
bir ziyaret de yapılabilir. 14. fıkrada sözü edilen soruşturmanın bulguları incelendikten sonra GRE-
VIO bu bulguları, kendi yorum ve tavsiyelerini ekleyerek söz konusu Tarafa, durum gerektiriyorsa 
Taraflar Komitesine ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine iletecektir.

Madde 69
Genel tavsiyeler
GREVIO uygun düşen ve gereken her durumda, bu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin genel tavsiye-
ler belirleyebilir.

Madde 70
İzlemede parlamentonun rolü
Ulusal parlamentolar, bu Sözleşmenin uygulanması için alınan tedbirlerin izlenmesine katılmaya 
davet edilecektir.
Taraflar GREVIO raporlarını kendi ulusal parlamentolarına sunacaklardır. Avrupa Konseyi Parlament-
er Asamblesi, bu Sözleşmenin uygulamalarını düzenli aralıklarla değerlendirmeye davet edilecektir.

X. BÖLÜM
Diğer uluslararası enstrümanlarla ilişkiler

Madde 71
Diğer uluslararası enstrümanlarla ilişkiler
Bu Sözleşme, Sözleşmeye Taraf olan ülkelerin Taraf olduğu veya Taraf olacağı ve bu Sözleşmenin ele 
aldığı konular hakkında hükümler içeren diğer uluslararası enstrümanlardan doğan yükümlülükleri 
etkilemeyecektir.
Bu Sözleşmenin Tarafları, Sözleşmenin hükümlerini tamamlamak veya güçlendirmek veya bu 
hükümlerle ifadesini bulmuş prensiplerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla birbirleriyle, bu 
Sözleşmenin ele aldığı konularda iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar yapabilirler.

XI. BÖLÜM
Sözleşmede yapılacak değişiklikler

Madde 72
Değişiklikler
Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmede değişiklik yapmak üzere getireceği her teklif, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine iletilecek ve Genel Sekreter tarafından Avrupa Konseyi üye Devletlerine, 
bütün imza sahiplerine, bütün Taraflara, Avrupa Birliğine, Madde 75’in hükümleri uyarıca bu Sö-
zleşmeyi imzalamaya davet edilen Devletlere ve Madde 76’nın hükümleri uyarınca bu Sözleşmeyi 
kabul etmeye davet edilmiş bütün Devletlere
gönderilecektir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, değişiklik teklifini değerlendirecek ve, bu Sözleşmenin Avrupa 
Konseyi üyesi olmayan Tarafların g.rüşünü aldıktan sonra, Avrupa Konseyi Kuruluş Belgesi Madde 
20.d’de belirtildiği şekilde çoğunluk sağlayarak değişikliği kabul edebilecektir.
Bakanlar Komitesi tarafından 2. fıkraya göre kabul edilen değişiklik metni, onaylanmak üzere Tara-
flara gönderilecektir. 2. fıkraya göre kabul edilen herhangi bir değişiklik, tüm Tarafların onaylarını 
Genel Sekretere bildirdikleri tarihten itibaren bir aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü 
yürürlüğe girecektir

XII. BÖLÜM
Son maddeler

Madde 73
Bu Sözleşmenin etkileri
Bu Sözleşmenin hükümleri, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemeye ve bunlarla mücadel-
eye çalışan kimselere daha uygun haklar tanıyan veya tanıyacak olan iç hukuk hükümlerinin ve 
halen yürürlükte olan veya yürürlüğe girme ihtimali bulunan bağlayıcı uluslararası enstrümanların 
hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.
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Madde 74
Uyuşmazlıkların çözümlenmesi
Taraflar, bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanması veya yorumlanmasında ortaya çıkabilecek her-
hangi bir uyuşmazlığı karşılıklı olarak görüşerek, uzlaşarak, bir hakeme başvurarak veya karşılıklı 
olarak anlaşarak belirleyecekleri herhangi bir barışçıl yoldan çözümlemenin yollarını arayacaklardır. 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, anlaşmazlığa düşen Tarafların başvurabileceği, tarafların üze-
rinde mutabık kalmaları halinde, çözüm yöntemleri oluşturabilir.

Madde 75
İmzalama ve yürürlüğe girme
Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üye Devletlerinin, hazırlanma sürecine katılmış üye olmayan Dev-
letlerin ve Avrupa Birliğinin imzasına açılacaktır.
Bu Sözleşme onaya veya kabule tabidir. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreter-
liğine teslim edilecektir.
Avrupa Konseyi üye devletlerinden en az sekizi dahil olmak üzere, Sözleşmeyi imzalayan 10 devle-
tin, 2. fıkranın hükümleri uyarınca Sözleşmenin bağlayıcılığına rıza gösterdiklerini ifade etmelerin-
den itibaren ü. aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.
1. fıkrada söz edilen ve Sözleşmenin bağlayıcılığına rıza gösterdiğini sonradan bildiren devletler 
veya Avrupa Birliği açısından Sözleşme, onay veya kabul belgesinin teslim tarihinden itibaren ü. 
aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Madde 76
Sözleşmeye katılım
Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu Sözleşmenin Tara-
flarına danışıp oybirliği ile onaylarını alarak, Avrupa Konseyine üye olmayan ve Sözleşmenin hazır-
lanmasında yer almamış bir Devleti, Avrupa Konseyi Kuruluş Belgesi Madde 20.d uyarınca sağlanan 
çoğunluk kararı ve Bakanlar Komitesinde
yer almaya yetkili Tarafların temsilcilerinin oybirliği ile aldığı karara dayanarak, bu Sözleşmeye katıl-
maya davet edebilecektir.
Yeni katılan bir Devlet açısından Sözleşme, katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
teslim tarihinden itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Madde 77
Bölgesel uygulama
Sözleşmeyi imzalarken veya onay, kabul veya katılım belgesini teslim ederken bir Devlet veya Avru-
pa Birliği, bu Sözleşmenin geçerli olacağı bölgeyi veya bölgeleri belirtebilir. Bir Taraf, daha sonraki 
bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir bildirimde bulunup, bu Sözleşmenin uygulama 
alanını, bu bildirimde belirteceği ve uluslararası
ilişkilerinden sorumlu olduğu veya namına taahhütlere girmeye yetkili olduğu başka bölgeleri de 
kapsayacak şekilde genişletebilir. Böyle bir bölge açısından Sözleşme, bildirimin Genel Sekretere 
ulaştığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. Son 
iki fıkra gereğince yapılan herhangi bir bildirim, bu bildirimde belirtilen bölgeler açısından, Avru-
pa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak bir duyuru ile geri çekilebilir. Geri çekme, bu duyurunun 
Genel Sekretere ulaştığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü işlerlik 
kazanacaktır.

Madde 78
Çekinceler
2. ve 3. fıkralarda belirtilen istisnalar hariç, bu Sözleşmenin hiçbir hükmüne ilişkin çekince konamaz.
Bir Devlet veya Avrupa Birliği, Sözleşmeyi imzaladığı esnada veya onay, kabul veya katılım belgesini 
teslim ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekretine bildirimde bulunup aşağıdaki maddelerin hüküm-
lerini uygulamama hakkını veya yalnızca spesifik durumlarda veya koşullarda uygulama hakkını saklı 
tuttuğunu beyan edebilir:
– Madde 30, 2. fıkra;
– Madde 44, 1.e, 3. ve 4. fıkra;
– Madde 55, kü.ük suçlara ilişkin Madde 35’e göre 1. fıkra;
– Madde 37, 38 ve 39’a göre Madde 58;
– Madde 59.
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Bir Devlet veya Avrupa Birliği, Sözleşmeyi imzaladığı esnada veya onay, kabul veya katılım belgesini 
teslim ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirimde bulunup Madde 33 ve 34’te belirtilen 
davranışlar için cezai yaptırımlar yerine cezai olmayan yaptırımlar uygulama hakkını saklı tuttuğunu 
beyan edebilir. Taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirimde bulunup, bir 
çekinceyi tamamen veya kısmen geri çekebilir. Bu bildirim, Genel Sekretere ulaştığı tarihten itibar-
en geçerli olacaktır.
Madde 79
Çekincelerin geçerliliği ve gözden geçirilmesi
Madde 78, 2. ve 3. fıkralarda söz edilen çekinceler, bu Sözleşmenin ilgili Taraf açısından yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir süre için geçerli olacaktır. Ancak, bu çekinceler aynı süreler için 
yenilenebilir.
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği, çekincenin geçerlilik süresinin bitiminden onsekiz ay önce, ilgili 
Tarafa bu sürenin biteceğine dair hatırlatma yapacaktır. Sürenin dolmasından en geç üç ay öncesine 
kadar ilgili Taraf çekincesini  sürdüreceğini, değiştireceğini veya geri çekeceğini Genel Sekretere 
bildirecektir. İlgili Taraf bir bildirimde bulunmadığı takdirde Genel Sekreterlik bu Tarafa çekincesinin 
altı aylık bir süre için daha otomatik olarak geçerli sayılacağını bildirecektir. Bu sürenin bitiminden 
önce ilgili Taraf çekincesini sürdüreceğine veya değiştireceğine dair bir niyet bildirmediği takdirde 
çekince geçerliliğini kaybedecektir. 
Taraflardan herhangi biri, Madde 78, 2. ve 3. fıkralara uygun olarak çekince koyduğu takdirde, bu 
çekince yenilenmeden önce veya talep üzerine, çekincenin devam etmesinin gerekçeleri hakkında 
GREVIO’ya bir açıklama yapacaktır.

Madde 80
Sözleşmenin feshi
Taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir 
zaman bu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi, konuya ilişkin bildirimin Genel Sekretere 
ulaştırıldığı tarihten itibaren üç
aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir.

Madde 81
Bildirimler
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üye Devletlerine, Sözleşmenin hazırlanmasında 
yer almış üye olmayan Devletlere, bütün imza sahiplerine, bütün Taraflara, Avrupa Birliğine ve bu 
Sözleşmeye katılmak üzere davet edilmiş olan bütün Devletlere şu konuları bildirecektir:
a) atılan her imza;
b) ulaştırılan her tasdik, kabul, onay veya katılım belgesi;
c) bu Sözleşmenin Madde 75 ve 76 uyarınca yürürlüğe girdiği her tarih;
d) Madde 72’ye göre kabul edilen her değişiklik ve bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihler;
e) Madde 78 uyarınca konulan her çekince ve geri çekilen her çekince;
f) Madde 80 uyarınca yapılan her fesih bildirimi;
g) bu Sözleşmeyi ilgilendiren diğer bütün işlemler, bildirimler veya haberleşmeler.
Bu belgeyi teyiden, usule uygun olarak yetkili kılınan aşağıdaki imza sahipleri, bu Sözleşmeyi 
imzalamışlardır.
İstanbul’da, 2011 yılı Mayıs ayının 11. günü, İngilizce ve Fransızca olarak, her iki dildeki metin de 
aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde hazırlanan bu belge, Avrupa Konseyi arşivinde 
saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu belgenin onaylı kopyalarını Avrupa Konseyine üye 
her Devlete, bu Sözleşmenin hazırlanma sürecine katılmış üye olmayan Devletlere, Avrupa Birliğine 
ve bu Sözleşmeye katılmak üzere davet edilmiş bütün Devletlere gönderecektir.
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Ek
İmtiyazlar ve muafiyetler (Madde 66)
Bu ek, Sözleşmede Madde 66’da sözü edilen GREVIO üyeleri ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üye-
leri için uygulanacaktır. “Ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyeleri” terimi, bu ek çerçevesinde, Sö-
zleşmede Madde 68, 9. fıkrada sözü edilen bağımsız ulusal bilirkişileri ve uzmanları, Avrupa Kon-
seyi çalışanlarını ve ülke ziyareti sırasında GREVIO’ya eşlik etmek üzere Avrupa Konseyi tarafından 
görevlendirilmiş tercümanları kapsayacaktır.
GREVIO üyeleri ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyeleri, ziyaretin hazırlanması ve yürütülmesine 
ilişkin görevlerini yerine getirirken ve ilaveten bu görevlerinin bir parçası olarak seyahat ederken, 
bazı imtiyazlar ve muafiyetlerden yararlanırlar:
a) kişisel tutuklanma veya gözaltından ve kişisel eşyalarına el konulmasından muafiyet, resmi yetkil-
eri dahilinde konuştukları veya yazdıklarının ve tüm eylemlerinin her türlü yasal işlemden muafiyeti;
b) ikamet ettikleri ülkeden çıkarken ve ülkelerine dönerken ve görev yaptıkları ülkeye giriş ve çıkışta, 
dolaşım özgürlüğüne uygulanabilecek kısıtlamalardan muafiyet; görevlerini yerine getirme süre-
cinde ziyaret ettikleri veya transit geçtikleri ülkelerde yabancı olarak kaydedilmekten muafiyet.
Görevlerini yapmak üzere gerçekleşen ziyaret sırasında GREVIO üyeleri ve ülke ziyaret heyetlerinin 
diğer üyeleri gümrük ve döviz kontrollerinde, geçici resmi görev yapan yabancı hükümet temsilcil-
erine sağlanan kolaylıklar ve hizmetlerden yararlanacaklardır.
GREVIO üyeleri ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyelerinin Sözleşmenin uygulanması hakkında 
yürüttükleri değerlendirme çalışmalarına ilişkin belgelerin, GREVIO’nun faaliyetleriyle ilgili olduğu 
sürece dokunulmazlığı vardır. GREVIO’nun resmi yazışmalarında veya GREVIO üyelerinin ve ülke 
ziyaret heyetlerinin diğer üyelerinin resmi haberleşmelerinde kesinti ve sansür uygulanamaz.
GREVIO üyelerine ve ülke ziyaret heyetlerinin diğer üyelerine, tam bir konuşma özgürlüğü ve görev-
lerini yerine getirdikleri süre içinde tam bir bağımsızlık temin etmek amacıyla, söz konusu kişilerin 
bu görevleri sona ermiş olsa bile, görevlerinin yerine getirilmesi sırasındaki sözlü veya yazılı ifadel-
eri ve her türlü eylemleri, yasal işlemlerden muaf tutulmaya devam edilecektir.
İmtiyazlar ve muafiyetler, bu ekin 1. fıkrasında belirtilen kişiler için, şahsi yarar sağlamak amacıyla 
değil, GREVIO’nun çıkarları için, çalışırken bağımsız hareket edebilmelerini sağlamak üzere tanın-
mıştır. Bu ekin 1. fıkrasında sözü edilen kişilerin muafiyetlerinin kaldırılması Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri tarafından, muafiyetin adaletin işlemesine engel olduğunu düşündüğü durumlarda ve 
GREVIO’nun çıkarlarına zarar vermeksizin kaldırılabileceği durumlarda gerçekleşir.
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YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU 

                Kanun Numarası : 6458
                Kabul Tarihi : 4/4/2013
                Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/4/2013 Sayı : 28615
                Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 53

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

          
 Amaç
 MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları 
ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın 
kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 Kapsam
 MADDE 2 – (1) Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya 
da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, 
ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil 
olarak sağlanacak geçici korumayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorum-
luluklarını kapsar.
 (2) Bu Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalar ile özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır.
 Tanımlar
 MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
 a) Aile üyeleri: Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin eşini, ergin 
olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,
 b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
diğer ülkeleri,
 c) Bakan: İçişleri Bakanını,
 ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son 
karar verilmemiş olan kişiyi,
 e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
 f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve 
ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya 
Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıyı,
 g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
 ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
 h) Giriş ve çıkış kontrolü: Sınır kapılarındaki kontrol işlemlerini,
 ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını 
ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türki-
ye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı,
 i) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri,
  j) İkamet izni: Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini,
 k) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya büyükelçi-
lik konsolosluk şubelerini,
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 l) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; re-
fakatsiz 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 kalmış kişiyi,1

 m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da 
örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya 
Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,
 n) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
 o) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için belirlenen 
sınır geçiş noktasını,
 ö) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin 
statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması hâlinde Genel 
Müdürlük tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz edilmesi mümkün 
olmayan kararı,
 p) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tar-
ihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeyi,
 r) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,
 s) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının birden fazla 
vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında olduğu ülkelerden her birini,
 ş) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişiyi,
 t) Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi 
sağlayan izni,
 u) Vize muafiyeti: Vize alma gerekliliğini kaldıran düzenlemeyi,
 ü) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
 v) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarın     
ca yabancılara verilen kimlik numarasını,
 y) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetme-
likle belirlenen ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Geri Gönderme Yasağı

 Geri gönderme yasağı
 MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 
ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönder-
ilemez.

İKİNCİ KISIM
Yabancılar

BİRİNCİ BÖLÜM
Türkiye’ye Giriş ve Vize

 Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış
 MADDE 5 – (1) Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya 
pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.
 Belge kontrolü
 MADDE 6 – (1) Yabancı, pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türki-
ye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.
 (2) Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine getirilebilir.
 (3) Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi 
tutulabilirler.
 (4) Türkiye’ye girişlerde, yabancının 7 nci madde kapsamında olup olmadığı kontrol edilir.
 (5) Bu maddenin uygulanmasında, kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fa-
zla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik 
süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir. Kapsamlı 
kontrol işlemlerine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu  bentte yer alan “özürlü” ibaresi “en-
gelli” şeklinde değiştirilmiştir.
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 Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar
 MADDE 7 – (1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir:
 a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayan-
lar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar
 b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli 
pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
 c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar 
dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar
 (2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligat-
ta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki 
diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

 Uluslararası koruma başvurusuna ilişkin uygulama
 MADDE 8 – (1) 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan şartlar, uluslararası koruma baş-
vurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.
 Türkiye’ye giriş yasağı 
 MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini 
alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Tür-
kiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.
 (2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler 
tarafından yasaklanır.
 (3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha 
artırılabilir.
 (4) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edil-
meden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı 
alınan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı süresi bir yılı geçemez.
 (5) 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk eden-
ler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 (6) Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla ya-
bancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
 (7) Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü Genel 
Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilir.
 Türkiye’ye giriş yasağının tebliği
 MADDE 10 – (1) Giriş yasağına ilişkin tebligat, 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamın-
da olan yabancılara Türkiye’ye giriş yapmak üzere geldiklerinde sınır kapılarındaki yetkili makam 
tarafından, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında olan yabancılara ise valilikler tarafından 
yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve 
bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.
 Vize zorunluluğu, vize başvurusu ve yetkili makamlar
 MADDE 11 – (1) Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya 
yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da belirten vize alarak gelirler. 
Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü 
geçemez. 
 (2) Vize başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuruların usulüne uygun 
olarak yapılması gerekir.
 (3) Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.
 (4) Vizeler, konsolosluklarca, istisnai durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce 
verilir.  Konsolosluklara yapılan başvurular doksan gün içinde sonuçlandırılır.
 (5) Yabancı ülke diplomatlarına, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerince resen vize verilebil-
ir. Bu vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildiril-
ir. Bu vizeler harca tabi değildir.
 (6) Ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen yabancılara, 
istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince resen vize verilebilir. Bu amaçla verilen vizeler, 
genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler 
harca tabi değildir.
  (7) Vize türlerine ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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 Vize muafiyeti
 MADDE 12 – (1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz:
 a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden 
muaf tutulan ülkelerin vatandaşları
 b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar
 c) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine göre verilmiş ve 
geçerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus damgalı pasaport sahipleri
 ç) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında 
olduğu anlaşılanlar
 (2) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir:
 a) Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki 
yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler
 b) Deniz limanlarına gelip, yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla, liman şehrini veya civar illeri 
turizm amaçlı gezecek kişiler
 Sınır kapılarında verilen vizeler
 MADDE 13 – (1) Vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi içinde Türkiye’den 
ayrılacaklarını belgelemeleri hâlinde, sınır kapılarında istisnai olarak vize verilebilir.
 (2) Sınır vizesi, sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Valilik bu yetkisini sınırda 
görevli kolluk birimine devredebilir. Bakanlar Kurulunca farklı bir süre belirlenmediği sürece, bu 
vize Türkiye’de en fazla on beş gün kalma hakkı sağlar.
 (3) Sınır vizesinin verilmesinde, insani nedenlere bağlı olarak sağlık sigortası şartı aranma 
yabilir.
 Havalimanı transit vizeleri
 MADDE 14 – (1) Türkiye’den transit geçecek yabancılara, havalimanı transit vizesi şartı getir-
ilebilir. Havalimanı transit vizeleri, en fazla altı ay içinde kullanılmak üzere konsolosluklar tarafından 
verilir.
 (2) Havalimanı transit vizesi istenecek yabancılar, Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca müşter-
eken belirlenir.
 Vize verilmeyecek yabancılar
 MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:
 a) Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport 
yerine geçen belgesi olmayanlar
 b) Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
 c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
 ç) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
 d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine 
esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
 e) Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
 f) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıra-
mayanlar
 g) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
 ğ) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları 
ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip 
edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler
 (2) Bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere Bakanın 
onayıyla vize verilebilir.
 Vizenin iptali
 MADDE 16 – (1) Vizeler;
 a) Sahteciliğe konu olduğunun tespiti,
 b) Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması,
 c) Vize sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklanması,
 ç) Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması,
 d) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sahte olması veya geçerliliğinin sona ermesi,
 e) Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması,
 f) Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının anlaşılması,
hâllerinde, vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilir.
 (2) Vizenin geçerlilik süresi içinde yabancıyla ilgili sınır dışı etme kararı alınması hâlinde vize 
iptal edilir.



103

 Vize işlemlerinin tebliği
 MADDE 17 – (1) Vize talebinin reddi ya da vizenin iptaline ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.
Bakanlar Kurulunun vize ve pasaport işlemlerinde yetkisi
 MADDE 18 – (1) Bakanlar Kurulu;
 a) Pasaporta ve vizeye dair işlemlerin belirlenmesine ilişkin anlaşmalar yapmaya ve gerek 
gördüğü hâllerde bazı devletlerin vatandaşları için vize zorunluluğunu tek taraflı olarak kaldırmaya, 
vizelerin harçtan muaf tutulması da dâhil olmak üzere vize kolaylığı getirmeye ve vize sürelerini 
belirlemeye,
 b) Savaş hâlinde veya diğer olağanüstü hâllerde ülkenin bir bölgesini veya tamamını kapsa-
mak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt ve şartlar koymaya,
 c) Yabancıların Türkiye’ye girişlerini belli şartlara bağlayıcı veya kısıtlayıcı her tür önlemi 
almaya,
 yetki

İKİNCİ BÖLÜM
İkamet

 İkamet izni
 MADDE 19 – (1) Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan 
günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanıl-
maya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.
 İkamet izninden muafiyet
 MADDE 20 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar ikamet izninden muaf tutulurlar:
 a) Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize muafi-
yeti süresince
 b) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar
 c) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları
 ç) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakan-
lığınca bildirilenler
 d) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla 
belirlenmiş olanlar
 e) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
 f) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar
 g) 69 uncu maddenin yedinci fıkrası ile 76 ncı ve 83 üncü maddelerin birinci fıkraları 
kapsamında belge sahibi olanlar
 (2) Birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yabancılara, şekil ve içeriği Bakan-
lık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte belirlenen belge tanzim edilir. Bu yabancılar, ikamet izninden 
muafiyet sağlayan durumları sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç 
on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvurmakla yükümlüdür.
 İkamet izni başvurusu
 MADDE 21 – (1) İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bu-
lunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.
 (2) İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün 
daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
 (3) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi eksik-
likler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi ve belgeler ilgiliye bildirilir.
 (4) Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Genel 
Müdürlük, gerekli gördüğünde ilgili kurumların görüşlerini de alarak başvuruları sonuçlandırdıktan 
sonra, ikamet izninin düzenlenmesi ya da başvurunun reddedilmesi için konsolosluğa bilgi verir.
 (5) Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.
 (6) İkamet izni başvurusunun reddine ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.
 (7)  (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) İkamet izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da 
yapılabilir.
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 Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları
 MADDE 22 – (1) İkamet izni başvuruları, aşağıdaki hâllerde istisnai olarak valiliklere de 
yapılabilir:
 a) Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde
 b) Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda
 c) Uzun dönem ikamet izinlerinde
     ç) Öğrenci ikamet izinlerinde
 d) İnsani ikamet izinlerinde
 e) İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerinde
 f) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde
 g) Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları için yap-
acağı başvurularda
 ğ) Geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya değişikliğe 
uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet izni almak üzere yapılacak başvurularda
 h) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularında
 ı) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem ikamet iznine geçişlerinde
 İkamet izinlerinin tanzimi ve şekli
 MADDE 23 – (1) İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik 
süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
 (2) İkamet izninin şekli ve içeriği Bakanlıkça, ikamet izni yerine geçen çalışma izninin şekli ve 
içeriği ise Bakanlık ve ilgili kurumlarca birlikte belirlenir.
 İkamet izinlerinin uzatılması
 MADDE 24 – (1) İkamet izinleri valiliklerce uzatılabilir.
 (2) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve 
her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda 
bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa 
dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir.
 (3) Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır.
 (4) Uzatma başvuruları, valiliklerce sonuçlandırılır.
 Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması 
 MADDE 25 – (1) Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılma-
ması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türki-
ye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar 
göz önünde bulundurulur ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir.
 (2) İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsil-
cisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde 
nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.
 İkamet izinlerine ilişkin diğer hükümler
 MADDE 26 – (1) Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri 
gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin 
ihlali sayılmaz. Bu kişilerin varsa ikamet izinleri iptal edilebilir. Bunlardan, yabancı kimlik numarası 
bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası verilebilir.
 (2) Konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihin-
den itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.
 Çalışma izninin ikamet izni sayılması
 MADDE 27 – (1) Geçerli çalışma izni ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, 
ikamet izni sayılır. (Mülga ikinci cümle: 28/7/2016-6735/27 md.) 
 (2) Çalışma izni verilebilmesi veya iznin uzatılabilmesi için yabancının 7 nci madde kapsamı-
na girmemesi şartı aranır.
 İkamette kesinti
 MADDE 28 – (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında; zorunlu kamu hizmeti, eğitim 
ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan 
Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni baş-
vurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.
 (2) Kesintisiz ikamet izin sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer 
ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.
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 İkamet izinleri arasında geçişler
 MADDE 29 – (1) Yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi 
veya farklı bir gerekçenin ortaya çıkması hâlinde, yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde 
bulunabilir.
 (2) İkamet izinleri arasındaki geçişlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 İkamet izni çeşitleri
 MADDE 30 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:
 a) Kısa dönem ikamet izni
 b) Aile ikamet izni
 c) Öğrenci ikamet izni
 ç) Uzun dönem ikamet izni
 d) İnsani ikamet izni
 e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni
 Kısa dönem ikamet izni
 MADDE 31 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:
 a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
 b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
   ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları 
çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 e) Turizm amaçlı kalacaklar
 f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi 
görecekler
 g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay 
içinde müracaat edenler
 j) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirle-
necek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin 
olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
 k) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
 (2) (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.)  Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) 
bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.
 (3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.
 (4) Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak 
üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.
 (5) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ika-
met izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir.
   Kısa dönem ikamet izninin şartları
 MADDE 32 – (1) Kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
 a) 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek 
talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 b) 7 nci madde kapsamına girmemek
 c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
 ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili maka-
mları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak
 d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek
 Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması
 MADDE 33 – (1) Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, 
süresi bitenler uzatılmaz:
 a) 32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya or-
tadan kalkması
 b) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
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 c) (Mülga: 28/7/2016-6735/27 md.) 
 ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması
 (2) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından ip-
taline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 Aile ikamet izni
 MADDE 34 – (1) Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında 
olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma 
statüsü sahiplerinin;
 a) Yabancı eşine,
 b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
 c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,
her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi 
hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.2

 (2) Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yal-
nızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verile-
bilir.
 (3) Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya 
babanın muvafakati aranır.
 (4) Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında eğitim hakkı sağlar.
 (5) En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayan-
lar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.
 (6) Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış 
olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle 
mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz.
 (7) Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı 
aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.
 Aile ikamet izninin şartları
 MADDE 35 – (1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:
 a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte 
birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
 b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına 
sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
 c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden 
hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
 ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
 d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak
 (2) Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 
28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci 
fıkranın (ç) bendi uygulanmaz.
 (3) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak 
yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:
 a) 34 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz 
etmek
 b) 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama 
niyeti taşıdığını ortaya koymak
 c) Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
 ç) Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak
 d) 7 nci madde kapsamına girmemek
 (4) Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bu maddenin bir-
inci fıkrasında belirtilen şartlar aranmayabilir.
 Aile ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
 MADDE 36 – (1) Aşağıdaki hâllerde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi 
bitenler uzatılmaz:
 a) 35 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşılanmaması veya or-
tadan kalkması

 2 ) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “iki yılı” ibaresi “üç yılı” 
şeklinde değiştirilmiştir.
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 b) Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi
 c) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması
 ç) Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
 d) (Mülga: 28/7/2016-6735/27 md.)
 (2) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.)  İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından ip-
taline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 Anlaşmalı evlilik yoluyla talep edilen aile ikamet izni
 MADDE 37 – (1) Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, 
evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı valiliklerce araştırılır. Araştırma sonu-
cunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir.
 (2) Aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda valil-
iklerce denetim yapılabilir.
 (3) Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, bu Kanunda 
öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.
 Öğrenci ikamet izni
 MADDE 38 – (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya 
da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. 
 (2) Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede 
öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri 
süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.
 (3) Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma 
konusunda hiçbir hak sağlamaz.
 (4) Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.
 (5) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de 
öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.
   Öğrenci ikamet izninin şartları
 MADDE 39 – (1) Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır:
 a) 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 b) 7 nci madde kapsamına girmemek
 c) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek
 Öğrenci ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
 MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hâllerde öğrenci ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süre-
si uzatılmaz:
 a) 39 uncu maddede aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması
 b) Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması
 c) Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
 ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması
 Öğrencilerin çalışma hakkı 3
 MADDE 41 – (1) Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalış-
ma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve ilgili kanunlarla düzenlenir. (1)
 (2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politika-
ları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından müştereken düzenlenir.
 Uzun dönem ikamet izni
 MADDE 42 – (1) Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç 
Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından 
süresiz ikamet izni verilir.
 (2) Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine 
ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.
 Uzun dönem ikamet izninin şartları
 MADDE 43 – (1) Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır:
 a) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
 b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 c) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip 
olmak

 3) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine 
“Türkiye’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “örgün” ibaresi eklenmiş ve fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “haftada 
yirmi dört saatten fazla olamaz” ibaresi “ilgili kanunlarla düzenlenir” şeklinde değiştirilmiştir.



108

 ç) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak
 (2) Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle uzun dönem ikamet 
izni verilmesi uygun görülen yabancılar için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki şartlar aranmaz.
 Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar
 MADDE 44 – (1) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar;
 a) Askerlik yapma yükümlülüğü,
 b) Seçme ve seçilme,
 c) Kamu görevlerine girme,
 ç) Muaf olarak araç ithal etme,
ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak 
ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan yararlanırlar.
 (2) Birinci fıkradaki haklara kısmen veya tamamen kısıtlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.
 Uzun dönem ikamet izninin iptali
 MADDE 45 – (1) Uzun dönem ikamet izinleri;
 a) Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
 b) Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan 
fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,
hâllerinde iptal edilir.
 (2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların, 
bu izni tekrar almak üzere yapacakları başvurular ve bunların sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir.
 İnsani ikamet izni
 MADDE 46 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar 
aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce 
insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:
 a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
 b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların 
Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görül-
mediğinde
 c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında
 ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna baş-
vurulduğunda
 d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemleri-
nin devamı süresince
 e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu 
güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, 
ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma 
imkânı bulunmadığında
 f) Olağanüstü durumlarda
 (2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü 
içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.
 İnsani ikamet izninin iptali veya uzatılmaması
 MADDE 47 – (1) İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini   zo-
runlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.
 İnsan ticareti mağduru ikamet izni
 MADDE 48 – (1) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe 
duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yap-
mayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir.
 (2) Bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz.
 İnsan ticareti mağduru ikamet izninin uzatılması ve iptali
 MADDE 49 – (1) İyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izni, mağdu-
run güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir. Ancak, 
bu süreler hiçbir şekilde toplam üç yılı geçemez.
 (2) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan ya-
bancıların, kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlendiği durumlarda 
ikamet izinleri iptal edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vatansız Kişiler

 Vatansızlığın tespiti
 MADDE 50 – (1) Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapılır. Vatansız kişilere, Türkiye’de            
yasal olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başka ülkeler 
tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.
 (2) Vatansız kişiler, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi almakla yükümlü olup, belge Genel 
Müdürlüğün uygun görüşü alınarak valiliklerce düzenlenir. Hiçbir harca tabi olmayan bu belge, ika-
met izni yerine geçer ve iki yılda bir valiliklerce yenilenir. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinde yabancı 
kimlik numarası da yer alır.
 (3) Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olarak Türkiye’de geçirilen süreler, ikamet sürelerinin 
toplanmasında hesaba katılır.
 (4) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin herhangi bir ülke vatandaşlığını kazanmasıyla birlikte 
geçerliliğini kaybeder.
 (5) Vatansızlık durumlarının tespiti ve Vatansız Kişi Kimlik Belgesiyle ilgili usul ve esaslar yö-
netmelikle belirlenir.
 Vatansız kişilere tanınan haklar ve güvenceler
 MADDE 51 – (1) Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler;
 a) Bu Kanundaki ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunabilirler,
 b) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı 
edilmezler,
 c) Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar,
 ç) Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler,
 d) 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.
          

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınır Dışı Etme

 Sınır dışı etme
 MADDE 52 – (1) Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği 
ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.
 Sınır dışı etme kararı
 MADDE 53 – (1) Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valil-
iklerce alınır.
 (2) Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal 
temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat 
tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri 
hakkında bilgilendirilir.
 (3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğin-
den itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır 
dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş 
gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası 
saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç, yargılama 
sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.4 
 Sınır dışı etme kararı alınacaklar
 MADDE 54 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:
 a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendi-
rilenler
 b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi 
veya destekleyicisi olanlar
 c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte 
belge kullananlar
 ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

 4 ) 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hâlinde” ibaresinden 
sonra gelmek üzere  “54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç,” 
ibaresi eklenmiştir.
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 d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 f) İkamet izinleri iptal edilenler
 g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi ol-
madan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
 h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler
 ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, baş-
vurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş 
sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son ka-
rardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yap-
mayanlar
 k) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımla-
nan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.
 (2) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) 
bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası 
koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı 
etme kararı alınabilir.
 Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar
 MADDE 55 – (1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında 
sınır dışı etme kararı alınmaz:
 a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza 
veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği 
ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
 (2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli 
bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.
 Türkiye’yi terke davet
 MADDE 56 – (1) Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıy-
la, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. 
Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, 
sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilen-
lere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanın-
maz.
 (2) Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu belge hiçbir harca 
tabi değildir. Vize ve ikamet harçları ile bunların cezalarına ilişkin yükümlülükler saklıdır.
 Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi
 MADDE 57 – (1) 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları 
hâlinde, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı 
alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değer-
lendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.
 (2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türki-
ye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir ma-
zereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği 
veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. 
Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme 
merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.
 (3) Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, 
sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da bel-
geleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.
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 (4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak 
değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamın-
da zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir 
adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler 
getirilebilir.
 (5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan 
değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatı-
na tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmi 
yorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.
 (6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına 
karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilme-
si hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün 
içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal 
temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden 
sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 (7) İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama 
imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hüküm-
lerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.
 Geri gönderme merkezleri
 MADDE 58 – (1) İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.
   (2) Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu kurum ve ku-
ruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı 
bulunanlarla protokol yaparak bu merkezleri işlettirebilir.
    (3) Geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, devri, denetimi ve sınır 
dışı edilmek amacıyla idari gözetimde bulunan yabancıların geri gönderme merkezlerine nakil 
işlemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler
 MADDE 59 – (1) Geri gönderme merkezlerinde;
 a) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,
 b) Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme 
yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,
 c) Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır,
 ç) Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır,
 d) Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca 
gerekli tedbirler alınır.
 (2) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün 
izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.
 Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi
 MADDE 60 – (1) Geri gönderme merkezlerindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır 
kapılarına götürülür.
 (2) Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan 
yabancılar, Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına 
götürülür.
 (3) Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün 
olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. 
Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir.
 (4) Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke maka-
mları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.
 (5) Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve 
sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.
 (6) Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır 
dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren 
vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Uluslararası Koruma

BİRİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Koruma Çeşitleri, Uluslararası Korumanın Haricinde Tutulma

 Mülteci
 MADDE 61 – (1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, 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 korumasın-
dan yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu 
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında 
mülteci statüsü verilir.
 Şartlı mülteci
 MADDE 62 – (1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, 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 korumasın-
dan yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya 
bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya 
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında 
şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kal-
masına izin verilir.
 İkincil koruma
 MADDE 63 – (1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkes-
ine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;
 a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
 b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
 c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet 
hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,
olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz 
konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme 
işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.
 Uluslararası korumanın haricinde tutulma
 MADDE 64 – (1) Başvuru sahibi;
 a) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Milletler or-
ganı veya örgütünden hâlen koruma veya yardım görüyorsa,
 b) İkamet ettiği ülke yetkili makamlarınca, o ülke vatandaşlarının sahip bulundukları hak ve 
yükümlülüklere sahip olarak tanınıyorsa,
 c) Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi 
kanaat varsa,
uluslararası korumadan hariçte tutulur.
 (2) Birinci fıkranın (a) bendine giren bir kişi hakkındaki koruma veya yardım herhangi bir 
nedenle sona erdiği zaman, bu kişilerin konumları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan karar-
lara istinaden kesin bir çözüme kavuşturulmadığı takdirde, bu kişiler bu Kanunun sağladığı koru-
madan yararlanabilir.
 (3) Başvuru sahibinin, uluslararası koruma başvurusu yapmadan önce, Türkiye dışında hangi 
saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenler varsa birinci fıkranın (c) bendi 
kapsamında değerlendirme yapılır.
 (4) Birinci fıkranın (c) bendi ile üçüncü fıkrada belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak 
eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik eden kişi uluslararası korumadan hariçte tutulur.
 (5) Birinci fıkranın (c) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralardaki durumlara ek olarak; kamu 
düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunan yabancı 
veya vatansız kişi ile birinci fıkranın (c) bendi kapsamında olmayan, fakat Türkiye’de işlenmesi 
hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve sadece bu suçun 
cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk eden yabancı veya vatansız kişi, ikincil ko-
rumadan hariçte tutulur.
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 (6) Başvuru sahibinin uluslararası korumadan hariçte tutulması, hariçte tutma nedenlerin-
den herhangi birinin diğer aile üyeleri için oluşmaması şartıyla, başvuru sahibinin aile üyelerinin de 
hariçte tutulmasını gerektirmez.

           İKİNCİ BÖLÜM
Genel Usuller

 Başvuru
 MADDE 65 – (1) Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır.
 (2) Başvuruların ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması hâlinde, bu 
başvurular derhâl valiliğe bildirilir. Başvuruyla ilgili işlemler valilikçe yürütülür.
 (3) Her yabancı veya vatansız kişi kendi adına başvuru yapabilir. Başvuru sahibi, başvuruları 
aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile üyeleri adına başvuru yapabilir. Bu durum-
da, ergin aile üyelerinin, kendi adlarına başvuruda bulunulmasına yönelik muvafakati alınır.
 (4) Makul bir süre içinde valiliklere kendiliğinden uluslararası koruma başvurusunda bulu-
nanlar hakkında; yasa dışı girişlerinin veya kalışlarının geçerli nedenlerini açıklamak kaydıyla, Tür-
kiye’ye yasal giriş şartlarını ihlal etmek veya Türkiye’de yasal şekilde bulunmamaktan dolayı cezai 
işlem yapılmaz.
  (5) Hürriyeti kısıtlanan kişilerin uluslararası koruma başvuruları, valiliğe derhâl bildirilir. Baş-
vuruların alınması ve değerlendirilmesi, diğer adli ve idari işlemlerin ya da tedbir ve yaptırımların 
uygulanmasını engellemez.
 Refakatsiz çocuklar
 MADDE 66 – (1) Uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar hakkında 
aşağıdaki hükümler uygulanır:
 a) Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. 
Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
hükümleri uygulanır.
 b) Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, 
uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştiri
lir.
 c) On altı yaşını doldurmuş olanlar, uygun koşullar sağlandığında kabul ve barınma mer ke-
zlerinde de barındırılabilir.
 ç) Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınarak,    
kardeşler bir arada bulundurulur. Zorunlu olmadığı sürece konaklama yerlerinde değişiklik yapıl-
maz.
 Özel ihtiyaç sahipleri
 MADDE 67 – (1) Özel ihtiyaç sahiplerine bu Kısımda yazılı hak ve işlemlerde öncelik tanınır.
 (2) İşkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz 
kalan kişilere, bu türden fiillerin neden olduğu hasarlarını giderecek yeterli tedavi imkânı sağlanır.
 Başvuru sahiplerinin idari gözetimi
 MADDE 68 – (1) Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmaların-
dan dolayı idari gözetim altına alınamaz.
 (2) Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınması istisnai bir işlemdir. Başvuru sahibi 
sadece aşağıdaki hâllerde idari gözetim altına alınabilir: 
 a) Kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, bu bilgilerinin 
tespiti amacıyla
 b) Sınır kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonulması amacıyla
 c) İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan unsurların be-
lirlenemeyecek olması hâlinde
 ç) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması hâlinde
 (3) İdari gözetimin gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir. İkinci fıkrada belir-
tilen hâllerde; idari gözetim altına alınmadan önce, 71 inci maddede belirtilen ikamet zorunluluğu 
ve bildirim yükümlülüğünün yeterli olup olmayacağı öncelikle değerlendirilir. Valilik, idari gözetim 
yerine başka usuller belirleyebilir. Bu tedbirler yeterli olmadığı takdirde, idari gözetim uygulanır.
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 (4) İdari gözetim kararı, idari gözetim altına alınma gerekçelerini ve gözetimin süresini içere-
cek şekilde idari gözetim altına alınan kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak 
tebliğ edilir. İdari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu 
ve itiraz usulleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
 (5) Başvuru sahibinin idari gözetim süresi otuz günü geçemez. İdari gözetim altına alınan 
kişilerin işlemleri en kısa sürede tamamlanır. İdari gözetim, şartları ortadan kalktığı takdirde derhâl 
sonlandırılır.
 (6) İdari gözetimin her aşamasında, kararı alan makam tarafından, idari gözetim son-
landırılarak, 71 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin veya başka tedbirlerin yerine getirilmesi 
istenebilir.
 (7) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı 
sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi 
hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün 
içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal 
temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden 
sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 (8) İkinci fıkra uyarınca idari gözetim altına alınan kişi, usul ve esasları yönetmelikle belirlen-
mek üzere ziyaretçi kabul edebilir. İdari gözetim altına alınan kişiye yasal temsilcisi, avukat, noter ve 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlileriyle görüşme imkânı sağlanır.
 Kayıt ve kontrol
 MADDE 69 – (1) Uluslararası koruma başvuruları valiliklerce kaydedilir.
 (2) Başvuru sahibi kayıt esnasında kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek ve varsa kimliği-
ni ispatlayacak belge ve seyahat dokümanlarını yetkili makamlara teslim etmekle yükümlüdür. Bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin üzerinde ve eşyalarında 
kontrol yapılabilir.
 (3) 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 da kimliğine dair bilgi elde edilememesi hâlinde, 
başvuranın beyanı esas alınır.
 (4) Kayıt esnasında; başvuru sahibinin menşe veya ikamet ülkesini terk etme sebepleri, ül-
kesini terk ettikten sonra başından geçen ve başvuru yapmasına neden olan olaylar, Türkiye’ye gi-
riş 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.
 (5) Mülakat zamanı ve yeri kayıt esnasında bildirilir.
 (6) Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen başvuru sahibi sağlık kontrolün-
den geçirilir.
 (7) Başvuru sahibine kayıt esnasında; kimlik bilgilerini içeren, uluslararası koruma baş-
vurusunda bulunduğunu belirten, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir. Kayıt belgesi, gerektiğinde 
otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp başvuru sahibinin Türki-
ye’de kalışına imkân sağlar.
 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.
 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 bildirme-
kle yükümlüdür.       
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 Kabul edilemez başvuru
 MADDE 72 – (1) Başvuru sahibi;
 a) Farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvuruyu yenilemişse,
 b) Kendi adına başvuru yapılmasına muvafakat verdikten sonra, başvurunun herhangi bir 
aşamasında haklı bir neden göstermeksizin veya başvurunun reddedilmesinin ardından farklı bir 
gerekçe öne sürmeksizin ayrı bir başvuru yapmışsa,
 c) 73 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse, 
 ç) 74 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse, 
başvurusunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar verilir.
 (2) Birinci fıkrada belirtilen durumların, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında ortaya 
çıkması hâlinde değerlendirme durdurulur.
 (3) Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da 
avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usul-
leri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
 İlk iltica ülkesinden gelenler
 MADDE 73 – (1) Başvuru sahibinin, daha önceden mülteci olarak tanındığı ve hâlen bu koru-
madan yararlanma imkânının olduğu veya geri göndermeme ilkesini de içeren yeterli ve etkili nite-
likte 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 gerçekleşinceye kadar ülkede kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. 
İlgilinin, ilk iltica ülkesi olarak nitelenen ülke tarafından kabul edilmemesi hâlinde, başvuruya ilişkin 
işlemler devam ettirilir.
 Güvenli üçüncü ülkeden gelenler
 MADDE 74 – (1) 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 gerçekleşinceye 
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.
 (2) Aşağıdaki şartları taşıyan ülkeler güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilir:
 a) Kişilerin hayatının veya hürriyetinin, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensub-
iyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle tehdit altında olmaması
 b) Kişilerin işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı 
ülkelere geri gönderilmemesi ilkesinin uygulanıyor olması
 c) Kişinin mülteci statüsü talep etme ve mülteci olarak nitelendirilmesi durumunda Sözleşm-
eye uygun olarak koruma elde etme imkânının bulunması
 ç) Kişinin ciddi zarar görme riskinin olmaması
 (3) 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
 MADDE 75 – (1) Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt tarihinden 
itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır. Mülakatın mahremiyeti dikkate alınarak, kişiye 
kendisini en iyi şekilde ifade etme imkânı tanınır. Ancak, aile üyelerinin de bulunmasının gerekli 
görüldüğü durumlarda, kişinin muvafakati alınarak mülakat aile üyeleriyle birlikte yapılabilir. Başvu-
ru sahibinin talebi üzerine, avukatı gözlemci olarak mülakata katılabilir.
 (2) Başvuru sahibi, yetkililerle iş birliği yapmak ve uluslararası koruma başvurusunu 
destekleyecek tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.
 (3) 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.
 (4) Mülakatın gerçekleştirilememesi hâlinde, yeni mülakat tarihi belirlenir ve ilgili kişiye te-
bliğ edilir. Mülakat tarihleri arasında en az on gün bulunur.
 (5) Gerekli görüldüğünde başvuru sahibiyle ek mülakatlar yapılabilir.
 (6) 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.
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 Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi
 MADDE 76 – (1) Mülakatı tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyel-
erine, uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren altı 
ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başvurusu sonuçlandırıla-
mayanların kimlik belgeleri altı aylık sürelerle uzatılır.
 (2) 72 nci ve 79 uncu maddeler kapsamında olanlar ile bunların aile üyelerine kimlik belgesi 
verilmez.
 (3) Kimlik belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.
 (4) Kimlik belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.
 Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması
 MADDE 77 – (1) Başvuru sahibinin;
 a) Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan etmesi,
 b) Mazeretsiz olarak mülakata üç defa üst üste gelmemesi,
 c) İdari gözetim altında bulunduğu yerden kaçması,
 ç) Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belir-
lenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi,
 d) Kişisel verilerinin alınmasına karşı çıkması,
 e) Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uymaması,
hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur.
 Karar
 MADDE 78 – (1) Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlükçe 
sonuçlandırılır. Kararın bu süre içerisinde verilememesi hâlinde başvuru sahibi bilgilendirilir.
 (2) Kararlar bireysel olarak verilir. 64 üncü maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydıyla, aile 
adına yapılan başvuru bütün olarak değerlendirilir ve verilen karar tüm aile üyelerini kapsar.
 (3) Başvuru hakkında karar verilirken menşe veya önceki ikamet ülkesinin mevcut genel 
şartları ve başvuru sahibinin kişisel şartları göz önünde bulundurulur.
 (4) 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 muhtaç olmadığına karar verilebilir.
 (5) Dördüncü fıkradaki durumların ortaya çıkması, başvurunun tam bir incelemeye tabi tu-
tulmasını engellemez.
 (6) Karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Olumsuz kararın te-
bliğinde, 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
 Hızlandırılmış değerlendirme
 MADDE 79 – (1) Başvuru sahibinin;
 a) Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken, uluslararası korumayı gerektirecek konulara hiç 
değinmemiş olması,
 b) Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge kullanarak veya kararı olumsuz etkileyebilecek 
bilgi ve belgeleri sunmayarak yetkilileri yanlış yönlendirmesi,
 c) Kimliğinin ya da uyruğunun tespit edilmesini güçleştirmek amacıyla kimlik ya da seyahat 
belgelerini kötü niyetle imha etmesi veya elden çıkarması,
 ç) Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında olması,
 d) Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek ya 
da engellemek amacıyla başvuruda bulunması,
 e) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması ya da bu nedenlerle Tür-
kiye’den daha önce sınır dışı edilmiş olması,
 f) Başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra yeniden başvuruda bulunması,
hâllerinde, başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilir.
 (2) 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.
 (3) Bu maddeye göre değerlendirilen başvurulardan, incelenmesinin uzun süreceği an-
laşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.
 (4) Refakatsiz çocukların başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilemez.
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 İdari itiraz ve yargı yolu
 MADDE 80 – (1) Bu Kısımda yazılı hükümler uyarınca alınan kararlara karşı idari itiraz ve 
yargı yoluna başvurulduğunda aşağıdaki hükümler uygulanır:
 a) İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın tebliğinden itibaren on gün 
içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. Ancak 68 inci, 72 nci ve 79 
uncu maddelere göre verilen kararlara karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir.
 b) 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.
 c) Bakanlık, verilen kararlara karşı yapılan idari itiraz usullerini düzenleyebilir.
 ç) 68 inci maddede düzenlenen yargı yolu hariç olmak üzere, 72 nci ve 79 uncu maddeler 
çerçevesinde alınan kararlara karşı, 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.
 d) 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde mahkemeye yapılan başvurular on beş gün 
içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.
 e) İtiraz veya yargılama süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin ülkede kalışına izin verilir.
 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 tem-
sil edilebilir.
 (2) Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve uluslararası koru-
ma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvuru-
larında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.
 (3) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.
 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.
 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 bir-
er yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.
 (3) Birinci ve ikinci fıkralardaki kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine 
geçer. Kimlik belgelerinin şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.
 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.
 Uluslararası koruma statüsünün sona ermesi
 MADDE 85 – (1) Uluslararası koruma statüsü sahibi kişi;
 a) Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından kendi isteğiyle tekrar yararlanırsa,
 b) Kaybettiği vatandaşlığını kendi isteğiyle tekrar kazanırsa,
 c) Yeni bir vatandaşlık kazanmışsa ve vatandaşlığını kazandığı ülkenin korumasından yarar-
lanıyorsa,
 ç) Terk ettiği veya zulüm korkusuyla dışında bulunduğu ülkeye kendi isteğiyle tekrar dön-
müşse,
 d) Statü verilmesini sağlayan koşullar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu ülkenin koru-
masından yararlanabilecekse,
 e) Vatansız olup da, statü verilmesine yol açan koşullar ortadan kalktığı için önceden yaşadığı 
ikamet ülkesine dönebilecekse,
uluslararası koruma statüsü sona erer.
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 (2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinin incelenmesinde, statü verilmesine neden olan şart-
ların ortadan kalkıp kalkmadığı veya önemli ve kalıcı bir şekilde değişip değişmediği göz önünde 
bulundurulur.
 (3) İkincil koruma statüsü verilmesine neden olan şartlar ortadan kalktığında veya korumaya 
gerek bırakmayacak derecede değiştiğinde de statü sona erer. İkincil koruma statüsü verilmesini 
gerektiren şartlardaki değişikliklerin önemli ve kalıcı olup olmadığı göz önünde bulundurulur.
 (4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartların ortaya çıkması hâlinde, statü yeniden 
değer lendirilebilir. Bu kişiye, statüsünün yeniden değerlendirildiği ve nedenleri yazılı olarak bildi-
rildikten sonra, statüsünün devam etmesi gerektiğine ilişkin nedenlerini sözlü veya yazılı şekilde 
sunabilmesine fırsat verilir.
 (5) Maddi gerekçelerini ve hukuki dayanaklarını içeren sona erme kararı, ilgiliye 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.
 Uluslararası koruma statüsünün iptali
 MADDE 86 – (1) Uluslararası koruma statüsü verilen kişilerden; 
 a) Sahte belge kullanma, hile, aldatma yoluyla veya beyan etmediği gerçeklerle statü ver-
ilmesine neden olanların,
 b) Statü verildikten sonra, 64 üncü madde çerçevesinde hariçte tutulması gerektiği an-
laşılanların,
statüsü iptal edilir.
 (2) Maddi gerekçelerini ve hukuki dayanaklarını içeren iptal kararı, ilgiliye veya yasal temsil-
cisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, 
itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
 Gönüllü geri dönüş desteği
 MADDE 87 – (1) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, gönüllü 
olarak geri dönmek isteyenlere, ayni ve nakdi destek sağlanabilir.
 (2) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş çalışmalarını, uluslararası kuruluşlar, kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yapabilir.
 

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haklar ve Yükümlülükler

 Hak ve yükümlülüklere ilişkin genel ilkeler
 MADDE 88 – (1) Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, karşılıklılık şartından muaftır.
 (2) Başvuru sahibine, başvurusu reddedilen veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilere 
sağlanan hak ve imkânlar, Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkânlardan fazla olacak şekilde 
yorumlanamaz.
 Yardım ve hizmetlere erişim
MADDE 89 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri, ilköğre-
tim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır.
 (2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, 
sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilir.
 (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.
 b) Sağlık güvencesi veya ödeme gücünün bulunduğu veya başvurunun sadece tıbbi tedavi 
görmek amacıyla yapıldığı sonradan anlaşılanlar, genel sağlık sigortalılıklarının sona erdirilmesi için 
en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve yapılan tedavi ve ilaç masrafları ilgilile-
rden geri alınır.
 (4) İş piyasasına erişimle ilgili olarak;
 a) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra 
çalışma izni almak için başvurabilir.
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           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.
           (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 es-
aslar çerçevesinde harçlık verilebilir.
           Yükümlülükler
           MADDE 90 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, bu Kısımda yazılı 
yükümlülüklerine ek olarak;
          a) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle,
          b) Gelirlerini, taşınır ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,
          c) Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmekle,
          ç) Kendisine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak yararlandığının tespit 
edilmesi hâlinde, bedellerini tamamen veya kısmen geri ödemekle,
          d) Genel Müdürlükçe kendisinden bu Kısım çerçevesinde istenilenleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.
          (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.

           
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler

          Geçici koruma
          MADDE 91 – (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçi-
ci koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara 
geçici koruma sağlanabilir.
           (2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den 
çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve 
kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.
           Uluslararası koruma süreçlerinde iş birliği
           MADDE 92 – (1) Bakanlık, bu Kısımda yazılı uluslararası koruma süreçleriyle ilgili konular-
da, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu 
Hakkında Kanun çerçevesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç 
Örgütü, diğer uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.
           (2) Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına nezaret etme görevini yerine getirmesinde, 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle gerekli iş birliği sağlanır. Bakanlık, bu Kanun 
çerçevesindeki uluslararası koruma, başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini belirlemeye, bu 
amaçla Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliğiyle uluslararası anlaşma niteliği taşımayan protokoller yapmaya yetkilidir.
           (3) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin uluslararası koruma başvurusunda 
bulun muş kişilere sınır kapıları da dâhil olmak üzere erişimi ve başvuru sahibinin de kabul etmesi 
şartıyla, başvurusuyla ilgili bilgilere erişimi sağlanır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği, başvurunun her aşamasında görüşlerini yetkililere iletebilir.
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 Menşe ülke bilgisi
 MADDE 93 – (1) Uluslararası koruma başvuruları incelenirken, etkin ve adil karar verebilmek, 
başvuran tarafından iddia edilen hususların doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla menşe, ikamet 
ve transit ülkelerle ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kaynakları ve diğer kaynak-
lardan güncel bilgi toplanır.
 (2) Menşe ülke bilgi sisteminin kurulması, bilgilerin toplanması, depolanması, sistemin 
işletilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılması Genel Müdürlükçe belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
 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 belgel-
eri inceleyebilir, birer örneğini alabilir. Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenme-
sinin önlenmesine ilişkin belgeler incelenemez ve verilemez.
 Kabul ve barınma merkezleri
 MADDE 95 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin, barınma 
ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması esastır.
 (2) Genel Müdürlük, başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin barınma, 
iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı kabul ve barınma merkezleri kurabilir.
 (3) Merkezlerde özel ihtiyaç sahiplerinin barındırılmasına öncelik verilir.
 (4) Kabul ve barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir. Genel Müdürlük, merkezleri; 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği ve göç alanında uzmanlığı bulunan kamu 
yararına çalışan derneklerle protokol yaparak işlettirebilir.
 (5) Kabul ve barınma merkezi dışında ikamet eden başvuru sahibi veya uluslararası koruma 
statüsü sahibi kişiler ve aile üyeleri bu merkezlerdeki hizmetlerden yararlandırılabilir.
 (6) Kabul ve barınma merkezlerinde sağlanan hizmetler, satın alma yoluyla da yürütülebilir.
 (7) İmkânlar ölçüsünde merkezlerde kalan ailelerin bütünlüğü korunur.
 (8) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün 
izniyle kabul ve barınma merkezlerini ziyaret edebilirler.
 (9) Kabul ve barınma merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir.
       

  DÖRDÜNCÜ KISIM
Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin

Ortak Hükümler

 Uyum 
 MADDE 96 – (1) Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı ile 
başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı 
uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde 
ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket ede-
bilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yer-
el yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkıların-
dan da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir.
 (2) Yabancılar, ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yüküm-
lülüklerinin temel düzeyde anlatıldığı kurslara katılabilir.
 (3) Kamusal ve özel mal ve hizmetlerden yararlanma, eğitime ve ekonomik faaliyetlere 
erişim, sosyal ve kültürel iletişim, temel sağlık hizmeti alma gibi konularda kurslar, uzaktan eğitim 
ve benzeri sistemlerle tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuru-
luşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapılarak yaygınlaştırılır.
 Davete uyma yükümlülüğü
 MADDE 97 – (1) Yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler;
 a) Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması,
 b) Hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması,
 c) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi,
nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya 
uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafın-
dan getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçe-
mez.
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 Taşıyıcıların yükümlülükleri
 MADDE 98 – (1) Taşıyıcılar; 
 a) Ülkeye giriş yapmak veya ülkeden transit geçmek üzere sınır kapılarına getirmiş oldukları 
yabancılardan herhangi bir nedenle Türkiye’ye girişleri ve Türkiye’den transit geçişleri reddedilen-
leri, geldikleri ya da kesin olarak kabul edilecekleri bir ülkeye geri götürmekle, 
 b) Yabancıya refakat edilmesi gerekli görüldüğü durumlarda refakatçilerin gidiş ve dönüşler-
ini sağlamakla,
 c) Taşıdıkları kişilerin belge ve izinlerini kontrol etmekle,
yükümlüdür.
 (2) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/37 md.) Genel Müdürlük, sınır kapılarına yolcu getiren, 
sınır kapılarından yolcu götüren ve Türkiye içinde yolcu taşıyan taşıyıcılardan, hareketleri öncesi, 
hareketleri anı ve hareketleri sonrasında tüm yolcu ve mürettebat bilgilerini isteyebilir.
 (3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan yükümlülüklere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar, 
Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.
 Kişisel veriler
 MADDE 99 – (1) Yabancılara, başvuru ve uluslararası koruma statüsü sahiplerine ait kişisel 
veriler, Genel Müdürlükçe veya valiliklerce ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara 
uygun olarak alınır, korunur, saklanır ve kullanılır.
 Tebligat
 MADDE 100 – (1) Bu Kanuna ilişkin tebligat işlemleri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Te-
bligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgilinin yabancı olduğu ve varsa özel 
durumları da dikkate alınarak yönetmelikle düzenlenir.
 Yetkili idare mahkemeleri
 MADDE 101 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak idari yargıya başvurulması 
hâlinde, bir yerde birden fazla idare mahkemesinin bulunması hâlinde bu davaların hangi idare 
mahkemesinde görüleceği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.
 İdari para cezası
 MADDE 102 – (1) Diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde;
 a) 5 inci maddeye aykırı şekilde, Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden 
ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında iki bin Türk Lirası,
 b) 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olması-
na rağmen Türkiye’ye girebilmiş olanlar hakkında bin Türk Lirası,
 c) 56 ncı maddenin birinci fıkrasında tanınan sürede Türkiye’den ayrılmayanlar hakkında bin 
Türk Lirası,
           ç) 57 nci, 58 inci, 60 ıncı ve 68 inci maddeler kapsamındaki işlemler sırasında kaçanlar   
bin Türk Lirası,
idari para cezası uygulanır.
 (2) İdari para cezası öngörülen kabahatlerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, para 
cezaları yarı oranında artırılarak uygulanır.
 (3) Bu maddedeki idari para cezalarının uygulanması, Kanunda öngörülen diğer idari ted-
birlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
 (4) Bu maddedeki idari para cezaları, valilik veya kolluk birimlerince uygulanır. Verilen para 
cezaları tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir.
 

BEŞİNCİ KISIM
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetki

 Kuruluş
 MADDE 103 – (1) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de 
kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ti-
careti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
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 Görev ve yetki
 MADDE 104 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:
 a) Göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi, politika ve stratejilerin 
belirlenmesi konularında çalışmalar yürütmek ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve strate-
jilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek
 b) Göç Politikaları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulan-
masını takip etmek
 c) Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 ç) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek
 d) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 e) Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 g) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 ğ) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulan-
masını takip etmek
 h) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve 
projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen 
çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde 
yürütülmesine destek vermek
 ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek
 (2) Genel Müdürlük, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve koordi-
nasyonu sağlamakla yetkilidir.
 (3) Genel Müdürlüğün bu Kanun kapsamındaki her tür bilgi ve belge talebi, ilgili kurum ve 
kuruluşlar tarafından geciktirilmeden yerine getirilir.
          

İKİNCİ BÖLÜM
Göç Politikaları Kurulu

 Göç Politikaları Kurulu ve görevleri
 MADDE 105 – (1) Göç Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile ve Sosyal 
Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, 
Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Göç İdaresi Genel Müdüründen oluşur. Toplantı günde-
mine göre, konuyla ilgili bakanlık, ulusal veya uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri toplantıya davet edilebilir.
 (2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü 
hâllerde Kurul Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir. Toplantı gündemi, üyelerin görüşü 
alınarak Başkan tarafından belirlenir. Kurulun sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından 
yerine getirilir
 (3) Kurulun görevleri şunlardır:
 a) Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemek, uygulanmasını takip etmek
 b) Göç alanında strateji belgeleri ile program ve uygulama belgelerini hazırlamak
 c) Kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri belirlemek
 ç) İnsani mülahazalarla toplu hâlde Türkiye’ye kabul edilecek yabancılar ile bu yabancıların 
ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek
 d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde, Türkiye’nin yabancı işgücü 
ihtiyacına ilişkin esasları belirlemek5 
 e) Yabancılara verilecek uzun dönem ikamet iznine ilişkin şartları belirlemek
 f) Göç alanında yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkin iş birliği ve bu alandaki 
çalışmaların çerçevesini belirlemek
 g) Göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlan-
masına yönelik kararlar almak
 5 ) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu bentte yer alan “Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu yabancı işgücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım alanlarındaki 
mevsimlik işler için gelecek yabancılara” ibaresi “Türkiye’nin yabancı işgücü ihtiyacına” şeklinde değiştirilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı,

Hizmet Birimleri

 Teşkilat
 MADDE 106 – (1) Genel Müdürlük, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur. 
 (2) Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
 Genel Müdür
 MADDE 107 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup Bakana karşı sorumlu-
dur.
 (2) Genel Müdürün görevleri şunlardır:
 a) Genel Müdürlüğü mevzuat hükümlerine, Hükümet programı ve politikalarına uygun 
olarak yönetmek
 b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren hususlarda gerekli mevzuat çalışmalarını yürüt-
mek, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda Genel Müdürlüğü yönetmek
 c) Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden 
geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini 
sağlamak
           ç) Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, bu amaçla 
uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasını sağlamak
 d) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyonu 
sağlamak
 (3) Genel Müdürlüğün yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, 
iki genel müdür yardımcısı atanabilir. Genel müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından verilen 
görevleri yerine getirir ve Genel Müdüre karşı sorumludur.
 Hizmet birimleri
 MADDE 108 – (1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:
 a) Yabancılar Dairesi Başkanlığı;
 1) Düzenli göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 2) Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 3) 5543 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
 4) Türkiye’de bulunan vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 5) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulan-
masını takip etmek,
 6) Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarının üçüncü ülke vatandaşları ile vatansız 
kişilere ilişkin hükümlerini yürütmek,
 7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 b) Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı;
 1) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 2) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 3) Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek,
 4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 c) İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı;
 1) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 2) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek,
 3) İnsan ticareti mağdurlarına yönelik yardım hatlarını kurmak, işletmek veya işlettirmek,
 4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 ç) Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı;
 1) Göç alanında politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve belir-
lenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,
 2) Göç Politikaları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulan-
masını takip etmek,
 3) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek,
 4) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve 
projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen 
çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde 
yürütülmesine destek vermek,
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 5) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak veya yaptırmak,
 6) Türkiye İstatistik Kurumuyla iş birliği hâlinde göç alanına ve insan ticaretiyle mücadele ve 
mağdurların korunmasına ilişkin istatistikleri yayınlamak,
 7) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayınlamak,
 8) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 d) Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı;
 1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 2) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplum-
sal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 3) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 e) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı;
 1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek,
 2) Bu Kanun kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılması-
na ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek, 
 3) Genel Müdürlük birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, 
tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin et-
mek, oluşturmak ve geliştirmek,
 4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;
 1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faali-
yet gösteren kuruluşlarla iletişim ve iş birliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağla-
mak, yeni iş birliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak,
 2) Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin 
yürütülmesini sağlamak,
 3) Genel Müdürlük personelinin yurt dışında geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri 
yürütmek,
 4) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaret-
lerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenme-
siyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak,
 5) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet 
ve gelişmeleri izlemek,
 6) Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları 
yürütmek,
 7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı;
 1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 
tarihli  ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji 
geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
 2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 ğ) Hukuk Müşavirliği;
 1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
 2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 h) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı;
 1) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin 
geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde 
bulunmak, 
 2) Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini 
yürütmek,
 3) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;
 1) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, tem-
izlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
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 2) Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde 
yürütmek, 
 3) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 4) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planla-
mak ve yürütmek, 
 5) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme 
başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 6) Merkezler ve insan ticareti mağdurları sığınma evleri kurmak, işletmek veya işlettirmek, 
 7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 i) Eğitim Dairesi Başkanlığı;
 1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
 2) Bilimsel nitelikli yayınlar yapmak,
 3) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 4) Ulusal ve uluslararası yayın, mevzuat, mahkeme kararları ile diğer bilgi ve belgeleri izle-
mek, derlemek ve ilgili dairelere bildirmek,
 5) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 Taşra teşkilatı
 MADDE 109 – (1) Genel Müdürlük, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kur-
maya yetkilidir.
 Yurt dışı teşkilatı
 MADDE 110 – (1) Genel Müdürlük, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı 
teşkilatı kurmaya yetkilidir.
 (2) Büyükelçiliklerde görev alan göç müşavirlerinin görevleri şunlardır:
 a) Görevli oldukları ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla Genel Müdürlük arasında göç alanına 
ilişkin  iş birliği ve koordinasyonu sağlamak
 b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki gelişmeleri izlemek ve Genel 
Müdürlüğe iletmek
 c) Bulundukları ülkeyle ülkemiz arasında göç alanındaki mevzuatın uygulanmasını takip et-
mek
 ç) Düzensiz göçe konu yabancıların sınır dışı edileceği veya gönüllü geri dönüşlerinin sağla-
nacağı ülkelerde bu faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla gerekli temas ve bağlantıları kurmak
 d) Menşe ülke bilgilerine ilişkin işlemleri yürütmek
 e) Genel Müdürlükçe insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin 
olarak verilecek görevleri yapmak
 f) Görevli oldukları ülkelerle müştereken yürütülecek göç ve insan ticaretiyle mücadele ve 
mağdurların korunması alanına ilişkin proje tekliflerini önermek, hazırlamak ve yürütülen projeleri 
takip etmek
 g) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak
 (3) Konsolosluklarda görev alan göç ataşelerinin görevleri şunlardır:
 a) Konsolosluklara yapılacak vize ve ikamet izni başvurularını almak ve sonuçlandırmak
 b) Başvurularla ilgili bilgi ve belge toplamak, eksik bilgi ve belgeleri yabancıdan talep etmek, 
gerektiğinde ilgiliyle mülakatlar yaparak değerlendirmek ve bunları kayıt altına almak
 c) Konsolosluklarca karara bağlanabilecek vize başvurularını doğrudan, ikamet izni başvuru-
ları ile Genel Müdürlüğün kararını gerektiren vize başvurularını ise Genel Müdürlüğün kararını al-
dıktan sonra konsolosun onayına sunmak
 ç) Türkiye’den sınır dışı edilecek veya gönüllü geri dönecek yabancıların, gidecekleri ülkede-
ki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak
 d) Görev yaptıkları ülkede göç konuları ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yıllık raporlar 
hazırlamak
 e) Göç alanına ilişkin konsoloslar tarafından verilen diğer görevleri yürütmek
 f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yürütmek
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 Çalışma grupları ve düzenleme yetkisi
 MADDE 111 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında, hizmetlerin yürütülebilmesi amacıy-
la, birim amirlerinin teklifi ve Genel Müdürün onayıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Gruplar, 
Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir uzmanın koordinasyonunda faaliyet gösterir.
 (2) Genel Müdürlük, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenleme 
yapmaya yetkilidir.

 Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
 MADDE 112 – (1) Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, 
stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
 (2) Genel Müdür ve her kademedeki Genel Müdürlük yöneticileri, sınırları açıkça belir-
tilmek  ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, 
uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli Kurul ve Komisyonlar ile Geçici Komisyonlar

 Sürekli kurul ve komisyonlar
 MADDE 113 – (1) Genel Müdürlüğün sürekli kurul ve komisyonları şunlardır:
 a) Göç Danışma Kurulu
 b) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu
 c) Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu
 (2) Sürekli kurul ve komisyonların üyelerinin yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü toplantılarının 
yer ve zamanı ile çalışma ve karar verme usul ve esasları ile kurul ve komisyonlara ilişkin diğer hu-
suslar yönetmelikle belirlenir.
 (3) Sürekli kurul ve komisyonların sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük tarafın-
dan sağlanır.
 Göç Danışma Kurulu
 MADDE 114 – (1) Göç Danışma Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar 
yardımcısının başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik ve Dışişleri bakanlıklarının en az daire başkanı seviyesindeki temsilcileri, Genel Müdür, genel 
müdür yardımcıları, Yabancılar Dairesi, Uluslararası Koruma Dairesi, İnsan Ticareti Mağdurlarını 
Koruma Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi ve Göç Politika ve Projeleri Dairesi başkanları, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilci-
si, göç konularıyla ilgili beş öğretim elemanı ve göç alanında çalışmalarda bulunan beş sivil toplum 
kuruluşu temsilcisinden oluşur. Kurul toplantılarına Başkan tarafından, yurt içi ve yurt dışından göç 
alanında uzman kişiler çağrılarak görüşleri alınabilir. Kurul yılda iki kez olağan olarak toplanır. Ku-
rul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Toplantı gündemi, Başkan 
tarafından belirlenir.
 (2) Öğretim elemanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bakanlıkça belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde seçilir. 
 (3) Kurulun görevleri şunlardır:
 a) Göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak
 b) Göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri değerlendirmek
 c) Göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek 
ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını incelemek
 ç) Göçle ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını değerlendirmek.
 d) Göç alanında çalışmalar yapmak üzere alt komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları son-
rasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek
 (4) Kurulun tavsiye niteliğindeki kararları, Genel Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 
değerlendirilir.
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 Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu
 MADDE 115 – (1) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu, Genel Müdürlük tem-
silcisi başkanlığında, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarınca görevlendirilen birer temsilci ve bir göç 
uzmanından oluşur. Komisyona, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsil-
ciliği temsilcisi gözlemci olarak katılmak üzere davet edilebilir. Genel Müdürlük merkez veya taşra 
teşkilatında, bir veya birden fazla komisyon kurulabilir. Genel Müdürlük temsilcisi ve göç uzmanı iki 
yıl, diğer üyeler ise en az bir yıl için asıl ve yedek olmak üzere belirlenir. Komisyon başkan ve üyel-
erine, görevleri süresince ek görev verilmez.
 (2) Komisyonun görevleri şunlardır:
 a) İdari gözetim kararları ve kabul edilemez başvurularla ilgili kararlar ile hızlandırılmış 
değerlendirme sonucu verilen kararlar hariç, uluslararası koruma başvuruları hakkında verilen 
kararlar ile başvuru ve uluslararası koruma statüsü sahibi hakkındaki diğer kararlara karşı itirazları 
değerlendirmek ve karar vermek
 b) Uluslararası korumanın sona ermesi ya da iptaline yönelik kararlara karşı itirazları değer-
lendirmek ve karar vermek
 (3) Komisyonlar, doğrudan Genel Müdürün koordinasyonunda çalışır.
 Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu
 MADDE 116 – (1) Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya 
görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik ve Dışişleri bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, ilgili kolluk birimleri ve 
Genel Müdürlüğün en az daire başkanı seviyesindeki temsilcilerinden oluşur.
 (2) Kurul toplantılarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimleri, siv-
il toplum kuruluşları, uluslararası kuruluş temsilcileri ile konuyla ilgili uzmanlar çağrılabilir. Kurul, 
gündemli olarak altı ayda bir toplanır. Kurul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü 
toplanabilir. Toplantı gündemi, üyelerin görüşü alınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir.
 (3) Kurulun görevleri şunlardır:
 a) Düzensiz göçle etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak
 b) Yasa dışı olarak Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış yollarını tespit ederek önlemler 
geliştirmek
 c) Düzensiz göçe yönelik tedbirleri geliştirmek
 ç) Düzensiz göçle mücadele alanında mevzuat oluşturma ve uygulama çalışmalarını planla-
mak ve uygulanmasını izlemek
 (4) Kurulun kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir. 
 Geçici komisyonlar
 MADDE 117 – (1) Genel Müdürlük, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda 
bulunmak üzere Bakan onayıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar ile konuyla ilgili uzmanların katılımıyla geçici komisyonlar oluşturabilir.
 (2) Geçici komisyonların oluşumu, üye sayısı, görevlendirme ve seçilme yeterlilikleri, olağan 
ve olağanüstü toplantılarının yer ve zamanı, çalışma, karar alma usul ve esasları ile kurullarla ilgili 
diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama ve Personele İlişkin Hükümler

 Atama ve görevlendirme
 MADDE 118 – (1) Genel Müdürlükte, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına 
müşterek kararla, diğer kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılır. 
 (2) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarının personeli, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle Genel Müdürlükte geçi-
ci olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme, personelin aylık, ödenek, her tür zam ve tazminatlar 
ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenmek kaydıyla yapılır. Bu şekilde 
görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır, Genel Müdürlükte geçen hizmet sürel-
eri mesleki kıdemlerinden kabul edilir ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca 
bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin 
yüzde otuzunu aşamaz.
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 Personele ilişkin hükümler
 MADDE 119 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında Göç Uzmanı ve Göç Uzman Yardımcısı, 
taşra teşkilatında İl Göç Uzmanı ve İl Göç Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
 (2) Göç Uzman Yardımcılığı ve İl Göç Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 14/7/1965 tar-
ihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler alanında en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve 
bunların dışında yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 
ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Göç Uzman Yardımcılığı ve İl Göç Uzman 
Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur. 
 (3) Göç uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik 
sınavları ile uzmanlığa atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri uygu-
lanır.
 (4) İl Göç Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeter-
lik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın 
sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı göste-
remeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl Göç Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve du-
rumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar. İl göç uzmanı ve il göç uzman yardımcılarının 
mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atan-
maları, eğitimleri, çalışma ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönet-
melikle düzenlenir.
 (5) Genel Müdürlükte özel bilgi ve uzmanlığı gerektiren işlerde sözleşmeyle yabancı uzman 
istihdam edilebilir. Bu personele ödenecek aylık ücretin net tutarı, birinci dereceli Göç Uzmanına 
mali haklar kapsamında ödenen aylık net tutarı geçmemek üzere Genel Müdür tarafından belirlenir 
ve bunlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigor-
talı sayılır. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı, Genel Müdürlüğün toplam kadro sayısının 
yüzde birini geçemez ve bunların istihdamına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
 (6) Genel Müdürlükte, Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ile Göç Politika ve Projeleri 
Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi ve Destek Hizmetleri 
Dairesi başkanları ile göç müşavirleri mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanır veya görev-
lendirilir.
 Kadrolar
 MADDE 120 – (1) Genel Müdürlüğün kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadro-
lara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 Yönetmelik
 MADDE 121 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak yönetme-
liklerle belirlenir.
 Atıf yapılan hükümler
 MADDE 122 – (1) Diğer mevzuatta, 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de 
İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır. Diğer 
mevzuatta geçen yabancılara mahsus “ikamet tezkeresi” ibaresinden, bu Kanundaki “ikamet izni” 
anlaşılır.
 Değiştirilen hükümler
 MADDE 123 – (1) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 34 üncü maddesinde 
yer alan “vatandaşlar ve yabancılara” ibaresi “vatandaşlara” şeklinde değiştirilmiştir. 
 (2) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki bentler eklenmiştir.
 f) Uzun dönem ikamet izni bulunanlar,
 g) İnsanticareti suçunun mağduru olanlar.”
 (3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
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 a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı ben-
dine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzman 
Yardımcıları, İl Göç Uzman Yardımcıları” ibaresi, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “, Göç Uzmanlığına, İl Göç Uzmanlığına” ibaresi eklenmiştir.
 b) 152 nci maddesinin “II– Tazminatlar” kısmının “A– Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün 
(ğ) bendine “Yükseköğretim Kurulu Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzmanları” 
ibaresi, (h) bendine “İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl 
Göç Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
 c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) ben-
dine “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Göç Uzmanları,” ibaresi, (h) 
bendine “İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Göç Uzman-
ları,” ibaresi eklenmiştir.
 (4) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 “e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.”
 (5) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun;
 a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ikamet izninin süresi ile” ibaresi metinden 
çıkarılmıştır.
 b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 “ı) Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığınca şartlı mülteci statüsü 
verilen yabancı ve vatansız kişilere,”
 c) 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “Yabancılar, ilk çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti kon-
solosluklarına yapar. Konsolosluk, bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletir. Bakanlık, ilgili mercilerin 
görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara 
çalışma izni verir. Yabancılar, konsolosluklardan almış oldukları çalışma izinlerinde belirtilen süre ka-
dar Türkiye’de kalıp çalışabilir.”
 ç) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “c) İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi,”
 d) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “a) Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olması veya Türkiye’ye girişinin yasaklan-
ması,”
 (6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı 
cetvele “55) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” sırası eklenmiştir.
 (7) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun;
 a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “çç) Yabancılar kütüğü: Türkiye’de Vatansız Kişi Kimlik Belgesi alanlar ve herhangi bir amaçla 
en az doksan gün süreli ikamet izni verilenlerle, yasal olarak bulunan yabancılardan yabancılar kim-
lik numarası talep edenlerin kayıtlarının tutulduğu kütüğü,”
 b) 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “(1) Türkiye’de herhangi bir amaçla en az doksan gün süreli ikamet izni alan yabancılar, Genel 
Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Ancak, Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar da 
talep etmeleri hâlinde yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her tür 
nüfus olayını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik misyon mensupları 
bu hükmün dışındadır.”
 (8) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;
 a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (27) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “27) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız kişi: İçişleri Bakanlığı 
tarafından başvuru sahibi, mülteci, ikincil koruma veya şartlı mülteci statüsü sahibi veya vatansız 
olarak tanınan kişileri,”
 b) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
 “2) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler,”
 c) 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “vatansız ve sığınmacı sayıldıkları” 
ibaresi “uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya 
vatansız kişi sayıldıkları” şeklinde değiştirilmiştir.
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 (9) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” bölümü olarak eklen-
miştir.6  
 (10) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 9 
uncu sırasına “Basın-Yayın ve Enformasyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Göç İdaresi,” ibaresi 
eklenmiştir.
 Yürürlükten kaldırılan mevzuat
 MADDE 124 – (1) 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seya-
hatleri Hakkında Kanun ile 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 
8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 28 inci, 29 uncu, 32 nci, 33 üncü, 35 inci, 36 
ncı, 38 inci ve ek 5 inci maddeleri, 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 34 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca elkoyma
 EK MADDE 1 – (Ek: 17/4/2017-KHK-690/6 md.)
 (1) Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara, 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.
 (2) Birinci fıkraya göre elkonulan aracın;
 a) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması,
 b) Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması,
 c) Toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen taşınırken ele geçirilmesi,
 ç) Suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması,
hallerinden birinin varlığı durumunda, elkonulan araç sahibine iade edilmez. Bu durumda sahibinin, 
aracın değeri kadar teminatı elkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde Maliye Bakanlığına teslim 
etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma ve 
kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi 
halinde, satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün mas-
raflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet 
hesabına alınır.
 (3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara araçlarında kasko değeri; den-
iz araçlarında tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız araçlar ile hava ve 
demiryolu araçlarında ise piyasa değeri anlaşılır.
 Geçiş hükümleri
 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili Emniyet Genel 
Müdürlüğünce tutulan dosya, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıt ve diğer dokümanlar ile bilgi 
sistemleri, elektronik projeler ve veri tabanları Genel Müdürlüğe ve ilgili taşra birimlerine kademeli 
olarak devredilir. Devre ilişkin olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük arasında bu 
maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde protokol yapılır ve Bakan onayıyla yürürlüğe 
girer.
 (2) Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl sonra kabul ve barınma merkezleri ile geri gön-
derme merkezlerine ait taşınırlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe devredilmiş, 
taşınmazlar ise hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş sayılır. Devir nedeni-
yle yapılan işlemler, harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu Kanunun 
uygulanmasında taşınır devri ile taşınmazların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek so-
runları gidermeye Bakan yetkilidir.
 (3) Genel Müdürlüğün 2013 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacı, 20/12/2012 
tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(ç) bendine göre karşılanır. 31/12/2014 tarihine kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına ihdas 
edilen kadroların yüzde ellisini geçmemek üzere, 6363 sayılı Kanundaki sınırlamalara tabi olmadan 
atama yapılabilir.
 (4) Bu Kanunda belirlenen esaslara göre Genel Müdürlüğün taşra teşkilatlanmasının tama-
mlanacağı tarihe kadar, yürütülmekte olan görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri 
yapmakta olan birimler veya personel tarafından yapılmaya devam edilir. Genel Müdürlük, ilgili 
yerlerdeki teşkilatlanmanın tamamlandığı tarihte söz konusu birimlerde görev yapmakta olan per-
soneli, 118 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayı sınırlamasına tabi olmaksızın devir tarihin-
den itibaren üç yılı aşmamak üzere anılan maddeye göre istihdam edebilir.
 6 ) Bu fıkrada yer alan kadrolarla ilgili olarak 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
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 (5) Genel Müdürlük, merkez teşkilatında görev yapmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı ile il emniyet müdürlüklerinin ilgili şubelerinde en az iki yıl 
süreyle görev yapmış personeli, 118 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayı sınırlamasına tabi 
olmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle anılan maddeye göre istihdam 
edebilir.
 (6) Bu Kanunun İkinci Kısmının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde valiliklere 
yazılı olarak müracaat eden yabancılar, bu Kanunda ikamet izinleriyle ilgili kendilerine tanınan hak-
lardan yararlandırılır.
 (7) Bu Kanunun Üçüncü Kısmının yürürlüğe girdiği tarihten önce, 14/9/1994 tarihli ve 
94/6169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir 
Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığın-
ma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca statü verilenlere bu Kanunda belirtilen statülerine göre 
işlem yapılır, başvuru yapanların işlemleri ise bu Kanuna göre sonuçlandırılır. Bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren Üçüncü Kısmın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, anılan Yönetmelik uyarınca statü 
verilenler ile başvuru yapanlardan ikamet izni harcı alınmaz.
 (8) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
 Yürürlük
 MADDE 125 – (1) Bu Kanunun;
 a) 122 nci maddesi, 123 üncü maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları ile 124 
üncü maddesi hariç olmak üzere Beşinci Kısmı yayımı tarihinde, 
 b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,
yürürlüğe girer.
 Yürütme
 MADDE 126 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   
 (I) SAYILI CETVEL

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI

6458 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Genel 
Müdür

Genel Müdür Yardımcısı Hizmet Birimleri

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 
Genel Müdür Yardımcısı

1. Yabancılar Dairesi Başkanlığı
2. Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı
3. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi 

Başkanlığı
4.  Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı
5.  Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı
6.  Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
7.  Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
8.  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
9.  Hukuk Müşavirliği
10.  İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
11.  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
12.  Eğitim Dairesi Başkanlığı

Değiştiren Kanunun/
KHK’nin/İptal Eden 
Anayasa Mahkemesi 
Kararının Numarası

6458 sayılı Kanunun değişen veya iptal 
edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş 
Tarihi

6462 3 3/5/2013

6735 3, 21, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 41, 105 13/8/2016

KHK/676 53, 54, 98 29/10/2016

KHK/690 EK MADDE 1 29/4/2017
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YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN
UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve 
Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamı-
na ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 (2) Bu Yönetmelik; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
çerçevesinde yabancılarla ilgili iş ve işlemler ile sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde ya-
bancıların Türkiye’den münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumanın uygu-
lanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 Dayanak
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanununun 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 a) Aile üyeleri: Yabancının, başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin 
eşi, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,
 b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulu tarafından belirle-
necek diğer ülkeleri,
 c) Bakan: İçişleri Bakanını,
 ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son 
karar verilmemiş olan kişiyi,
 e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
 f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve 
ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya 
Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıyı,
 g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
 ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
 h) Geri gönderme merkezi: İdari gözetim kararı alınan yabancıların geçici olarak tutulduğu 
ve bu süre zarfında temel insani ihtiyaçların karşılandığı merkezi,
 ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını 
ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türki-
ye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı,
 i) Göçmen belgesi: 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında serbest 
göçmenlerin yerleştikleri yerlerin, iskanlı göçmenlerin ise geçici veya kesin iskanları için belirlenen 
yerlerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri için vatandaşlığa girme beyan-
namesi imzalayarak aldıkları belgeyi,
 j) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri,
 k) İkamet izni: Yabancılara Türkiye’de kalma hakkı veren izni,
 l) İkincil koruma: Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkes-
ine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası 
infaz edilecek, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, uluslar-
arası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri ned-
eniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması nedeniyle, menşe ülkesinin veya ikamet 
ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen 
kişiye verilen statüyü,
 m) İl Müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
 n) İlçe Müdürlüğü: İlçe Göç İdaresi Müdürlüğünü,
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 o) İnsan ticareti mağduru: İnsan ticareti suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetli 
şüphe duyulan gerçek kişiyi,
 ö) Kabul edilemez yolcu: Ülkeye giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek için sınır 
kapılarına gelen ancak mevzuatta aranan koşulları taşımadığından ülkeye girişine ya da ülkeden 
transit geçişine izin verilmeyen kişiyi,
 p) Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinin 
temel insani ihtiyaçlarının karşılandığı merkezi,
 r) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
 s) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya büyükelçi-
lik konsolosluk şubelerini,
 ş) Mağdur destek hizmetleri: Düşünme süresinde ve sonrasında mağdurun güvenliği, sağlığı, 
özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak verilen mağdur destek programı 
ile gönüllü ve güvenli geri dönüş programını,
 t) Menşe ülke: Göç eden kişinin vatandaşı olduğu ya da uyruğunu taşıdığı ülkeyi,
 u) Mülteci: Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, 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 veya bu tür olaylar so-
nucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen statü sahibi yabancıyı,
 ü) Ön izin şartı: Ülkeye giriş için Genel Müdürlükten alınması zorunlu olan izni,
 v) Özel ihtiyaç sahibi: 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 şid-
dete maruz kalmış kişiyi,
 y) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da 
örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya 
Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,
 z) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
 aa) Sınır dışı etme kararı: Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancının; menşe ülkesine, 
transit gideceği ülkeye, Türkiye’ye gelmek üzere transit geçtiği ülkeye ya da başka bir üçüncü ülkeye 
gönderilmek üzere, ülkeden çıkarılması amacıyla alınan idari kararı,
 bb) Sınır dışı etmek üzere idari gözetim: Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma 
ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da 
asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan süre-
de çıkmayan, idari yükümlülükler getirilerek idari gözetimi sonlandırılanlardan bu yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanların 
sınır dışı edilinceye kadar Kanunda öngörülen süreye uygun olarak geri gönderme merkezinde tu-
tulmasını,
 cc) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için tespit 
edilen, fiziki olarak dış çevreden ayrılmış veya böyle addedilen kara, hava, deniz ve demiryolu sınır 
geçiş noktalarını,
 çç) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi-
nin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması hâlinde 
Genel Müdürlük tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz edilmesi 
mümkün olmayan kararı,
 dd) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 
tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeyi,
ee) Şartlı mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, 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 veya bu tür olaylar so-
nucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen statü sahibi yabancıyı,
 ff) Taşıyıcı: Yabancıları taşıyan hava, deniz, kara ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya tüzel 
kişi olan sahiplerini veya işletmecilerini,
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 gg) Uluslararası koruma statüsü: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,
 ğğ) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu: 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddes-
ine göre oluşturulan kurulu,
 hh) Uydu il: Uluslararası koruma talebinde bulunan yabancılara, Genel Müdürlük tarafından 
belirlenen ve ikamet etme zorunluluğu getirilen ili,
 ıı) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının birden fazla 
vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında olduğu ülkelerden her birini,
 ii) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişiyi,
 jj) Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi 
sağlayan izni,
 kk) Vize muafiyeti: Türkiye’ye giriş için vize alma yükümlülüğünü kaldıran düzenlemeyi,
 ll) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
 mm) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 
uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Geri Gönderme Yasağı

 Geri gönderme yasağı
 MADDE 4 – (1) Geri gönderme yasağı, Kanun kapsamına giren yabancıların tamamı için 
uygulanır.
 (2) Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancıların, sınır dışı edilmeden veya ülkeden 
gönderilmeden önce;
 a) Sınır dışı edilecekleri yahut gönderilecekleri yerde işkenceye, insanlık dışı veyahut onur 
kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulup tutulmayacağı,
 b) Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla 
hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunup bulunmayacağı,
hususları valilik tarafından resen araştırılır.
 (3) Yabancı, yapılan araştırma sonucunda tehlikelerle karşılaşılacağının anlaşıldığı ülkeye 
sınır dışı edilemez veya gönderilemez. Bu kişiler hakkında Kanunun uluslararası koruma, ikamet 
veya sınır dışı etmeye ilişkin diğer hükümlerine göre işlem tesis edilir ve Genel Müdürlüğe derhal 
bilgi verilir.
 (4) Araştırma esnasında, yabancıdan konuyla ilgili bilgi ve belge istenebileceği gibi menşe 
ülke bilgilerinden de yararlanılır

İKİNCİ KISIM
Yabancılar

BİRİNCİ BÖLÜM
Türkiye’ye Giriş ve Vize

 Türkiye’ye giriş
 MADDE 5 – (1) Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya 
pasaport yerine geçen belgelerle yapılır. Bakanlık, bu genel düzenlemenin, kişilerin sınır kapılarında 
uluslararası koruma başvurusunda bulunmasını engelleyecek şekilde uygulanmaması için gerekli 
önlemleri alır.
 Ülkeye girişte kapsamlı kontrol işlemi
 MADDE 6 – (1) Yabancı hakkında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu-
na yönelik şüphe duyulması halinde, giriş işlemlerinden sorumlu kolluk birimi tarafından kapsamlı 
kontrol işlemi gerçekleştirilir.
 (2) Kapsamlı kontrol işlemi, idari gözetim işlemi olmayıp en fazla dört saat içinde tamam-
lanır. Bu süreye adli işlemlerde geçen süre dâhil değildir. Eğer dört saatlik süre aşılacaksa yabancının 
rızası aranır. Kapsamlı kontrol süresi içinde yabancı ülkesine dönebileceği gibi ülkeye kabulle ilgili 
işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.
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 (3) Kapsamlı kontrol işlemi, yabancının güvenliği ve kişisel mahremiyeti gözetilerek, pas-
aport kontrol noktasına yakın ve ayrı bir yerde gerçekleştirilir. Kontrol süresince yabancının temel 
ihtiyaçlarına erişimi sağlanır. Yabancı, kontrolün amacı ve usulü hakkında bilgilendirilir.
 (4) Kapsamlı kontrol işlemi genel olarak;
 a) Seyahat belgelerinin kontrolü ve incelenmesi,
 b) Ülkeye giriş kayıtlarıyla ilgili sınırlamaların gözden geçirilmesi,
 c) Adli ve idari makamlar tarafından işleme konu olup olmadığının belirlenmesi,
 ç) Uluslararası seviyede aranıp aranmadığının belirlenmesi,
 d) Ülkeye geliş amacının tespit edilmesi,
 e) Türkiye’de geçimini ne şekilde sağlayacağının açıklığa kavuşturulması,
 f) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar ile vize verilmeyecek yabancılardan 
olup olmadığının araştırılması,
 g) Kamu güvenliği açısından gerekli görülen diğer hususları,
 kapsar.
 (5) Kapsamlı kontrole ilişkin iş ve işlemler sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce 
sonuçlandırılır.
 Kabul edilemez yolcunun tespiti ve genel hükümler
 MADDE 7 – (1) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen ya-
bancılar ile yine aynı kapsamda olup da sınır kapılarında uluslararası koruma başvurusunda bulu-
nan ve haklarında verilen son kararla başvuruları reddedilenler, kabul edilemez yolcu olarak işlem 
görür ve bu yabancılar hakkında 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava 
Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kanunun 98 inci 
maddesi kapsamında çıkarılacak diğer yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılır.
 (2) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılardan kamu 
düzeni veya güvenliği açısından sakıncalı görülenler ile Türkiye’ye girişte kullanacağı belgeleri hile-
li yollarla edinenler veya bu belgelerin sahteciliğe konu olduğu tespit edilenler ivedilikle Genel 
Müdürlüğe bildirilir.
 (3) Kabul edilemez yolcunun ülkeden ayrılış işlemleri için taşıyıcıyla gerekli koordinasyon 
sağlanır.
 (4) Yabancı ve taşıyıcıya tebliğ edilen karar, yabancının haklarını ve itiraz usullerini de kapsar.
 Türkiye’ye giriş yasağı ve ön izin şartı
 MADDE 8 – (1) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’de 
bulunması sakıncalı görülen yabancılar hakkında Genel Müdürlük; Türkiye’ de iken hakkında sınır 
dışı etme kararı alınan yabancılara ilişkin ise Genel Müdürlük veya valilikler ülkeye giriş yasağı kararı 
alabilir.
 (2) Giriş yasağına ilişkin usuller şunlardır:
 a) Sınır dışı edilecek yabancılar için ülkeye giriş yasağının başlangıcı yabancının ülkeden çıkış 
tarihidir.
 b) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşan ve hak-
kında sınır dışı etme kararı alınmadan veya bu karar henüz ilgiliye tebliğ edilmeden önce, Türkiye 
dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı süresi, başka bir 
nedenle giriş yasağı kapsamına alınmasını gerektirir durumu saklı kalmak kaydıyla, vize, vize muafi-
yeti ya da ikamet izni ihlalinden kaynaklanan harç ve buna bağlı tahakkuk edecek cezaların ödenmiş 
olması koşuluyla bir yılı geçemez.
 c) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşan ve hakkın-
da sınır dışı etme kararı alınmadan çıkış yapmak üzere sınır kapısına kendiliğinden gelen yabancılar 
hakkında ise başka bir nedenle giriş yasağı alınmasını gerektirir durumu saklı kalmak kaydıyla 
vize, vize muafiyeti ya da ikamet izni ihlalinden kaynaklanan harç ve buna bağlı tahakkuk edecek 
cezalarını ödemiş olması koşuluyla vize veya ikamet ihlali gerekçesiyle giriş yasağı kararı alınmay-
abilir.
 ç) Seyahat giderlerinin bir kısmı veya tamamı Genel Müdürlük tarafından karşılanarak sınır 
dışı edilen yabancıların seyahat masraflarının sonradan tahsil edilmesinin takibi amacıyla gerekli 
veri girişi yapılır. Genel Müdürlük tarafından karşılanan seyahat masraflarını ödemeyen yabancının 
ülkeye girişine izin verilmeyebilir.
 d) Giriş yasağı en fazla beş yıl süreyle alınır. Beş yılın sonunda kamu düzeni veya kamu güven-
liği açısından ciddi tehdit söz konusu ise önceden alınmış beş yıl süreli giriş yasağı tek seferde veya 
ayrı ayrı olmak üzere on yıl daha uzatılabilir. Ancak, giriş yasağı süresi aynı gerekçeye dayalı olarak 
on beş yıldan fazla olamaz.
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 e) Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde sürenin dolmasını beklemeden giriş yasağını 
kaldırabilir veya giriş yasağını saklı tutarak yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin ver-
ebilir.
 (3) Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle, bazı yabancıların ülkeye kabulü ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının talebi ile veya doğrudan Genel Müdürlük tarafından ön izin şartına bağla-
nabilir. Sistemde ön izin şartına bağlı olduğu görülen yabancıların Genel Müdürlüğün olumlu görüşü 
alınmadan ülkeye girişlerine izin verilmez.
 Türkiye’ye giriş yasağının ve ön izin şartının tebliği
 MADDE 9 – (1) Giriş yasağına ve ön izin şartına ilişkin tebligat;
 a) Türkiye’ye giriş yasağı veya ön izin şartı kapsamında olan yabancılara vize, ikamet veya 
çalışma izni almak üzere konsolosluklara başvurmaları halinde konsolosluk görevlileri,
 b) Yabancı Türkiye’de ise valilik,
 c) Giriş yasağı kararı alınan yabancılara Türkiye’den çıkışlarda sınır kapılarında, giriş-çıkış 
işlemlerinden sorumlu kolluk birimi,
tarafından yapılır.
 Vize zorunluluğu ve esasları
 MADDE 10 – (1) Vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de doksan güne 
kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluk-
lardan amaçlarına uygun vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış 
süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
 (2) Aşağıdaki yabancılar bu uygulamanın kapsamı dışındadır:
a) Türkiye’de geçerli ikamet ya da çalışma izni bulunanlar.
 b) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamın-
da olanlar.
 c) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden 
muaf tutulanlar.
 ç) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bak-
makla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildir-
ilenler.
 d) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla 
belirlenmiş olanlar.
 e) Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen “vatansız kişi kimlik belge-
si” sahipleri.
 f) Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli “kayıt belgesi” veya “uluslararası ko-
ruma başvuru sahibi kimlik belgesi” ya da “uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” bulu-
nanlar.
 g) Kanunun 91 inci maddesi çerçevesinde geçici korunanlar.
 ğ) Ülkemize taşımacılık amaçlı çok girişli vizelerle gelen şoför ve yanındaki yardımcıları.
 h) İskân Kanunu kapsamında Türkiye’ye kabul edilen göçmenler.
 (3) Yabancının vize almış olması, ülkeye girişte Kanunun Türkiye’ye girişlerine izin verilmey-
ecek yabancılara ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Yabancının Türkiye’ye girişlerine 
izin verilmeyecek kişilerden olduğu tespit edildiğinde girişine izin verilmez.
 (4) Vizeler en fazla beş yıllık süre içinde kullanılmak üzere verilir. Veriliş tarihinden itibaren 
altı ay içinde kullanılmayan vizeler geçerliliğini yitirir.
 (5) İkamet izni bulunan yabancılar, vize alarak ülkeye giriş yaptıklarında vize süreleri ika-
met izni sürelerinden fazla ise, vizeyle elde ettikleri kalma sürelerini kullanabilirler. Vize muafiyeti 
anlaşması kapsamında gelenler de ikamet izni süreleri kısa ise, muafiyet sürelerinin sonuna kadar 
kalabilirler.
 (6) Hava şartları, kaza, taşıtlarda meydana gelebilecek teknik aksaklıklar, sağlık sorunları gibi 
mücbir nedenlerle planlanmayan bir sınır kapısından giriş yapmak zorunda kalındığında yabancının 
mevcut vizesiyle girişine izin verilebilir.
 (7) Bu hükümlerin uygulanmasında Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı anlaşma 
hükümleri ile karşılıklılık ilkesinin uygulanması hususları saklıdır.
 (8) Bakanlık ve Dışişleri Bakanlıkları, vize ve pasaport işlemlerini yürütürken, gerektiğinde 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini de alarak Bakanlar Kuruluna müştereken teklifte bu-
lunur.
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 Vize türleri ve vizenin amacı
 MADDE 11 – (1) Vize türleri şunlardır:
 a) Turizm vizesi: Türkiye’ye turistik veya resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, to-
plantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik gibi amaçlarla gelmek isteyen 
yabancılara verilir.
 b) Transit vize: Türkiye’ye herhangi bir sınır kapısından girerek belirlenen süre içinde Tür-
kiye’den geçiş yapmak isteyen yabancılara verilecek transit vize ile belirlenen geçiş süresi, vizenin 
geçerlilik süresi içinde sınır kapısından her girişte yeniden başlar.
 c) Havalimanı transit vizesi: Türkiye’ye giriş yapmaksızın sadece hava sınır kapısından geçiş 
yapmak isteyen yabancılara verilir.
 ç) Eğitim vizesi: Türkiye’ye eğitim, öğrenim, staj, kurs, öğrenci değişim programı, Türkçe dil 
kursuna katılma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilir.
 d) Çalışma vizesi: Türkiye’ye 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi 
kapsamındaki yabancılar ile bu kapsamda olmayan ve çalışma amacıyla gelmek isteyen yabancılara 
verilir.
 e) Resmi görev vizesi: Resmi göreve atanan veya diplomatik kurye olarak görevlendirilen 
yabancılara verilir.
 f) Diğer vizeler: Türkiye’ye (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde belirtilen amaçlar dışında 
kalan ve arkeolojik kazı, araştırma, film veya belgesel çekimi, tedavi, refakat, aile birleşimi, insani 
yardım, taşımacılık gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilir.
 (2) Vizelerde yabancının geliş amacı belirtilir.
 (3) 5543 sayılı İskân Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre verilecek serbest 
göçmen vizesiyle ilgili hususlar Bakanlık ve Dışişleri Bakanlıklarınca kendi özel şartları gözetilerek 
uygulanır.
 Vize başvurusu, sonuçlandırılması ve iptali
 MADDE 12 – (1) Vize başvuruları yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu 
ülkedeki konsolosluğa yapılır. Başvurular elektronik ortamda da alınabilir.
 (2) Vize Başvuru Formu her yabancı için ayrı ayrı doldurulur.
 (3) Yabancı, vize başvurusu sırasında vize türlerine göre istenebilecek bilgi ve belgeleri yet-
kili makama vermekle yükümlüdür. Tanınan sürede istenilen belgeleri tamamlayamayan yabancının 
başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Vize başvuruları ile ilgili iş ve işlemler hizmet satın alınması 
yoluyla yaptırılabilir.
 (4) Vize başvuruları en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre, yabancının istenilen 
belgeleri tamamlamasından itibaren başlar.
 (5) Konsolosluklar, vize başvurularını Genel Müdürlüğe iletir. Yabancı ülke diplomatlarına 
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerince ve istisnai olarak ülke menfaatleri gereği vize verilmesinde 
yarar görülen yabancılara Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince resen vize verilir. Bunlar dışında 
kalan ve resen vize verilebilecek yabancılar Bakanlık ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından müştereken 
belirlenir. Resen verilen vizeler Genel Müdürlüğe ve Dışişleri Bakanlığına bildirilir.  Genel Müdürlük 
başvuruları gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alarak sonuçlandırır ve konsolos-
luğa ya da büyükelçiliğe bildirir. Bildirimler elektronik olarak da yapılabilir.
 (6) Kanunda düzenlenen vizenin iptaline ilişkin hususların ortaya çıkması halinde vize, vizeyi 
veren makamlar veya valilikler tarafından iptal edilir, vize pasaportta ise gerekli kayıtlar düşülür.
 Vize yükümlülüğünden muaf yabancılar
 MADDE 13 – (1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize istenmez:
 a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden 
muaf tutulan ülke vatandaşları.
 b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet izni, çalışma izni veya Çalışma İzni 
Muafiyet Teyit Belgesi bulunanlar.
 c) Kanun kapsamında ikamet izninden muafiyet sağlayan belgeye sahip olanlar.
 ç) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine göre verilmiş ve 
geçerliliği bulunan Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport sahipleri.
 d) Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanlar.
 e) 5543 sayılı Kanun kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar.
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 İstisnai olarak vize yükümlülüğünden muaf yabancılar
 MADDE 14 – (1) Hava şartları, kaza, taşıtlarda meydana gelebilecek teknik aksaklıklar ile 
sağlık sorunları gibi mücbir sebeplerle Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıt-
lardaki yabancıların, Türkiye’ye girişte liman şehriyle sınırlı olmak üzere ve mücbir sebep süresince 
vize şartı aranmaksızın ülkeye girişlerine valiliklerce izin verilebilir. On beş güne kadar kalma hakkı 
sağlayan izin, mücbir sebebin ortadan kalkmasıyla sona erer.
 (2) Türk hava ve deniz limanlarını, yolcularının sağlık sorunu yaşaması nedeniyle kullan-
mak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan sadece hastalanan yabancı ve refakatçisi birinci 
fıkra kapsamında değerlendirilir. Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek yabancılar ise sağlık sorunu 
yaşamaları hali dışında birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.
 (3) Liman şehrini veya çevresindeki illeri turizm amaçlı gezmek üzere deniz taşıtlarıyla gelen 
yabancılara, yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla valiliklerce deniz sınır kapılarında vizesiz giriş izni 
verilebilir. Kamu düzeni veya kamu güvenliği yönünden gerekli tedbirlerin alınabilmesi için bu tür 
giriş işlemleri hakkında ilgili kolluk birimleri bilgilendirilir.
 (4) Üçüncü fıkra kapsamındaki vizesiz giriş iznine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Ülkeye girişlerinde yabancıların pasaportları alınmaz. Ancak, limandaki giriş ve çıkış kontrolünden 
sorumlu kolluk birimi tarafından düzensiz göçe konu olabileceği değerlendirilenlerin, çıkışlarında 
verilmek üzere pasaportları alınır, pasaportları alınan bu kişilere Liman Şehri İzin Belgesi düzenlenir.
 b) Çıkışlar aynı limandan yapılır. Giriş limanı dışında başka bir liman veya sınır kapısından 
çıkış yapmak isteyenler olduğunda transit vize harcı alınarak çıkışlarına izin verilir.
 c) Yetmiş iki saatlik süreyi aşan yabancılar hakkında Türkiye’de izinsiz kalma işlemi yapılır.
 ç) Düzensiz göçe konu olabileceği değerlendirilerek çıkışlarında verilmek üzere pasaportları 
alınan yabancılardan yetmiş iki saatlik sürenin sonunda pasaportlarını almak için gelmeyenlerin 
pasaportları il müdürlüklerine gönderilir.
 d) Ülkeye girişine izin verilen yabancıların süresinde ülkeden çıkışını acente veya taşıyıcı 
taahhüt eder.
 (5) Bu madde kapsamında ülkeye girişine izin verilen yabancıların kayıtlarının, hudut 
kapılarında kolluk birimlerince kullanılan sisteme uyumlu olacak şekilde tutulması sağlanır.
 Sınır kapılarında verilen vizeler
 MADDE 15 – (1) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar hariç, vize almadan sınır 
kapılarına gelen yabancılara, aşağıda sayılan durumlarını ve süresi içinde Türkiye’den ayrılacaklarını 
belgelemeleri durumunda aşağıda belirlenen istisnai haller çerçevesinde valiliklerce vize verilebilir:
 a) Yabancının yasal olarak bulunduğu ülkede konsolosluğun bulunmaması veya vize işlem-
lerinin konsolosluk üzerinden gerçekleştirilememesi.
 b) Yabancının veya Türkiye’deki eşi ve yakın akrabalarının hastalığı, ölümü veya kaza gibi 
mücbir sebeplerinin bulunması.
 c) Yabancının geri gönderilmesinde sağlık durumu yönünden risk görüldüğünün ilgili birim-
lerce bildirilmesi.
 ç) Yabancının ulusal ve uluslararası bilimsel, ekonomik, kültürel ve ticari etkinliklere katıl-
mak amacıyla gelmesi.
 d) Deniz limanlarına gelen ticari gemi mürettebatının ülkesine veya başka bir ülkeye devam 
etme veya aynı limanda başka bir gemiye katılma zorunluluğunun ortaya çıkması.
 e) Yabancıya sınır kapısında vize verilmesine ihtiyaç duyulduğunun kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından bildirilmesi.
 (2) Sınır kapılarında vize verilmesinde, mücbir sebeplere bağlı olarak sağlık sigortası şartı 
aranmayabilir.
 (3) Bakanlar Kurulunca farklı bir süre belirlenmediği sürece, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve 
(e) bentlerinde belirtilen durumlarda en fazla on beş güne, (d) bendinde belirtilen durumlarda ise 
en fazla yetmiş iki saate kadar kalış hakkı sağlayan vize verilir.
 (4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında olan yabancılara sınır vizesi verilmesinde yabancının 
yeterli miktarda para ve dönüş bileti bulundurması ve ülkeden süresinde çıkışının gemi acenteleri 
tarafından taahhüt edilmesi şartları aranır.
 Havalimanı transit vizeleri
 MADDE 16 – (1) Konsolosluklar, havalimanı transit vizesi başvurularını doğrudan 
sonuçlandırır.
 (2) Havalimanı transit vizelerinin kullanım süresi, vizenin veriliş tarihinden itibaren en fazla 
altı aydır.
 (3) Uçuşlarda meydana gelebilecek gecikmeler hariç, Türkiye’ye varış ile Türkiye’den ayrılış 
saatleri arasındaki planlanan süre yirmi dört saati geçemez.



139

 (4) Bu vize, ülkeye giriş hakkı vermez. Ancak acil ve olağanüstü hallerde yabancının ülkeye 
kabulünde, Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde sınır kapılarında verilecek vizelerle ilgili hüküm 
uygulanır.
 (5) Havalimanı transit vizesinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
 a) Geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olmak.
 b) Türkiye’ye gelişi ve Türkiye’den geçişi sağlayacak uçuşlar için rezervasyona veya bilete 
sahip olmak.
 c) Gideceği ülkede vizeye tabi ise o ülkenin vizesine ya da vizesiz girişine imkân sağlayan 
belgeye sahip olmak.
 (6) Havalimanı transit vizesi, olağan durumlarda sadece geçiş hakkı verilen havalimanı için 
geçerlidir.
 (7) Türkiye üzerinden sınır dışı edilecek üçüncü ülke vatandaşları ve refakatçileri için bu 
madde hükümlerine göre vize düzenlenir.
 (8) Havalimanı transit vize uygulamasıyla ilgili esaslar ve hangi ülke vatandaşlarından havali-
manı transit vizesi isteneceği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.
 Vize verilmeyecek yabancılar
 MADDE 17 – (1) Kanunun vize verilmeyecek yabancılara ilişkin 15 inci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yabancılara vize ver-
ilmez.
 (2) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıkların belirlenmesinde, hastalığın 
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen hastalıklardan olup ol-
madığının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Tüzüğünde tanımlanan salgın potansiyeli olan 
hastalıklar ile bulaşıcı veya bulaşıcı parazit hastalıklardan olup olmadığı göz önünde bulundurulur.
 (3) Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde değerlendirme 
yapılırken destekleyicinin katkısı, banka hesap dökümü, nakit para, seyahat çeki ve maaş bordrosu 
gibi hususlar dikkate alınabilir.
 Vize işlemlerinin tebliği
 MADDE 18 – (1) Vize talebinin reddi ve iptali kararları yabancıya tebliğ edilir

İKİNCİ BÖLÜM
İkamet İzni

 İkamet izni
 MADDE 19 – (1) İkamet izninden muaf olanlar dışında, Türkiye’de vizenin veya vize muafiye-
tinin kendisine sağladığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alma-
ları zorunludur.
 (2) Birinci fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa kalacak yabancılar da ikamet izni baş-
vurusunda bulunabilir.
 (3) Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları valiliklere, diğer hallerde yabancının 
vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.
 (4) İkamet izni başvuruları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da 
alınabilir.
 (5) Yurt dışından alınan ikamet izinleri, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerlil-
iğini kaybeder.
 İkamet izninden muaf olan yabancılar
 MADDE 20 – (1) Aşağıdaki yabancılar ikamet izni alma yükümlülüğünden muaftır:
 a) Vize veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar.
 b) Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanlar.
 c) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar.
 ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
 d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile bunların ailelerinden Dışişleri 
Bakanlığınca bildirilenler.
 e) Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda geçici bir süreyle görevlendirilip pasaportuna, 
Dışişleri Bakanlığı tarafından en fazla altı ay süreli ikamet izninden muafiyet sağlayan geçici görev 
şerhi tatbik edilenler.
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 f) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla 
belirlenmiş olanlar.
 g) Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli Kayıt Belgesi veya Uluslararası Koruma 
Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ya da Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi bulunanlar.
 ğ) Çalışma iznine veya Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesine sahip olanlar.
 h) İskân Kanunu kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar.
 ı) Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olanlar.
 (2) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılar, görevleri süresince geçerli 
olan, şekil ve içeriği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte belirlenen belgeyle Türkiye’de kalırlar.
 (3) Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılardan, ikamet izninden 
muafiyetlerini sağlayan durumları veya Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kal-
maya devam edecekler, Kanunda düzenlenen ikamet izinlerinden birini almak üzere, en geç on gün 
içinde ikamet edeceği yerdeki valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.
 (4) Vatansızlar ve uluslararası koruma statüsü sahipleri dışında, birinci fıkrada belirtilen 
yabancıların Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge ve izinlerle ikamet izninden muaf olarak 
geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilmez.
 İkamet izni başvurusuna ilişkin esaslar
 MADDE 21 – (1) İkamet izni başvurusu yapan yabancılar, istenen bilgi ve belgeleri yurt içi 
başvurularında valiliğe, yurt dışı başvurularında süresi içinde konsolosluğa verirler. Başvuru için is-
tenecek belgeler Genel Müdürlükçe belirlenerek kurumsal internet sitesinde yayınlanır.
 (2) Türkiye içinden valiliklere yapılabilecek ikamet izni başvuruları başvuru için gerekli olan 
yasal süre bitmeden yapılır. İkamet izni süresini, vize süresini veya vize muafiyetini on güne kadar 
aşmış olanların başvuruları da alınır. Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönün-
den gerekli olduğunda on günlük süre koşuluna bağlı kalınmaz. Bununla ilgili usul ve esaslar Genel 
Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.
 (3) Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olması ned-
eniyle on günlük süre koşuluna bağlı kalınmaksızın başvurusu alınarak olumlu sonuçlandırılanların 
yeni ikamet izni süresi başvuru tarihinden itibaren başlatılır. Bu yabancıların başvuru tarihine kadar 
geçirdikleri süreler için tahakkuk eden harç 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre 
hesaplanır.
 (4) İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular, ya-
bancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir.
 (5) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve 
her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır.
 (6) Çalışma izni iptal edilen ya da sona erenlerin on gün içinde yapacakları ikamet izni baş-
vuruları, Kanunun 22 nci maddesi kapsamında sonuçlandırılır.
 (7) Çalışma izni uzatma başvurusu olumsuz sonuçlananların ikamet izni başvuruları için zo-
runlu on günlük süre, çalışma izni uzatma başvurusuna ilişkin olumsuz kararın tebliğ edildiği tariht-
en itibaren başlar.
 (8) Kanunun Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurularına ilişkin veya ikamet izin-
lerinin uzatılmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde ikamet izni başvurusunu tamamlayanlara ika-
met izni müracaat belgesi verilir.
 (9) İkamet izni müracaat belgesinin düzenlenmesine ilişkin esaslar ve belgenin yabancıya 
sağladığı haklar şunlardır:
 a) Belgenin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 b) Belgede ikamet izni harcından muaf yabancıların durumu belirtilir.
 c) Belge tek başına hiçbir harç, resim ve sair ücrete tabi değildir.
 ç) Başvuru sonuçlanıncaya kadar, bu belge Türkiye’de kalma hakkı sağlar.
 d) Yabancılar, harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç, ikamet izni başvurusunun so-
nucunu beklemeksizin ikamet harçlarını ödediklerini kanıtlamak ve talep ettikleri ikamet izni süresi-
nin içinde olmak kaydıyla başvuru belgeleriyle birlikte sınır kapılarından birden fazla çıkış yapabilirl-
er ve her defasında on beş gün içinde döndükleri takdirde ülkeye girişlerinde vize koşulundan muaf 
tutulurlar. On beş günü aşmaları halinde vize genel hükümlerine göre işlem yapılır. 10 uncu madde 
gereğince yüz seksen günde doksan gün kalma hükmü saklıdır.
 (10) İkamet izni başvurusu reddedilenler ile ikamet izni iptal edilenler, altı ay içinde yeniden 
ikamet izni başvurusu yaptıklarında yeni bir ikamet izni talep gerekçesi sunmaları istenir.
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 (11) Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalmaları ned-
eniyle kısa dönem ikamet izinleri; son bir yılda yüz seksen günden fazla yurt dışında kalmaları ned-
eniyle aile ikamet izinleri; kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları nedeniyle uzun dönem 
ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan bu izinlerini tekrar almak üzere yapacakları başvuruda 
yeni bir gerekçe sunmaları istenmez.
 (12) On birinci fıkra kapsamındaki yabancılardan Türkiye’de bulunanlar iptal kararının te-
bliğinden itibaren on gün içinde ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda tek giriş vize 
harcı ve ikamet izninin iptal edildiği tarihten müracaat tarihine kadar geçirilen sürenin ikamet izni 
harcı, bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu sürenin hesaplanmasında yurt dışında geçirilen süreler dik-
kate alınmaz.
 (13) Türkiye’de doğan yabancı çocuklar, seyahat belgesi düzenlenip ikamet izni başvuru-
su yapılana kadar doğum belgeleriyle anne veya babanın geçerli ikamet izni süresine bağlı olarak 
Türkiye’de kalabilirler. Doğum belgesi tek başına Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış hakkı vermez. 
Bu çocuklar için yüz seksen gün içinde durumlarına uygun ikamet izni alınması zorunludur. İkamet 
izni, çocuğun doğum tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenir. Doğum belgesi ile ikamet 
ettikleri halde yüz seksen gün içerisinde ikamet izni almak üzere müracaat etmeyenlerden ülkeden 
çıkışta Harçlar Kanunu uyarınca ikamet izninin alınmaması nedeniyle aşılan sürenin kapsadığı tarife 
itibariyle hesaplanan harç bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu harcın ödenmesi halinde süreli giriş yasa-
ğı uygulanmaz.
 (14) İkamet izni başvurularında engelli ve hastaların durumları gözetilerek Valiliklerce gerek-
li düzenlemeler yapılır.
 (15) Genel Müdürlük, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle ikamet izni verilebilecek 
illerle ilgili düzenleme yapabilir.
 (16) İkili veya çok taraflı anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklıdır.
 İkamet izni başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması
 MADDE 22 – (1) Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgel-
er yabancıya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bilgi ve belgelerin tamamlan-
maması halinde başvuru işlemden kaldırılır.
 (2) İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün 
içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim 
edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.
 (3) İkamet izni başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde yabancıyla görüşme yapılabilir.
 (4) Gerekli görülmesi halinde kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı bir duru-
mun olup olmadığı araştırılır.
 (5) Kamu sağlığını tehdit eden hastalığı nedeniyle hakkında daha önce işlem yapıldığı an-
laşılanlardan sağlık raporu istenir.
 (6) Aile ve uzun dönem ikamet izni dışındaki ikamet izni başvurularında ülkede kalınacak 
süre içerisinde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olup olmadığının tespitinde yabancının beyanı 
esas alınır. Beyanın ikna edici bulunmadığı durumlarda yabancıdan maddi imkânın somut tespitini 
sağlayacak bilgi ve belge talep edilir ve maddi imkânın yeterliliğinin tespitinde aşağıdaki hususlar 
aranır:
 a) Başvuru yaptığı yıl itibarıyla geçerli olan net asgari ücret kadar aylık gideri karşılayabilecek 
maddi güce sahip olması.
 b) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere kendisi dâhil her bir aile üyesi için asgari 
ücretin üçte biri kadar maddi güce sahip olması.
 c) Maddi imkânını sadece üçüncü kişilerin taahhütlerine dayandırmaması.
 (7) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarının tespitinde yabancının 
beyanı esastır. Gerektiğinde adres kayıt sisteminden veya yerinden araştırma yapılır.
 (8) Yabancının Türkiye’de kalacağı adresi, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait adresle-
rden biri olabilir. Yabancı, her hâlükârda adres bilgilerini eksiksiz olarak beyan eder. Gerektiğinde 
adres bilgilerinin eksiksiz tespiti için yabancıdan ek bilgi veya belge istenir.
 (9) Yat turizmi kapsamında gelen yabancılar, Türkiye’de yatlarının bağlı bulunduğu yat li-
manlarını, ikamet adresi olarak gösterebilir.
 (10) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları, 
taraf oldukları yargılama sonucunda ödemelerine hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretini 
veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını öde-
meyenlerin ikamet izni başvuruları reddedilir.
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 (11) Süresi biten ikamet izninin uzatılmaması ya da ikamet izni talebinin reddi halinde ya-
bancıya harca tabi olmayan, şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenen, Türkiye’de sa-
dece on güne kadar kalma imkânı tanıyan belge verilir.
 (12) İkamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyet teyit belgesini konsolosluklardan alan 
yabancılar ülkeye giriş yaptıkları tarihten, bu izinlerini ülke içinden alan yabancılar ise izin belgel-
erinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine 
kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler.
 (13) Yabancılardan, talep ettikleri ikamet izni süresini kapsayan geçerli sağlık sigortasına 
sahip olmaları şartı aranır. Türkiye’de genel sağlık sigortası kapsamında olanların geçerli sağlık sig-
ortası olduğu kabul edilir. Geçerli sağlık sigortası için sunulan poliçelerde ilgili kurumların düzenle-
melerinde yer alan hususlar ve ibareler aranır. Yurt içinden yapılan başvurularda, yabancı şirketler 
tarafından yapılan özel sağlık sigortaları, Türkiye’de akdettirilmeleri kaydıyla kabul edilir. İkili sosyal 
güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilen kişilerde, bu du-
rumu belgelemeleri halinde özel ya da kamu sağlık sigortası şartı aranmaz.
 (14) Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan veya Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda 
bulunmayanlardan, bir yıl ve üzeri ikamet izni taleplerinde, yılsonunda yenilenmek kaydıyla bir yıl 
süreli özel sağlık sigortası aranır.
 (15) Hazine Müsteşarlığınca, özel sağlık sigortasının yapılmasının mümkün olmadığının 
bildirildiği durumlarda sağlık sigortası koşulu aranmaksızın ikamet izni başvuruları kabul edilir.
 (16) Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan anlaşma, protokol ve ilgili 
mevzuat kapsamında ülkemizde ücretsiz olarak tedavileri yapılmakta olan veya yapılmak üzere ülke-
mize getirilen yabancılardan, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, sağlık sigortası şartı aranmaz.
 (17) Yabancı devletlerin bizzat ya da temsilcilikleri aracılığıyla sağlık giderlerinin karşıla-
nacağını bildirdikleri vatandaşları için sağlık sigortası şartı aranmayabilir.
 (18) Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya 
iptali ile ilgili işlemler sırasında yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki 
durumu ve çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurulur ve kararın icrası ertelenebilir. Bu du-
rumdaki yabancıya harca tabi olmayan ve Türkiye’ de bir ay süresince kalma hakkı sağlayan belge 
verilir. Bir aylık süre sonunda Valilikçe tekrar değerlendirme yapılır ve yabancının ülkemizde kal-
masını gerektiren durumun devam ettiğinin anlaşılması halinde söz konusu belgenin süresi birer 
aylık sürelerle uzatılabilir. Bu durumda, yabancıdan Harçlar Kanununda belirtilen hükümler doğrul-
tusunda kalacağı sürenin harcı tahsil edilir.
 İkamet izninin düzenlenmesi ve süresinin uzatılması
 MADDE 23 – (1) İkamet izninin düzenlenmesi ve süresinin uzatılması aşağıdaki şekilde yer-
ine getirilir:
 a) İkamet izni, pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerlilik süresinden altmış 
gün daha kısa süreli olarak verilir.
 b) İkamet izni belgesinde, iznin türü belirtilir.
 c) Her yabancı için ayrı ikamet izni belgesi düzenlenir. Bu belge için 21/2/1963 tarihli ve 210 
sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca miktarı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen değerli kâğıt 
bedeli alınır.
 ç) İkamet izni, vize ya da vize muafiyeti süresinin sona erdiği tarihten, talep halinde müra-
caat tarihinden itibaren başlatılır.
 d) Süresi uzatılan ikamet izni, önceki izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
 e) Uzun dönem ikamet izinleri hariç, diğer ikamet izinleri, süreli olarak verilir ve Kanunun 24 
üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde uzatılır.
 f) İkamet izin süresinin uzatılmasında, her seferinde yeni ikamet izin belgesi düzenlenir.
 g) İkamet izni uzatma başvuruları, elektronik ortamda da alınabilir. Başvuruların alınmasına 
ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 (2) İkamet adresi, medeni hal, pasaportta isim veya soy isim değişikliği gibi durumlarda, 
valiliğe yirmi iş günü içinde bildirimde bulunulur.
 (3) İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancılar, 
taşındıkları ilde ikamet etmek üzere yeni bir ikamet izni almak amacıyla en geç yirmi iş günü içinde 
başvuruda bulunurlar. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izin belgesi düzen-
lenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.
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 (4) Kaybolması, çalınması, hatalı olması veya yıpranması hallerinde ikamet izni belgesi 
yeniden düzenlenir. İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hâllerinde ikamet 
izin belgesinin ücreti tam; bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır. Hatalı olan ikamet izin belgesi 
yabancıdan geri alınarak Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, Genel Müdürlüğe 
gönderilir.
 (5) İkamet izni süresi, yabancının talebi halinde kısaltılabilir.
 (6) İkamet izni belgesinin şekli ve diğer düzenlenme esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.
 Gözaltında ve cezaevinde tutulanlar ile hakkında idari gözetim kararı bulunan yabancıların  
durumu
 MADDE 24 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar, haklarında işlem tesis edildikten sonra vize ya-
hut ikamet izni ihlali yapmış sayılmazlar:
 a) Gözaltında bulunanlar.
 b) Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalanlar.
 c) Hakkında idari gözetim kararı alınanlar.
 ç) Geri gönderme merkezlerinde bekletilenler.
 (2) Birinci fıkra kapsamına girmeden önce vize veya ikamet izni ihlali varsa, ihlalde bulunulan 
süreler için genel hükümlere göre işlem yapılır varsa ikamet izinleri iptal edilir.
 (3) Bu maddede sayılan yabancıların ikamet izin talepleri değerlendirmeye alınmaz, yabancı 
kimlik numarası verilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
 Çalışma izninin ikamet izni sayılması
 MADDE 25 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından veya kendi mevzuatında 
çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen çalışma izinleri, geçerli 
olduğu sürece ikamet izni olarak kabul edilir. Bu yabancılar ile Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesine 
sahip yabancılar ikamet izni harcını ödemeleri kaydıyla ayrıca ikamet izni belgesi almazlar. Uluslar-
arası koruma başvuru sahipleri bu harçtan muaftır.
 (2) Çalışma izni verilmesi ya da çalışma izninin süresinin uzatılması talebinde bulunan ya-
bancıların, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılardan olmamaları şartı aranır. Çalışma 
izni vermeye yetkili kurumlar, Genel Müdürlüğün bu konudaki olumlu görüşünü almak kaydıyla 
çalışma izni verebilir.
 (3) Çalışma izninin sona erdiği tarih, aynı zamanda ikamet izninin de bitiş tarihidir. Çalışma 
izni süresi sona erdiği halde süresini uzatmayan ya da yeni durumuna uygun ikamet izni almayan 
yabancılar, ikamet izni ihlali yapmış sayılırlar.
 (4) Çalışma izni ve Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi süreleri, ikamet izni sürelerinin hesap-
lanmasında toplam süreye dâhil edilir.
 (5) Çalışma izni veren kamu kurum ve kuruluşları, çalışma izinlerine ilişkin güncel bilgileri 
Genel Müdürlükle paylaşır.
 İkamet izinleri arasında geçişler
 MADDE 26 – (1) İkamet izinlerinden birine sahip olup; ikamet izninin verilmesine esas olan 
gerekçenin sona ermesinden sonra Türkiye’de kalmaya devam edecek yabancılar, gerekçenin sona 
erdiği tarihten itibaren on gün içinde yeni kalış amacına uygun ikamet izni için ilgili valiliğe başvurur. 
Bu yabancılara, ikamet izni müracaat belgesi verilir.
 (2) Birinci fıkra kapsamında geçiş başvurusunda bulunan yabancının mevcut ikamet izni, 
iznin verilmesine esas olan gerekçenin ortadan kalktığı tarih itibarıyla sona erdirilir.
 (3) İkamet izinlerinden birine sahip olan yabancı mevcut gerekçesine ek olarak yeni bir 
gerekçeye sahip olması hâlinde, mevcut ikamet izniyle kalmaya devam edebileceği gibi 21 inci 
maddenin beşinci fıkrasında belirtilen altmış günlük süreyi beklemeden valilikten yeni ikamet izni 
talebinde bulunabilir.
 (4) Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancının aile ikamet izni alma koşullarının ortaya çık-
ması halinde, bu kişiye aile ikamet izni düzenlenir ve öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya devam 
ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlanır.
 (5) Aile ikamet iznine sahip olan yabancının öğrenci ikamet izni alma koşullarının ortaya çık-
ması halinde, aile ikamet izni devam ettirilir ve yabancı, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan 
da aynen yararlandırılır.
 (6) Çalışma iznine sahip olan yabancının öğrenci ikamet izni alabilme koşullarının ortaya çık-
ması halinde, çalışma izni devam eder ve yabancı öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen 
yararlandırılır.
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 (7) İnsani ikamet izni veya insan ticareti mağduru ikamet iznine sahip olan yabancılar, öğren-
ci ikamet izni alabilme koşullarının ortaya çıkması halinde, öğrenci ikamet iznine geçmeden de bu 
iznin sağladığı haklardan yararlanabilirler.
 (8) Mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma statü sahiplerine, insani ikamet izni bulu-
nanlara ve geçici korunanlara uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.
 (9) İkamet izni değişiklikleriyle ilgili etkin denetimi sağlayabilmek amacıyla ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yapılır.
 İkamet izni çeşitleri
 MADDE 27 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:
 a) Her defasında en fazla bir yıllık süreyle verilen Kısa Dönem İkamet İzni.
 b) Her defasında en fazla iki yıllık süreyle verilen Aile İkamet İzni.
 c) Öğrenim sürelerine göre verilen Öğrenci İkamet İzni.
 ç) Süre sınırı olmaksızın verilen Uzun Dönem İkamet İzni.
 d) Her defasında en fazla bir yıllık süreyle verilen İnsani İkamet İzni.
 e) Başlangıçta otuz gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her 
defasında en fazla altı aylık süreyle verilen İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni.
 Kısa dönem ikamet izni
 MADDE 28 – (1) Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir. 
İkamet izni süresinin belirlenmesinde, yabancının talebi, gerekçesi ve ikamet izniyle ilgili diğer hu-
suslar göz önünde bulundurulur.
 (2) Bilimsel araştırma amacıyla kısa dönem ikamet iznine ilişkin başvurularda;
 a) Bilimsel araştırma izne tabi ise ilgili kurum veya kuruluştan alınmış izin, izne tabi değilse 
araştırma konusuna ilişkin beyan istenir.
 b) Arkeolojik ve yüzey araştırmaları dışında kalan araştırmalar için kurum veya kuruluşlar 
tarafından yabancının talebi, uygun görülen süre ve verilen izin yabancının bilgileri ile birlikte il 
müdürlüğüne gönderilir. Araştırma sonucunda hazırlanan raporlar yabancılar tarafından ilgili ku-
rum ve kuruluşa bildirilir.
 c) Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları amacıyla gelecek yabancılardan amacına uygun 
vize şartı aranır.
 ç) Gerektiğinde araştırma konusu ve planına ilişkin bilgi ve belge sunulması istenir.
 d) Başka bir ikamet iznine sahip iken arkeolojik ve yüzey araştırmasına katılacak yabancıların 
talepleri ilgili kurumlar tarafından görüşleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir.
 (3) Taşınmazı bulunan yabancı tarafından yapılan ikamet izni başvurularında; taşınmazın 
konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya 
elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmaları durumlarında, aile üyeleri de bu bent kapsamında ika-
met iznine başvurabilir. Konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmayan aile 
üyeleri için taşınmaz sadece maddi imkânın tespitine dayanak oluşturabilir.
 (4) Ticari bağlantı veya iş kurma nedeniyle yapılan ikamet izni talebi üç ayın üzerinde ise 
yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.
 (5) Hizmet içi eğitim programlarına katılma amacıyla verilen ikamet izinleri, hizmet içi eğitim 
verecek kurum veya kuruluş tarafından sunulan eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve 
belgelere dayanarak program süresince düzenlenir.
 (6) İki veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde 
eğitim veya benzeri amaçlarla ikamet izni verilecekler için ilgili kurumdan alınacak bilgi veya bel-
gelerin sunulması istenir. İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez. Öğrenci 
değişim programları kapsamında gelen öğrencilerden aranacak sağlık sigortası koşulu ile ilgili olarak 
35 inci maddenin sekizinci fıkrası hükümleri uygulanır.
 (7) Turizm amaçlı ikamet izni başvurularında; yabancının ülkede nerede, ne zaman ve ne 
süreyle kalacağı gibi seyahat planına ilişkin hususlardaki beyanı değerlendirilir. Yabancıdan seyahat 
planına ilişkin ya da kalış amacını ortaya koyan bilgi veya belge sunması istenebilir.
 (8) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü mad-
desine göre Türkiye’de bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okul-
lardaki yabancı öğretmenlere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, 
din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine çalışmak üzere verilecek ikamet izni Kanunun 
31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında çalışma ve ikamet izni harçları ayrı ayrı 
alınarak verilir.
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 (9) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun kapsamı dışında tutulan Tür-
kiye’de görevli yabancı basın mensuplarına Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafın-
dan verilen basın kartını ibraz etmeleri halinde ikamet izni, süresi basın kartında belirtilen süreyi 
geçmeyecek şekilde, Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında verilir.
 (10) Yukarıda sayılan kısa dönem ikamet izni başvuruları dışındaki ikamet izni talepleri tur-
izm amaçlı talepler olarak değerlendirilir.
 (11) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımayan ve sırf tedavi 
amacıyla Türkiye’ye gelmiş olan yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan 
tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz. İkamet izinleri 
tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir. Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa il-
işkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti 
ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuru-
luşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.
 (12) Adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine düzenlenecek ikamet izinleri-
nin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir ve geçerli sağlık 
sigortası ile yeterli maddi imkâna sahip olma şartları aranmayabilir.
 (13) Türkçe öğrenme amacıyla verilen ikamet izni, Türkçe öğrenme kursu vermeye yetkili 
kuruma kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir. Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni 
süresi kurs süresini geçemez. Türkçe kursu veren kurumun Milli Eğitim Bakanlığından izinli olması 
şartı aranır. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama 
ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
 (14) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj veya kurslara katılacaklara 
düzenlenecek ikamet izninin süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili 
kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı 
aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.
 (15) İkili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde eğitim amacıyla bulunan ask-
eri personel hakkında anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla gerekli işlemler 
yürütülür. Bakmakla yükümlü olduğu yakınları hakkında aile ikamet izninin verilememesi durumun-
da kısa dönem ikamet izni verilebilir.
 (16) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlar mezun oldukları tarihten itibaren altı ay 
içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni 
verilebilir. Bu iznin verilmesinde kişinin talebine esas oluşturacak gerekçelerin göz önünde bulun-
durulmasının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlardan alınabilecek görüşler de değerlendirilebilir.
 Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması
 MADDE 29 – (1) Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, 
süresi bitenler uzatılmaz:
 a) Kanunun 32 nci maddesinde aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilme-
mesi veya ortadan kalkması.
 b) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi.
 c) Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri haricinde son bir yıl içinde to-
plamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalınması.
 ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması.
 (2) İkamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da yasal 
temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.
 Aile ikamet izni
 MADDE 30 – (1) Aile ikamet izni, aşağıda sayılan destekleyicilere bağlı olarak verilebilir:
 a) Türk vatandaşları.
 b) Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca çıkma izni almak suretiyle Türk 
vatandaşlığını kaybeden kişiler.
 c) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak şartıyla Kanunda düzenlenen ika-
met izinlerinden birine sahip olanlar.
 ç) Uluslararası koruma başvuru sahipleri ile şartlı mülteciler ve geçici korunanlar hariç, Ka-
nunda ikamet izni yerine geçtiği kabul edilen kimlik belgesi olanlar.
 d) Mülteciler ve ikincil koruma statü sahipleri.
 (2) Aile ikamet izni alabilecek yabancılar şunlardır:
 a) Destekleyicinin yabancı eşi.
 b) Destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile evlatlığı.
 c) Destekleyicinin veya eşinin bağımlı ergin çocuğu.
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 (3) Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre destekleyicinin birden fazla eşle evli olması 
hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, destekleyicinin diğer eşlerinden olan 
ve on sekiz yaşını doldurmamış çocukları ile on sekiz yaşını doldurduğu halde bakmakla yükümlü 
olduğu çocuklarına da aile ikamet izni verilebilir.
 (4) Çocukların aile ikamet izni taleplerinde, Türkiye dışında olup ortak velayeti bulunan anne 
veya babanın muvafakati aranır.
 (5) Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında eğitim hakkı sağlar. On sekiz yaşını doldurduğu halde yasal temsilcisinin bakmakla 
yükümlü olmadığı yabancılar, öğrenimlerine devam edeceklerse öğrenci ikamet izni almakla yüküm-
lüdürler. Ancak yasal temsilcisinin bakmakla yükümlü olduğu yabancıların aile ikamet izni devam 
eder ve öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar. On sekiz yaşını doldurduğu halde 
destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancının belirlenmesinde, 31/5/2006 tari-
hli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.
 (6) En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayan-
lar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir veya şartlarını 
sağladıkları başka bir ikamet izni çeşidine başvurabilirler.
 (7) Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış 
olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Söz konusu yabancının, şartlarını sağladığı başka 
bir ikamet izni çeşidine başvurma hakkı saklıdır.
 (8) Yabancı eşe, aile içi şiddet gördüğü gerekçesiyle, bu fiilin mağduru olduğuna ilişkin mah-
keme kararını ibraz etmesi şartıyla üç yıllık süre şartı aranmaksızın kısa dönem ikamet izni verilebilir.
 (9) Destekleyicinin ölümü halinde, destekleyiciye bağlı olarak alınmış olan aile ikamet izni 
süresi sonuna kadar kullandırılır. Süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir. Bu sürenin 
sonunda yabancının ikamet izni talebi genel hükümlere göre değerlendirilir.
 Aile ikamet izninin verilmesinde destekleyicinin gelir standardı
 MADDE 31 – (1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicinin aylık toplam gelirinin hesap-
lanmasında 40 ıncı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi uygulanır.
 Destekleyicinin bilgi ve belgelerini ibraz etmesi
 MADDE 32 – (1) Konsolosluğa aile ikamet izni başvurusu yapılmasından itibaren, Kanunun 
35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğunu ortaya koyan bilgi ve belgeler, destekleyici 
tarafından ikamet ettiği yerdeki valiliğe teslim edilir. Aile ikamet izni başvurusu, bilgi ve belgelerin 
teslim edilmesiyle birlikte işleme konur.
 Aile ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
 MADDE 33 – (1) Aşağıdaki hâllerde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi 
bitenler uzatılmaz:
 a) Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşılanma-
ması veya ortadan kalkması.
 b) Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi.
 c) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması.
 ç) Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi.
 d) Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri haricinde son bir yıl içinde to-
plamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması.
 e) Evliliğin, ikamet izni almak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi.
 (2) İkamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da yasal 
temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.
 Anlaşmalı evlilik yoluyla talep edilen aile ikamet izni
 MADDE 34 – (1) Aşağıdaki durumların bir veya bir kaçının varlığı halinde evliliğin sırf ikamet 
izni alabilmek amacıyla yapıldığı yönünde makul şüphe olduğu kabul edilir ve araştırma yapılır:
 a) Eşlerin aynı konutta yaşamaması veya evliliğin aile birliği içinde devam etmediği yönünde 
ihbar ya da şikâyetin bulunması.
 b) Eşlerin konuştuğu ortak bir dilin olmaması.
 c) Eşler arasında makul olmayan yaş farkının olması.
 ç) Yabancının vize veya ikamet izni ihlallerinde bulunması.
 d) Eşlerin evliliğin anlaşmalı olduğunu beyan etmesi.
 e) Eşlerden biri hakkında geçimini meşru olmayan yollardan sağlamaktan veya izinsiz çalış-
maktan işlem yapılmış olması.
 f) Ailenin geliri ile yaşam standardının uygun olmaması.
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 (2) Araştırma aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir:
 a) Araştırmada insanları rahatsız edici ve onur kırıcı davranışlardan kaçınılır.
 b) Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının ihlal edilmemesi için gerekli tedbirler 
alınır.
 c) Eşlerle ayrı ayrı ve birlikte görüşülür. Eşler görüşme davetine uymakla yükümlüdür.
 ç) Paylaşılmış sorumlulukların olup olmadığı tespit edilir.
 d) Yakın komşu, adres çevresi veya aile üyelerinden bilgi alınır.
 e) Mahalli birimlerden bilgi alınır. Bu birimler, bilgi ve belge taleplerini derhal yerine getirir.
 f) Araştırma sırasında sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog veya diğer meslek mensupların-
dan faydalanılabilir.
 g) Araştırmaya kolluk personelinin refakat etmesi istenebilir.
 ğ) Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlara dikkat edilir.
 (3) Birinci fıkrada belirtilen araştırma sonucunda, evliliğin sırf ikamet izni almak amacıyla 
yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi ve tespiti için il müdürlüğü temsilcisi başkanlığında aile 
ve sosyal politikalar il müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ve il emniyet müdürlüğünden 
birer temsilcinin katılımıyla en az bir kadın üyenin de bulunduğu komisyon oluşturulur. Komisyon, 
kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde 
çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyona diğer kurumlardan temsilciler de davet edilebilir.
 (4) Aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda valil-
iklerce denetim yapılabilir.
 (5) Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, Kanunda 
öngörülen ikamet izni sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.
 (6) Anlaşmalı evliliğin tespit edilmesi halinde ilgili emniyet birimleri bilgilendirilir.
 Öğrenci ikamet iznine ilişkin esaslar
 MADDE 35 – (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya 
da doktora öğrenimi görecekler ile aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim göre-
cek yabancılar öğrenci ikamet izni almakla yükümlüdür. Uluslararası koruma başvuru sahibi veya 
uluslararası koruma statüsü sahipleriyle ilgili hüküm saklıdır.
 (2) Türkiye’den yapılacak başvurularda ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılardan 
amacına uygun vize şartı aranır.
 (3) Türk okul veya fakültelerinde okuyan öğrencilere ikamet izni harçsız olarak düzenlenir. 
Bu okullar dışında kalan konsolosluk, büyükelçilik okulları ve uluslararası okullar gibi Türk okulu 
sayılmayan okulların öğrencilerinden ikamet izni harcı alınır.
 (4) Genel Müdürlük, ilk ve orta dereceli okullar, yükseköğretim kurumları ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği halinde öğrencilerin iş ve işlemlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla 
gerekli tedbirleri alır.
 (5) İlk ve orta derecede öğrenim görecek yabancıların bakım ve masraflarının üstlenilmesine 
ilişkin ölçütler, ilgili kurumların görüşleri alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 (6) Öğrenci ikamet izinleri, öğrenciye, yalnızca eş ve çocuklarının aile ikamet izni başvuru-
larında destekleyici olabilme hakkı sağlar. Diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiçbir hak 
sağlamaz.
 (7) Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim kurumundaki öğrenim süresinin bir yıldan kısa olması 
halinde öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.
 (8) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerin-
den itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden 
ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunma-
yarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.
 (9) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ülkemize getirilen yabancı öğrencilerden ülke-
mizde bulunduğu sürece iaşe, sağlık ve barınma giderlerinin ilgili kurumca karşılanacağını belirtir 
belge ile müracaatları durumunda gelir beyanı istenmez.
 (10) Üniversitelere kayıt yaptırmak amacıyla ülkemize gelip okullarının isteğiyle Türkçe 
hazırlık sınıfına/kurslarına yönlendirilen öğrencilere durumlarını belgelemeleri kaydıyla bir sonraki 
öğrenim döneminin başlangıcına kadar öğrenci ikamet izni düzenlenir.
 (11) Öğrenciler ve ilgili öğretim kurumları, öğrencilik ve kayıt durumuna ilişkin değişiklikleri 
yirmi gün içinde il müdürlüklerine bildirir.
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 (12) Yükseköğrenim öğrencilerinin üniversite, fakülte veya bölüm değişikliğinde aşağıdaki 
usuller izlenir:
 a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu 
değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla 
mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten 
itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.
 b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda öğrenime devam edilecek il 
valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.
 (13) Yükseköğrenim öğrencisinin kayıt dondurması durumunda kayıt dondurma tarihinden 
itibaren ikamet izni kesilir.
 (14) Özel öğrencilik, açık öğretim veya uzaktan eğitim gerekçesiyle öğrenci ikamet izni verilmez.
 Öğrenci ikamet izni başvurusu
 MADDE 36 – (1) Öğrenci ikamet izni başvurusu, öğrencinin ön kayıt işleminin tamamlan-
masından sonra öğrenci ya da öğrenim göreceği okul tarafından, Genel Müdürlüğün belirleyeceği 
usul ve esaslara göre yapılır. Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu Kararı ile yerleştirilen-
lerden ön kayıt şartı aranmaz. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük ile Uluslararası 
Öğrenciler Değerlendirme Kurulu Sekretaryasınca birlikte belirlenir.
 (2) Öğretim kurumları, öğrenci ikamet iznini konsolosluklardan almak isteyenler için de baş-
vuru yapabilir.
 (3) Öğrenci ikamet iznine başvuranlardan on sekiz yaşını doldurmayan veya ergin olmayan-
ların işlemlerinde, 122 nci madde hükümleri uygulanır.
 Öğrenci ikamet izinlerinin düzenlenmesi
 MADDE 37 – (1) İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim göreceklere, öğrenime başlanacak 
tarihten bir sonraki öğretim yılının başlangıcına kadar geçerli olacak şekilde en fazla bir yıla kadar 
ikamet izni düzenlenir.
 (2) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora 
öğrenimi görecek yabancılara verilecek ikamet izni, ikamet izni müracaat tarihinden itibaren öğren-
im programının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Normal eğitim süresinde mezun ol-
amayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak 
şekilde uzatılır. Mezun olan öğrencilerin ikamet izinleri mezuniyet tarihi itibariyle kesilir ve 26 ncı 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen on günlük süre mezuniyet tarihinden itibaren başlar.
 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma hakkı
 MADDE 38 – (1) Türkiye’de öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni 
aldıkları takdirde çalışabilirler.
 (2) Çalışma izni alan öğrencilerin çalışma izni sürelerinin tamamı, ikamet izni süreleri to-
plamına dâhil edilir. Aynı dönem için geçerli olan öğrenci ikamet izni süreleri bu hesaplamaya dâhil 
edilmez.
 (3) Çalışma izni alan öğrenciler, çalışma izninin geçerli olduğu süre içinde öğrenci ikamet izni 
alma yükümlülüğünden muaf tutulurlar. Ancak yabancı, çalışma izni süresi bittiğinde veya uzatıl-
madığında öğrenci ikamet izni almak zorundadır.
 Öğrenci ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
 MADDE 39 – (1) Öğrenci ikamet izni için aranan koşulların bulunmaması veya ortadan 
kalkması, öğrenimini sürdüremeyeceğiyle ilgili kanıtların ortaya çıkması, iznin amacı dışında kul-
lanıldığının yetkili makamlarca belirlenmesi ve yabancı öğrenci hakkında geçerli sınır dışı etme 
kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması hallerinde öğrenci ikamet izni verilmez, verilm-
işse iptal edilir, süresi uzatılmaz.
 (2) Türkiye Burslusu öğrencilerin öğrenci ikamet izinlerinin reddi, uzatılmaması veya iptali 
halinde burs veren kuruma bilgi verilir.
 (3) İkamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da yasal 
temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.
 Uzun dönem ikamet izni
 MADDE 40 – (1) Kanunun uzun dönem ikamet izni için öngördüğü veya Göç Politikaları 
Kurulunun belirleyeceği şartları taşıyan yabancılara, Bakanlık onayıyla valilikler tarafından, süresiz 
olarak uzun dönem ikamet izni verilir.
 (2) Yabancılar, şartlarını sağlamaları durumunda uzun dönem ikamet izni talebinde bulun-
abilirler. Uzun dönem ikamet izninin şartlarından biri olan kesintisiz sekiz yıl süreyle ikamet etmiş 
olmak şartının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilirken ikamette kesinti şu şekilde belirlenir:
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 a) Hesaplamada başvuru tarihi esas alınır. Yabancının yurtdışında kaldığı süreler ve ikamet 
izni almadan Türkiye’de kaldığı süreler kesintidir.
 b) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük birer yıllık dilimler içerisinde toplam yüz seksen 
günü aşan kesinti bulunmuyorsa diğer bir yıllık dilime geçilir ve bu kontrole sekiz yıl tamamlanana 
kadar devam edilir.
 c) Birer yıllık dilimlerde yüz seksen günü aşan kesinti olmaması durumunda son beş yıllık 
dilim içinde toplam üç yüz altmış beş günü aşan kesinti olup olmadığına bakılır.
 ç) Sekiz yıl içerisinde bir seferde veya peş peşe, yurtdışında ya da ikametsiz olarak Türkiye’de 
geçirdiği süre altı ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik hesaplamaya geçilmeden olumsuz olarak 
sonuçlandırılır.
 d) Sınır dışı etme işlemi uygulanan yabancıların, önceki ikamet izni süreleri, ikamet izin 
sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.
 (3) Kesintisiz en az sekiz yıllık ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak şartı bakımından, Ka-
nunun yürürlüğe girmesinden önce alınan ikamet izinleri için de ikinci fıkra çerçevesinde hesapla-
ma yapılır.
 (4) Yabancının, başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde sosyal yardım alıp almadığı kontrol 
edilir. Sosyal yardım aldığı tespit edilirse talebi olumsuz sonuçlandırılır.
 (5) Yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olma kuralının uygulanmasında aşağıdaki hu-
suslar gözetilir:
 a) Yabancı, başvuru yaptığı yıl itibarıyla geçerli olan net asgari ücret kadar aylık giderini 
karşılayabilecek maddi güce sahip olmalıdır.
 b) Yabancı, toplamda asgari ücretten az olmamak üzere kendisi dahil her bir aile üyesi için 
asgari ücretin üçte biri kadar gideri karşılayabilecek maddi güce sahip olmalıdır.
 c) Gelir kaynağının tespitinde üçüncü kişilerin taahhütleri kabul edilmez.
 (6) Başvuru tarihi itibarıyla geçerli sağlık sigortasına sahip olmayanların talebi olumsuz 
sonuçlandırılır.
 (7) Gerektiğinde ilgili güvenlik birimleriyle işbirliği içinde, yabancının kamu düzeni veya 
kamu güvenliği açısından tehdit oluşturup oluşturmadığı araştırılır.
 Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar
 MADDE 41 – (1) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar aşağıdaki usul ve esaslara göre 
Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlandırılır:
 a) Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.
 b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme haklarından 
yararlanamazlar.
 c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili kanun-
lardaki hükümlere tabidirler.
 ç) Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve 
taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk 
vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.
 (2) Birinci fıkradaki hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı 
olma koşulu aranmışsa, uzun dönem ikamet iznine sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı 
talep edemezler.
 (3) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılara tanınan haklar, Bakanlığın teklifi üzerine 
veya resen Bakanlar Kurulu kararıyla kısmen veya tamamen kısıtlanabilir.
 Uzun dönem ikamet izninin iptali
 MADDE 42 – (1) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu ilgili 
güvenlik birimlerinden görüş alınarak tespit edilenlerin uzun dönem ikamet izni iptal edilir.
 (2) Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir 
yıldan fazla Türkiye dışında kalanların uzun dönem ikamet izinleri iptal edilir.
 (3) Uzun dönem ikamet izninin iptali Bakanlık onayıyla valilikler tarafından yerine getirilir.
 (4) Birinci fıkra kapsamında izinleri iptal edilenler, Kanunda belirtilen ikamet izni türlerinden 
birini almak üzere başvuramazlar.
 (5) İkamet izni başvurusunun iptali kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına 
tebliğ edilir.
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 Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular
 MADDE 43 – (1) Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç 
kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen 
yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.
 (2) Başvurular, yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki 
valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru usulüne göre yapılır.
 (3) Bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilir ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
 (4) Değerlendirme yabancının;
 a) Türkiye’de yerleşmek amacıyla kalma iradesi,
 b) Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı,
 c) Taşınmaz mal varlığı,
 ç) Aktif iş ve çalışma ilişkileri,
 d) Türkiye ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel bağları,
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
 (5) Bu başvurularda, uzun dönem ikamet izni alma şartlarının yerine getirilip getirilmediği 
kontrol edilir. Ancak, kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle kalma şartı yeniden aranmaz.
 (6) Valiliklerce yapılan değerlendirme, valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uzun 
dönem ikamet izninin tekrar verilmesi Bakanlığın onayına tabidir.
 İnsani ikamet izninin verilmesi, uzatılması veya iptali
 MADDE 44 – (1) İnsani ikamet izni işlemleri, Genel Müdürlüğün veya valiliğin talebi üzerine 
başlatılır.
 (2) Valilik, insani ikamet izinlerinin süresi içinde, bu izinlerin verilmesine dayanak teşkil eden 
şartların ortadan kalkıp kalkmadığına ilişkin resen değerlendirme yaparak, Bakanlığa bilgi verir. İn-
sani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan 
kalktığında valiliklerce iptal edilir veya uzatılmaz. Valilik, Bakanlığın onayı doğrultusunda insani ika-
met izninin iptali veya uzatılmasına ilişkin kararı, ikamet izni süresi bitmeden en geç on beş gün 
önce yabancıya bildirir.
 (3) İnsani ikamet iznine sahip olanlar, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni 
hariç olmak üzere, şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.
 (4) İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplan-
masında hesaba katılmaz.
 (5) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü 
içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.
 (6) İnsani ikamet izinleri Harçlar Kanunu hükümlerine tabidir. İnsani ikamet izni şartlarının 
oluşması halinde daha önce ikamet süresinin ihlali nedeniyle hesaplanan harcın ödenmemesi in-
sani ikamet izni verilmesine engel teşkil etmez.
 (7) İnsani ikamet izninin iptali veya uzatılmaması kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine 
veya avukatına tebliğ edilir.
 İnsan ticareti mağduru ikamet izni, uzatılması ve destek programı
 MADDE 45 – (1) İnsan ticareti mağdurları ile insan ticareti mağduru olabileceği yönünde 
kuvvetli kanaat oluşanlara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle işbirliği yapma-
larını sağlamak amacıyla, otuz gün süreli insan ticareti mağduru ikamet izni valilikler tarafından 
harçsız olarak verilir. Mağdurun bu süre zarfında rızası alınarak sığınma evinde veya destek merkez-
inde kalması ve destek programına katılması esastır.
 (2) Mağdura asgari düzeyde ve imkânlar çerçevesinde sağlanacak mağdur destek programı; 
barınma, sağlık, psiko-sosyal destek, tercüman desteği, eğitim gibi pek çok konudaki desteği içerir.
 (3) Mağdura, destek programı süresince veya serbest ikamet sırasında yükümlülükler geti 
rilebilir.
 (4) İnsan ticareti mağduru ikamet izni verilmesinde; geçerli pasaport, vize, geçim koşulu, 
adres kaydı, sağlık sigortası, sınır dışı etme kararı veya giriş yasağı bulunmaması gibi diğer ikamet 
izinlerinin verilmesinde ihtiyaç duyulan şartlar aranmaz.
 (5) İnsan ticareti mağduru ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu ned-
eniyle en fazla altışar aylık sürelerle, toplamda üç yılı geçmeyecek şekilde uzatılabilir.
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 İnsan ticareti mağduru destek programının sona ermesi ve ikamet izninin iptali
 MADDE 46 – (1) Aşağıdaki durumlarda mağdur destek programı sonlandırılır ve insan ti-
careti mağduru ikamet izni iptal edilir:
 a) Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi.
 b) Getirilen yükümlülüklere uyulmaması.
 c) Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması.
 (2) Mağdurun birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki fiilleri zorlama, korkutma, şiddet, teh-
dit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vatansız Kişiler

 Başvuru
 MADDE 47 – (1) Türkiye’ye vatansız olarak gelen ya da Türkiye’de iken vatandaşlığını kaybe-
den kişiler, durumlarının tespiti amacıyla valiliğe başvuruda bulunurlar.
 (2) Başvurular bizzat yapılır. Ergin olmayan çocukların başvuruları anne veya baba tarafın-
dan, bunların bulunmaması durumunda atanmış vasi ya da kayyım tarafından yapılabilir.
 (3) Ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine veya diğer kamu kurum veya kuru-
luşlarına yapılan müracaatlar derhal valiliğe bildirilir.
 (4) Başvuru sahibine, vatansız kişi olduğuyla ilgili iddiasına temel oluşturacak belgeleri sun-
ması için makul bir süre tanınır. Kimliğiyle ilgili hiçbir belge ibraz edemeyenlerin beyanları esas 
alınabilir.
 (5) Başvurusu kabul edilenler için haklarında verilecek karara kadar geçerli olmak üzere 
hiçbir harca tabi olmayan müracaat belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden kullanılan yasal kalma 
izni, toplam ikamet izni süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
 (6) Başka bir ülkenin vatansız kişi kimlik belgesini veya vatansız pasaportunu taşıyan kişilerin 
başvuruları işleme alınmaz.
 (7) Başka bir ülkenin vatansız kişi kimlik belgesine sahip iken Türkiye’den ikamet izni baş-
vurusunda bulunanların talepleri genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır ve her koşulda pas-
aport ya da pasaport yerine geçerli belge taşımaları zorunludur.
 Vatansız kişi başvurularında mülakat
 MADDE 48 – (1) Başvuru ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra zorunlu nedenler hariç en 
geç on beş gün içinde mülakat yapılır. Mülakat sonucunda hazırlanan rapor valilik görüşüyle birlikte 
karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
 (2) Mülakatta aşağıdaki hususların açıklığa kavuşturulmasına dikkat edilir:
 a) Ülkeye ne zaman ve hangi yollarla giriş yapıldığı.
 b) Ülkede yakınlarının olup olmadığı, varsa nerede yaşadıkları.
 c) Geçimini ne şekilde sağladığı.
 ç) Vatansız kalmasına ilişkin süreç.
 d) Önceden sahip olduğu ülke vatandaşlığının tespiti ve buna ilişkin belgelerin ortaya çıkarıl-
ması.
 e) Başka bir ülkeden vatansız kişi statüsü için talepte bulunup bulunmadığının tespit edilme-
si, talebi olmuş ve reddedilmişse bunun gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin araştırılması.
 f) Kaybetmiş olduğu ülke vatandaşlığını tekrar kazanabilme imkânının olup olmadığı.
 Vatansızlığın tespiti
 MADDE 49 – (1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini 
alarak en geç doksan gün içinde kişinin vatansız olup olmadığına ilişkin tespit işlemini tamamlar.
 (2) Vatansızlığın tespitinde izlenecek esaslar şunlardır:
 a) Kişiden, herhangi bir ülkeyle vatandaşlık bağı olmadığını gösteren bilgi ve belgeler istenir.
 b) Bilgi ve belgelerin bizzat getirilemediği durumlarda, ilgili ülkenin vatandaşlık mevzuatında 
yer alan hükümler kanıt kabul edilebilir.
 c) Genel Müdürlük, gerektiğinde kişinin önceden vatandaşlığını taşıdığı ülkeden bilgi ve 
belge talebinde bulunabilir.
 (3) Araştırma sırasında saklı nüfus oldukları yönünde şüphe bulunan yabancılar için önce-
likle il/ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri ile temasa geçilerek saklı nüfus olup olmadıklarına 
ilişkin inceleme yapılır.
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 Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin verilmesi, sağladığı haklar, güvenceler ve iptali
 MADDE 50 – (1) Valiliklerce, vatansız olduğu tespit edilenlere hiçbir harca tabi olmayan 
Vatansız Kişi Kimlik Belgesi verilir. Vatansızlık hali devam ettiği sürece bu belge her iki yılda bir ye-
nilenir.
 (2) Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.
 (3) Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin sağladığı haklar aşağıdaki gibidir:
 a) Şartlarını sağladığı ikamet izinlerinden birini almak üzere başvuruda bulunabilirler.
 b) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı 
edilmezler.
 c) Karşılıklılık şartından muaf tutulurlar.
 ç) Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hüküm-
lerine tabidirler.
 d) Pasaport Kanununun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yabancılara mahsus pas-
aport alabilirler.
 (4) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin vatandaşlık kazanması veya müracaatında gerçek dışı 
bilgi ve belge sunduğunun anlaşılması ya da kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi teh-
dit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı etme kararı alındığında iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınır Dışı Etme

 Sınır dışı etme
 MADDE 51 – (1) Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine, transit gideceği ülkeye, 
Türkiye’ye gelmek üzere transit geçtiği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.
 (2) Yabancının sınır dışı edileceği ülkenin tespitinde; vatandaşlık durumu, gönderilmesi 
planlanan ülkeye kabul edilip edilmeyeceği ve varsa gidebileceği üçüncü bir ülkeye ilişkin talebi göz 
önünde bulundurulur.
 Sınır dışı etme kararı
 MADDE 52 – (1) Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen yabancıların yanı sıra aşağıdaki ya-
bancılar hakkında da sınır dışı etme kararı alınmaz:
 a) Vizesi veya ikamet izinleri iptal edilenlerden on gün içinde çıkış yapmak üzere kendiliğin-
den sınır kapılarına gelenler.
 b) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere ken-
diliğinden sınır kapılarına gelenler.
 c) Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden vize 
süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullananlar.
 ç) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi ol-
madan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır 
kapılarına gelenler.
 d) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yap-
mayanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler.
 e) Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken ya da geri çekmiş sayılan yabancılardan dava 
hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak beyan edenler.
 f) Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken ya da geri çekmiş sayılan yabancılardan dava 
hakkından feragat ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de 
kalma hakkı bulunanlar.
 g) Mahkemece kesin karar verilene kadar, Uluslararası koruma başvuru sahiplerinden kabul 
edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna başvuranlar.
 (2) Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında sınır dışı etme kararı alınacaklarla ilgili olarak 
aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur:
 a) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan yabancıların belirlenme-
sinde, kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınabilir.
 b) Kamu sağlığı yönünden tehdit teşkil eden yabancıların belirlenmesinde sağlık raporu dik-
kate alınır.
 (3) Çalışma izni iptal edilen yabancıların durumları Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere ilgili kurum tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.
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 (4) Çalışma iznini amacına uygun kullanmadığı tespit edilenler hakkında Kanunun 54 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükmü uygulanır.
 (5) Sınır dışı etme kararına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, sınır dışı etme kararı 
alınması gerekmiyorsa, valilik tarafından sınır dışı etme kararı alınmasına yer olmadığına dair karar 
alınır ve yabancıya tebliğ edilir.
 Sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet ve idari gözetim kararı alınmasında süre, bu süre 
içinde yabancının muhafazası
 MADDE 53 – (1) Sınır dışı etme, Türkiye’yi terke davet ve idari gözetim kararı en geç kırk 
sekiz saat içinde alınır.
 (2) Kolluk tarafından yakalanan yabancılarda;
 a) Kırk sekiz saatlik süre, geri gönderme merkezi bulunan illerde yabancının geri gönderme 
merkezine teslim edildiği andan itibaren başlar.
 b) Yabancının yakalandığı ilde geri gönderme merkezi yoksa veya geri gönderme merkezi 
doluysa kırk sekiz saatlik süre kolluğun yabancı ile ilgili derlediği belgeleri tutanakla il müdürlüğüne 
ilettiği andan itibaren başlar.
 c) Kolluk, yabancıya ait bilgi ve belgeleri en kısa sürede il müdürlüğüne iletir. Yabancının 
kimliğine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılamadığı durumlarda, yabancının beyanı esas alınabilir.
 (3) İl müdürlüğü tarafından tespit edilen yabancılarda;
 a) Kırk sekiz saatlik süre, yabancının il müdürlüğünde hazır bulunmasından itibaren başlar.
 b) Yabancının muhafazası için kolluk kuvvetlerinden görevli talep edilir ve yabancının sınır 
dışı işlemleri yapılana kadar veya geri gönderme merkezine sevk edilene kadar genel kolluk tarafın-
dan muhafazası sağlanır.
 (4) İkinci ve üçüncü fıkra kapsamında kolluk tarafından muhafaza edilen yabancıların iaşe ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin masraflar il müdürlüğü tarafından karşılanır.
 (5) Sınır dışı edilmesi gerektiği, yokluğunda tespit edilen yabancılar hakkında da sınır dışı 
kararı alınabilir.
 Sınır dışı etme kararının alınması
 MADDE 54 – (1) Sınır dışı etme kararı, her yabancı için ayrı ayrı alınır.
 (2) Karara esas olacak değerlendirme, il müdürlüğünce yapılır. Değerlendirmenin yapılacağı 
yere ilişkin koordinasyon, il müdürlüğünce sağlanır. Buna göre;
 a) İl Müdürlüğü bünyesinde,
 b) Geri gönderme merkezlerinde,
 c) İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunan başka bir yerde,
değerlendirme yapılabilir.
 (3) Yabancının yakalandığı ilde geri gönderme merkezi varsa, il müdürlüğünün geri gön-
derme merkezinin kapasite durumu hakkındaki bildirimi alındıktan sonra yabancı kolluk tarafından 
geri gönderme merkezine götürülür. Sınır dışı ve buna ilişkin diğer kararlar geri gönderme merkez-
inde alınır.
 (4) Valilikçe gerekli hallerde, sorumluluk bölgesine göre ilave emniyet tedbirleri alınabilir. Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 
görev alanı içerisinde yakalanan yabancıların, değerlendirmenin yapılacağı yere götürülmesi ise 
mülki idare amirince belirlenen kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilir.
 (5) Yabancı hakkında, Kanunun 54 üncü maddesinde sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi 
halinde her olay için yalnızca bir sınır dışı etme kararı alınır. Sınır dışı etme kararı alınan yabancının 
başka bir ile gönderilmesi halinde gönderildiği il tarafından aynı sebepten ayrıca sınır dışı etme 
kararı alınmaz. İlk sınır dışı etme kararı esas alınarak sınır dışı etme işlemlerine devam edilir.
 (6) Düzensiz göçmenlerin durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce üçüncü bir 
ülkeye gitmek ya da menşe ülkesine geri dönmek isteğiyle il müdürlüklerine kendiliğinden başvu-
ranlar hakkında sınır dışı etme kararı alınır. Genel güvenlik yönünden tehdit oluşturmayacağına ka-
naat getirilenler Kanunun 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre uygun bir adrese yerleştirilir 
ve sınır dışı etme işlemleri buradan takip edilir.
 Genel kolluk personelinin görevlendirilmesi
 MADDE 55 – (1) Genel kolluğun, sınır dışı edilecek kişilerden olduğunu değerlendirdiği veya 
tespit ettiği yabancıları il müdürlüğüne bildirmesinden sonra, il müdürlüğü sorumluluk alanına göre 
kollukla temasa geçerek sınır dışı etme ve sevk işlemleri için personel görevlendirilmesini talep 
eder. İl müdürlüğü, yakalamayı yapan genel kolluk veya sorumluluk bölgesi gözetilerek diğer genel 
kolluk birimlerinden de görevlendirme talep edebilir.
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 (2) Yabancıların sınır dışı etme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek risklerin 
en aza indirilmesi amacıyla, il müdürlüklerinin sevk veya sınır dışı etme işlemlerine refakat edecek 
kolluk görevlilerine ilişkin talepleri ilgili kolluk birimlerince öncelikli değerlendirilir ve karşılanır.
 (3) Sınır dışı edilecek yabancıların geri gönderme merkezlerine veya sınır kapılarına ya da 
bulundukları geri gönderme merkezinden başka bir geri gönderme merkezine sevkleri vb. işlemler 
sırasında valilik tarafından ihtiyaç duyulan sayıda genel kolluk personeli görevlendirilir. Valilikler, 
gerekli hallerde sorumluluk sahası gözetmeksizin de genel kolluk personeli görevlendirebilir. Ya-
bancıların konsolosluk, hastane, mahkeme gibi yerlere götürülmeleri kolluk refakatinde sağlanır.
 (4) Görevlendirilen genel kolluk personeli, yabancıların sevkinde güvenlik önlemlerinin yanı 
sıra, yabancıların kaçma ve kaybolmalarını engellemek amacıyla her türlü tedbiri alır.
 (5) Geri gönderme merkezlerinde bulunan veya hakkında sınır dışı etme ve idari gözetim 
kararı bulunan ancak geri gönderme merkezine alınmadan, doğrudan tedavi amacıyla sağlık birim-
lerine götürülen yabancılarla ilgili olarak;
 a) Tedavisine sağlık birimlerinde yatarak devam edilmesi sağlık raporuyla belgelenenlerin 
idari gözetimlerinin sonlandırılmasına ilişkin değerlendirme, genel güvenlikle ilgili risk oluşturabi-
lecek durumlar hariç olmak üzere valiliklerce yapılır.
 b) İdari gözetimin devamına karar verilmesi halinde yabancının durumu il müdürlüğünce 
genel kolluk birimine bildirilir. Genel kolluk birimleri, güvenlik dahil yabancının kaçma ve kaybolma 
risk değerlendirmesini yapar, buna göre alınacak tedbirlerin mahiyetini belirler ve uygular.
 (6) Kara Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından yakala-
nan sınır dışı kapsamındaki yabancılara ilişkin bu maddede belirtilen iş ve işlemler, en yakın genel 
kolluk birimleri tarafından gerçekleştirilir.
 (7) Gümrük muhafaza birimleri tarafından yakalanan sınır dışı kapsamındaki yabancıların 
bu maddede düzenlenen iş ve işlemleri sorumluluk sahası göz önünde bulundurularak ilgili genel 
kolluk birimlerince yerine getirilir.
 (8) Uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için kendi birimlerindeki görevleri uhdesinde kalmak 
kaydıyla sınır dışı edilecek yabancıların sevk işlemlerinde görev alacak genel kolluk personel listesi, 
il müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilen kolluk personeli dışında, genel kolluğun il birimleri 
tarafından valilik onayıyla her yıl Ocak ayı içinde belirlenir ve il müdürlüklerine gönderilir.
 (9) Sınır dışı etme işlemleri için yurtiçinde görevlendirilecek kolluk personelinin yurtiçi 
görevlendirme onayı il müdürlüğünce, yurtdışına gitmek üzere görevlendirilecek kolluk personeli-
nin yurtdışı görevlendirme onayı ise kolluk birimi tarafından alınır.
 (10) Sınır dışı etme işlemlerine refakat edecek kolluk personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici 
görev yollukları il müdürlüğünce karşılanır.
 (11) Valilikler, kamu düzeni veya güvenliği kapsamında, sınır dışı etme işlemlerinde görev-
lendirilecek genel kolluğun tayin ve tespitine ilişkin her türlü tedbiri alır. Genel kolluğun tespitiyle il-
gili çıkacak uyuşmazlıklar, valilikler tarafından karara bağlanır. Valiliklerce gerekli görülmesi halinde, 
sorumluluk bölgesine bakılmaksızın kolluk birimleri görevlendirilebilir.
 Sınır dışı etme kararının alınması ve tebliği
 MADDE 56 – (1) Sınır dışı etme kararı, yabancının yakalandığı, işlem gördüğü veya tespit 
edildiği ildeki valilik tarafından resen veya Genel Müdürlüğün istemi üzerine alınır.
 (2) Sınır dışı etme kararında, yabancının doğrudan sınır dışı edileceği, Türkiye’yi terke davet 
edildiği veya idari gözetime tabi tutulduğu hususlarından biri yer alır.
 (3) Sınır dışı etme kararı ilgiliye tebliğ edilir. Tebligatta, sınır dışı etme kararına karşı idare 
mahkemesine başvurulması halinde, sınır dışı etme kararını alan makama bilgi verilmesi gerektiği 
de belirtilir.
 Sınır dışı etme kararının uygulanmaması veya iptali
 MADDE 57 – (1) Sınır dışı etme kararı alındıktan sonra, Kanunun 55 inci maddesinin birin-
ci fıkrasının (a) bendi kapsamında olduğu anlaşılan yabancı hakkında öncelikle üçüncü bir ülkeye 
sınır dışı edilmesi ihtimali değerlendirilir. Yabancının üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi mümkün 
olmadığında sınır dışı etme kararı uygulanmaz ve yabancıya insani ikamet izni verilir. İnsani ikamet 
izni süresince yabancının ülkesine veya gidebileceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilme olanakları 
araştırılmaya devam edilir. Sınır dışı etme engelinin ortadan kalkması halinde insani ikamet izni iptal 
edilir ve yeni bir karar alınmaksızın sınır dışı etme işlemi tamamlanır.
 (2) Sınır dışı etme kararı alındıktan sonra, Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
ve (c) bentleri kapsamında olduğu anlaşılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı uygulanmaz 
ve yabancıya insani ikamet izni verilir. İnsani ikamet izni süresince yabancının sağlık durumu takip 
edilir. Sınır dışı etme engelinin ortadan kalkması halinde insani ikamet izni iptal edilir ve yeni bir 
karar alınmaksızın sınır dışı etme işlemi tamamlanır.
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 (3) Adli makamlarca sınır dışı etme kararının iptaline dair karar verilen yabancıların sınır 
dışı ve varsa idari gözetim kararları sonlandırılır. Ülkemizde yasal kalışları ile ilgili gerekli çalışmalar 
yapılır.
 (4) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, 
belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.
 Türkiye’yi terke davet
 MADDE 58 – (1) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri dışındaki 
yabancılar, Kanunun 56 ncı maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla Türkiye’yi terke davet edilebil-
ir.
 (2) Sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla on beş günden az olmamak üzere otuz güne 
kadar süre tanınarak Türkiye’yi terke davet edilen ve çıkış izin belgesi düzenlenenlerden, tanınan 
sürede kabul edilebilir mazereti olmaksızın çıkış yapmayanlar hakkında valilik tarafından idari göze-
tim kararı alınır.
 (3) Terke davet edilen yabancılar, tanınan sürede ikamet izni veya çalışma iznine başvuru 
yapamazlar.
 (4) Valilik ya da sulh ceza hâkimi tarafından idari gözetimin sonlandırılması kararı ver-
ildiğinde yabancının idari gözetimi derhal sonlandırılır ve hakkında yurtdışına çıkışını engelleyen bir 
mahkeme kararının bulunmaması kaydıyla Türkiye’yi terke davet edilir. Bu şekilde idari gözetimin 
sonlandırılması kararı verilen yabancının, kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu anlaşıldığında 
konuları yönünden gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen ilgili güvenlik ve istihbarat birim-
lerine il müdürlüğünce bilgi verilir ve idari yükümlülükler getirilerek yabancının idari gözetimi son-
landırılır.
 (5) Hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar hakkında 
işlemi yapan il müdürlüğünce gerekli veri girişi yapılır.
 (6) Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar çıkış yapmak üzere sınır kapılarına geldiklerinde, 
kendilerine tanınan terke davet süresine bakılmaksızın çıkışları sağlanır.
 (7) Terke davet süresi içinde sınır kapısına gelenlerden varsa vize veya ikamet ihlalinden 
kaynaklanan para cezalarını ödeyenler için giriş yasağı uygulanmaz.
 (8) Terke davet süresini geçirmiş olarak sınır kapısına gelenlerden vize veya ikamet ihlal 
süresine göre giriş yasağı uygulanır.
 (9) Terke davet edildiği süre içerisinde çıkış yapmadığı tespit edilenlerin sınır dışı etme işlem-
leri geri gönderme merkezinden gerçekleştirilir.
 (10) Sınır kapılarında giriş işlemleri sırasında yabancının terke davet edildiği ile ilgili kaydına 
rastlanması halinde bu kayıt sınır kapısı tarafından resen kaldırılır. Bunun dışında farklı nedenlerle 
konulmuş giriş yasağı kayıtları varsa o kayda özgü düzenlemeler çerçevesinde hareket edilir.
 (11) Terke davet uygulamasının yukarıda sayılan tüm şartlarını taşıması kaydıyla herhangi 
bir şekilde yakalandığı anda pasaportunun bulunmadığı anlaşılan yabancılar da terke davet uygula-
masından yararlandırılır.
 Sınır dışı etmek üzere idari gözetim
 MADDE 59 – (1) Sınır dışı etmek üzere idari gözetim kararı alınmasında; kamu düzeni veya 
kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan yabancılar belirlenirken güvenlik birimlerinden, kamu 
sağlığı yönünden tehdit oluşturan yabancıların belirlenmesinde ise Sağlık Bakanlığının ilgili birim-
lerinden görüş alınabilir.
 (2) İkamet izni uygun görülmeyen, ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan; sahte ya da 
asılsız belge kullandıkları veya kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit 
oluşturdukları anlaşılanlar idari gözetim altına alınır.
 (3) İdari gözetim altındaki yabancının sınır dışı etme kararına karşı idareye verdiği dava 
dilekçesi yetkili idare mahkemesine, idari gözetim kararlarına karşı verdiği itiraz dilekçesi ise yetkili 
sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır.
 (4) İdari gözetim altındaki yabancının sadece sınır dışı etme kararına karşı idare mahkeme-
sine başvurması, idari gözetimi durdurmaz. İdare sınır dışı etme kararına karşı yargı yoluna gidildiği 
bilgisini edindiği andan itibaren sınır dışı etme işlemini durdurur.
 (5) Yabancı hakkında alınan sınır dışı etme kararı, idari gözetim kararı, idari gözetim süresinin 
uzatılması kararı ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları ile yapılan işlemlerin 
gerekçeleri ve tebligat formları istenilen sürede sulh ceza hâkimine gönderilir. İdari gözetim kararı-
na karşı sulh ceza hâkimine başvuru yapılmış olması tek başına sınır dışı etme işlemini durdurmaz.
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 (6) Yabancının yokluğunda dosya üzerinden yapılan değerlendirmeyle alınan sınır dışı etme 
kararına istinaden alınacak idari gözetim kararının süresi yabancı yakalandığı an başlar.
 (7) Kanunun 57 nci maddesinde idari gözetim için öngörülen sürelerde sınır dışı etme işlem-
leri gerçekleştirilemeyen yabancıların idari gözetimleri belli idari yükümlülükler getirilerek derhal 
sonlandırılır.
 Adli işleme konu yabancılar
 MADDE 60 – (1) Suça karışması nedeniyle haklarında adli işlem başlatılan yabancılardan;
 a) Savcılıkça evrak üzerinden işlem yapılarak,
 b) Savcılıkça ifadesi alınarak,
 c) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla,
 ç) Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere,
serbest bırakılan yabancıların il müdürlüklerine teslim edilmeden, ülkemizde kalışlarıyla ilgili gerekli 
inceleme kolluk birimi tarafından yapılır.
 (2) Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunanların bu süreleri kullandırılmak üzere kolluk tarafın-
dan tebligatla serbest bırakılarak, il müdürlüğüne bilgi verilir.
 (3) Yasal kalış hakkı bulunmayanlar Kanun hükümleri doğrultusunda gerekli değerlendirilme 
yapılmak üzere il müdürlüklerine bildirilir.
 (4) Hakkında adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli makamlarca serbest 
bırakılan yabancıların adli kontrol hükümleri çerçevesinde ülkemizdeki takip ve kontrolleri, sorum-
luluk sahası göz önünde bulundurularak ilgili kolluk birimlerince yerine getirilir.
 (5) Bahse konu yabancıların yurt dışına çıkış yasağı kararlarının kaldırılması halinde Kanun 
hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler il müdürlüğünce yerine getirilir.
 (6) Adli kontrol kararı yurtdışına çıkış yasağı öngörmediği sürece yabancının çıkışını en-
gelleyen bir karar olmamakla birlikte bu yabancıların sınır dışı işlemlerine başlanılmadan önce adli 
kontrol kararı veren makama bilgi verilir.
 İdari gözetim kararının gözden geçirilmesi
 MADDE 61 – (1) İdari gözetim, devamında zaruret olup olmadığı hususunun belirlenmesi 
amacıyla her ay gözden geçirilir.
 (2) Aşağıdaki hallerde idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir:
 a) Sınır dışı etme kararının, yabancının idari gözetime alınmasından itibaren altı ay içinde 
yerine getirilemeyeceğinin öngörülmesi.
 b) İdari gözetim altında bulunan yabancının, sınır dışı etme kararı alınmayacaklar kapsamına 
girdiğiyle ilgili ciddi emarelerin ortaya çıkması.
 c) Yabancı hakkında idari gözetim kararı alınmasına esas teşkil eden kaçma ve kaybolma 
riskinin ortadan kalkması.
 ç) Yabancının gönüllü geri dönüş desteğine başvurması.
 (3) İkinci fıkradaki işlemlerin yerine getirilmesinde Kanunun 54 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) ve (d) bentleri hükümleri saklıdır.
 Sınır dışı etme kararının uygulanması
 MADDE 62 – (1) Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi, il müdürlüğü veya geri gön-
derme merkezi müdürlüğü koordinesinde kolluk birimleri tarafından yapılır.
 (2) Sınır dışı etme veya idari gözetim kararlarının alınması, yabancıların geri gönderme 
merkezlerine veya sınır kapılarına götürülmeleri ve sınır dışı etme işleminin yerine getirilmesinde 
valilikçe görevlendirme yapılır.
 (3) Yabancıların sınır kapılarına götürülmesinde aşağıdaki usuller uygulanır:
 a) Yabancıların sınır kapılarına götürülmesiyle ilgili her türlü masraf il müdürlükleri tarafın-
dan karşılanır.
 b) Sevk sırasındaki risk değerlendirmesi ilgili kolluk birimi tarafından yapıldıktan sonra, 
sevkte görev alacak kolluk personelinin sayısı belirlenir. Bu amaçla geri gönderme merkezi veya il 
müdürlükleri, sevk işlemine konu olan yabancılar hakkında ilgili kolluk birimini önceden bilgilendi-
rir.
 c) Sınır dışı edileceklerin sevkinde, il müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde il 
müdürlüğü personeli de görevlendirilebilir.
 ç) Sevk işlemi için görevlendirilen kolluk görevlileri, sınır kapılarına yapılacak sevklerde 
güvenlik önlemlerinin yanı sıra, yabancıların kaçma ve kaybolmalarını engelleme amacıyla her türlü 
tedbiri alır.
(4) Yalnız başına seyahat etmelerinde risk görülenlere seyahatleri süresince refakat edilir. Bu çerçe-
vede yabancının gönderileceği ülkeye kadar refakat etmek üzere, valilik tarafından kolluk personeli 
görevlendirilebilir.



157

 Sınır dışı edileceklerin gönüllü geri dönüş talepleri
 MADDE 63 – (1) Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılardan ülkelerine veya üçüncü 
bir ülkeye gönüllü geri dönüş talebi olanlar, seyahatlerine engel bir durumları yoksa geri gönderme 
merkezlerine sevk edilmeden ve Kanunun 53 üncü maddesindeki süreye bağlı kalınmadan doğru-
dan ülkelerine veya istedikleri üçüncü ülkeye gönderilebilirler.
 (2) Geri gönderme merkezinde iken gönüllü geri dönüş talebinde bulunan yabancılar il 
müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk tarafından sınır kapısına götürülür. Bunlar hakkında-
ki sınır dışı ve idari gözetim kararları, sınır kapısına intikal edildiğinde sonlandırılır ve çıkış işlemleri 
“gönüllülük temelinde dönüş” veya “gönüllü terk” olarak kayıtlara geçirilir.
 Geri kabul anlaşmaları uyarınca Türkiye’ye kabul edilen yabancıların sınır dışı işlemleri
 MADDE 64 – (1) Geri kabul anlaşmaları uyarınca Türkiye’ye kabul edilecek yabancıların sınır 
dışı işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Uluslararası Koruma

BİRİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Koruma Başvurusu

 Genel ilkeler
 MADDE 65 – (1) Her yabancı veya vatansız kişi kendi adına uluslararası koruma başvurusu 
yapabilir. Uluslararası koruma başvuruları, 68 inci madde saklı kalmak kaydıyla şahsın yasal temsil-
cisi veya avukatı aracılığıyla yapılamaz.
 (2) Uluslararası koruma başvuruları, valiliklere bizzat yapılır. Ancak refakatsiz çocuklar ile 
diğer başvuru sahiplerinin başvurularını bizzat yapamadığı durumlarda, başvuruları ilgili birimler 
tarafından bulundukları yerlerde de alınabilir.
 (3) Başvuru sırasında, başvuru sahibinden kendisini ifade edebileceği bir dilde uluslararası 
koruma başvurusuna ilişkin beyanı alınır. Bu beyan, ülkeye geliş nedenleri ve özel ihtiyaç durumu 
gibi hususları da içerir. Beyanının Türkçe tercümesinin yabancı tarafından sunulamadığı durumlar-
da idare, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuru-
luşların imkânlarından da yararlanabilir.
 (4) Makul bir süre içinde valiliklere kendiliğinden uluslararası koruma başvurusunda bulu-
nanlar hakkında; yasa dışı giriş veya kalışlarının nedenlerini açıklamak kaydıyla, Türkiye’ye yasal giriş 
şartlarını ihlal etmek veya Türkiye’de yasal olarak bulunmamaktan dolayı cezai işlem uygulanmaz. 
Ancak valilikler tarafından yapılan değerlendirmede yasa dışı giriş veya kalışlarını geçerli nedenlere 
dayandıramayanlara cezai işlem uygulanır.
 (5) Makul sürede başvuru yapılıp yapılmadığı ile yasa dışı giriş veya kalışla ilgili beyan edilen 
nedenler, her başvuru sahibi için bulunduğu koşullar ve Türkiye’ye geliş nedenleri dikkate alınarak 
ayrı ayrı değerlendirilir.
 (6) Başvuru sahibi hakkındaki bilgi ve belgelerin, gizliliğe riayet edilerek ilgilinin kişisel do-
syasında muhafaza edilmek üzere kopyaları alınır ve asılları başvuru sahibine teslim edilir.
 (7) Uluslararası koruma kapsamında işlem görenler, haklarında verilecek son karara kadar 
Türkiye’de kalışlarına izin verilir.
 (8) Uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri hakkında karar verilirken kişinin uluslar-
arası korumaya ilişkin beyan ettiği hususların yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası 
kuruluşlar ve diğer kaynaklardan edinilen bilgiler de dikkate alınır.
 (9) Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen başvuru sahipleri hakkında valil-
ikler tarafından gerekli tedbirler alınır.
 (10) Uluslararası koruma kapsamında işlem görenlerin başvuru öncesi ve sonrasında hak-
larında yapılan adli ve idari işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgeler ilgili kurumlardan talep edilir.
 Başvurunun alınması ve mülakatın bildirimine ilişkin ortak hususlar
 MADDE 66 – (1) Başvuru sırasında, uluslararası koruma başvurusuna ilişkin bilgiler il 
müdürlüğü tarafından alınır.
 (2) Başvuruda Türkiye’deki hak ve yükümlülükler ile belirlenebiliyorsa mülakat zamanı ve 
yeri tebliğ edilir. Belirlenememesi halinde mülakat zamanı ve yeri başvuru sahibine daha sonra da 
bildirilebilir.
 (3) Uydu iller dışında yapılan başvurularda, Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde 
il müdürlüğü tarafından verilecek karara kadar, başvuru sahibinin ikametinin uygun görüleceği il 
konusunda ilgilinin müracaat ilinde belirli bir adreste bulunmasına izin verilir.
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 Diğer makamlara yapılan başvurular
 MADDE 67 – (1) Uluslararası koruma başvuruları sınır kapısı ya da ülke içinde kolluk birim-
leri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmak istendiğinde bu birimler konuyu derhal il 
müdürlüğüne bildirir.
 (2) Hürriyeti kısıtlanan kişilerin yapacağı uluslararası koruma başvuruları, derhal il 
müdürlüğüne bildirilir. Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, diğer adli ve idari işlemlerin ya 
da tedbir ve yaptırımların uygulanmasını engellemez.
 (3) Uluslararası koruma işlemlerinin mahiyeti ve bu tür başvurular karşısında yerine getir-
ilecek görevler hakkında Genel Müdürlük veya il müdürlükleri, başta kolluk birimleri olmak üzere 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amaçlı çalışmalar yapar.
 Aile üyeleri adına yapılan başvurular
 MADDE 68 – (1) Başvuru sahibi, aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile 
üyeleri adına da başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin olmayan aile üyelerinden ayrıca muvafakat 
aranmaz.
 (2) Ergin aile üyeleri, kendi adlarına başvuru yapılmasına muvafakat vermeden önce;
 a) Başvuru sahibinin hakları,
 b) Uluslararası koruma başvuru usulleri,
 c) Başvurusunun bireysel olarak da değerlendirilebileceği,
 ç) Her halükarda başvuru sahibi olarak işlem göreceği,
 d) İdare tarafından uygun görülen diğer konular,
hakkında bilgilendirilir.
 (3) Muvafakat yoluyla ya da ergin olmadıkları için muvafakat gerekmeksizin adlarına başvu-
ru yapılan aile üyeleri de başvuru sahibi olarak kabul edilir. Bu kişilerin başvuruları, adlarına başvuru 
yapan kişiyle birlikte değerlendirilir. Başvurudan sonra ergin olan aile üyelerinin ayrı değerlendirm-
eye ilişkin yazılı talepleri olmadığı sürece başvuruları, refakatinde olduğu aile üyeleri ile birlikte 
değerlendirilir.
 (4) Başvuru esnasında, aile üyelerinden herhangi birinin bağımsız değerlendirmeye ihtiyacı 
olduğuna idarece kanaat getirilirse başvurusu ayrı olarak alınır.
 Kimlik tespiti
 MADDE 69 – (1) Başvuru sahibi kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek ve varsa kimliğini 
ispatlayacak belge ve seyahat dokümanlarını sunmakla yükümlüdür. Sunulan belgelerin sahte ola-
bileceğinden şüphe duyulması halinde, bu belgelerin ilgili birimler tarafından incelenmesi sağlanır.
 (2) Başvuru sahibinin kişisel verileri, il müdürlüğü tarafından alınır, kurumsal yazılım 
sistemine kaydedilir ve ilgili veri tabanlarında yer alan bilgilerle karşılaştırılır. Kişisel verilerinin alın-
masına izin vermeyen başvuru sahiplerinin başvurusu geri çekilmiş kabul edilir.
 (3) Başvuru sahibinin kimlik bilgilerine ilişkin belge sunamaması hâlinde, kimlik tespitin-
de kişisel verilerinin karşılaştırılmasından ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılır. 
Kimlik tespit araştırmaları sırasında dil analizi gibi yöntemlerden de faydalanılabilir. Araştırmalar 
sonucunda, kimliği tespit edilemeyen başvuru sahibinin beyanı esas alınır.
 (4) Kimlik tespiti amacıyla, başvuru sahibinin üzerinde ve eşyalarında mevzuata uygun olarak 
kontroller yapılabilir.
 Kayıt sırasında dikkat edilecek hususlar
 MADDE 70 – (1) Kayıt işlemlerinde gizlilik esastır. Bu amaçla gerekli tedbirler alınır.
 (2) Kayıt, yeterli donanıma sahip ve kayıt işlemlerinin kesintiye uğramadan tamamlanmasını 
sağlayacak ayrı bir yerde yapılır. Kayıt yerine, kayıt sırasında bulunması zorunlu olanlar dışında 
kimse alınmaz.
 (3) Kayıt personeli, başvuru sahibinin bilgi vermesine engelleyecek her tür tutum ve 
davranıştan kaçınır.
 (4) Uluslararası koruma başvuruları, en kısa sürede kurumsal yazılım sisteminde kayıt altına 
alınır.
 (5) Başvuru yapan kişi özel ihtiyaç sahibi ise, özel ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler kaydedilir.
 (6) Kayıt sonunda, kurumsal yazılım sisteminin kayıt ekranındaki tüm bilgiler eksiksiz olarak 
başvuru sahibine okunur, verdiği bilgilerin doğruluğu ile ilave olarak ekleyeceği bir husus olup ol-
madığı sorulur.
 (7) Kayıt sırasında doldurulan elektronik kayıt formunun bir çıktısı alınarak, katılanlar tarafın-
dan imzalanır ve bir örneği ilgiliye verilir.
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 Kayıt belgesi
 MADDE 71 – (1) Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine il müdürlüğü 
tarafından hiçbir harca tabi olmayan şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen, iptal edilmediği 
sürece geçerli olan Uluslararası Koruma Başvuru Kayıt Belgesi düzenlenir. Bu belge, geçerli olduğu 
süre içinde başvuru sahibine ikamet izni almaksızın Türkiye’de bulunma hakkı sağlar.
 (2) Kayıt Belgesi, başvuru sahiplerinden Türkiye’ye düzenli yollarla gelenlerin vize veya vize 
muafiyeti sürelerinin bitimine ya da düzensiz ve doğrudan gelenlerin ise yasa dışı giriş tarihlerine 
bakılmaksızın uluslararası koruma başvuru tarihi itibariyle düzenlenir.
 Başvuru sahibinin ikamet ilinin belirlenmesi
 MADDE 72 – (1) Başvuru sahibinin ikamet edeceği il, Genel Müdürlük veya yetki verilmesi 
halinde il müdürlüğü tarafından belirlenir.
 (2) Kalışına izin verilen ile belirlenen süre içinde gitmeyen başvuru sahibi hakkında baş-
vurunun geri çekilmiş sayılması kararı alınır.
 Yapılması gereken ilk incelemeler
 MADDE 73 – (1) Başvurunun, öncelikli olarak kabul edilemez başvuru olup olmadığı, 
müteakiben de hızlandırılmış değerlendirmeye tabi tutulup tutulamayacağı hususları il müdürlüğü 
tarafından değerlendirilir.
 Kabul edilemez başvuru
 MADDE 74 – (1) Uluslararası koruma başvurusunun kabul edilemez başvuru olduğuna karar 
verilmeden önce başvuru sahibiyle mülakat yapılır.
 (2) Mülakat sonunda yapılan değerlendirme üzerine başvurunun kabul edilemez olduğuna 
valilikler tarafından karar verilir.
 (3) Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin, başvurunun değer-
lendirilmesinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkması halinde de kabul edilemez başvuru kararı 
alınır.
 (4) Başvuru sahibinin kayıt, mülakat ve ilgili diğer evrakları incelenerek yapılan değer-
lendirme sonucunda kabul edilemez başvuru kararı Genel Müdürlük tarafından da alınabilir.
 (5) Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, başvuru sahibine tebliğ edilir.
 İlk iltica ülkesi
 MADDE 75 – (1) Aşağıdaki hallerde başvuru sahibi, ilk iltica ülkesinden gelmiş kabul edilir:
 a) Başka bir ülkede daha önceden mülteci olarak tanınması ve kendisine halen bu koru-
madan yararlanma imkânı olduğu.
 b) Mülteci olarak tanınmamakla birlikte, üçüncü ülkenin geri göndermeme ilkesini de içeren 
yeterli ve etkili nitelikteki korumasından halen yararlanıyor olması.
 (2) Bir ülkenin, başvuru sahibi için ilk iltica ülkesi olup olmadığı her başvuru sahibi için ayrı 
değerlendirilmesi esastır.
 (3) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesinden geldiği kabul edildiği takdirde, başvuru kabul edile-
mez olarak değerlendirilir ve ilk iltica ülkesine gönderilmesi için işlemler başlatılır. İlk iltica ülkesine 
gönderilememeleri halinde, uluslararası koruma başvurularına ilişkin işlemleri devam eder.
 Başvuru sahibinin üçüncü ülkede yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen faydalanıp 
faydalanmadığının değerlendirilmesi
 MADDE 76 – (1) Aşağıdaki hallerden birinin olması halinde, başvuru sahibinin üçüncü ülkede 
yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen faydalandığı kabul edilir:
 a) Başvuru sahibinin üçüncü ülkede haklı sebeplere dayanan zulüm korkusunun veya ciddi 
zarar görme riskinin bulunmaması.
 b) Başvuru sahibinin bu ülkeden, etkili ve yeterli korumadan faydalanamayacağı başka bir 
ülkeye gönderilme riskinin olmaması.
 c) Üçüncü ülkenin Sözleşmeye taraf olması veya aynı zamanda ülke uygulamalarının Sö-
zleşme hükümleriyle uyumlu olması.
 ç) Üçüncü ülkenin sağladığı etkili ve yeterli nitelikteki korumanın şahısla ilgili kalıcı çözüm 
bulunana kadar devam edecek olması.
 Güvenli üçüncü ülke
 MADDE 77 – (1) Bir ülkenin başvuru sahibi için güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirile-
bilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
 a) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıması.
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 b) Kanunun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen, kişi ile ülke arasında bağlantının 
olması.
 (2) Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen makul bağlantının varlığının değerlendirilmesi 
için aşağıdaki durumlardan birinin mevcut olması şartı aranır:
 a) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkede yerleşik aile üyelerinin bulunması.
 b) Başvuru sahibinin daha önce çalışma, öğrenim, yerleşme gibi amaçlarla güvenli üçüncü 
ülkede uzun süreli bulunmuş olması.
 c) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkenin dilini temel düzeyde biliyor olması gibi bu ülke 
ile sağlam kültürel bağlarının bulunması.
 ç) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkeye, sadece transit amaçlı değil, kalmak amacıyla 
giriş yapmış olması.
 (3) Bir ülkenin, başvuru sahibi için güvenli üçüncü ülke olup olmadığı her başvuru sahibi için 
ayrı değerlendirilir.
 (4) Başvuru sahibinin güvenli üçüncü ülkeden geldiği kabul edildiği takdirde, başvuru ka-
bul edilemez olarak değerlendirilir ve güvenli üçüncü ülkeye gönderilmesi için işlemler başlatılır. 
Güvenli üçüncü ülkeye gönderilememeleri halinde, uluslararası koruma başvurularına ilişkin işlem-
lere devam edilir.
 Uluslararası korumanın haricinde tutulma
 MADDE 78 – (1) Başvuru sahibi Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
hallerde uluslararası korumanın haricinde tutulur.
 Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması
 MADDE 79 – (1) Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanların başvuru-
ları, valilik tarafından geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur ve kurumsal yazılım 
sistemine kaydedilir.
 2) Başvurusunun geri çekilmiş sayıldığına ilişkin karar yabancıya tebliğ edilir.
 (3) Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan eden başvuru sahiplerinden, gönüllü olarak 
geri dönüş yapmak isteyenler hakkında son karar beklenmez.
 (4) Başvurusu geri çekilmiş kabul edilenlerden Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında olanlar Türkiye’yi terk etmeleri için kendilerine tanınan sürenin sonunda Tür-
kiye’den çıkmadıklarının tespit edilmesi halinde, Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), 
(c), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında olanlar ise başvurunun geri çekilmiş kabul edilmesine ilişkin 
haklarında verilen olumsuz son kararın ardından Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma 
hakkı bulunmayanlar sınır dışı edilirler. Ancak başvurusu geri çekilmiş sayılanlardan bu karar tebliğ 
edilemeyenler hakkında sınır dışı kararı alınmaz.
 (5) Başvurusunu geri çektikten veya başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra 
yeniden yapılacak uluslararası koruma başvuruları hızlandırılmış değerlendirmeye alınır.
 (6) Genel Müdürlük uluslararası koruma başvuruları geri çekilmiş sayılanlar veya uluslararası 
koruma talebi reddedilenler hakkında, ülkeye giriş yasağı uygulayabilir veya bu yetkisini valiliklere 
devredebilir.
 Hızlandırılmış değerlendirme
 MADDE 80 – (1) Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hallerde, uluslar-
arası koruma başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilir.
 (2) Hızlandırılmış değerlendirme, başvurunun uluslararası koruma hükümleri kapsamında 
ayrıntılı şekilde incelenmesine engel oluşturmaz.
 (3) Değerlendirmenin, Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen süreden 
uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.
 (4) Uluslararası koruma başvurularının, başvuru yerine ve şekline bakılmaksızın hızlandırılmış 
değerlendirme çerçevesinde yürütülmesine il müdürlüğü tarafından karar verilir.
 (5) Değerlendirmenin herhangi bir aşamasında, uluslararası koruma başvurusu Genel 
Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından hızlandırılmış değerlendirme kapsamına alınabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Mülakat

 Genel ilkeler
 MADDE 81 – (1) Mülakat, kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde, başvurusu hızlandırılmış 
olarak değerlendirilen başvuru sahibiyle mülakat ise, başvuru tarihinden itibaren en geç üç gün 
içinde yapılır.
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 (2) Mülakat, mülakat teknikleri, mülteci hukuku, insan hakları hukuku ve menşe ülke bilgisi 
gibi alanlarda eğitim almış personel tarafından gerçekleştirilir.
 (3) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bildirilen üç mülakat tarihinin her birinde hazır 
olmayan başvuru sahibinin başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur.
 (4) Engellilik durumu veya diğer mücbir sebeplere bağlı olarak, mülakat yabancının bulun-
duğu yerde de yapılabilir.
 (5) Mülakat işlemlerinde kullanılacak mülakat formu ile mülakat raporunun şekli ve içeriği 
Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 Mülakata katılabilecek kişiler
 MADDE 82 – (1) Mülakat bireysel olarak yapılır. Ancak, aşağıda sayılan kişiler gerektiğinde 
mülakata katılabilirler:
 a) Kişinin muvafakati alınarak aile üyeleri.
 b) Başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine gözlemci olarak avukatı.
 c) Tercüman.
 ç) İmkânlar dâhilinde idare tarafından belirlenen psikolog, pedagog, çocuk gelişimci veya 
sosyal çalışmacı ya da ilgili diğer uzmanlık alanlarından görevliler.
 d) Çocukların mülakatında ebeveyni veya yasal temsilcisi.
 (2) Gerekli görülen durumlarda ergin olanlar için muvafakat alınarak, ergin olmayanlar için 
muvafakat gerekmeksizin adına başvuruyu yapan aile üyeleriyle bireysel mülakat yapılabilir.
 Mülakata hazırlık
 MADDE 83 – (1) Mülakat görevlisi, başvuru sahibinin kayıt sırasındaki beyanlarının doğru-
luğunun tespit edilmesi amacıyla, mülakat öncesinde başvurudaki iddiaları, menşe ülke bilgisi ile 
ihtiyaç duyulacak diğer konulardaki hususları araştırır ve yeterli bilgiyi toplar.
 (2) Görevli, mülakat formunda yer alan soruların dışına çıkarak iddiaların açıklığa kavuşturul-
masını sağlayacak ek sorular hazırlayabilir.
 (3) Mülakat öncesinde görevli, mülakatta yer alacak tercüman ve diğer görevlileri mülakatın 
kapsamı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirir.
 Mülakat odası
 MADDE 84 – (1) Mülakat, gerekli teknik donanıma sahip ve mülakatın kesintiye uğramadan 
alınmasını sağlayacak mülakat odasında yapılır.
 (2) Mülakat odasında başvuru sahibinin kendisini en iyi şekilde ifade etmesine imkân sağla-
mak amacıyla mülakatın mahremiyeti ve güvenliğine ilişkin her türlü tedbir alınır.
 Mülakat öncesinde dikkat edilecek hususlar
 MADDE 85 – (1) Mülakat görevlisi, mülakat öncesinde aşağıdaki konularda başvuru sahibini 
bilgilendirir:
 a) Kendisinin ve mülakata katılan diğer görevlilerin rolü.
 b) Başvurusuyla ilgili işlem süreci.
 c) Mülakatın amacı.
 ç) İddia ve talebine ilişkin hususlarda doğru bilgileri vermesinin önemi.
 d) Varsa belgelerini sunma zorunluluğu.
 e) Mülakatın sesli ve/veya görsel olarak kayıt altına alınabileceği.
 f) Verdiği beyanı ile her tür bilgi ve belgesinin gizli tutulacağı, bu bilgilerin menşe ülke maka-
mları, kendi aile üyeleri ve üçüncü kişilerle rızası olmadan paylaşılmayacağı.
 g) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek diğer konuları.
 (2) Başvuru sahibinin özel durumları ve menşe ya da önceki ikamet ülkesi ile ülke kültürü 
dikkate alınarak kendisiyle iletişim kurulur ve başvuru sahibinin bilgi vermesine engel teşkil edecek 
davranış ve tutumlardan kaçınılır.
 (3) Özel ihtiyaç sahipleriyle yapılacak mülakatlarda, kişilerin özel durumları göz önünde bu-
lundurulur.
 (4) Mülakatın sesli veya görsel olarak kayıt altına alınması halinde bu duruma ilişkin mülakat 
sonunda tutanak düzenlenerek bir nüshası mülakatı yapılan kişiye verilir.
 Mülakat
 MADDE 86 – (1) Uluslararası koruma başvuru sahibiyle, talebine ilişkin etkin ve adil karar 
verebilmek amacıyla, menşe ülke bilgisi gözetilerek, kayıt sırasındaki iddiaları, bu iddiaların in-
andırıcılığının tespiti ve ihtiyaç duyulacak diğer konular hakkında araştırma yapılarak mülakat 
gerçekleştirilir.
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 (2) Mülakat sırasında başvuru sahibi ile mülakat görevlisi veya tercümanın herhangi bir se-
beple iletişim kuramaması halinde, bu durum tutanakla tespit edilerek mülakat başka bir tarihte 
gerçekleştirilmek üzere ertelenir. Yapılması planlanan mülakat öncesinde, ilk mülakatta iletişim ku-
rulamamasına neden olan hususların giderilmesi için gerekli tedbirler alınır.
 (3) Mülakat sonunda mülakat formu başvuru sahibine okunur ve yapacağı düzeltme, açıkla-
ma ve sunacağı ek bilgiler mülakat formuna kaydedilir.
 (4) Mülakat formu, mülakatta hazır bulunanlarca imzalanır.
 Mülakatın gerçekleştirilememesi
 MADDE 87 – (1) İlk mülakatın idareden veya başvuru sahibinden kaynaklanan nedenlerle 
gerçekleştirilememesi halinde, yeni bir mülakat tarihi belirlenir. Belirlenen tarihte mülakat yapılır.
 (2) Mülakat tarihleri arasında en az on gün bulunur.
 Ek mülakat yapılması
 MADDE 88 – (1) İhtiyaç duyulduğunda başvuru sahibiyle birden çok mülakat yapılabilir. İlk 
mülakat için geçerli olan kurallar ek mülakatlar için de geçerlidir.
 (2) Yapılmış olan ilk mülakat tarihi ile ek mülakat tarihi arasında süre sınırlaması bulunmaz.
 Mülakat raporu
 MADDE 89 – (1) Mülakatın tamamlanmasının ardından mülakat raporu hazırlanır.
 (2) Mülakat görevlisi, kanaat ve değerlendirmelerini mülakat raporunda belirtir.
 (3) Ek mülakat yapılması durumunda varsa daha önceki mülakatın raporu güncellenir. Daha 
önce yapılan mülakatın raporu hazırlanmamış ise yeni bir mülakat raporu hazırlanır.
 Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi
 MADDE 90 – (1) Kanunun 72 nci ve 79 uncu maddeleri kapsamında olanlar ile bunların 
aile üyeleri hariç, mülakatı tamamlanan başvuru sahiplerine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine 
Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde il müdürlüğü tarafından, yabancı kimlik numarasını 
içeren, hiçbir harca tabi olmayan, şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen ve iptal edilmediği 
sürece geçerli olan Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir.
 (2) Bu belge, geçerli olduğu süre içinde başvuru sahibine ikamet izni almaksızın Türkiye’de 
bulunma hakkı sağlar.
 İkamet ili dışına çıkış izin talebi ve ikamet ilini terk
 MADDE 91 – (1) Başvuru sahiplerine ihtiyaç duymaları halinde il müdürlüğü tarafından otuz 
güne kadar il dışına çıkış izni verilebilir. İzin belgesinin şekil ve içeriği Genel Müdürlük tarafından 
belirlenir. İl dışına çıkış izinlerinin amacı dışında kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır.
 (2) İzin süresinin uzatılması ihtiyacının ortaya çıkması halinde başvuru sahibi, bulunduğu il 
müdürlüğüne müracaat edebilir. Bu talep ikamet iliyle birlikte değerlendirilir. Talebin kabul edilmesi 
halinde izin belgesi üzerine şerh düşülerek izin süresi bir defaya mahsus otuz güne kadar uzatılabilir.
 (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında verilen toplam altmış günlük iznin bitiminden sonra-
ki izin talepleri, bulunduğu il müdürlüğü görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel 
Müdürlüğün kararına göre işlem yapılır.
 (4) Verilen izin sonunda ikamet iline dönmediği veya ikamet ilini izinsiz olarak terk ettiği 
anlaşılan başvuru sahipleri hakkında kurumsal yazılım sistemine veri girişi yapılarak ülke genelinde 
bulunması amacıyla gerekli işlemler başlatılır ve başvurunun geri çekilmiş sayılmasına ilişkin işlem 
tesis edilir.
 (5) Haklarında arama kaydı bulunan yabancıların başka bir ilde olduğunun tespiti durumun-
da ikamet ili ile görüşülerek varsa hakkında alınmış kararlar tebliğ edilir. Yabancı kendi imkânları ile 
veya gerekli görülmesi halinde görevli kolluk refakatinde ikamet iline sevk edilir.
 (6) İkamet edecekleri illere gitmeyen veya gittikten sonra bu illerden valilikler tarafından 
belirlenen kurallara aykırı şekilde ayrılanlar hakkında, eğitim ve temel sağlık hakları hariç diğer hak-
lardan faydalanmaları bakımından sınırlama getirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Korumayla İlgili Kararlar ve İdari Gözetim

 Genel ilkeler
 MADDE 92 – (1) Uluslararası koruma başvuruları hakkında, başvurunun kayıt altına alındığı 
tarihten itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilik tarafından 
karar verilir. Kararın bu süre içinde verilememesi hâlinde başvuru sahibi bilgilendirilir.
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 (2) Karar alınmadan önce başvuru sahibine ilişkin kayıt ve mülakat formları ile mülakat rapo-
ru, menşe ülke bilgisi ve başvuru sahibiyle ilgili tüm bilgi ve belgeler gözden geçirilerek detaylı 
araştırma ve inceleme yapılır. İhtiyaç halinde, kişiyle ek mülakat yapılarak ek bilgi veya belge talep 
edilebilir.
 (3) Kararlar bireysel olarak verilir. Uluslararası korumadan hariçte tutulma kararları saklı kal-
mak kaydıyla, aile adına yapılan başvuru bütün olarak değerlendirilir ve verilen karar tüm aile üye-
lerini kapsar.
 (4) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden kamu düzeni ve kamu 
güvenliği için tehlike oluşturanlar hakkında da sınır dışı etme kararı alınabilir.
 (5) Uluslararası koruma kapsamında alınan kararlar, itiraz usulleri ve süreleri de belirtilmek 
üzere yabancıya veya yasal temsilcisi ya da avukatına tebliğ edilir.
 Uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi
 MADDE 93 – (1) Uluslararası koruma statüsü verilenlere Genel Müdürlük veya yetki ver-
ilmesi halinde il müdürlüğü tarafından yabancı kimlik numarasını içeren, hiçbir harca tabi olmayan, 
şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen ve iptal edilmediği sürece geçerli olan Uluslararası 
Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir.
 (2) Bu belge, geçerli olduğu süre içinde statü sahibine ikamet izni almaksızın Türkiye’de bu-
lunma hakkı sağlar.
 (3) 90 ıncı maddede belirtilen uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi ile bu mad-
dede belirtilen uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, yabancı kimlik numarasını içeren, 
hiçbir harca tabi olmayan şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenen tek bir kimlik belge-
si şeklinde de düzenlenebilir. Bu kimlik belgesi Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde il 
müdürlüğü tarafından tanzim edilebilir.
 Üçüncü ülkeye yerleştirme ve ülkemizden çıkış izni
 MADDE 94 – (1) Uluslararası koruma kapsamında işlem gören yabancıların üçüncü ülkeye 
yerleştirme işlemleri Genel Müdürlük koordinesinde yürütülür. Üçüncü ülkeye yerleştirme işlem-
lerinde, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği 
yapılabilir.
 (2) Üçüncü ülkeye çıkış izni Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilikler tarafından 
verilir.
 İdari itiraz ve yargı süreci
 MADDE 95 – (1) İdarenin tesis etmiş olduğu uluslararası koruma işlemlerine karşı idari iti-
raz veya yargı yoluna başvurulduğunda, süreç sonuçlanıncaya kadar başvuru sahiplerinin Türki-
ye’de kalışlarına izin verilir. İtirazda bulunulması ya da yargı yoluna başvurulması ikamet ve bildirim 
yükümlülüğü getirilmesine engel teşkil etmez.
 (2) Kanunun 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna baş-
vurulduğunda insani ikamet izni verilebilir.
 Başvuru sahiplerinin idari gözetimi
 MADDE 96 – (1) Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınmaları istisnai bir işlemdir. 
Valilik idari gözetim yerine başka usuller belirleyebilir. Bu tedbirler yeterli olmadığı takdirde Ka-
nunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda başvuru sahipleri idari gözetim 
altına alınabilir.
 (2) İdari gözetimin gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir.
 (3) İdari gözetim altına alınma gerekçelerini ve gözetimin süresini içerecek şekilde idari 
gözetim altına alınan kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Kararın sonucu ve 
itiraz usulleri hakkında bilgilendirilir.
 (4) İdari gözetim kararı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 
Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valilikler tarafından alınır. İdari gözetim kararı aynı 
usulde veya Sulh ceza hâkiminin kararı üzerine sonlandırılır. İdari gözetimin sonlandırılmasına yöne-
lik mahkeme kararı Genel Müdürlüğe derhal bildirilir.
 (5) İdari gözetim kararı sonlandırılan başvuru sahibi hakkında ikamet zorunluluğu ve bildirim 
yükümlülüğünün yanı sıra başka yükümlülüklerin de yerine getirilmesi istenebilir.
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 (6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı 
idari gözetim kararının alındığı yer veya yabancının idari gözetim altında tutulduğu yer sulh ceza 
hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, 
dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde 
sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilci-
si ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza 
hâkimine başvurabilir.
 (7) Sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde idari gözetim altında olan yabancının 
uluslararası korumaya başvurması halinde Kanunun 68 inci maddesine göre yeni bir idari gözetim 
kararı alınmaksızın Kanunun 57 nci maddesine göre hakkında alınan idari gözetim kararının süre-
si içerisinde uluslararası koruma işlemleri Genel Müdürlük tarafından aksine bir karar verilmediği 
sürece yürütülmeye devam edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali

 Statünün sona ermesi
 MADDE 97 – (1) Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hallerin oluşması 
halinde uluslararası koruma statüsü sona erer. Yabancı veya avukatı ya da yasal temsilcisi bu karara 
ilişkin bilgilendirilir ve makul süre içinde sözlü veya yazılı olarak bilgi ve belgelerini sunabilmesine 
imkân tanınır.
 (2) Kanunun 85 inci maddesi çerçevesinde alınacak uluslararası koruma statüsünün sona 
erme kararı, Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilikler tarafından alınır ve yabancıya 
veya avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.
 (3) Statünün sona erme kararı bireysel olarak alınır. Ancak, aynı gerekçeye bağlı olarak statü 
tanınan aile üyelerinin bu statüleri aynı kararla sona erdirilir.
 Statünün iptali
 MADDE 98 – (1) Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hallerde uluslararası 
koruma statüsü iptal edilir. Yabancı veya avukatı ya da yasal temsilcisi bu karara ilişkin bilgilendirilir 
ve makul süre içinde sözlü veya yazılı olarak bilgi ve belgelerini sunabilmesine imkân tanınır.
 (2) Birinci fıkradaki bilgilendirmenin kayıtlarda yer alan iletişim veya adres bilgilerine göre 
yapılamaması durumunda, kişinin gıyabında da iptal kararı alınabilir.
 (3) Kanunun 86 ncı maddesi çerçevesinde alınacak uluslararası koruma statüsünün iptali 
kararı, Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilikler tarafından alınır ve yabancıya veya 
avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.
 (4) İptal kararları bireysel olarak alınır. Ancak aynı gerekçeye bağlı olarak statü tanınan aile 
üyelerinin bu statüleri, aynı kararla iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari İtiraz ve Yargı Yolu

 Uluslararası koruma değerlendirme komisyonuna itiraz
 MADDE 99 – (1) İdari gözetim, kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlendirme 
kararları hariç, uluslararası koruma başvurusuyla ilgili idari kararlara karşı, kararın tebliğinden iti-
baren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir.
 (2) İtirazlar, sunulacak bilgi ve belgelerle birlikte il müdürlüğü tarafından Komisyona iletilir.
 Komisyonun kararları ve niteliği
 MADDE 100 – (1) Komisyon itirazları değerlendirirken aşağıdaki hususları da gözetir:
 a) İdarenin vermiş olduğu kararı usul ve esas yönünden inceler.
 b) Genel Müdürlükten, Genel Müdürlük temsilcisinden veya il müdürlüğünden bilgi talep 
edebilir.
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 c) İtiraz sahibiyle veya yasal temsilcisiyle ya da avukatıyla doğrudan veya il müdürlüğü 
aracılığıyla görüşebilir.
 (2) Komisyon değerlendirmesinin sonunda iki şekilde karar alır:
 a) Başvuru sahibinin, itirazını reddedebilir.
 b) İdareden, vermiş olduğu kararı usul veya esas yönünden gözden geçirmesini talep edebilir.
 (3) Komisyon, kararını itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde 
verir. Bu süre en fazla beş gün daha uzatılabilir.
 (4) Komisyonun kararı yabancıya veya avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.
 (5) Komisyonun, idarenin kararının usul veya esas yönünden gözden geçirmesini talep et-
mesi üzerine yapılacak yeni inceleme, başvuruyu ilk aşamada gözden geçiren görevliden farklı biri 
tarafından gerçekleştirilir.
 İdare mahkemesine başvuru
 MADDE 101 – (1) Kabul edilemez başvuru ile hızlandırılmış değerlendirme kararlarına 
karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde başvuru sahibi veya avukatı ya da yasal tem-
silcisi yetkili idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde 
sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.
 (2) İdari gözetim, kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlendirme kararları dışında 
alınan idari kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesine başvuru-
labilir.
 (3) Uluslararası koruma değerlendirme komisyonuna itiraz edilmesi, ilgili kişinin yetkili idare 
mahkemesine başvurma hakkını engellemez ve dava açma süresini durdurmaz. Ancak Komisyona 
itiraz eden kişinin aynı zamanda yetkili idare mahkemesine de başvurduğu anlaşılırsa, komisyon 
yapılan başvuru hakkındaki incelemeyi durdurur.

ALTINCI BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler

 Bilgilendirme ve tercümanlık
 MADDE 102 – (1) Başvuru ve statü sahipleri, hak ve yükümlülükler, yükümlülüklere uyma-
ma ya da yetkililerle işbirliğinde bulunmamanın yaptırımları ve itiraz usullerine ilişkin konularda bil-
gilendirilir. Bilgilendirmenin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı Genel Müdürlük tarafın-
dan belirlenir.
 (2) Başvuru, kayıt ve mülakat ile idare tarafından gerekli görülecek diğer süreçlerde, ter-
cüman olmaksızın istenilen düzeyde iletişim kurulamayacağının anlaşılması durumunda tercüman-
lık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanır.
 (3) Başvuru sahibinin, talebini destekleyici Türkçe olmayan yazılı belgeler sunması halinde, 
bu belgelerin yetkili kişiler tarafından tercüme edilmiş kopyaları istenir. Başvuru sahibi tarafından 
bu belgelerin tercümelerinin temin edilememesi durumunda idare, sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların imkânlarından yararlanabilir.
 (4) Uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında, başvuru sahibine vatandaşı olduğu 
ülkenin dilinde veya anlayabileceği başka dilde bildirimde bulunulması esastır.
 (5) Uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında verilen tercümanlık hizmetleri, Genel 
Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından, kendi personeli eliyle veya hizmet alımıyla sağlanabilir.
 (6) Tercümanlık hizmetleriyle ilgili olarak idare, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
 Adli yardım ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme
 MADDE 103 – (1) Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, Kanunun 81 
inci maddesinde düzenlenen hak ve hizmetlere erişim ve bunlardan faydalanmalarına ilişkin hu-
suslarda yazılı olarak bilgilendirilir.
 Seyahat belgeleri
 MADDE 104 – (1) Sözleşme kapsamındaki mültecilere verilmek üzere düzenlenecek seyahat 
belgesinin şekli, süresi ve içeriği Sözleşmeye uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenir ve Genel 
Müdürlük veya yetki verilmesi halinde valilik tarafından düzenlenir.
 (2) Şartlı mülteciler ile ikincil koruma statü sahiplerinin seyahat belgesiyle ilgili talepleri, 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilir.
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 Eğitim ve öğretim
 MADDE 105 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyel-
eri, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki eğitim hizmetlerinden statülerini gösteren belgelerini 
ibraz ederek yararlanabilir.
 (2) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri ile diğer hususlar Milli Eğitim 
Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
 (3) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinden, yabancı öğrencilerle il-
gili genel hükümler çerçevesinde Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi 
hakkı elde edenler, ayrıca öğrenci ikamet iznine gerek olmaksızın, statülerini gösteren belgeleriyle 
öğrenim görebilir.
 Sosyal yardım ve hizmetlere erişim
 MADDE 106 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, kimlerin 
ihtiyaç sahibi olduğunun tespiti ile bu kişilerin sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri aşağıdaki krit-
erlere göre valilikler tarafından belirlenir:
 a) Barınma olanağı.
 b) Düzenli gelir durumu.
 c) Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sayısı.
 ç) Türkiye’deki veya ülkesindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığı.
 d) Türkiye’deki veya ülkesindeki yakınlarından yardım alıp almadığı.
 e) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer vakıf, dernek ve özel kuruluşlardan yardım alıp 
almadığı.
 f) Sağlık sigortasının bulunup bulunmadığı.
 g) Herhangi bir engelinin veya hastalığının olup olmadığı.
 ğ) İdare tarafından belirlenecek diğer hususlar.
 (2) İhtiyaç sahibi olanlara verilebilecek sosyal yardım ve hizmet desteği, Bakanlık ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre sağlanır.
 Sağlık
 MADDE 107 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, herhan-
gi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.
 (2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin birinci fıkra kapsamında 
olup olmadığı 106 ncı maddenin birinci fıkrasındaki usule göre valilikler tarafından belirlenir.
 (3) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinin genel sağlık sigortalarının 
başlatılması, sona erdirilmesi veya iptaline ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumuyla işbirliği 
içinde Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 Çalışma
 MADDE 108 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, Kanunun 89 
uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Türkiye’de çalışabilirler.
 (2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin iş piyasasına erişimleri 
Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve es-
aslara göre sağlanır.
 Harçlık
 MADDE 109 – (1) Kanunun 89 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, valilikler tarafından 
verilecek harçlık ile ilgili olarak, kişilerin muhtaçlık durumu, 106 ncı maddenin birinci fıkrasındaki 
usule göre valilikler tarafından belirlenir.
 (2) İhtiyaç sahibi olanlara verilecek harçlık, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde valiliklerce verilebilir.
 Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahiplerinin ikameti ve bildirim
 yükümlülüğü
 MADDE 110 – (1) Genel Müdürlük, kamu düzeni veya kamu güvenliği, kişinin talebi, özel du-
rumu, sağlık ve eğitim durumu ile akrabalık ilişkileri, kültürü, kişisel koşulları, illerin kapasitesi gibi 
konuları göz önünde bulundurarak, başvuru sahiplerinin barındırılacağı yerler ile ikamet edecekleri 
illeri, başvuru veya kayıt işlemleri sırasında belirleyebilir, gerekli hallerde değişiklik yapabilir.
 (2) Şartlı mülteciler ile ikincil koruma statüsü sahiplerinin, ikamet edecekleri iller Genel 
Müdürlük tarafından belirlenebilir veya Genel Müdürlükçe belirlenecek iller arasından kendileri 
seçebilir. Genel Müdürlük tarafından zorunlu ikamet ilinin belirlenmediği durumlarda tercih edilen 
illerde ikamet edilebilir.
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 (3) Başvuru sahibi ile mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri, adres kayıt 
sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini ve adres değişikliğini en geç yirmi iş günü içinde il 
müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
 (4) Başvuru sahibi, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahiplerine kamu düzeni ve kamu 
güvenliği nedeniyle belirli bir ilde ikamet etmenin yanı sıra, belirlenen süre ve usullerle bildirimde 
bulunma yükümlülüğü de getirilebilir.
 (5) Başvuru sahipleri akrabalık, sağlık veya diğer nedenlerle ikamet ili değişikliği talebinde 
bulunabilirler ve bu talepler Genel Müdürlük veya yetki verilmesi halinde il müdürlüğü tarafından 
değerlendirilir.
 (6) Bu madde hükümleri mülteci statüsü verilenlere de uygulanabilir.
 Diğer yükümlülükler
 MADDE 111 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahipleri, Kanunun 90 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler ile Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından kendis-
ine tebliğ edilen ilave hususlara uymakla yükümlüdürler.
 (2) Kanunun üçüncü kısmında belirtilen yardım ve hizmetleri, Kanunun 90 ıncı maddesi-
nin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtildiği şekilde haksız yere elde edenler, sağlanan yardım ve 
hizmet bedelinin tamamını veya ödeyebileceği miktarını geri ödemekle yükümlüdürler.
 (3) Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmey-
enler için eğitim ve temel sağlık haklarından yararlandırmada herhangi bir sınırlamaya gidilmez. 
Diğer hakları sınırlandırılmadan önce yükümlülüklerine ilişkin il müdürlüğü tarafından gerekli bildi-
rim yapılır. Söz konusu yükümlülüklerin ihlaline devam edildiği takdirde Genel Müdürlük veya belir-
lenecek usul ve esaslara göre valilikler tarafından eğitim ve temel sağlık hakları hariç başvuru sahibi 
veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinin haklarıyla ilgili sınırlama kararı alınır.
 (4) Başvuru sahiplerinin başvurularıyla veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinin 
statüleriyle ilgili olarak Genel Müdürlük veya valilik tarafından olumsuz karar verilenlere, eğitim ve 
temel sağlık hakları hariç diğer haklardan faydalanmaları bakımından sınırlama getirilebilir.
 (5) Sınırlamaya ilişkin değerlendirme bireysel yapılır ve karar ilgiliye tebliğ edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Korumayla İlgili Diğer Hükümler

 Uluslararası koruma süreçlerinde iş birliği
 MADDE 112 – (1) Bakanlık, Kanunun 92 nci maddesi kapsamında uluslararası kuruluşlar ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve protokol yapabilir.
 Özel ihtiyaç sahipleri
 MADDE 113 – (1) Başvuru sahiplerinin; 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 kalmış kişi olup olmadığı öncelikle tespit edilir.
 (2) Uluslararası koruma işlemlerinin herhangi bir aşamasında özel ihtiyaç sahibi olduğu an-
laşılanlara, tüm iş ve işlemlerinde öncelik tanınır, gerekli her türlü kolaylık gösterilir ve durumları 
kayıt altına alınır.
 (3) Uluslararası koruma kapsamında işlemleri yürütülenlerden işkence, cinsel saldırı ya da 
diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış olduğu değerlendirilenlerin te-
davileri için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliği yapılabilir.
 Uluslararası koruma kapsamında olan insan ticareti mağdurları
 MADDE 114 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahiplerinden, insan ti-
careti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulanlar hakkında, aynı zaman-
da insan ticareti mağdurlarına ilişkin mevzuat hükümleri de uygulanır.
 Menşe ülke bilgisi
 MADDE 115 – (1) Uluslararası koruma başvurularının değerlendirme sürecinde başvuru sa-
hibinin iddialarının doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla menşe, ikamet ve transit ülkelerle ilgili 
birden fazla kaynaktan bilgi toplanır.
 (2) Genel Müdürlük menşe ülke bilgilerinin toplanması ve güncellenmesi amacıyla kaynak 
ülke rapor edinme sistemi kurabilir ve bu bilgileri ilgili kurum ve kuruluşların kullanımına açabilir.
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 (3) Kaynak ülke rapor edinme sisteminin kurulması ve işletimi Genel Müdürlük tarafından 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
 (4) Genel Müdürlük, menşe ülke bilgilerinin toplanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile yurt içi veya yurtdışından bilgi 
sağlayabilecek diğer kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
 (5) Genel Müdürlük, menşe ülke bilgilerinin toplanması amacıyla ilgili ülkelerde personel 
görevlendirebilir.
 (6) Genel Müdürlük, menşe ülke bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır.
 Gizlilik ilkesi
 MADDE 116 – (1) Başvuru sahibinin ve uluslararası koruma statüsü sahibinin tüm bilgi ve 
belgelerinde gizlilik esastır. Gizlilik derecesi, yapılacak işlemlerin içeriğine bağlı olarak ilgili mevzuat 
kapsamında belirlenir.
 (2) Bilgi ve belgeler Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından özel olarak belirlenmiş 
arşiv alanlarında muhafaza edilir ve yetkili kılınmış personelce işleme alınır.
 (3) Uluslararası koruma başvurusunun değerlendirilme sürecinde başvuru sahibinin veya 
uluslararası koruma statüsü sahibinin bilgileri, menşe ülkesinin hiçbir kurumuyla paylaşılmaz.
 (4) Uluslararası koruma başvuruları reddedilen ve menşe ülkelerine geri dönüş işlemleri 
başlatılanlar hakkında menşe ülke yetkilileriyle kurulabilecek her türlü iletişimde, başvuru sahibinin 
kendisini, bakmakla yükümlü olduğu kişileri ve halen menşe ülkede yaşamakta olan aile üyelerini 
tehlikeye düşürecek hiçbir bilgi ve belge paylaşılmaz.
 (5) Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen iş ve işlemlerde Genel Müdürlükçe uygun görülen 
kişisel veriler, menşe ülke dışındaki diğer ülkeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.
 (6) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların kişisel dosyasında yer alan belgeler, kendi-
si, yasal temsilcisi veya vekâletnamesini ibraz eden avukatı tarafından incelenebilir, birer örneği 
alınabilir. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlen-
mesine ilişkin bilgi ve belgeler incelenemez ve verilemez. Hangi bilgi ve belgelerin incelenemez ve 
verilemez olduğu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre tayin edilir.
 (7) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu kamu görevlileri ile diğer görevliler, görevleri 
sırasında edindikleri gizlilik derecesi taşıyan her tür bilgi, belge ve kişisel sırları yetkili kılınanlardan 
başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz.
 (8) Çocuklarla ilgili bilgi paylaşımında, çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilir.
 Kişisel dosyaya erişim
 MADDE 117 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibinin kişisel dosyasın-
da bulunan belgelerin bir örneği yazılı olarak talep edildiğinde Genel Müdürlük tarafından belirle-
necek usul ve esaslara göre kendisine, yasal temsilcisine ya da vekâletnamesini ibraz eden avukatına 
tutanakla teslim edilir. Tutanakta, verilen belge örneklerinin sadece idari itiraz veya yargı sürecinde 
savunma amaçlı olarak kullanılabileceği, üçüncü şahıslara verilmesi veya açıklanması halinde huku-
ki sorumluluk doğuracağı uyarıları da yer alır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler ve Göç Politikaları Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

 Uyum
 MADDE 118 – (1) Genel Müdürlük, yasal kalış imkânına sahip yabancı, uluslararası koru-
ma başvuru sahibi veya statüsü sahibi kişilerin ya da geçici korunanların toplumla olan karşılıklı 
uyumlarını sağlamak amacıyla uyum faaliyetleri planlama, uygulama veya bu amaçla oluşturulacak 
merkezlerin kurulması konularında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuru-
luşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.
 (2) Uyum çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulacak merkezler ve bu merkezlerde verilecek 
hizmetlerin standartları ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. Ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon Genel Müdürlük tarafından 
sağlanır.
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 3) Her ilde valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret odası, siv-
il toplum kuruluşları, üniversitelerin katılımıyla il düzeyinde uyum faaliyetlerinin planlandığı ve 
yürütüldüğü il göç kurulları valinin başkanlığında ayda bir kez toplanır. Her toplantıda alınan karar-
lar düzenli olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.
 İstatistikî veriler
 MADDE 119 – (1) Yabancılar ile başvuru sahipleri veya uluslararası koruma statüsü sahipler-
ine ait istatistikler, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından, Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul 
ve esaslara göre tutulur ve paylaşılır.
 (2) Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak Genel Müdürlük, Türkiye İstatistik Kuru-
muyla işbirliği yaparak istatistikleri yayınlar.
 Tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
 MADDE 120 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan tüm tebligat işlemlerinde 11/2/1959 tarihli ve 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
 (2) Tebligata konu olan işlemler aşağıda belirtilen şekilde yerine getirilir:
 a) Tebligatın şekli ve içeriği Genel Müdürlük veya valilik tarafından belirlenir.
 b) Her tür tebligat, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek dillerde yapılır.
 c) Belirlenen dillerde sağlıklı bir tebligat işleminin gerçekleştirilemediğinde valilik tebligata 
en uygun dili belirler.
 ç) Özel ihtiyaç sahiplerinin durumu tebligat işlemlerinde de gözetilir.
 d) Tebliğler ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yapılır.
 e) İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri 
hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
 (3) Tebligat işlemleri, kayıtlı elektronik posta aracılığıyla da yapılabilir. Yabancılara Kayıtlı 
Elektronik Posta adresi tahsis edilmesi ve bu sistemin kullanımıyla ilgili usul ve esaslar 19/1/2013 
tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde 
yürütülür.
 Gönüllü geri dönüş desteği
 MADDE 121 – (1) Kanun kapsamındaki yabancılardan gönüllü olarak menşe ülkelerine ya 
da üçüncü bir ülkeye dönmek isteyenlere, geri dönüşlerini kolaylaştırmak ve uyum sağlamalarına 
katkıda bulunmak maksadıyla aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde gönüllü geri dönüş desteği 
verilebilir:
 a) Gönüllü geri dönüş yapacak kişiye sağlanacak desteğe ilişkin karar, valiliğin teklifi üzerine 
Genel Müdürlük tarafından alınır.
 b) Destek, ayni veya nakdi olabileceği gibi mesleki eğitim şeklinde de olabilir ve Türkiye’de 
ya da yabancının menşe ülkesinde verilebilir.
 c) Destekten yararlanarak menşe ülkelerine dönen yabancılar hakkında Türkiye’ye giriş 
yasağı kararı alınmayabilir.
 (2) İdari gözetim altında olup da gönüllü geri dönüş desteğine başvuranlar, dönüş işlemleri-
nin kolaylaştırılması ve takibi amacıyla, ayrı bir merkeze alınabilir veya haklarındaki idari gözetimin 
sonlandırılmasına karar verilebilir.
 (3) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş desteğinin sağlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak 
kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıy-
la işbirliği yapabilir ve uluslararası kuruluşların fonlarından yararlanabilir.
 (4) Gönüllü geri dönüş talebinde bulunup da bu talebini geri çeken uluslararası koruma 
statü sahiplerinin statüleri korunur. Başvuru sahiplerinin işlemleri kaldığı yerden devam eder.
 (5) Gönüllü olarak geri dönüş yapan uluslararası koruma statüsü sahiplerinin statüleri sona 
erdirilir.
 Çocukların iş ve işlemlerinde dikkat edilecek hususlar
 MADDE 122 – (1) Özel kanunlardaki hükümler hariç yabancı çocuğa ilişkin iş ve işlemlerde 
aşağıdaki hususlar gözetilir:
 a) Ortak velayet durumunda anne ve babanın birlikte muvafakatı aranır. Muvafakat, baş-
vurunun yapılacağı idari mercilerin önünde de verilebilir. Eşlerden biri ve çocuk ayrı ülkelerde ise 
çocuk için başvuruda bulunan anne ya da babadan, diğer eşin bu taleple ilgili muvafakatı istenir.
 b) Velayetin kendisinde olduğunu belgeleyen anne ya da baba, işlemleri tek başına yapabilir.
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 c) Yasal temsilci ile çocuğun farklı ülkelerde olduğu durumda, yasal temsilcinin yetkili makam 
huzurunda verilmiş onayı ve refakatçinin çocuğun bakımını üstlendiğine ilişkin taahhüdünün olması 
kaydıyla, çocuğun refakatine bırakıldığı kişiye çocuk hakkında işlemleri yapma hakkı tanınır.
 ç) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda çocuk hakkında idare herhangi bir muva-
fakat, talep veya başvuru olmaksızın Kanun kapsamındaki iş ve işlemleri resen başlatır ve karara 
bağlar.
 d) Çocuklarla ilgili hükümlerde uluslararası korumaya ilişkin hususlar saklıdır.
 Refakatsiz çocuklar
 MADDE 123 – (1) Kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin re-
fakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuklar 
hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 (2) Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde, çocuğun yüksek yararı gözetilerek aşağıdaki 
hususlar göz önünde bulundurulur:
 a) Refakatsiz çocuk derhal Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınır 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun barınma yerlerine veya yetişkin akraba-
larının ya da koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir.
 b) Yaşı, bir belge ile kanıtlanamayan ve on sekiz yaşından büyük olabileceği şüphesi bulu-
nan başvuru sahiplerinin ve düzensiz göçmenlerin, fiziksel ve psikolojik değerlendirmesini içeren 
kapsamlı yaş tespiti valiliklerce yaptırılır.
 c) Yaş tespiti yapılacak yabancılara, işlemin amacı ve süreci hakkında bilgi verilir. Tespit işlemi 
sonucunda yabancının yaşıyla ilgili tereddüt giderilemediği takdirde, çocuk olduğu kabul edilir.
 ç) Yaş tespiti istenen başvuru sahibi veya düzensiz göçmen, hakkında kesin rapor verilinceye 
kadar yetkili kamu kuruluşunca ya da bu kuruluşça uygun görülecek başka bir yerde barındırılır.
 d) On altı yaşını doldurmuş olanlar, düzensiz göçmen ise özel koşullar sağlandığında geri 
gönderme merkezlerinde; başvuru sahibi veya uluslararası koruma statü sahibi ise kabul ve barın-
ma merkezlerinde de barındırılabilir.
 e) Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınarak, 
kardeşler bir arada bulundurulur. Zorunlu olmadığı sürece barınma yerlerinde değişiklik yapılmaz.
 f) Çocukların mülakatları, onlara en uygun ortamlarda yapılır. Çocuklarla yapılan mülakat-
larda, idare tarafından belirlenen psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, ebeveyni veya yasal 
temsilcisi hazır bulundurulabilir. Söz konusu uzmanlar ilgili kurumlardan talep edilir.
 g) Yapılacak bütün görüşmeler, çocukların psikolojik, duygusal ve fiziksel gelişimleri konusun-
da yeterli bilgiye sahip nitelikli personel tarafından yapılır.
 ğ) Karar aşamasında, çocuğun bütün taleplerini açık bir biçimde ifade edememiş olabileceği 
dikkate alınır.
 h) Mülakat görevlisi, mülakat raporunu hazırlarken çocukların mülakatına katılan uzmanın 
görüşlerinden de faydalanabilir.
 ı) Tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya Adli Tıp Kurumundan alınan yaş tespit raporu 
doğrultusunda on sekiz yaş ve üzerinde olduğu tespit edilenler hakkında, yetişkin düzensiz göçmen 
ya da başvuru sahiplerinin tabi olduğu usuller uygulanır.
 Kişisel verilerin alınması ve saklanması
 MADDE 124 – (1) Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından Kanun kapsamındaki 
yabancıların parmak izleri, avuç içi, retina, ses taramaları, fotoğrafları gibi kişisel verileri Genel 
Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınır, korunur, saklanır, kullanılır ve 
paylaşılır.
 (2) Alınan kişisel veriler, yabancının kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman ve kim tarafından 
alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır.
 (3) Vize başvurusunda bulunan devlet ya da hükümet başkanları ile üst düzey hükümet 
görevlilerinden, Türkiye’ye davet edilen resmi delegasyon üyelerinden ve bunlara refakat eden eşi 
ile çocuklarından ve vize veya ikamet başvurusunda bulunan on iki yaşından küçük çocuklardan 
parmak izi alınmaz.
 Geri gönderme merkezleri ile kabul ve barınma merkezleri
 MADDE 125 – (1) Geri gönderme merkezleri ile kabul ve barınma merkezlerine ilişkin usul 
ve esaslar, 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kabul ve Barınma Merke-
zleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Göç Politikaları Kurulu ve Görevleri

 Kuruluş
 MADDE 126 – (1) Kurul, İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa 
Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanı ve Genel Müdürden oluşur.
 (2) Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili bakanlık, ulusal veya uluslararası diğer kurum 
ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıya davet edilebilir. Toplantıya davet 
edilecek bakanlık ile kurum ve kuruluş temsilcileri Kurul Başkanının onayı ile belirlenir.
 Görevleri
 MADDE 127 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
 a) Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemek, uygulanmasını takip etmek.
 b) Göç alanında strateji belgeleri ile program ve uygulama belgelerini hazırlamak.
 c) Kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri belirlemek.
 ç) İnsani mülahazalarla toplu hâlde Türkiye’ye kabul edilecek yabancılar ile bu yabancıların 
ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek.
 d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde, Türkiye’nin ihtiyaç duy-
duğu yabancı iş gücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım 
alanlarındaki mevsimlik işler için gelecek yabancılara ilişkin esasları belirlemek.
 e) Yabancılara verilecek uzun dönem ikamet iznine ilişkin diğer şartları belirlemek.
 f) Göç alanında yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkin iş birliği ve bu alandaki 
çalışmaların çerçevesini belirlemek.
 g) Göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlan-
masına yönelik kararlar almak.
 Toplantı usulü
 MADDE 128 – (1) Kurul, Kurul Başkanı tarafından belirlenen tarihte her yıl olağan olarak to-
planır. Gerekli görüldüğü hâllerde Kurul Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir. Genel Müdür, 
Kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin Kurul Başkanına öneride bulunabilir.
 (2) Kurul toplantıları, Genel Müdürün önerisi üzerine Kurul Başkanının uygun göreceği yerde 
yapılır.
 Toplantı gündemi
 MADDE 129 – (1) Toplantı gündemi, üyelerin görüşü alınarak Kurul Başkanı tarafından be-
lirlenir. Genel Müdür, Kurul üyelerinin gündem ile ilgili görüşlerini alarak toplantı tarihinden önce 
toplantı gündemini Kurul Başkanının onayına sunar.
 (2) Toplantı gündemi, Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden önce, varsa ekleri 
ile birlikte Kurul üyelerine gönderilir. Gündem gönderildikten sonra da Başkan tarafından gerekli 
görüldüğü hallerde gündeme ekleme yapılabilir.
 Kurul kararları
 MADDE 130 – (1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan-
ların oy çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde 
çoğunluk sağlanmış sayılır.
 (2) Kurul kararları; her karara bir numara verilecek şekilde toplantı esnasında ya da son-
rasında makul bir süre içerisinde yazılır. Göç Politika Kurulu kararlarına ek oluşturacak plan, proje, 
harita ve benzeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir takımı sekretarya tarafından parafla-
narak karar dosyasında saklanır.
 (3) Alınan kararlarda karşı oy kullanan Kurul üyelerince, karşı oy gerekçeleri yazı ile belirtil-
erek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim edilir.
 (4) Kurul üyesi olmayan ancak Kurul toplantısına davet edilen temsilciler oy kullanamaz.
 Kararların duyurulması
 MADDE 131 – (1) Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlükçe Kurul üyeleri ile ilgili kurum 
ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca gizlilik kararı bulunmuyorsa Genel Müdürlük internet 
adresinden duyurulur.
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 Kararların izlenmesi ve değerlendirilmesi
 MADDE 132 – (1) Kurul kararlarının uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar, karar-
ların uygulanmasına yönelik olarak yaptıkları çalışmaları izleme raporu düzenleyerek toplantı tari-
hinden itibaren dörder aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderir. İzleme raporunu hazır-
lamayan veya kararları yerine getirmeyenlerden, Kurula arz edilmek üzere gerekçelerini bir sonraki 
toplantıya kadar yazılı olarak göndermesi istenir.
 Sekretarya ve destek hizmetleri
 MADDE 133 – (1) Kurulun sekretarya ve destek hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yer-
ine getirilir.

BEŞİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Kurul ve Komisyonları ile Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurul ve Komisyonlar ile Geçici Komisyonların Oluşumu

 Sürekli kurul ve komisyonlar
 MADDE 134 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren sürekli kurul ve komisyon-
lar; Göç Danışma Kurulu, Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu ve Düzensiz Göçle Mü-
cadele Koordinasyon Kurulu’dur.
 Geçici komisyonlar
 MADDE 135 – (1) Genel Müdürlük, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda 
bulunmak ve faaliyetlerine katkı sağlamak üzere geçici komisyonlar kurabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Göç Danışma Kurulu

 Kuruluş
 MADDE 136 – (1) Göç Danışma Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar 
yardımcısının başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik ve Dışişleri bakanlıklarının en az daire başkanı seviyesindeki temsilcileri, Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlük Yabancılar Dairesi, Uluslararası Koruma Dairesi, İnsan Ticareti 
Mağdurlarını Koruma Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi ve Göç Politika ve Projeleri Dairesi başkan-
ları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi, Uluslararası Göç Örgütü 
Türkiye Temsilcisi, göç konularıyla ilgili beş öğretim elemanı ve göç alanında çalışmalarda bulunan 
beş sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.
 (2) Kurul toplantılarına başkan tarafından, yurt içi ve yurt dışından göç alanında uzman kişil-
er çağrılarak görüşleri alınabilir.
 Kurul üyesi öğretim elemanlarının belirlenmesi
 MADDE 137 – (1) Kurul üyesi olarak görev yapmak üzere en az doktora derecesine sahip 
öğretim elemanları arasından başvuruları alınan beş asıl ve beş yedek olmak üzere on öğretim ele-
manı, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık Müsteşarının onayıyla üç yıllık süreyle seçilir.
 (2) Kurul üyesi olarak görev yapacak öğretim elemanları, Genel Müdürlük tarafından yapılan 
duyuru üzerine alınan başvuruların değerlendirilmesiyle belirlenir. Kurul üyeliği için Genel Müdürlük 
internet sitesi üzerinden duyuru yapılır. Ayrıca üniversitelere ve üniversiteler bünyesinde faaliyet 
gösteren göç araştırma ve uygulama merkezlerine de başvuruyla ilgili duyuru, yazıyla bildirilebilir. 
Başvurular en fazla bir ay içinde olmak şartıyla duyuruda belirtilen tarih süresince alınır.
 (3) Öğretim elemanı bizzat başvuru yapabileceği gibi üniversiteler tarafından da öğretim 
elemanı teklifinde bulunulabilir.
 Kurul üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenmesi
 MADDE 138 – (1) Kurul üyesi olarak görev yapacak beş asıl ve beş yedek olmak üzere on 
sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık Müsteşarının onayıyla üç yıllık 
süreyle seçilir.
 (2) Kurul üyeliği için Genel Müdürlük internet sitesi üzerinden duyuru yapılır. Başvurular, en 
fazla bir ay içinde olmak şartıyla duyuruda belirtilen tarih süresince alınır.
 (3) Başvurular sivil toplum kuruluşları tarafından yapılır.



173

 (4) Sivil toplum kuruluşu temsilcisi sıfatıyla kurul üyesi olarak seçileceklerin Genel 
Müdürlüğün görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren dernek, vakıf, meslek ve düşünce kuruluşları ile 
bunların üst yapılanmalarının temsilcileri arasından olması esastır. Genel Müdürlüğün görev alanıy-
la ilgili konularda çalışma programı olan ve bu konularda ulusal veya uluslararası konferans, panel, 
seminer ve benzeri toplantılar düzenlemiş olanlar öncelikle tercih edilebilir. Ancak 22/1/2004 tarih-
li ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamın-
da olan dernek ve vakıf temsilcileri Kurula üye olarak seçilemezler.
 (5) Sivil toplum kuruluşu, yönetim kurulu başkanı veya kuruluşun karar organı tarafından 
yetkilendirilmiş olan kişi tarafından temsil edilir.
 Kurul üyelerine ilişkin diğer hususlar
 MADDE 139 – (1) Öğretim elemanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri başvuru tar-
ihinin sona ermesinden itibaren en fazla bir ay içinde belirlenerek Genel Müdürlüğün internet site-
sinden duyurulur.
 (2) Öğretim elemanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden toplantıya katılamay-
acağını bildiren ya da üyelikten çekilen asıl üyenin yerine yedek üye görevlendirilir.
 (3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kurul kararıyla 
düşürülür.
 Toplantı usulü
 MADDE 140 – (1) Kurul, başkan tarafından belirlenecek tarihlerde yılda iki kez olağan olarak 
toplanır. Kurul, ayrıca başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Genel Müdür, 
kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin başkana öneride bulunabilir.
 (2) Kurul toplantıları, Genel Müdürlükte veya Başkanın uygun göreceği yerde yapılır.
 Kurul toplantı gündemi
 MADDE 141 – (1) Sekretarya tarafından Genel Müdürün uygun görüşü alınarak oluşturulan 
toplantı gündemine ilişkin taslak, toplantı tarihinden en az bir ay önce, varsa ekleri ile birlikte üyel-
ere gönderilir. Üyeler, gündeme alınmasını önerdikleri konuları, toplantı tarihinden en geç iki hafta 
önce Genel Müdürlüğe iletir.
 (2) Toplantı gündemi, son şekli verilerek Genel Müdür tarafından Başkanın onayına sunularak 
belirlenir ve üyelere bildirilir.
 Kurul kararları ve niteliği
 MADDE 142 – (1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan-
ların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk 
sağlanmış sayılır.
 (2) Kurul kararları, her karara bir numara verilmek suretiyle toplantı salonunda yazılır, Başkan 
ve üyelerce imzalanır. Kararların toplantıdan sonra yazılıp imzalanacağı durumlarda buna ilişkin bir 
karar tutanağı düzenlenerek üyelerce imzalanır. Kararların tek sayfadan fazla olması halinde diğer 
sayfalar da başlıklı karar kâğıtlarına yazılarak kararların bittiği sayfanın sonu Başkan ve üyelerce 
imzalanır, diğer sayfalar ise paraflanır. Kurul kararlarına ek oluşturacak plan, proje, harita ve ben-
zeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir takımı sekretarya tarafından paraflanarak karar 
dosyasında saklanır.
 (3) Karşı oy kullanılan kararlar karşı oy yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri dosyasında 
saklanmak üzere bir sonraki kurul toplantısına kadar sekretaryaya yazılı olarak teslim edilir.
 (4) Kurulun tavsiye niteliğindeki kararları, Genel Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 
değerlendirilir.
 Kurul kararlarının duyurulması
 MADDE 143 – (1) Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlük tarafından üyelerin temsilcisi 
olduğu kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.
 Kurul kararlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 MADDE 144 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, görev alanlarına ilişkin kurul kararları doğrul-
tusunda yaptıkları çalışmaları ve sonuçlarını, bir sonraki toplantıya kadar Genel Müdürlüğe resmi 
yollarla bildirir. Genel Müdürlük bu çalışmaları değerlendirerek Başkanın bilgisine sunar.
 Sekretarya ve destek hizmetleri
 MADDE 145 – (1) Komisyonun sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük tarafın-
dan sağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu

 Kuruluş
 MADDE 146 – (1) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu, Kanunun 115 inci mad-
desinin ikinci fıkrasında belirlenen görevleri yapmak üzere, Genel Müdürlük temsilcisi başkanlığın-
da, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca görevlendirilen birer temsilci ve bir göç uzmanından oluşur. 
Komisyona, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği temsilcisi gözlemci 
olarak katılmak üzere davet edilebilir.
 Komisyon üyeleri
 MADDE 147 – (1) Komisyonun başkanlığını yürütecek olan Genel Müdürlük temsilcisi ile 
komisyonda görev alacak göç uzmanı veya göç uzmanı bulunmadığı takdirde yerine görevlendir-
ilecek göç uzman yardımcısı, iki yıl için asıl ve yedek olmak üzere Genel Müdür tarafından görev-
lendirilir. Diğer üyeler ise en az bir yıl için asıl ve yedek olmak üzere belirlenir. Komisyon başkan ve 
üyelerine görevleri süresince ek görev verilmez.
 (2) Genel Müdürlük, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından Kanunun 115 inci maddesinde 
belirtilen sürelerde asıl ve yedek olarak görevlendirilecek temsilcilerin, bu alanda uzmanlığı bulu-
nan kişilerden olması yönünde talepte bulunabilir. Genel Müdürlüğün yazılı bildirimi üzerine ilgili 
bakanlıklarca on beş gün içinde görevlendirme yapılır.
 Komisyonun çalışma usulü
 MADDE 148 – (1) Komisyon, uluslararası koruma başvuru talepleri reddedilenlerin itiraz 
başvurularını değerlendirmek üzere Komisyon Başkanının uygun göreceği tarihlerde toplanır.
 (2) Komisyon, üyelerin eksiksiz olarak katılımıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oy-
ların eşitliği halinde Komisyon Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 (3) Merkez ve taşra teşkilatında komisyon oluşturulabilir. Taşrada oluşturulacak komisyon-
ların kuruluş ve çalışma usulleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 (4) Kararlarda üyeler çekimser kalamaz. Karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak 
imzalanır. Karşı oy gerekçeleri yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim 
edilir.
 (5) Komisyon çalışmalarını, Genel Müdürlük hizmet binasında; taşrada oluşturulacak komi-
syonlar ise il müdürlüğünde veya komisyon tarafından uygun bulunan diğer yerlerde yürütür.
 (6) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında kurulan komisyonlar ihtiyaç duyulan illerde taşra 
komisyonu olarak da görevlendirilebilir. Görevlendirme süresi en fazla on beş gündür. Komisyon 
tarafından yapılan değerlendirmelerin tamamlanamaması durumunda bu süre bir defaya mahsus 
olmak üzere on beş gün daha uzatılabilir.
 Komisyonun kararları ve niteliği
 MADDE 149 – (1) Komisyon itirazları değerlendirirken aşağıdaki hususları da gözetir:
 a) İdarenin vermiş olduğu kararı usul ve esas yönünden inceler.
 b) Genel Müdürlükten, Genel Müdürlük temsilcisinden veya il müdürlüğünden bilgi talep 
edebilir.
 c) İtiraz sahibiyle veya yasal temsilcisiyle ya da avukatıyla doğrudan veya il müdürlüğü 
aracılığıyla görüşebilir.
 (2) Komisyon değerlendirmesinin sonunda iki şekilde karar alır:
 a) Başvuru sahibinin, itirazını reddedebilir.
 b) İdareden, vermiş olduğu kararı usul veya esas yönünden gözden geçirmesini talep edebilir.
 (3) Komisyon, kararını itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde 
verir. Bu süre en fazla beş gün daha uzatılabilir.
 (4) Komisyonun kararı yabancıya veya avukatına ya da yasal temsilcisine tebliğ edilir.
 Sekretarya ve destek hizmetleri
 MADDE 150 – (1) Komisyonun sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük tarafın-
dan sağlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu

 Kuruluş
 MADDE 151 – (1) Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kanunun 116 ncı mad-
desinin üçüncü fıkrasında belirlenen görevleri yapmak üzere, Bakanlık Müsteşarı veya görevlen-
direceği müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik ve Dışişleri bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, ilgili kolluk birimleri ve Genel 
Müdürlüğün daire başkanı seviyesindeki temsilcilerinden oluşur.
 (2) Koordinasyon Kurulunda üye olarak bulunacak bakanlık ve kurum temsilcileri de en az 
daire başkanı ve dengi seviyesindeki kişiler arasından görevlendirilir. Genel Müdürlüğün yazılı bildi-
rimi üzerine ilgili bakanlıklar ve kurumlarca on beş gün içinde görevlendirme yapılır.
 (3) Koordinasyon Kurulunda temsilci görevlendirecek kolluk birimleri Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğüdür.
 (4) Koordinasyon Kurulu toplantılarına, kurul başkanının uygun görmesi halinde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluş tem-
silcileri ile konuyla ilgili uzmanlar çağrılabilir.
 Kurulun toplanma usulü
 MADDE 152 – (1) Koordinasyon Kurulu, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki 
kez olağan olarak toplanır. Kurul, ayrıca koordinasyon kurulu başkanının çağrısı üzerine her zaman 
olağanüstü toplanabilir. Genel Müdür, kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin koordinasyon Kuru-
lu başkanına öneride bulunabilir.
 (2) Koordinasyon Kurulu toplantıları, Genel Müdürlük yerleşkesinde veya Kurul Başkanının 
uygun göreceği ve üyelere önceden yazılı olarak bildirilecek farklı bir yerde yapılır.
 Kurulun toplantı gündemi
 MADDE 153 – (1) Kurul Başkanının uygun görüşü alınarak oluşturulan toplantı gündemine 
ilişkin taslak, Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en az bir ay önce, varsa ekleri ile bir-
likte kurul üyelerine gönderilir. Kurul üyeleri gündeme alınmasını önerdikleri konuları, toplantı tar-
ihinden en geç bir hafta önce Genel Müdürlüğe bildirirler.
 (2) Toplantı gündemi, son şekli verilerek Genel Müdür tarafından Başkanın onayına sunularak 
belirlenir ve üyelere bildirilir.
 Kurul kararları ve niteliği
 MADDE 154 – (1) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan-
ların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğun-
luk sağlanmış sayılır.
 (2) Kurul kararlarının; her karara bir numara verilmek suretiyle toplantı salonunda yazılması, 
başkan ve üyelerce imzalanması esastır. Kararların toplantıdan sonra yazılıp imzalanacağı durum-
larda buna ilişkin bir karar tutanağı düzenlenerek üyelerce imzalanır. Kararların tek sayfadan fazla 
olması halinde diğer sayfalar da başlıklı karar kâğıtlarına yazılarak kararların bittiği sayfanın sonu 
başkan ve üyelerce imzalanır, diğer sayfalar ise paraflanır. Kurul kararlarına ek oluşturacak plan, 
proje, harita ve benzeri belgelerin olması halinde, bu belgelerin bir takımı sekretarya tarafından 
paraflanarak karar dosyasında saklanır.
 (3) Karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak imzalanır. Karşı oy kullananlar ayrıca ger-
ekçelerini yazılı olarak dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim eder.
 Kararların duyurulması
 MADDE 155 – (1) Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlükçe kurul üyeleri ile ilgili kurum 
ve kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir ve gizlilik kararı yoksa Genel Müdürlük internet sitesinden 
duyurulur.
 Kurul kararlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 MADDE 156 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları Kurul kararları doğrultusunda yaptıkları 
çalışmaları, ilk toplantı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler halinde izleme raporu düzenleyerek 
Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük bu raporları değerlendirerek sonuçlarını bir ay içerisinde 
Kurul Başkanının bilgisine sunar.
 Sekretarya ve destek hizmetleri
 MADDE 157 – (1) Komisyonun sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük tarafın-
dan sağlanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Komisyonlar

 Kuruluş
 MADDE 158 – (1) Geçici komisyonlar, Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve konuyla 
ilgili uzmanların katılımıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın onayıyla kurulur.
 (2) Geçici komisyonların oluşum şekli, çalışma süresi, komisyonlarda üye olarak görev ala-
cakların sayısı, nitelikleri, uzmanlık alanları, seçimi ve görevlendirilmesi; çalışma yapılacak konu-
ların özellikleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 Komisyonun çalışma usulü
 MADDE 159 – (1) İlk toplantıda, komisyonun çalışma, karar alma usul ve esasları yönünde 
tabi olacağı ilke ve kurallar tespit edilerek Genel Müdürün onayına sunulur.
 (2) Geçici komisyonların olağan ve olağanüstü toplantıları ise Komisyon Başkanının teklifi 
üzerine Genel Müdür tarafından uygun görülecek yer ve zamanda gerçekleştirilir.
 (3) Geçici komisyonların başkanlığı, Genel Müdürlük temsilcisi tarafından yürütülür.
 (4) Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kul-
landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 (5) Karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri ayrıca sa-
hiplerince yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim edilir.
 (6) Komisyonların toplantıları, Genel Müdürlükte veya Komisyon Başkanının uygun göreceği 
yerde yapılır.
 Sekretarya ve destek hizmetleri
 MADDE 160 – (1) Komisyonların sekretaryası ve destek hizmetleri, komisyonun kurulma 
amacına ve çalışma alanına bağlı olarak, Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlığı tarafından sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 MADDE 161 – (1) 29/4/1983 tarihli ve 18032 sayılı Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır.
 Geçiş hükümleri
 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yurt dışından yapılması gereken ikamet izni başvuruları konsolosluk-
lardan alınmaya başlanıncaya kadar valiliklerce alınmaya devam edilir.
 (2) 11/4/2014 tarihinden önce alınan ikamet tezkerelerinin Kanunda düzenlenen ikamet 
izni türlerinden hangisine karşılık geldiği Genel Müdürlükçe belirlenir.
 (3) İkamet izni başvuruları konsolosluklardan alınmaya başlanıncaya kadar 10 uncu mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen her yüz seksen günde doksan gün kalış süresini tamamlayan ya-
bancıların, vize alarak sınır kapılarına gelmeleri durumunda, en geç on gün içerisinde ikamet izni 
başvurusunda bulunmayı kabul etmeleri kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilir.
 (4) Üçüncü fıkra kapsamındaki on günlük süre içinde ikamet izni başvurusunda bulunmayan 
yabancılar hakkında giriş yaptıkları tarih ile çıkış yapacakları tarih aralığındaki süre vize ihlali süresi 
olarak kabul edilir ve Kanunun sınır dışı etmeye ilişkin hükümleri kapsamında işlem yapılır. Bu ya-
bancılardan ihlal ettikleri süreye karşılık gelen harç miktarı ülkeye giriş tarihinden itibaren hesapla-
narak alınır.
 (5) On gün içinde ikamet iznine başvurmadan ülkeden çıkış yapmak için kendiliğinden kapıya 
gelenler hakkında ise giriş yaptıkları tarih ile çıkış yapacakları tarih aralığındaki süre vize ihlali süresi 
olarak kabul edilir. Bu yabancılardan ihlal ettikleri süreye karşılık gelen harç miktarı ülkeye giriş tar-
ihinden itibaren hesaplanarak alınır.
 Çalışma izni muafiyeti
 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre çalışma izni muafiyet teyit belgesi verilmeye 
başlanıncaya kadar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 
inci maddesinde sayılan ve dış temsilciliklerden amaçlarına uygun vize alarak gelen yabancılar vize 
süreleri yeterliyse doksan güne kadar ikamet izni almakla yükümlü tutulmazlar. Bu sürenin sonun-
da Kanunun 32 nci maddesine göre kendilerine tanınan çalışma hakkından uzun olmamak kaydıyla 
kısa dönem ikamet izni verilir.
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 (2) Amacına uygun vize almadan Türkiye’ye gelmiş olup da Yabancıların Çalışma İzinleri Hak-
kında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi kapsamında olduğu anlaşılan yabancılara, 
talep ettiklerinde vizeyle ya da vize muafiyetiyle gelmiş olma durumları gözetilmeksizin giriş vizesi 
harcı alınarak kısa dönem ikamet izni verilir.
 (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olanlardan kısa dönem ikamet izninde talep edilen 
belgelere ek olarak, ilgili kurumlardan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama 
Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde sayılan kişilerden olduğunu ispatlayan belgeler istenir.
 (4) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesine göre çalışma izni muafiyet teyit belgesi verilmeye başlanıncaya ka-
dar, Türkiye’de herhangi bir amaçla alınmış geçerli ikamet iznine sahip yabancılardan, Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(h) bendi kapsamındaki tur operatörü temsilcileri, yabancının durumunu gösteren bir belgeyle 
çalışabilirler. Bu belgenin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenip valilikler tarafından 
düzenlenir. Bu işlemler sırasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
 a) Belgenin geçerlilik süresi ikamet izninin geçerlilik süresiyle sınırlıdır.
 b) İkamet izni uzatma başvurusunda kendisine verilen müracaat belgesini ibraz edenlere de 
tur operatörü olarak çalışabilmesini sağlayacak belge düzenlenebilir.
 c) Alındığı tarihten itibaren bir yıl geçmemiş tur operatörü vizesi bulunanlara düzenlenecek 
belge ücretsiz olarak verilir.
 ç) Geriye doğru bir yıl içinde tur operatörü vizesi almamış tur operatörü temsilcilerine belge 
giriş vizesi harcı alınarak verilir.
 Kişisel veriler
 GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yabancıların fotoğraf ve parmak izi kayıtlarının alınması için ger-
ekli donanım, alt yapı ile bunların kaydedileceği sistemler oluşturuluncaya kadar mevcut alt yapı, 
donanım ve sistemlerin kullanılabilmesine ilişkin hususlar Emniyet Genel Müdürlüğü ile Genel 
Müdürlük arasında ayrıca belirlenir.
 (2) Kanun kapsamındaki yabancıların parmak izleri Genel Müdürlüğün parmak izi veri ta-
banı oluşturuluncaya kadar kolluk tarafından alınmaya devam edilir. Genel Müdürlüğün veri tabanı 
oluşturulduğunda gerekli koordinasyon sağlanarak bu kayıtların veri aktarımı yapılır.

Yürürlük
MADDE 162 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 163 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/10/2014 No : 2014/6883
Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/4/2013 No : 6458
Yayımlandığı  R.Gazetenin Tarihi : 22/10/2014 No : 29153
Yayımlandığı  Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 55

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç
 Madde 1
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemey-
en, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ya-
bancılardan, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci 
maddesi çerçevesinde, uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayanlara 
sağlanabilecek geçici koruma işlemlerinin usul ve esasları ile bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türki-
ye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemleri, kitlesel hareketlere 
karşı alınacak tedbirleri ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle ilgili hususları 
düzenlemektir.
 Dayanak
 Madde 2
 (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
 Madde 3
 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
 b) Aile üyeleri: Yabancının eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,
 c) Bakan: İçişleri Bakanını,
 ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 d) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
 e) Geçici barınma merkezi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların toplu olarak barınma 
ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri,
 f) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınır-
larımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirm-
eye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı
 g) Geçici korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı,  ğ) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel 
Müdürünü,
 h) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
 ı) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini,
 i) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
 j) Kitlesel akın: Aynı ülkeden veya coğrafi bölgeden kısa bir süre içerisinde ve yüksek sayılar-
da gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belir-
leme işlemlerinin usulen uygulanabilir olmadığı durumları,
 k) Kurul: Kanunun 105 inci maddesi uyarınca oluşturulan Göç Politikaları Kurulunu,
 l) Özel ihtiyaç sahibi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan, 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 kalmış kişiyi,
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 m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da 
örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya 
Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,
 n) Sevk merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma 
merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yön-
lendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri,
 o) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
 ö) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,
 p) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, ifade eder.

II. BÖLÜM
Genel İlkeler

 Geçici koruma hakkının uygulanması
 Madde 4
(1) Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan şartlar yabancının geçici koruma kapsamına 
alınma talebini engelleyici şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.
 Yasadışı giriş ve bulunuştan dolayı cezalandırmama
 Madde 5
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların Türkiye’ye giriş yaparken yetkili birimler 
tarafından tespit edilmeleri veya makul bir süre içinde kendiliğinden yetkili birimlere kayıt yaptır-
mak üzere başvurmaları halinde, Türkiye’ye yasa dışı girişleri veya Türkiye’de yasa dışı bulunuşların-
dan dolayı idari para cezası uygulanmaz.
 (2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalanlar hakkında, geçerli nedenleri bulunmaması halinde 
idari para cezası uygulanır.
 Geri gönderme yasağı 
 Madde 6
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya 
muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.
 (2) Genel Müdürlük, ilgili mevzuata göre ülkemizden gönderilmesi gerektiği halde, birinci 
fıkra kapsamında ülkemizden gönderilemeyecek yabancılar hakkında idari tedbirler alabilir.
 

III. BÖLÜM

Geçici Korumanın Kapsamı

 Geçici koruma sağlanacak yabancılar
 Madde 7
 (1) Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil 
ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınır-
larımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma 
statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanır.
 (2) Geçici koruma, Bakanlar Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, geçici koruma 
ilanının geçerliliğinden önce, geçici koruma ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden veya 
bölgeden ülkemize gelmiş olanları kapsamaz.
 (3) Geçici korunanlar, Kanuna göre belirlenen uluslararası koruma statülerinden herhangi 
birini doğrudan elde etmiş sayılmaz.
 Geçici koruma kapsamına alınmayacak yabancılar
 Madde 8
 (1) Aşağıdaki hallerde, yabancı geçici korumadan yararlandırılmaz, yararlandırılmışsa geçici 
koruması iptal edilir.
 a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecil-
erin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu 
olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar.
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 b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek neden-
leri bulunanlar.
 c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya 
bu fiillerin işlenmesini tahrik edenler.
 ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandır-
mayanlar.
 d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit 
edilenler.
 e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği değerlendirilenler ile 
milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilenler.
 f) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce 
işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk edenler.
 g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler. ğ) 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci
Bölümünde yer alan suçlardan birini işleyenler.
 (2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar bireysel olarak Genel Müdürlük tarafından alınır ve 
ilgili yabancıya bildirilir
 (3) Birinci fıkra kapsamında olanlar, ülkelerine dönüşleri sağlanıncaya kadar, insani neden-
lerle mevcut geçici barınma merkezlerinin özel bir bölümünde veya ayrı geçici barınma merkez-
inde ya da valiliklerce belirlenen yerlerde, Kanunda belirtilen idari gözetim kararı alınmaksızın da 
barındırılabilir. Bu yabancıların aile üyeleri, talep etmeleri halinde, aile üyelerinin geçici koruma 
durumlarına bakılmaksızın aynı yerde de barındırılabilir.
 (4) Geçici koruma kapsamına alınmayan kişilerin ülkelerine geri dönüşleri sağlanıncaya ka-
dar haklarında yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belir-
lenir.
 (5) Geçici barınma merkezi yönetimi, acil ihtiyaç durumlarında ya da kamu kurum ve kuru-
luşlarının talebi üzerine birinci fıkra kapsamındaki yabancıların geçici barınma merkezinden kısa 
süreli olarak ayrılmasına izin verebilir. Geçici barınma merkezi yönetimi tarafından gerekli görülen 
durumlarda, geçici barınma merkezinden kısa süreli olarak ayrılacak bu kişilere kolluk görevlilerinin 
eşlik etmesi talep edilebilir. Bu yabancıların geçici barınma merkezinden kısa süreli ayrılmasına il-
işkin hususlar, geçici barınma merkezlerinin kuruluş ve yönetimi ile ilgili düzenlemeler kapsamında 
belirlenir.

IV. BÖLÜM

Geçici Koruma Kararının Alınması ve Sona Ermesine İlişkin Hükümler

 Geçici koruma kararının alınması
 Madde 9
 (1) Geçici koruma kararı, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından alınır.
 (2) Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden geçici korumanın yöntemi ve 
uygulanmasına dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından uygulanır.
 Geçici koruma kararının içeriği
 Madde 10
 (1) Bakanlar Kurulu geçici koruma kararında;
 a) Geçici koruma kapsamına alınacakları,
 b) Geçici korumanın başlangıç tarihini ve gerekli görülmesi halinde süresini,
 c) Geçici koruma süresinin uzatılması veya sona erme koşullarını,
 ç) Geçici korumanın ülke genelinde veya belirli bir bölgede uygulanıp uygulanmayacağını,
 d) Kanunun 105 inci maddesi kapsamında Kurul tarafından karar alınabilecek ve takip edile-
bilecek hususları,
 e) 15 inci maddeye istinaden alınan geçici koruma kapsamında ülkemize kabul işlemlerinin 
sınırlandırılması veya durdurulmasıyla ilgili hususları,
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 f)Gerekli görülen diğer hususları,
 belirlemeye yetkilidir.
 (2) Bakanlar Kurulunca geçici koruma kararı alınmasını müteakip geçici korumadan yararla-
nanlar hakkında verilebilecek bireysel kararlar Genel Müdürlük tarafından alınır.
 Geçici koruma uygulamasının sona ermesi
 Madde 11
 (1) Bakanlık, geçici korumanın sona erdirilmesi için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunabilir. 
Geçici koruma, Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandırılır.
 (2) Bakanlar Kurulu, sonlandırma kararıyla birlikte;
 a) Geçici korumayı tamamen durdurarak geçici korunanların ülkelerine dönmesine,
 b) Geçici korunanlara, koşullarını taşıdıkları statünün toplu olarak verilmesine ya da uluslar-
arası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine,
 c) Geçici korunanların, Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmalarına 
izin verilmesine,
 karar verebilir.
 Geçici korumanın bireysel olarak sona ermesi veya iptali
 Madde 12
 (1) Geçici korunanların;
 a)Kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılması,
 b)Üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanması,
 c)Üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilmesi ya 
da üçüncü bir ülkeye çıkış yapması,
 ç) Ölmesi,
hallerinde geçici koruma bireysel olarak sona erer.
 (2) 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alanların geçici korumanın kapsamı dışın-
da tutulması gerektiğinin sonradan anlaşılması halinde geçici koruma, Genel Müdürlük veya valil-
ikler tarafından iptal edilir.
 Geçici koruması sona erenlerin tekrar gelmesi
 Madde 13
 (1) Geçici koruma uygulamasının devam ettiği süre içinde, geçici koruma kapsamında old-
uğu halde 12 nci maddeye göre geçici koruması sona eren yabancıların, geçici korumadan faydalan-
mak üzere tekrar sınırlarımıza gelmesi veya sınırlarımızı geçmesi halinde, geçici koruma hükümler-
inin uygulanıp uygulanmayacağına Genel Müdürlük bireysel olarak karar verir. Genel Müdürlük bu 
yetkisini, kısmen veya tamamen valiliklere devredebilir.
 Geçici korumanın sona ermesini müteakip yapılacak işlemler
 Madde 14
 (1) Bakanlar Kurulunun geçici korumanın sona erdirilmesi kararını müteakip, geçici korunan-
ların Türkiye’den çıkış yapması esastır. Geçici korunanların Türkiye’den ayrılmaları için gereken süre, 
geçici korunanların menşe ve Türkiye’ye gelmek üzere geçtikleri transit ülkelerin durumuna göre 
Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenir.
 (2) Geçici korumanın sona erdirilmesiyle birlikte, Bakanlar Kurulu tarafından, 11 inci madde 
kapsamında, geçici korumadan yararlanmış olanlara grup temelli toplu statü kararı alınması veya 
uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının bireysel olarak değerlendirmeye 
alınması ya da bu yabancıların Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmasına izin 
verilmesinin kararlaştırılmış olması durumunda gerekli işlemler ilgili hükümlere göre yapılır.
 (3) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yabancılardan, ülkesinde silahlı 
çatışmaya katılmış olanların, silahlı faaliyetlerine kalıcı olarak son verdiklerinin anlaşılması halinde, 
bireysel uluslararası koruma statü belirleme işlemlerine erişimleri sağlanır.
 Geçici koruma kapsamında ülkemize kabul işlemlerinin sınırlandırılması veya durdurulması 
 Madde 15
 (1) Bakanlar Kurulu, milli güvenliği, kamu düzenini, kamu güvenliğini veya kamu sağlığını 
tehdit edebilecek şartların oluşması durumunda, uygulanmakta olan geçici koruma tedbirlerinin 
sınırlandırılmasına ya da süreli veya süresiz durdurulmasına karar verebilir.
 (2) Birinci fıkra kapsamındaki kararda, daha önce geçici koruma sağlananların bu karardan 
sonraki süreçte tabi olacağı hükümler ile bu kararın yürürlüğe gireceği tarihten sonra ülkemize kitle-
sel veya bireysel olarak geçici koruma talebiyle gelmek isteyenlere uygulanacak diğer tedbirler de 
belirlenir.



182

 (3) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, Dışişleri Bakanlığı, kitlesel akınlara yönelik ülkem-
izin sınır hattı boyunca veya sınır ötesinde uygulanabilecek tedbirlerle ilgili olarak Bakanlık ve ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar aracılığıyla da 
destek çağrısı yapabilir.
 Uluslararası koruma başvuruları
 Madde 16
 (1) Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların bi-
reysel uluslararası koruma başvuruları, geçici koruma tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi 
amacıyla işleme konulmaz.

V. BÖLÜM
Geçici Koruma Kapsamında Yapılacak İlk İşlemler

 Ülkeye kabul
 Madde 17
 (1) Türkiye’nin kara sınırlarına veya karasularına acil ve geçici koruma bulmak amacıyla ge-
len yabancıların, Türkiye’ye kabul edilecekleri ve Türkiye’den çıkış yapacakları sınır kapıları ile sınır 
geçiş yerleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 
Acil hallerde bu yerlerin belirlenmesine Bakanlık doğrudan karar verir ve ilgili kurumlara bildirir.
 (2) Sınır kapılarına veya sınır geçiş yerlerine belgesiz veya geçersiz belgeyle geçici koruma 
amacıyla gelen yabancıların girişlerine valiliklerce izin verilebilir.
 (3) Geçici koruma amacıyla sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların üzer-
lerinde, eşyalarında ve taşıtlarında, sınırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri, sınır 
kapılarında yetkili kolluk birimleri ile deniz yetki alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 
güvenlik kontrolü yapılır.
 (4) Yabancı ve varsa aile üyeleri, kimlik bilgileri, ülkeye giriş tarihi ve yeri ile gerekli görülen 
diğer bilgileri de içeren tutanakla birlikte ilgili birimler tarafından en yakın sevk merkezine 
götürülmek üzere mümkün olabilecek en kısa sürede yetkili kolluk birimlerine teslim edilir.
 (5) Yabancılardan ülkemize şahsi taşıtlarıyla giriş yapmak isteyenler, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre giriş yapar.
 (6) Sınır kapısı dışından gelen yabancıların beraberinde getirebilecekleri eşyaların kaçakçılığa 
konu olabileceği gözönünde bulundurularak ilgili birimler tarafından gerekli tedbirler alınır ve du-
rum en yakın gümrük idaresine bildirilir.
 (7) Ülke içinde olup da geçici korumanın kapsamına girenler, valiliklere bizzat başvuru yap-
maları halinde en yakın sevk merkezine yönlendirilirler. Ancak bu kişilerin yetkili makamlar tarafın-
dan tespit edilmeleri durumunda ise en yakın sevk merkezine yetkili kolluk refakatinde götürülürler.
 Silahtan arındırma ve sivillerden ayrı tutma
 Madde 18
 (1) Acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya herhangi 
bir şekilde ülkemize girmiş bulunan asker olmayan silahlı unsurlar ile ülkesinin silahlı kuvvetlerinin 
mensubu olup da askeri hizmetini tek taraflı olarak sonlandırmış olan yabancılardan, 8 inci madde 
kapsamına girmeyenler, sınırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri, deniz yetki alanlarında 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sınır kapılarında ve ülke içinde ilgili kolluk birimleri tarafından silahtan 
arındırıldıktan sonra sevk ve yerleştirme işlemleri yapılmak üzere en kısa sürede yetkili kolluk kuv-
vetine teslim edilir.
 (2) Silahtan arındırma işlemleri mutlaka sivillerden ayrı ve güvenli mahallerde gerçekleştiril-
ir. Bu yabancılar, kimlik bilgileri, ülkeye giriş tarihi ve yeri ile gerekli görülen diğer bilgileri de içeren 
tutanakla birlikte ilgili birimler tarafından, bu durumda olan yabancılar için belirlenmiş olan yerlere 
yerleştirilmek üzere en kısa sürede sevk edilir.
 (3) Bu madde kapsamındaki yabancıların aile üyeleri; aynı yerde barındırılabilir, herhangi bir 
sakınca bulunmaması durumunda geçici korunanların bulunduğu ayrı bir geçici barınma merkez-
inde veya Genel Müdürlükçe belirlenen bir ilde ya da valilik tarafından belirlenen yerde ikamet 
edebilir.
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 Sevk merkezlerinde yapılacak ilk işlemler
 Madde 19
 (1) Sevk merkezlerinde, geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların kimlik tespiti ve 
kayıt işlemleri, Genel Müdürlük tarafından yapılır. İhtiyaç duyulması halinde, valilik tarafından ilgili 
mevzuat çerçevesinde geçici süreyle personel görevlendirilebilir.
 (2) Sevk merkezlerinin kapasitesinin yetersiz olması durumunda, bu yabancıların işlemleri 
valilikler tarafından belirlenecek yerlerde de yürütülebilir.
 (3) Kayıt sırasında yabancılar, kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek, varsa kimliklerini ispa-
ta yarar belgelerini yetkili makamlara teslim etmek ve yetkililerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 (4) Üçüncü fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerden gerekli görülenlerin, gizliliğe riayet edil-
erek ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere kopyaları alınır ve asılları kendisine teslim edilir.
 (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, geçici korumayla ilgili süreç, hak ve yüküm-
lülükleri ile diğer hususlarda anlayabilecekleri dilde bilgilendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde bilg-
ilendirmeyle ilgili broşür ve doküman hazırlanabilir.
 Sağlık kontrolleri
 Madde 20
 (1) Sevk merkezine gelen yabancılardan acil sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu değerlendir-
ilenlere bu hizmet öncelikli olarak sağlanır.

Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği gözlemlenen bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre sağlık kontrolünden geçirilir ve ihtiyaç duyul-
ması halinde konuyla ilgili gerekli tedbirler alınır.
 Kayıt
 Madde 21
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların kaydı, yeterli donanıma sahip ve kayıt işlem-
lerinin kesintiye uğramadan tamamlanmasını sağlayacak ayrı bir yerde, kayıt usulleri ve gereklil-
ikleri konusunda eğitim almış, Genel Müdürlük personeli tarafından yapılır.
 (2) Kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür.
 a) Kayıt işlemlerinde gizlilik esas olup, bu amaçla gerekli tedbirler alınır.
 b) Genel Müdürlük tarafından şekli ve içeriği belirlenecek kayıt formu doldurulur.
 c) Kimliğine ilişkin belge sunamayan yabancının, aksi ispat edilinceye kadar beyanı esas alınır.
 ç) Fotoğraf, parmak izi ya da kimlik tespitine elverişli diğer biometrik veriler alınır, merkezi 
veri tabanına kaydedilir, mevcut biometrik verilerle eşleştirilir.
 d) Kayıt altına alınan yabancıların bilgileri derhal Genel Müdürlüğe iletilir.
 e) Yabancıların bilgileri ilgili mevzuat kapsamında dosyalanır ve elektronik ortamda da
saklanır.
 (3) Geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının da en kısa sürede kayıt 
işlemleri yapılır.
 (4) Yabancıların kayıt bilgileri; doğum, ölüm, evlilik, boşanma, gönüllü geri dönüş gibi halle-
rde güncellenir.
 (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, adres kayıt sistemine kaydedilir. Ancak 8 inci 
maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlerin adres kayıt sistemine kayıtlarının yapılmasına Genel 
Müdürlük tarafından karar verilir.
 Geçici koruma kimlik belgesi
 Madde 22
 (1) Kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzen-
lenir. 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlere geçici koruma kimlik belgesi verilmez, ver-
ilmişse iptal edilir.
 (2) Geçici koruma kimlik belgesi verilenlere, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanunu kapsamında yabancı kimlik numarası da verilir.
 (3) Geçici koruma kimlik belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir, bu 
belge süreli veya süresiz olarak hiçbir ücrete tabi olmaksızın düzenlenir.
 (4) Geçici koruma kimlik belgesinin yıpranması ya da kaybedilmesi durumunda ilgiliden 
açıklama istenir ve bu durum kayıt altına alınır. Belgenin yıpranması halinde belge iptal edilir. Yıpra-
nan ya da kaybedilen belgenin yerine yenisi düzenlenir.
 (5) Geçici korumanın sona ermesi halinde geçici koruma kimlik belgesi geçerliliğini kaybeder 
ve yabancıdan geri alınır.
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 Geçici barınma merkezlerine sevk işlemleri
 Madde 23
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, AFAD tarafından bildirilecek kapasite bilgisi de 
gözönünde bulundurularak, sevk merkezinden doğrudan veya illere yerleştirildikten sonra, valil-
iklerle eşgüdüm içerisinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek geçici barınma merkezine en kısa 
sürede yönlendirilir. Sevk işleminin kolluk refakatinde veya refakatsiz olarak yapılmasına ilişkin 
değerlendirme valilik tarafından yapılır.
 (2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen geçici barınma merkezine sevk yapılırken ya-
bancının talebi, ailevi durumu ve özel ihtiyaç sahibi olup olmadığı gibi hususlar gözönünde bulun-
durulur.
 (3) Genel Müdürlük veya valilik tarafından belirlenen özel ihtiyaç sahiplerinin geçici barınma 
merkezlerinde barındırılmasına öncelik verilir.
 (4) Refakatsiz çocuklar, esas olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinesinde 
barındırılır. Ancak uygun koşullar sağlandığında refakatsiz çocuklar, geçici barınma merkezlerinin 
ayrı bir bölümünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kontrol ve sorumluluğunda AFAD ile 
işbirliği halinde barındırılabilir.
 Geçici korunanlara illerde kalma hakkı verilmesi
 Madde 24
 (1) Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle herhangi bir sakınca görül-
mediği hallerde geçici korunanların, Genel Müdürlükçe belirlenen illerde kalmalarına izin verilebilir. 
Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
 (2)Geçici barınma merkezi dışında kalan geçici korunanlardan ihtiyaç sahibi olanlar, imkân-
lar ölçüsünde, valilikler tarafından belirlenecek yerlerde de barındırılabilir.
 Ülkede kalış hakkı
 Madde 25
 (1) Geçici koruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. Ancak bu belge Kanunda 
düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz, uzun dönem 
ikamet iznine geçiş hakkı tanımaz, süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk 
vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz.

VI. BÖLÜM

Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler

 Hizmetler
 Madde 26
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal 
yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanabilir. 8 inci maddenin birinci fıkrası 
kapsamındaki yabancılara sağlanacak hizmetlerle ilgili usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
 (2) Birinci fıkrada yer almayan diğer hizmetler kamu kurum ve kuruluşlarınca imkânlar 
ölçüsünde ayrıca sağlanabilir.
 (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, geçici koruma kimlik belgeleriyle elektronik 
haberleşme hizmeti dâhil diğer hizmetler için abonelik sözleşmesi yapabilir.
 (4) Bu Yönetmelik kapsamında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
verilen hizmetler AFAD koordinasyonunda yürütülür.
 Sağlık Hizmetleri
 Madde 27
 (1) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Sağlık 
Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda yapılır veya yaptırılır.
 a) Sağlık hizmetlerini yürütmek üzere sürekli faaliyet gösterecek sağlık merkezleri kurulabil-
ir. Sağlık merkezinin bulunması halinde, yeterli sayıda ambulans ve sağlık personeli bulundurulur.
 b) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı 
alınmaz.
 c)İkinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizmeti 
bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş 
olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçemez.
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 ç) Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki be-
deli geçmeyecek şekilde AFAD tarafından ödenir.
 d) Geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında, özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvu-
ramazlar.
 e) Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve aşılar yapılarak her türlü önlem ve tedbir 
alınır.
 f) Üreme sağlığıyla ilgili olarak yetkili personel tarafından bilgilendirme yapılır ve destek 
faaliyetleri yürütülür.
 g) Kişisel veya toplu kullanım alanlarının sağlığa uygunluğu kontrol edilerek, tespit edilen 
aksaklıkların giderilmesi ve geçici barınma merkezlerinin bulunduğu çevre koşullarının sağlık açısın-
dan uygun hale getirilmesi sağlanır.
 ğ) Geçici korunanlar arasında madde bağımlılığı veya psikolojik sorunları olduğu tespit 
edilenler hakkında sağlık kurumuna nakli de içerebilecek şekilde gerekli tedbirler alınır.
 h) Çocuklara yönelik gerekli aşıların yapılması amacıyla gerekli tedbirler alınır.
 ı) Barınma merkezleri oluşturulurken gerekli olan uygun fiziki donanım kurulur ve Sağlık 
Bakanlığına teslim edilir.
 (2) Geçici korunanlara sağlık hizmetlerine ilişkin olarak yapılan yardımlar Sağlık Bakanlığı 
koordinasyonunda yürütülür.
 (3) Aşı ile koruyucu sağlık hizmetleri sunumunun gecikmeksizin ve sürekli uygulanabilmesi 
için geçici korunanların kimlik beyanı ve tespiti yapılarak, adres değişiklikleri ivedilikle Sağlık Bakan-
lığına bildirilir.
 (4) Sınırı ilk geçişlerinde ve acil durumlarda, henüz kayıt işlemlerini tamamlamamış olan bu 
Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kimlik bilgile-
rine göre işlem yapılır.
 (5) Geçici korunanlara sağlanacak psiko-sosyal hizmetler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Afet Müdahale 
Planında da belirtilen geçici korunanlara sağlanacak psiko-sosyal hizmetlerde destek çözüm ortak-
ları ile yürütülür.
 (6) Bu madde kapsamında sağlanacak temel ve acil sağlık hizmetlerine karşılık olarak sağlık 
hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha 
düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamaz. Aşılar hariç olmak kaydıyla bu madde 
kapsamına girenlere Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamın-
da sağlık hizmeti verilemez.
 Eğitim hizmetleri
 Madde 28
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleri, geçici barınma merke-
zlerinin içinde ve dışında Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülür. Bu 
kapsamda;
 a) 54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuk-
lara, okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir.
 b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, Millî Eğitim Bakan-
lığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
 c) Her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek edindirme, beceri ve hobi kursları talebe bağlı 
olarak düzenlenebilir.
 (2) Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili usul ve 
esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.
 (3) Bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde eğitim alan yabancılara, aldıkları eğitimin içeriğini 
ve süresini gösteren belge verilir. Farklı müfredatta eğitim alınmış ve belgelendirme yapılmış ise bu 
belgeler, Millî Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili birimleri tarafından 
değerlendirilir ve uygun bulunan seviyelere denklikleri yapılır.
 (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleriyle ilgili diğer usul ve esaslar, 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.
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 İş piyasasına erişim
 Madde 29
 (1) Geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
 (2) Geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sektörle-
rde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına başvurabilir.
 (3) Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.
 (4) Geçici korunanlara verilen çalışma izinlerinin süreleri, geçici korumanın süresinden fazla 
olamaz. Geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen çalışma izni sona erer.
 (5) Geçici korunanlara verilen çalışma izni, Kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.
 Sosyal yardım ve hizmetler
 Madde 30
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanlar, 29/5/1986 tarihli ve 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen So-
syal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 
anılan Kanun kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlandırılabilir.
 (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanların, sosyal hizmetlere 
erişimleri Bakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre 
sağlanır.
 Tercümanlık hizmetleri
 Madde 31
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerde, yabancıyla tercüman olmaksızın istenilen 
düzeyde iletişim kurulamadığında tercümanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanır.
 Gümrük işlemleri
 Madde 32
 (1) Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların ve varsa aile üyelerinin yanların-
da getirecekleri eşya ve taşıtlar ile ülkemizde bulundukları süre içerisinde bu kişilere çeşitli yollar-
la gönderilebilecek eşyalara dair yürütülecek işlemlere ilişkin esaslar, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarının görüşleri alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

VII. BÖLÜM

Yükümlülükler

 Genel yükümlülükler
 Madde 33
 (1) Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancılar, kanunlara ve idari gerekliliklere uy-
makla yükümlü olup, aksine hareket edenler hakkında gerekli adli işlemler ile idari yaptırımlar genel 
hükümlere göre yerine getirilir.
 (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar;
 a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen ilde, geçici barınma merkezinde veya belirli bir 
yerde ikamet etmekle,
 b) Valilikler tarafından belirlenen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmakla,
 c) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle,
 ç) Gelir ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,
 d) Adres, medeni hâl ve ailelerindeki doğum ve ölüm gibi kimlik bilgisi değişikliklerinin yirmi 
iş günü içinde bildirmekle,
 e) Diğer kişisel verilerini yetkili makamlara vermekle,
 f) Kendilerine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak yararlandığının 
tespit edilmesi hâlinde, bedellerini geri ödemekle,
 g) Genel Müdürlük veya valilik tarafından yerine getirilmesi istenilen diğer hususlara

uymakla,
 yükümlüdür.
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 Davete uyma yükümlülüğü
 Madde 34
 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemler nedeniyle yabancılar, ilgili birime 
davet edilebilir.
 (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, davete uymadıklarında veya uymayacakları-
na ilişkin şüphe oluşması halinde, ilgili mevzuat kapsamında, davet edilmeksizin kolluk görevlileri 
tarafından ilgili birime getirilebilir.
 Hakların uygulanmasında kısıtlamalar
 Madde 35
 (1) Yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ya da istenilen sürede yerine getirmeyenler, 
yükümlülüklerine uymaları konusunda ilgili birimler tarafından uyarılır, uymayanlar hakkında adli 
ve idari işlem başlatılır.
 (2) Kendilerine uyarı yapıldığı halde, yükümlülüklerine uymayanlar hakkında; eğitim ve acil 
sağlık hizmetleri hariç, diğer haklardan faydalanmalarında tamamen veya kısmen kısıtlamaya gi-
dilebilir.
 (3) İkinci fıkrada belirtilen yabancılardan geçici barınma merkezi dışında bulunanların, geçici 
barınma merkezi dışında kalmaları süreli veya süresiz olarak sınırlandırılabilir.

VIII. BÖLÜM

Sevk Merkezleri ile Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi ile Geçici 
Barınma Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler

 Sevk merkezlerinin kurulması ve yönetimi
 Madde 36
 (1) Sevk merkezlerinin kurulması, yönetimi ve bu merkezlerdeki hizmetler, valilikler tarafın-
dan sağlanır.
 Geçici barınma merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesi
 Madde 37
 (1) AFAD, Bakanlık ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, valiliklerle 
eşgüdüm içinde geçici barınma merkezlerinin kurulmasına veya kullanımına son verilmesine ya da 
kapatılmasına karar verir.
 (2) Geçici barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir veya işlettirilir.
 (3) Geçici barınma merkezlerinin yönetimi, işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması ile geçici 
barınma merkezlerinde barındırılanların tabi olacağı diğer hükümlere ilişkin usul ve esaslar, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Genel Müdürlük ve AFAD tarafından müştereken 
belirlenir.
 Geçici barınma merkezlerinde sağlanacak hizmetler
 Madde 38
 (1) Geçici barınma merkezlerinde bulunanlara beslenme, barınma, sağlık, sosyal yardım, 
eğitim ve benzeri hizmetler imkânlar ölçüsünde sağlanır.
 (2) Geçici barınma merkezlerinin dışında kalan geçici korunanlar, bu merkezlerdeki hizmetle-
rden imkânlar ölçüsünde yararlandırılabilir.
 (3) Geçici barınma merkezlerinde aileler ve özel ihtiyaç sahipleri için yer tahsis edilmesi 
amacıyla gerekli düzenlemeler yapılır.
 Geçici barınma merkezlerini ziyaret
 Madde 39
 (1) Yabancı ülke heyetleri, uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
basın mensupları, bilimsel amaçlı araştırma yapanlar ile diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin geçi-
ci barınma merkezlerini ziyaret etmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
görüşleri alınarak Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık ve AFAD tarafından müşterek olarak belirlenir ve vali-
likler tarafından uygulanır.
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 Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinin güvenliği
 Madde 40
 (1) Sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinin iç ve dış güvenliği, sorumluluk bölges-
ine göre ilgili genel kolluk birimi tarafından yürütülür. Bu çerçevede ilgili genel kolluk birimi, sevk 
merkezleri ile geçici barınma merkezlerinin güvenliğinin sağlanması ile asayişin temini yönünde her 
tür önlemi alır.
 Valilik tarafından uygun görülmesi halinde sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinin 
iç ve dış güvenliği, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hüküm-
lerine göre özel güvenliğe verilebilir.
 Sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinde görevli personel
 Madde 41
 (1) Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinin bulunduğu illerde bu Yönetmelik 
kapsamında belirlenen iş ve işlemler ile sağlanacak diğer hizmetleri yürütmek üzere, 10/6/1949 
tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarından personel görevlendirilebilir. İlde görevlendirilecek yeterli kamu görevlisi bulunmaması 
halinde ise valilik il dışından personel görevlendirilmesini talep edebilir.
 (2) Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinde görev yapacak personelin çalışma 
koşulları, bu personelin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından ayrıca düzenlenir.
 (3) Sevk merkezlerinde ve geçici barınma merkezlerinde görev yapan personelden kamu 
görevlisi olmayanların kimlik bilgileri ile gerekli görülmesi halinde biometrik verileri kolluk birimler-
ince alınır.

IX. BÖLÜM

Gönüllü Geri Dönüş ve Üçüncü Ülkeye Çıkış

 Gönüllü geri dönüş
 Madde 42
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan gönüllü olarak ülkesine dönüş yapacaklara 
gerekli kolaylık gösterilir ve imkânlar ölçüsünde destek sağlanabilir.
 (2) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş çalışmalarını, ilgili ülke makamları, kamu kurum ve 
kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde planlayabilir, proje ve 
program hazırlayabilir ve uygulayabilir.
 (3) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş işlemlerinin uygulanması amacıyla uluslararası ku-
ruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.
 (4) Gönüllü geri dönüş işlemlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile gönüllü geri dönüş 
yapanlara sağlanabilecek yardımlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve valilikler tarafından 
uygulanır.
 Seyahat belgesi
 Madde 43
 (1) Geçerli seyahat belgesi olmayan ya da seyahat belgesi temin edemeyen bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancıların bu husustaki talepleri, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu 
çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.
 Üçüncü ülkeye çıkış ve yerleştirme
 Madde 44
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların, geçici veya daimi olarak üçüncü ülkeye çıkışları 
Genel Müdürlüğün iznine tabidir.
 (2) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların geçici veya daimi olarak 
üçüncü ülkeye yerleştirilmeleri amacıyla uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve ülkelerle 
işbirliği yapabilir, proje ve programlar geliştirebilir ve uygulayabilir.
 Türkiye’ye giriş yasağı
 Madde 45
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ülkemizden çıkış yapanlar veya yapacak 
olanlar hakkında, giriş yasağına ilişkin hususlar genel hükümlere tabidir.
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X. BÖLÜM
İşbirliği ve Yardım

 İşbirliği
 Madde 46
 (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen ve geçici korumayla ilgili diğer konularda ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlar, diğer ülke ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
 (2) Bakanlık, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak, Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen 
konularda, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordi-
nasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde, uluslararası kuruluşlarla uluslararası anlaşma niteliği taşı-
mayan protokoller yapmaya yetkilidir.
 (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara sağlanması öngörülen hak ve yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi veya takip edilmesi ile hizmetlerin uygulanması amacıyla geçici korumayla ilgili 
sorumluluk ve yetkileri bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, görev alanlarıyla ilgili konularda 
ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla yapabileceği işbirliğinin usul ve esasları, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, Bakanlık tarafından belirlenir.
 Destek çağrısının yapılması ve yardım sağlanması
 Madde 47
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla uluslar-
arası külfet paylaşımı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Dışişleri 
Bakanlığı tarafından diğer ülkelerden, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından 
destek talep edilebilir.
 (2) Birinci fıkra kapsamında sağlanacak ayni ve nakdi yardımların kabul edilmesi ve kullanıl-
ması, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığın görüşleri alınarak, AFAD tarafından koordine edilir.
 (3) AFAD, bu ayni ve nakdi yardımların kullanılması konusunda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları başta olmak üzere, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklerle doğrudan işbirliği yapabilir.

XI. BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 Özel ihtiyaç sahipleri
 Madde 48
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan özel ihtiyaç sahibi olanlara sağlanacak başta 
sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek, rehabilitasyon olmak üzere, her tür yardım ve destek imkân-
lar ölçüsünde öncelikli ve bedelsiz olarak sağlanır.
 (2) Çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararı gözetilerek ilgili mevzuat hüküm-
leri uygulanır.
 (3) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında şiddet mağduru olduğu değerlendirilen yabancılar hak-
kında derhal önleyici ve koruyucu tedbirler alınır.
 (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan insan ticareti mağduru olabileceği değer-
lendirilenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirler derhal alınır.
 Aile birleşimi
 Madde 49
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, başka bir ülkede bulunan eşi, ergin olmayan 
çocukları ve bağımlı ergin çocukları ile Türkiye’de bir araya gelmek üzere aile birleşimi talebinde 
bulunabilir. Bu başvurular, Genel Müdürlükçe değerlendirilir ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde gerekli çalışmalar yapılabilir.
 (2) Refakatsiz olduğu tespit edilen çocuklarla ilgili olarak çocukların talebi beklenmeksizin 
aile birleşimine ilişkin işlemler derhal başlatılır.
 Kişisel veriler
 Madde 50
 (1) Geçici koruma sağlanması amacıyla ülkemize gelen yabancıların kişisel verileri, Genel 
Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlük veya valiliklerce 
ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak alınır, korunur, saklanır ve kul-
lanılır.
 (2) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlükçe 
uygun görülen kişisel veriler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü ülkeye yerleştirme çalışma-
ları kapsamında üçüncü ülke veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle paylaşılabilir.
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 Gizlilik ilkesi ve kişisel dosyaya erişim
 Madde 51
 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi kapsamında, 5490 sayılı Kanunun 
45 inci maddesinin birinci fıkrası ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, yabancıların tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik esas olup, bunlar kişi-
nin izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.
 (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların kişisel dosyasında yer alan belgeler, kendi-
si ya da yasal temsilcisi veya avukatı tarafından incelenebilir, birer örneği alınabilir. Milli güvenlik, 
kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesine ve istihbari bilgilere 
ilişkin belgeler incelenemez ve verilemez.
 (3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu kamu görevlileri ile diğer görevliler, 
görevleri sırasında edindikleri gizlilik derecesi taşıyan her tür bilgi ve belge ile kişisel sırları, yetkili 
kılınanlardan başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz.
 İstatistikler
 Madde 52
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara ait istatistikî veriler, Kanun kapsamında Türkiye 
İstatistik Kurumu ile işbirliği halinde Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul ve 
esaslar çerçevesinde valilikler tarafından tutulur.
 (2) İstatistikî veriler, Genel Müdürlük tarafından, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bu 
Yönetmeliğin uygulanmasında işbirliği yapılan uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve ilg-
ili diğer kurumlarla paylaşılabilir.
 Avukatlık hizmetleri
 Madde 53
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, ücretleri kendilerince karşılanmak kaydıyla idari 
işlemler sırasında avukat tarafından temsil edilebilir. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nununun adli yardıma ilişkin hükümleri saklıdır.
 İhbar ve şikayetler
 Madde 54
 (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetler, valilikler 
tarafından derhal işleme alınır. Adli konularla ilgili hususlar geciktirilmeden adli makamlara bildirilir.
 Tebligat
 Madde 55
 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tebligat işlemleri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri çerçevesinde yerine getirilir. Genel Müdürlük bu konuda ek usul ve esaslar 
düzenleyebilir.
 Yetki
 Madde 56
 (1) Vali, geçici korumanın etkin olarak uygulanmasında zorunlu gördüğü her tür tedbiri al-
mak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yetkili ve sorumludur.
 Denetim
 Madde 57
 (1) Bu Yönetmelik kapsamında il mülki sınırları içinde yürütülen iş ve işlemler, vali veya 
görevlendireceği kamu personeli tarafından düzenli olarak denetlenir.
 (2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen görevlerin uygulanması, ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşlarının mevzuatları çerçevesinde düzenli aralıklarla denetlenir ve denetim raporları Genel 
Müdürlük ve AFAD’a mevzuatın veya idari süreçlerin geliştirilmesi amacıyla gönderilir.
 Uygulama ilişkin düzenlemeler
 Madde 58
 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenlemeler, Bakanlığın görüşü alınarak ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından üç ay içinde yürürlüğe konulur.
 Talep yetkisi
 Madde 59
 (1) Bu Yönetmelikteki iş ve işlemlerle ilgili olarak ülke güvenliği ve Devlet istihbarat hizmetleri 
kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının talepleri, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarınca ivedilikle karşılanır.
 (2) Genel Müdürlüğün bu Yönetmelik kapsamındaki her tür bilgi ve belge talebi, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeden yerine getirilir.
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 Mali hükümler
 Madde 60
 1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin 
kendi bütçe imkânları dâhilinde karşılanamayan iş ve işlemlere ilişkin ödenek 6/3/2011 tarihli ve 
27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği çerçevesinde 
karşılanır.
 Yürürlükten kaldırılan mevzuat
 Madde 61
 (1) 14/9/1994 tarihli ve 94/6169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türki-
ye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Mün-
ferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus 
Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 Geçiş hükümleri
 Geçici Madde 1
 (1) 28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar se-
bebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak sınır-
larımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülte-
ciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınırlar. Geçici 
korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvuruları işleme konulmaz.
 (2) Birinci fıkrada belirtilen yabancılardan 28/4/2011 tarihinden önce uluslararası koru-
ma başvurusunda bulunanlar, talepleri halinde geçici koruma altına alınırlar.
 (3) 28/4/2011 tarihinden itibaren ikamet izni almış ancak süresi uzatılmamış ya da ika-
met izni iptal edilmiş olanlar ile vize süresi veya muafiyeti sonunda koruma talep edenler, 8 inci 
madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici koruma kapsamına alınırlar. Bunlardan koruma talep 
etmeyenler hakkında ise genel hükümler uygulanır.
 (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kimlik belgeleri, 22 nci mad-
dede belirtilen geçici koruma kimlik belgesi düzenleninceye kadar geçici koruma kimlik belgesi yer-
ine geçer. Bu belge sahiplerine, 5490 sayılı Kanun kapsamında yabancı kimlik numarası verilebilir.
 (5) Birinci fıkrada belirtilen yabancılar hariç üçüncü ülke vatandaşlarının, Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nden ülkemize girişleri ve ülkemizden Suriye Arap Cumhuriyeti’ne çıkış işlemleri sınır 
kapılarından genel hükümler çerçevesinde yapılır.
 (6) (Ek:   5/4/2016-2016/8722   K.)   28/4/2011   tarihinden   itibaren   Suriye   Arap
Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle Türkiye’ye gelmiş ve 20/3/2016 tarihinden son-
ra ülkemiz üzerinden düzensiz yollarla Ege adalarına geçmiş olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatan-
daşlarından, ülkemize geri kabul edilenlere koruma talep etmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamın-
da geçici koruma sağlanabilir.
 Yürürlük
 Madde 62
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
 Madde 63
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

               Kanun Numarası                       : 2709
                           Kabul Tarihi                            : 18/10/1982
                           Yayımlandığı Resmî Gazete :  Tarih : 9/11/1982  Sayı : 17863 (Mükerrer) 
                           Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5           Cilt  :    22       Sayfa  : 3

I. KISIM
Genel Esaslar

 Kanun Önünde Eşitlik
 Madde 10  
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.  
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşa-
ma geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak ted-
birler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetim-
leri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar. 

II. KISIM
Temel Haklar Ve Ödevler

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

 Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
 Madde 13 
(Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.)
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belir-
tilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olamaz.
 Yabancıların durumu
 Madde 16 
Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

II. BÖLÜM
Kişinin Hakları ve Ödevleri

 Kişi hürriyeti ve güvenliği
 Madde 19 
Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. 
Şekil ve şartları kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir 
mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması 
veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için ver-
ilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde 
veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim 
veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne 
aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme 
kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun 
bırakılamaz.
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Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya 
değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda göster-
ilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü 
halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar 
herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en 
geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. 
(Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/4 md.) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma  yerine en 
yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve  toplu olarak işlenen 
suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim 
kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş 
hallerinde uzatılabilir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/4 md.) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.
Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında ser-
best bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada 
hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini 
ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili 
bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/4 md.) Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları 
zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.
 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 Madde 23 
Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve 
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
(Değişik fıkra: 7/5/2010-5982/3 md.) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruştur-
ması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
 Hak arama hürriyeti
 Madde 36 
Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
 Temel hak ve hürriyetin korunması
 Madde 40 
Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvur-
ma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
(Ek:3/10/2001-4709/16 md) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.
Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Dev-
letçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.

IV.BÖLÜM
Siyasi Haklar ve Ödevler

 Türk vatandaşlığı
 Madde 66 
Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. (Mülga cümle: 3/10/2001-4709/23 md.)
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.
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 Dilekçe bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
 Madde 74 
Vatandaşlar (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de 
ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makam-
lara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) gecikmeksizin dilekçe 
sahiplerine yazılı olarak bildirilir.  
(Mülga üçüncü fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.)
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sa-
hiptir. 
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan 
Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli 
oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam-
sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok 
oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş 
olur.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/8 md.) Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçi-
si ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzen-
lenir.

III. KISIM
Cumhuriyetin Temel Organları

I. BÖLÜM
Yasama

 Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma
 Madde 90 
Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların 
onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet 
Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki 
mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu and-
laşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclis-
ince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel 
kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygu-
lanır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 
md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalar-
la kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler-
arası andlaşma hükümleri esas alınır.

II. BÖLÜM
Yürütme

 Tüzükler
 Madde 115 
Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanun-
lara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.
Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.
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 Yönetmelikler
 Madde 124
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkara-
bilirler. 
Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.
 Yargı Yolu
 Madde 125 
İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.(Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.) 
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların 
milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak ya-
bancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi 
dışındadır. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kad-
rosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.
(Değişik birinci cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygun-
luğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme 
görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari 
eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. 
İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça 
hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin 
durdurulmasına karar verilebilir.
Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu 
düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.
İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.
 Kanunsuz emir
 Madde 137 
Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse,  üstünden  aldığı  emri,  
yönetmelik,   tüzük,   kanun   veya   Anayasa  hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu 
aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir 
yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. 
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan 
kurtulamaz.
Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için 
kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.
 Görev ve yetkileri
 Madde 148 
Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
si İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuru-
ları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, 
olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin 
şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. 
Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapıl-
madığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği 
şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı 
tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i yoluy-
la da ileri sürülemez. 
 (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak 
ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü 
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek 
için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
 (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken 
hususlarda inceleme yapılamaz.
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(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu 
üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. (1)
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan-
ları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar. 
(Değişik beşinci fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme baş-
vurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.
 Çalışma ve Yargılama Usulü
 Madde 149 
(Değişik: 7/5/2010-5982/19 md.)
Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığın-
da dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği 
başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt 
çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir.
Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek 
yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır.
Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun 
bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkan-
vekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların 
oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde ince-
ler. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerek-
li gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları 
çağırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından 
sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savun-
masını dinler.
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AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN

 Kanun Numarası : 5902
 Kabul Tarihi : 29/5/2009
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 48  

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam
 Madde 1 
 (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek 
üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve 
yetkilerini düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir.
 (2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce 
hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iy-
ileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konu-
larda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.    
 Tanımlar 
 Madde 2 
 (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran 
veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, nor-
mal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı 
olayları,
c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat 
esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi –işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezi,
ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışılabilmesi için özel kuruluşlar ile sivil toplum kuru-
luşlarına uygunluk belgesi verilmesini,
d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyetleri,
g) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetleri 
ve yeniden yapılanmayı,
ğ) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve 
çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları,
h) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü,
ı) Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası risklerin önlen-
mesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her türlü planlı müdaha-
leyi, 
i) Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, 
azaltma ve paylaşma çalışmaları ile  bu alandaki planlama esaslarını, 
j) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, 
hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin de-
vamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede 
desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı 
tedbir ve faaliyetleri, 
k) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok edilmesi 
veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini,
ifade eder. 

II. BÖLÜM
Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri

 Koordinasyon ve işbirliği
 Madde 16
 (1) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yöne-
timler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası 
kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.



198

T.C.
BAŞBAKANLIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Sayı:. 34202324-010.06.02-27767       18/12/2014
Konu: Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi

Başbakan Yardımcılığından:

GENELGE
2014/4

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık 
ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme 
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda politi-
kaları üretmek ve uygulamak üzere 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkili kılınmıştır.
Acil durum; toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran 
veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz halidir. 
19/02/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum 
Yönetim Merkezleri Yönetmeliğine göre, meydana gelen ve gelmesi muhtemel büyük ölçekli de-
prem, sel, fırtına, toprak kayması ve çığ gibi doğal afetler ile iltica ve büyük nüfus hareketleri, büyük 
yangınlar ve kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, tehlikeli 
ve salgın hastalıklar gibi teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından 
acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda koordinasyon AFAD tarafından 
sağlanmaktadır.
Zikredilen Yönetmeliğe göre iltica ve büyük nüfus hareketleri acil durum olarak öngörülmüş olup 
iltica ve büyük nüfus hareketleri karşısında yapılacak iş ve işlemlerin koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamaktan Başbakan adına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı sorumlu kılınmıştır.
Bilindiği üzere, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan iç karışıklık neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihin-
de Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nden Türkiye’ye girişler başlamış olup giriş yaban yabancıların barınma 
ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacı başta olmak üzere AFAD koordinasyonun-
da, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Kızılayı 
gibi pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşunun işbirliği ile Suriye’den ülkemize yönelik 
nüfus hareketlerine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanan hazırla-
nan Geçici Koruma Yönetmeliği 22/1072014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş ve alınan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi ile ülkemize 28/04/2011 tarihinden 
itibaren geçici koruma bulma amacıyla gelen Suriyeliler “geçici koruma” statüsüne alınmıştır.
Yönetmeliğin “Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler” başlıklı altıncı bölümünün “Hizmetler” 
başlıklı 26 ncı maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsamında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından verilen hizmetler AFAD koordinasyonunda yürütülür.” hükmüne yer verilerek 
geçici koruma altındaki yabancılara sunulan hizmetlerin genel koordinasyon yetki ve sorumluluğu 
AFAD’a verilmiştir. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenlemelerin, “Uygulamaya ilişkin 
düzenlemeler” başlıklı 58 inci maddeye göre üç ay içinde yürürlüğe konulacağı da ayrıca belirtilm-
iştir. Bu çerçevede, geçici koruma altındaki yabancılara verilecek geçici barınma, eğitim, sağlık, iş 
piyasasına erişim, sosyal yardım gibi hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi için bu hizmetlerin 
koordinasyonunda aşağıda belirtilen usul ve esaslara riayet edilmesi gerekmektedir.
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 I. Genel Hususlar

Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi AFAD koordinasyonunda ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir. İllerde geçici koruma altındaki yabancıların 
hizmetlerinin yürütülmesinden birincil derecede valiler sorumludur.
Hizmetlerden ancak geçici koruma altına alınan ve bu statünün gerektirdiği yükümlülükleri yer-
ine getiren yabancılar yararlanabilir. Yönetmelik’te belirtilmiş olan yükümlülükleri kendilerine uyarı 
yapıldığı halde yerine getirmeyen yabancılar hakkında eğitim, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan ko-
runma hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri hariç, diğer hak ve imkanlar yönüyle ihlal edilen yüküm-
lülükte orantılı bir şekilde kısıtlamaya gidilebilir.
Çocuk işçilerin kendileri için belirlenmiş olan mevzuat hükümleri dışında çalıştırılmalarını önlemek 
amacıyla geçici koruma altındaki yabancının kayıt işlemleri sırasında beyan ettiği yaşı ile fiziksel 
görünümü arasında uyum olup olmadığı kayıt işlemini gerçekleştiren görevli tarafından değerlendi-
rilir.
Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesi ile kaynak-
ların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla geçici koruma altındaki yabancılara yönelik ulusal ve 
uluslararası protokol ve işbirliklerinde AFAD’ın uygun görüşü alınır.
Geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak hizmetlerin ve bu kapsamdaki koordinasyonun 
daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla Genelgede zikredilen merkez teşkilatlarında müsteşar 
yardımcısı başkanlığında uygun görülen ilgili birimlerden görevlendirilen personelden 7/24 esasına 
göre hizmet sunabilecek bir irtibat ofisi oluşturulur ve görevlendirilen kişilerin iletişim bilgileri AF-
AD’a bildirilir. Geçici koruma altındaki yabancı sayısının on bini geçtiği illerde, Genelgede zikredilen 
taşra teşkilatlarında il müdürü başkanlığında olmak üzere bir komisyon oluşturulur. Geçici koruma 
altındaki yabancı sayısının on bin ve altında olan illerde komisyon kurulması Valinin takdirindedir. 
Oluşturulan bu komisyonlar illerde geçici koruma altındaki yabancıların sorumlu oldukları hizmet 
alanlarına ilişkin iş ve işlemlerini AFAD koordinasyonu altındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde yürütür. Ayrıca geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak hizmetlerde; üniversiteler, 
yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konuyla ilgili diğer sivil toplum kuruluşları arasında etkin 
işbirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

 II. Gümrük İşlemleri 

  Acil geçici koruma bulmak amacıyla sınırlarımıza gelen yabancıların ülkemize girişlerinin 
gümrük kapısı olan kapılarda yapılması esastır. Olağanüstü durumlarda gümrük kapısı olmayan 
hudut kapıları dışından giriş yapılması zorunlu olan hallerde en yakın gümrük idaresine durum bil-
direrek girişinin gerçekleşeceği yerde gümrük görevlilerinin gerekli kontrolleri yapmaları amacıyla 
gerekli tedbirler alınarak mobil gümrük hizmeti sağlanabilir.
İnsani yardımların gümrük idaresi bulunun hudut kapılarından yapılması esastır. Olağanüstü durum-
ların bir gereği olarak sıfır noktasında insani yardım yapılması gereken hallerde, en yakın gümrük 
idaresine haber verilerek görev yapmakta olan gümrük görevlilerinin gerekli kontrolleri yapmaları 
amacıyla gerekli tedbirler alınarak mobil gümrük hizmeti verilebilir.
Sınırlarımızdan acil geçici koruma bulmak amacıyla pasaportsuz olarak yapılan girişlerde ticari 
değeri bulunan eşyanın ülkeye girişine izin verilmez. Acil geçici koruma amacıyla ülkemize gelen ya-
bancıların ve varsa aile üyelerinin yanlarında getirecekleri eşya ve taşıtlar ile ülkemizde bulunduk-
ları süre içerisinde bu kişilere çeşitli yollarla gönderilebilecek eşyalara dair yürütülecek işlemlere 
ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve uygulanır.

 III. Geçici Barınmaya İlişkin İş ve İşlemler

Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca sınırlarımızdan giriş yapmış olan yabancıların kayıt işleri 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılır ve güncel tutulur. Kayıt işlemleri yapılan yabancıların geçi-
ci barınma merkezlerine yerleştirilmeleri yapılırken işsiz ve kendi geçim imkanı bulunmayanlara 
öncelik tanınır. Acil ve ivedi hallerde kayıt altına alınmış yabancıların geçici barınma merkezlerine 
yönlendirilmesi Valiliklerin talebi üzerine AFAD tarafından doğrudan gerçekleştirilir. Geçici barın-
ma merkezinden ülkemiz içinde başka bir yerde bulunmak amacıyla ayrılanların yeni adres bilgileri 
kayıt sistemine işlenir.



200

 IV. Sağlık Hizmetleri

Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre kayıt işlemini tama-
mlamayanlar bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri dışın-
da sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi 
amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sisteminin MERNİS ve MEDULA 
gibi bilişim sistemlerinde de kullanılabilirliği sağlanır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için sunulan sağlık hizmetleri 
dışında sağlık hizmeti sağlanmaz. Sağlık Bakanlığınca geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak 
sağlık hizmetlerinin kapsamı Sağlık Uygulama Tebliğinde daraltma yapılmak suretiyle gösterilebilir.
Geçici koruma altındaki yabancılara ikinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dahil 
olmak üzere, sağlık hizmetlerinin bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel 
sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan güncel sağlık uygulama tebliğindeki bedelleri geçemez. Aşılar 
hariç olmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamın-
da sağlık hizmeti verilemez.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla geçici barınma merkezlerinde kurulan geçici sağlık 
merkezleri Sağlık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslara göre işletilir.
Ülkemizde geçici koruma altındaki yabancıların karşılanabilen tedavi giderlerinin Sağlık Uygulama 
Tebliği’ne (SUT) göre fiyatlandırılarak faturalandırılması için ilgili Valilik tarafından il afet ve acil du-
rum müdürlüğünden bir kişi, ilgili yer eczacılar odasından bir eczacı, il sosyal güvenlik müdürlüğün-
den bir kişi, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği gelir tahakkuk biriminde görev yapanlardan 
ve il sağlık müdürlüğünün eczacılık şube müdürlüğünden bir kişi olmak üzere (döner sermaye ek 
ödemesinden kesinti yapılmaması şartıyla) yapılan sağlık harcamalarının mali denetim amacıyla 
Komisyon oluşturulur. Oluşturulan komisyon tedavi giderlerinin karşılanıp karşılanmayacağı hu-
sussunu, ilgili mevzuat ve SUT hükümlerine göre inceler. Tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla 
gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünden geçerek ilgili Valilik tarafından talep edilir. Çalışma 
izni alarak sosyal güvenlik kapsamına alınanlar dışındakilerden katkı payı alınmaz.
Geçici koruma altındaki yabancıların kayıt yaptırdıkları ilde sağlık hizmeti almaları esastır. Kayıt al-
tında oldukları ilde tedavilerinin yapılamadığı usulüne uygun olarak doktor tarafından düzenlenen 
sevkle belgelenmiş olanlar, Yönetmeliğin 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasının bendinde belirtilen 
sevk zincirine uygun olarak tedavi edilebileceği en uygun ildeki sağlık kuruluşuna sevk edilebilir.
Tedavi yapan sağlık kuruluşu, faturayı kişinin kayıtlı olduğu Valilik adına düzenler. Faturalar geçici 
koruma altındaki yabancının kayıtlı olduğu valilik tarafından ödenir.
Acil ve zorunlu haller ile yoğun bakım hali dışında özel sağlık kuruluşlarına ve üniversite sağlık uygu-
lama ve araştırma merkezlerine sevk yapılamaz. Bu hükme aykırı olarak yapılan sevklerden kaynaklı 
sağlık harcamaları ödenmez.
Geçici koruma altındaki yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için öncelikle birinci 
basamak sağlık hizmeti vermekte olan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları esastır. Birinci basamak 
sağlık kuruluşunca gerekli görülmesi halinde geçici koruma altındaki yabancı sevk zincirine uygun 
olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Birinci basamak sağlık kuruluşuna 
başvurulmadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurulamaz.

Ülkemize giriş yapmadan önce oluşmuş olan organ ve uzuv kayıplarına ilişkin tedavi giderleri 
karşılanmaz. Ancak sınırlarımızdan ülkemize yaralı olarak gelen organ ve uzuv kaybına uğramış 
olan geçici koruma altındaki yabancıların asgari düzeyde basit, mekanik ortez ve protezlerine ilişkin 
asgari düzeyde tedavi masrafları karşılanabilir. Elektronik yazılımlı yüksek maliyetli cihazlara yapılan 
tedavilerin ücretleri karşılanmaz.
Sınırlarımızdan ülkemize giriş yapan yabancıların bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli önlemlerin 
alınması, toplu kullanım alanlarının sağlığa uygunluğunun sağlanması, sağlık hizmetlerinin ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun gerçekleşip gerçekleşmediği ile sağlık hizmeti verilmekte olan yerlerin 
denetimi, geçici barınma merkezlerinin bulunduğu çevre koşullarının sağlık açısından elverişli hale 
getirilmesi gibi hususlar Sağlık Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda yürütülür.
Geçici sağlık tesislerinde yürütülen sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak 
amacıyla bu tesislerde görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarına ilişkin bilgiler ile bu tesislerin kuru-
luş, işletim ve kapasitesine ilişkin bilgiler her ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o 
ayın 20’si ve sonraki ayın 5’in kadar onbeşer günlük periyotlarla Sağlık Bakanlığı tarafından AFAD’a 
iletilir.
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Sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun etkin ve verimli yürütülebilmesi ve bu hizmetlere ilişkin 
mali kaynakların yönetilebilmesi adına sınırdan giriş yapan yaralı sayısı, geçici barınma merkezleri 
içerisinde ve geçici barınma merkezleri dışında yapılan poliklinik sayısı, ameliyat sayısı, kamplara 
tahsis edilen ile il dışından görevlendirilen ambulans sayısı görevlendirilen sağlık personeli sayısı ve 
uzmanlık alanları gibi veriler her ayın 15’i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o ayın 20si ve 
sonraki ayın 5ine kadar onbeşer günlük periyotlarda Sağlık Bakanlığı tarafından AFAD’A raporlanır. 
Sınırlarımızdan yaralı girişi olduğu hallerde bu duruma ilişkin bilgiler gecikmeksizin AFAD ile pay-
laşılır.
Geçici koruma altındaki yabancılara sunulan sağlık hizmetine ilişkin hususları içeren usul ve esaslar 
bu Genelge’ye aykırı olmamak kaydıyla Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir. 

 V. Eğitim Hizmetleri

Geçici koruma altındaki yabancılara eğitim-öğretim hizmetleri verilmesinde kayıtlı oldukları iller 
esas alınır. Buna göre, geçici koruma altındaki yabancılar bulundukları ilde bulunun eğitim-öğretim 
merkezlerinden hizmet alır.
Geçici koruma altındaki yabancıların bulundukları illerde, geçici koruma altındaki yabancı nüfusun 
yoğunluğu, eğitim-öğretim imkanları gibi hususlar değerlendirilerek geçici eğitim merkezleri ku-
rulabilir. Geçici eğitim merkezlerinin kurulmasına ilişkin arsa tahsis talepleri Valiliklerce öncelikli 
olarak değerlendirilir.
Geçici koruma altındaki yabancılara eğitim-öğretim hizmetleri ülkemizdeki Eğitim-öğretim mü-
fredatıyla çelişmeyecek şekilde verilir. Eğitimde devamlılığın sağlanması amacıyla eğitim-öğretim 
hizmetleri ülkemizdeki eğitim-öğretim dönemlerine göre yapılır. Ancak uzun dönem okula gidemey-
en çocukların eğitim-öğretim kaybını telafi etmek amacıyla ihtiyaç duyulması halinde eğitim-öğre-
tim dönemi dışında da geçici koruma altındaki yabancılara eğitim-öğretim hizmeti verilebilir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı için gerekli planlamaların yapılabilme-
si amacıyla eğitim-öğretim yılı başlamadan 4 ay önce eğitim-öğretim hizmeti verilecek yabancı sayısı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığına verilir.
Geçici barınma merkezleri ve merkezler dışındaki eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile il-
gili iş ve işlemlerin, özellikle kurulması planlanan okulların yer seçimi, alt yapı ve çevre düzenlemesi, 
ihale sürecine ilişkin şartname ve ihale sözleşmesinin hazırlanması, mal ve hizmet alımı, yapım gibi 
işlemler, hizmetin asli sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.

Uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan kaynakların bilgi temelli kullanılabilmesi için geçici 
barınma merkezleri ile merkez dışında eğitimle ilgili kademelerine göre hangi ilde kaç eğitim-öğre-
tim merkezi olduğu, bu merkezlerde kaç kişinin eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlandırıldığı, 
okul çağı nüfusu bilgisi, okullaşma bilgisi ve eğitim-öğretim merkezlerine ilişkin her türlü bilgi Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından her ayın 15i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o ayın 20si ve 
sonraki ayın 5ine kadar on beşer günlük periyotlar halinde AFAD’A verilir.
Ayrıca, eğitim hizmetlerine ilişkin mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için 
okul sayısı, derslik sayısı, öğrenim seviyelerine göre toplam öğrenci sayısı, her bir öğrenim düzeyi 
için öğretmen sayısı, yetişkin eğitimi kurs ve kursiyer sayısı gibi veriler Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan aylık periyotlar halinde AFAD’a bildirilir.
Geçici koruma altındaki yabancıların diploma ve öğrenim belgelerine dayalı denklik işlemleri Milli 
Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.

 VI. Çalışma Hayatına İlişkin Hizmetler

Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, Bakanlar Ku-
rulunca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma 
izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabilir.
Geçici Koruma altındaki yabancıların yoğun olarak bulundukları illerde görevli personele, geçici ko-
ruma altındaki yabancıları yönlendirebilmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çalışma izni alınmasında izlenecek yol hususunda bilgilendirme yapılır. Geçici koruma altında olup 
da çalışma iznine başvuracak yabancıların izlemeleri gereken yol ile ilgili olarak Valiliklerce Türkçe 
ve Arapça olmak üzere bilgilendirme broşürleri hazırlanır.
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Eğitim ve sağlık gibi hizmet alanlarında çalışacakların çalışma izni için başvurmadan evvel almaları 
gereken ön izinle ilgili iş ve işlemler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bekletilmeksizin değerlendi-
rilir.
Çalışma hayatı ile ilgili hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla geçici koruma altında-
ki yabancılardan istihdam potansiyeli olan nitelikli işgücü ile istihdamı gerçekleştirilenlere ait yaş, 
cinsiyet, eğitim düzeyi ve meslek bilgilerini içerir istihdam verileri ile potansiyel istihdam durumları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ayın 15i ve son günü esas alınmak kaydıyla en 
geç o ayın 20si ve sonraki ayın 5ine kadar onbeşer günlük periyotlarda 15 günlük aralıklarla AFAD’la 
paylaşır.

 VII. Sosyal Yardımlar

Refakatsiz çocuklar, engelliler gibi özel ihtiyaç sahiplerinin barındırılması, bakımı, gözetimi gibi 
hizmetlerin yürütülmesinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. Anılan Bakanlık tarafın-
dan geçici barınma merkezleri dışında bulunan hassas grupların çocuk yuvaları, kadın sığınma evleri 
gibi kuruluşlardan yararlandırılması sağlanır.
Geçici koruma altındaki yabancılara verilecek psikososyal destek hizmetlerinden birinci derecede 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur. Diğer kurum ve kuruluşlar ile yerli ve yabancı sivil 
toplum kuruluşları tarafından verilebilecek psikososyal destek hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı koordinasyonu ve denetimiyle yürütülür.
Refakatsiz çocukların uluslararası hukukun gereklerine uygun olarak geçici barınma merkezlerinde 
çocuğun üstün yararına uygun olarak barındırılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
Valilikler işbirliği içinde kapasite oluşturur.
Geçici koruma altındaki yabancılara verilecek sosyal yardımların tespiti, bu yardımların verilmesine 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile sosyal yardımların tekerrüre yer vermeyecek şekilde eşit ve 
adil dağılımının sağlanması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumluluğundadır. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığınca özellikle geçici barınma merkezleri dışında yaşayan geçici koruma altındaki 
yabancı ailelerin ülkemizdeki toplumsal yapıya uyumlarını sağlayabilmek için Türkçe ve Arapça bil-
gilendirme dokümanları ve broşürler hazırlanarak toplumsal uyum süreçlerine ilişkin düzenli bilg-
ilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulur.
Geçici koruma altındaki yabancılara yapılacak sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin Valilik, kaymaka-
mlık ve mahalli idareler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na iletilen istatistiki veriler ile 
refakatsiz çocuk, engelliler gibi özel ihtiyaç sahibi yabancılara ilişkin istatistiki veriler anılan Bakan-
lıkça her ayın 15i ve son günü esas alınmak kaydıyla en geç o ayın 20si ve sonraki ayın 5ine kadar on 
beşer günlük periyotlarda AFAD’a bildirir.

 VIII. Tercümanlık Hizmetleri

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ülkemize giriş yapan yabancıların kayıtlarının tutulması 
aşamasında alınan mesleki bilgiler doğrultusunda tercümanlık hizmeti verebilecek kişilerin nite-
likleri belirlenir. Bu kişilerin gönüllü olarak ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet vermesi Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından sağlanır. Bu şekilde belirlenen kişilerin mevcut ihtiyacı karşılayama-
ması durumunda bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünye-
sinde görev yapan dil bilen öğretmenlerden destek alınabilir.

 IX. Bilgi Planlaması ve Kaynak Yönetimi

Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında yürütülen her bir hizmet ile ilgili olarak veri güvenliğinin 
sağlanması ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Göç İdaresi Genel Genel Müdürlüğü 
tarafından merkezi bir kayıt sistemi kurulur. Kurulan sistemde geri dönenlere ilişkin kayıtlar da gün-
cel olarak yer alır. Kayıt sisteminde; geri dönüş, ölüm, il değişikliği, adres değişikliği, eğitim bilgisi, 
meslek bilgisi, doğum tarihi, sağlık durumu, engellilik ve özel ihtiyaç durumu gibi diğer kurum ve ku-
ruluşların hizmetlerine temel teşkil edecek olan bilgiler kayıt esnasında alınır ve güncel tutulur. İlgili 
kurum ve kuruluşlar her türlü işlemlerini bu verileri sorgulayarak yapar. Bu kayıt sisteminde AFAD 
ve hizmetleri yürüten diğer Bakanlıkların erişiminin sağlanması için gerekli teknik imkanlar Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğünce oluşturulur. Kurum ve kuruluşlar ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirirken 
kayıt sisteminden alınan kimliğin geçerliliğini yine kayıt sistemi üzerinden sorgulayarak doğrular ve 
işlemleri doğrulama sonucuna göre yaparlar.
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İlgili kurum ve kuruluşlarca Yönetmelik’te belirtilen hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütüle-
bilmesi ile gerekli planlamaların yapılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan veriler Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından gecikmeksizin veri talebinde bulunan kurum ve kuruluşlarla paylaşılır. 
Mali kaynak yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi için geçici koruma altındaki yabancı kişi 
sayısının bilinmesi önem taşıdığından kayıt altında bulunan geçici koruma altındaki yabancıların 
sayısı ve gönüllü geri dönüş yapanların istatistiki verileri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan günlük olarak AFAD’a bildirilir. Ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü geçici koruma altındaki 
yabancıların yaş, cinsiyet, eğitim, meslek gibi temel demografik istatistiki verilerini her ayın son 
gününü esas alarak hazırlayıp en geç sonraki ayın 5ine kadar AFAD’a bildirir.
 Yönetmelik kapsamında yürütülecek hizmetlerle ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilebilecek her türlü proje ile uluslararası kuruluşlarca aktarılacak kaynakların kullanımı-
na ilişkin koordinasyon yetkisi AFAD’A aittir.
Geçici koruma altındaki yabancılara sunulan hizmetler kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından hazırlanan formlar, bilgi notları ve raporlar gibi dökümanların AFAD tarafından belirle-
necek standartlara uygun olmasına özen gösterilir.

 X. Mali Hükümler

Yönetmelik kapsamında yürütülen hizmetlerin bedelinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 
bütçelerinden karşılanması esastır. Kendi bütçe imkanları ile karşılanamayan hallerde, ilgili kurum 
ve kuruluşlar iş ve işlemlerin kendi bütçeleriyle karşılanamadığını ortaya koyarak işin yaklaşık mali-
yet hesabı ile beraber üst yönetici tarafından afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinden talepte 
bulunabilir. İlgili kurum ve kuruluşların bu talepleri merkez teşkilatlarında üst yönetici, illerde Vali-
nin imzasıyla gerçekleştirilir.
Bu tür iş ve işlemlerde ödenek tahsisi gerçekleşmeden harcama yapılamaz. AFAD tarafından ilgili 
kurum ve kuruluşların taleplerinin uygun bulunması halinde tahsis edilecek olan ödenek, Afet ve 
Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre ödeneğin aktarıldığı kurum tarafın-
dan kullanılır. Yapılan harcamalar, ödenek aktarılan kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğunda 
olup Sayıştay denetimine tabidir.

 XI. Raporlama ve İzleme

Yukarıda belirtilen hizmetler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin izlenmesi amacıyla yürütülen 
faaliyetlere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca rapor hazırlanır. Yürütülen faaliyetleri içeren 
bu raporlar her ayın sonunda AFAD’a gönderilir. Anılan raporlarda yürütülen faaliyetler, projeler, 
tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, ihtiyaç duyulan kaynaklar gibi hususların bulunmasına 
özen gösterilir.

 XII. Hizmet Alanlarına İlişkin Koordinasyon 

Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak AFAD tarafından gerekli görülen aralıklar-
la her hizmet alanı özelinde sektörel toplantılar yapılır. Anılan bu toplantılarda her bir hizmet sek-
töründe görev alan kamu kurum ve kuruluşları karar verici düzeyde katılımcı bulundurur.
Geçici koruma altındaki yabancılara yönelik kültürel ve sosyal faaliyetler, dil öğretimi gibi Yönetme-
likte yer verilmemiş olan diğer hizmetlere ilişkin koordinasyon ilgili kurum ve kuruluşların katılımı 
ile AFAD tarafından gerçekleştirilir. Yönetmelikte yer alan hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu ku-
rum ve kuruluşlar ile gerek duyulması halinde çağrılacak diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı ile ilgili Başbakan Yardımcısı veya AFAD Başkanının başkanlığında her ayın ilk 
haftası genel koordinasyon toplantısı yapılır. Bu toplantıların sekretarya işlemleri AFAD tarafından 
yerine getirilir. 
Geçici koruma altındaki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili bu Genelge tarihinden evvel 
AFAD tarafından çıkartılmış ikincil düzenleyici işlemlerin bu Genelge’ye aykırı olmayan hükümleri-
nin uygulamasına devam edilir.

Gereğini rica ederim

         Başbakan Yardımcısı 
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
04/11/2015

Sayı : 54567092/9648
Konu : Geçici koruma Altına Alınanlara Verilecek
   Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması

BAKANLIK MAKAMINA

 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici Koruma Yönet-
meliği’ne istinaden, geçici koruma altına alınan kişilere yönelik sağlık hizmeti verecek sağlık kurum 
ve kuruluşlarını, gönüllü sağlık hizmetini ve bu hizmeti sunan vakıf veya derneklerin çalışma es-
aslarını belirlemek üzere hazırlanan ‘‘Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine 
Dair Esaslar’’ 25/03/2015 tarih ve 2875 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuş idi. Bu kapsam-
daki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunumunun sağlanması ve uygulamada 
karşılaşılan sorunların giderilmesi maksadıyla, mezkur Esaslarda değişiklik yapılması gerekliliği hâsıl 
olmuştur. 
 Bu amaçla hazırlanan ‘‘Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair 
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar’’ metni ilişikte sunulmuştur. 
 Bilgilerinizi ve anılan Esasların onaylanarak yürürlüğe konulması hususunu tensiplerine arz 
ederim.

Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA
Genel Müdür

Uygun Görüşle Arz Ederim.
…/…/2015
Uzm. Dr. Mehmet BAKAR    
     Müsteşar Yardımcısı

Uygun Görüşle Arz Ederim.
…/…/2015
   Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar

OLUR
…/…/2015

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

 EKLER:
 Ek-1  Yönerge Taslağı (5 sayfa)

Mithatpaşa Cad. No:3 D Blok 2.Kat. Sıhhiye/ ANKARA
Tek: Telefon: (0312) 585 14 26  Faks: (0312) 585 14 48
e-posta: acilafetumke@saglik.gov.tr. Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr 
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GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİNE DAİR ESASLAR

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde  1
(1) Bu Esasların amacı; 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nununun 91 inci maddesi çerçevesinde geçici koruma altına alınanlara sağlık hizmeti sunulmasına 
ilişkin esasların belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2
(1) Bu Esaslar; 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geçici Koruma Yönet-
meliği kapsamında geçici koruma altına alınan kişileri ve kuruluşları, sağlık hizmeti verecek sağlık 
kurum ve kuruluşlarını, Bakanlıkça uygun görülen gönüllü sağlık hizmetini ve bu hizmeti sunan vakıf 
ve dernekleri kapsar.

Hukuki dayanak
Madde 3
(1) Bu Esaslar; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine ve 22/10/2014 tarihli 
2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliğinin 27 inci ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
(1) Bu Esaslarda geçen;
 a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
 b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 c) Geçici Barınma Merkezi: Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki yabancıların toplu 
olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri,
 ç) Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınır-
larımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirm-
eye alınmayan yabancılara sağlanan korumayı.
 d) Geçici Korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı,
 e) İkamet Adresi: Geçici koruma altına alınanların Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı 
oldukları yerleşim yerlerini,
 f) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
 g) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Sağlığın teşkivi, ko-
ruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada 
verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu,
 ğ) Kimlik Kartı: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geçici korunanlara verilen Geçici 
Koruma Kimlik Belgesi.
 h) SUT: Sağlık Uygulama Tebliği,
 ı) (Ek: BO-04/11/2015-9648) Göçmen Sağlığı Birimi/Merkezi: Geçici korunanların yoğun old-
uğu yerlerde, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmak üzere oluşturulan toplum sağlığı merkezi 
ek birimleri.
 i) (Ek: BO-04/11/2015-9648) MBYS: Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ni
 j) (Ek: BO-04/11/2015-9648) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu ifade eder.
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II. BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilecek Kişiler, Sağlık Hizmeti Sunacak Kuruluşlar Ve Hizmet Es-

asları, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi

Sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek kişiler
Madde 5
(1) Sağlık hizmetinden;

 a) Kimlik kartı olan geçici korunanlar,
 b) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce henüz kaydı yapılmamış geçici korunanlar,
 c) Sınırdan yaralı olarak geçen ve geçici koruma altında sayılanlar faydalanır.

 (2) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648)  Geçici koruma altındaki yabancıların tanı-tedavi 
işlemlerini yürüten sağlık hizmeti sunucularına MEDULA-Hastane Sisteminde yalnızca provizyon 
alınmak suretiyle işlem yapılacak olup hizmet kaydı, fatura kayıt ve dönem sonlandırma işlemleri 
yapılmayacaktır.
 (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde bahsedilen kişiler için, kolluk kuvvetlerince 
yapılan kayıt dikkate alınarak hastane kaydı oluşturulur. Tedavisi tamamlanan bu kişilerin, taburcu 
olmadan Göç İdaresi/Valilik personelince biometrik kaydının yapılması hastane tarafından sağlanır. 
Biometrik kaydın mümkün olmadığı durumlarda bu husus Göç İdaresi/Valilik personeli tarafından 
tutanak altına alınır.
 (4) (Ek: BO-04/11/2015-9648) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup SGK 
provisyonu alınmayan kişiler ile (b) ve (c) bendinde bahsedilen kişiler, sadece acil sağlık hizmetleri 
ile halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bulaşıcı ve salgın hastalık durumlarında birinci basamak 
sağlık hizmetlerinden kimlik beyanına göre faydalanır.

Sağlık hizmeti sunacak kuruluşlar ve hizmet esasları
Madde 6
(1)Geçici korunanlar;
 a) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Geçici barınma merkezlerinde ya da geçici barınma 
merkezleri dışında oluşturulan göçmen sağlığı merkezlerinden,
 b) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunucularından,
 c) Üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden,
 ç) Özel hastanelerden,
 d) Vakıf veya dernekler tarafından gönüllü olarak  verilen sağlık hizmetlerinden, faydala-
nabilir.
(2) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Geçici korunanlarının sağlık hizmetini ikamet adresinde 
almaları esastır. Bakanlığa bağlı kuruluşlarına ait ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına 
doğrudan sevk aranmaksızın başvurulur. Üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine ve 
özel hastanelere doğrudan başvurulamaz, öncelikli olarak üniversite sağlık uygulama ve araştırma 
merkezlerine, bunun mümkün olmaması halinde ise özel hastanelere sevk ancak;
 a) Acil sağlık hizmetleri ve erişkin/yenidoğan yoğun bakım hizmetleri,
 b) Yanık tedavisi ve kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri) için 
yapılabilir.
(3) MERS, Ebola, Tüberküloz gibi yüksek bulaş riski taşıyan hastaların sevki gerekli görüldüğü tak-
dirde, bu hastalıkların tedavisini yapan sağlık kuruluşlarına sevk, Halk Sağlığı Müdürlükleri ile koor-
dineli bir şekilde Müdürlük tarafından yapılır.
(4) Aynı il içinde veya il dışında Bakanlık bağlı kuruluşlara ait ikinci veya üçüncü basamak sağlık ku-
ruluşları ile üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve özel hastanelere sevk için:
 a) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Ayaktan teşhis ve/veya tedavi için Ek-1’deki geçici ko-
runan hasta sevk formu 2 nüsha doldurularak sevk yapılır. Bu kapsamda yapılan sevklerin geçerlilik 
süresi 5 (beş) iş günüdür.
 b) Acil haller, yoğun bakım, yanık gibi ağır vaka olarak kabul edilen durumlar için Ek-1’deki 
geçici korunan hasta sevk formu doldurularak 112 Koruma Kontrol Merkezi koordinasyonunda sevk 
yapılır.



207

(5) Geçici korunanların ikamet adresinin bulunduğu ilde tedavilerinin yapılamaması halinde, hasta 
tedavisinin yapılacağı uygun olan ve öncelikle en yakın ilden başlamak üzere diğer illerdeki sağlık 
kuruluşlarına sevkleri 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda yapılır. Ayakta teşhis ve/veya 
tedavi için sevk edilerek geçici korunanlar, 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda sevk 
usulüne tabi değildir. 
(6) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Kronik hastalığı bulunanlar ile tedavi veya kontrol için çağrı 
belgesi olanların, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve özel hastaneler dahil sağlık 
kuruluşlarına başvurularında sevk geçerlilik süresi sevkin yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür. 
Bu süre içerisinde yeniden sevk alma zorunluluğu yoktur.
(7) Geçici korunanların sevk bilgileri, sevki yapanın her sağlık kuruluşu tarafından en geç beş iş günü 
içerisinde geçici korunanların ikamet adresinin bulunduğu ilin Müdürlüğüne yazılı olarak ya da elek-
tronik ortamda gönderilmek zorundadır.
(8) (Ek: BO-04/11/2015-9648) Sınırdan yoğun yaralı girişlerinde, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde 
yer olmaması veya tedavisinin mümkün bulunmaması halinde, Komuta Kontrol Merkezi koordi-
nasyonunda doğrudan üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine veya özel hastanelere 
sevki yapılabilir.

Acil Sağlık Hizmetleri
Madde 7
(1) Geçici barınma merkezlerinde müdürlükçe belirlenen planlamaya göre acil sağlık hizmeti verilir. 
Müdürlükçe uygun görülen geçici barınma merkezlerinde personeliyle birlikte 112 acil yardım am-
bulansı bulundurulur.
(2) Geçici barınma merkezleri dışındaki acil sağlık hizmetleri, 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Re-
smi Gazetede yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda verilir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri
Madde 8
(1) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Geçici korunanların birinci basamak sağlık hizmetleri Halk 
Sağlığı Müdürlüğünce ve bağlı sağlık kuruluşları ile gönüllü sağlık kuruluşu tarafından verilir. Birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon 
da Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sağlanır. Halk sağlığı müdürlüğü ve gönüllü sağlık kuruluşu 
tarafından, verilen birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda yazılı olarak aylık dönemler halinde 
Müdürlüğe bilgi verilir.
(2) Geçici korunanlara yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında;
 a) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve aşılar 
yapılır. Sıtma, Tüberküloz, Leishmaniazis gibi benzeri hastalıkların tetkikleri Bakanlık laboratuar-
larınca ve gerekli görülmesi halinde söz konusu hastalıklar için belirlenmiş referans laboratuarınca 
yapılarak bulaşıcı hastalıklara karşı her türlü önlem ve tedbir alınır. Bulaşıcı hastalıklar ve diğer akut 
halk sağlığı sorunlarına ilişkin bildirimler, hizmet veren kurum ve kuruluşlar tarafından ve takipler 
ise hizmet veren kurum ve kuruluşlara bakılmaksızın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve bu kurumun 
taşra teşkilatınca yapılır.
 b) Aşılama hizmeti; Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde, belirlenen aşı takvimi 
ile ilgili diğer programlar doğrultusunda verilir ve gerekli tedbirler alınır.
 c) Ülkemizdeki bebek/çocuk ve ergenlere yönelik olarak sunulan sağlık hizmetleri geçici ko-
ruma altına alınanlara da aynı şekilde verilir.
 d)  Ülkemizdeki doğurganlık çağındaki kadınlara yönelik verilen kadın ve üreme sağlığı ile 
ilgili hizmetler geçici koruma altındaki kadınlara da aynı şekilde verilir. Gebelikler erken dönemde 
tespit edilir, riskli durumların saptanabilmesi için, gebe ve loğusa izlemleri yapılır. Korunmak isteyen 
kadınlara gebeliği önleyici yöntemler hakkında bilgi verilir ve gebeliği önleyici yöntemler uygulanır.
 e) Toplu kullanım alanlarının ve gerektiğinde kişisel alanların sağlığa uygunluğu kontrol edil-
erek, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve geçici barınma merkezlerinin bulunduğu çevre koşul-
larının sağlık açısından uygun hale getirilmesine yönelik çevre sağlığı ile ilgili hizmetler yürütülür.
 f) Geçici korunanlar arasında madde bağımlılığı veya psikolojik sorunları olduğu tespit 
edilenler hakkında, sağlık kurumuna nakli de içerebilecek şekilde gerekli tedbirler alınır. Ruhsal 
bozukluğu bulunanların sevk ve takipleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından mevcut belirlenmiş 
kurallar doğrultusunda yerine getirilir.
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 g) Geçici korunanlar arasında halkın sağlığını tehlikeye düşürebilecek potansiyel bir du-
rum/hastalık olması halinde profilaksi, izolasyon/karantina gibi koruyucu önlemler Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafından uygulanır.

Sağlık hizmeti bedelinin faturalandırılması ve ödenmesi
Madde 9
(1) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan ancak SGK provizyonu 
alınamayan kişiler (acil sağlık hizmetleri ile halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bulaşıcı ve sal-
gın hastalık durumlarında birinci basamak sağlık hizmetleri hariç olmak üzere) ücretli hasta olarak 
değerlendirilir ve bu hastalara sunulan sağlık hizmetleri, SUT hükümlerine göre hasta adına fatura 
edilir.
(2) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) AFAD ile Bakanlık arasında götürü bedel üzerinden Sağlık 
Hizmeti Alım Protokolü imzalanmıştır. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve TKHK’ na ait sağlık hizmet be-
delleri, AFAD tarafından Bakanlığın Sağlık Kurumları Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 
hesabına aktarılacaktır.
(3) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Bakanlığımız hastanelerinden özel hastanelere ve üniversite 
hastanelerine sevk edilen hastaların tedavi giderlerine ilişkin faturaların, hastayı sevk eden sağlık 
tesisi tarafından ödenmesi esastır. Özel hastaneler ve üniversite hastanelerince düzenlenen bu 
faturalar öncelikle, Genel Sekreterlik bünyesinde kurulan ‘‘Birlik Fatura İnceleme Komisyonunca’’ 
incelenir. İnceleme neticesinde hata tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltmelerin yapılması için 
faturalar ilgili sağlık tesisine iade edilir. İadesi yapılan faturalar içinde tespit edilen hata düzeltilerek 
Birlik Fatura İnceleme Komisyonuna yeniden gönderilir. Birlik Fatura İnceleme Komisyonunca öden-
mesi uygun görülen faturaların ödemesi gerçekleştirilir.
(4) Bakanlık hastanelerinden il içi ve il dışı Bakanlık hastanelerine sevk edilen hastaların tedavi gid-
erlerine ilişkin faturaları, tedavi gördüğü sağlık tesisince muhasebeleştirmesi gerçekleştirilecektir.
(5) İkinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sunulan sağlık hizmet 
bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş 
olan güncel SUT bedellerini geçemez.
(6) SUT’ ta fiyatlandırılmayan birinci basamak sağlık hizmetleri, Bakanlıkça belirlenen Sağlık 
Hizmetleri Fiyat Tarifesine göre faturalandırılır.
(7) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Acil müdahale edilmemesi halinde hastanın uzuv kay-
bı ve/veya vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak durumlar nedeniyle özel hastanel-
ere ve üniversite hastanelerine yapılan müracaatlar sonucu düzenlenen faturaların ödenmesini 
Genel Sekreterlik tarafından belirlenecek sağlık tesisi yapacaktır. Birden fazla Genel Sekreterliğin 
bulunduğu illerde Koordinatör Genel Sekreterlikçe belirlenecek sağlık tesisi tarafından ödeme 
gerçekleştirilecek ya da Koordinatör Genel Sekreterlikçe belirlenecek Genel Sekreterlik tarafından 
ödeme gerçekleştirilecektir.
(8) (Ek: BO-04/11/2015-9648) Sınırdan yaralı olarak alınan ve kuruma bağlı sağlık hizmet sunucu-
larında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve hasta naklinin 112 Komuta Kontrol Merkezi 
koordinasyonunda gerçekleştirilmesi koşuluyla, üniversite ve özel hastanelere nakledilen hastalara 
ait faturaların ödemesini Genel Sekreterlik tarafından belirlenecek sağlık tesisi yapacaktır. Birden 
fazla Genel Sekreterliğin bulunduğu illerde Koordinatör Genel Sekreterlikçe belirlenecek sağlık te-
sisi tarafından ödeme gerçekleştirilecek ya da Koordinatör Genel Sekreterlikçe belirlenecek Genel 
Sekreterlik tarafından talimatlandırılacak sağlık tesisi tarafından ödeme gerçekleştirilecektir.
(9) (Ek: BO-04/11/2015-9648) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesisleri tarafından 
üniversite hastanesine ya da özel hastaneye sevk edilen hastaların, sevk edildiği üniversite hasta-
nesi ya da özel hastane tarafından başka bir özel hastane veya üniversite hastanesine sevk edilmesi 
halinde, ilk sevki yapan Kurum’a bağlı sağlık tesisi tarafından tedavi bedelinin ödenmesi esastır.
(10) (Ek: BO-04/11/2015-9648) SUT hükümlerine göre SGK ödeme kapsamında bulunmayan 
isteğe bağlı rapor (sağlık kurulu, tek hekim) müracaatlarında (özürlü tespit, ehliyet, işe giriş vb.), 
rapor bedeli hastadan tahsil edilir. Bu kapsamdaki raporlar, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi 
çerçevesinde ücretlendirilir.
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III. BÖLÜM
Gönüllü Sağlık Hizmeti Sunumu

Gönüllü Sağlık Hizmeti
Madde 10
(1) Bakanlığın uygun göreceği yerleşim yerlerinde yardım vakıfları veya dernekleri tarafından ücret-
siz ve gönüllü olarak yalnızca geçici korunanlara altı ay süreyle sağlık hizmeti verilebilir.
(2) Gönüllü sağlık hizmeti sunmak isteyen vakıf veya dernek bir dilekçeyle Müdürlüğe başvurur. 
Başvuru dilekçesi ekinde;
 a) Vakıf veya derneğin kuruluş belgesi,
 b) Çalıştıracağı tüm personelin kimlik bilgileri, mesleki belgeleri (diploma, uzmanlık belgesi, 
sertifika vb)
 c) Sağlık hizmetlerinden sorumlu olacak hekimin ismi, (diploma, uzmanlık belgesi, sertifika vb),
 ç) Hizmet verilecek adres ile hizmet verilecek alanın krokisi, bulundurulmak istenilen tıbbi 
cihaz ve ilaç listesi, bulunur.
(3) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Müdürlük; geçici korunanların sayısı ve ilde gönüllü sağlık 
hizmeti sunumuna ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususundaki görüşü ile birlikte başvuru dilekçesi 
ve eklerini, Bakanlığa gönderilir. 
(4) Bakanlıkça, gönüllü sağlık hizmeti sunmak isteyen vakıf veya dernek ile ilgili Ülkemizde faaliyet 
göstermeleri bakımından sakınca bulunup bulunmadığı ve güvenlik hususlarında İçişleri Bakanlığın-
dan uygun görüş alınır ve bu konuda ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, SGK ve AFAD’a bilgi verilir.
(5) İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine en geç beş iş günü içinde Bakanlıkça, gönüllü sağlık 
hizmeti sunulabileceği Müdürlüğe bildirir. Vakıf veya derneğin çalıştıracağını belirttiği personelin 
çalışma izinleri hususunda işlemler Bakanlıkça başlatılır.
(6) Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine Müdürlükçe, hizmet verilecek yerin yangına karşı gerekli ted-
birler bakımından yeterliliği konusunda en geç yedi gün içerisinde bildirilmek üzere ilgili merciden 
yazılı görüş talep edilir. Bu görüşün Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç beş gün içinde alınacak 
Valilik onayı üzerine hizmet verilmeye başlanır. 
(7) Altı aylık sürenin dolmasına bir ay kala, gönüllü sağlık hizmeti sunmasına izin verilen vakıf veya 
derneğin başvurusu üzerine Müdürlükçe hizmete ihtiyacın devam ettiğine dair görüş üzerine Bakan-
lık altı ay sürelerle hizmetin devamı uygun görebilir. Vakıf veya dernek tarafından hizmetin devamı 
uygun görebilir. Vakıf veya dernek tarafından hizmetin sunulmaya devam edilmesi istenilmiyor ise, 
altı ayın sonunda hizmet verilen yer Müdürlükçe kapatılır. 
(8) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında tanı, tedavi, cerrahi ve 
rehabilitasyon hizmetleri ile tetkik hizmetleri sunulabilir.
(9) Gönüllü sağlık hizmeti sunumu sırasında gelişebilecek acil durumlar için Ek-2’de belirtilen ilaç ve 
malzeme bulundurulur. 
(10) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında Bakanlıkça verilen izin, hiçbir şekilde ileride sağlık kuruluşu 
olma hakkı doğurmaz.

Personel ayrılışı ve yeni personel başlatılması
Madde 11
(1) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında çalışmasına izin verilen personelin herhangi bir sebeple 
görevinden ayrılması halinde sorumlu hekim tarafından, ayrılış tarihinden itibaren en geç beş iş 
günü içinde Müdürlüğe bildirimde bulunulur. Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında işe yeni başlamak 
isteyenler için vakıf veya dernek tarafından, bu konudaki başvuru dilekçesi ekinde bu maddenin 
ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulur. Bu başvuru en geç 
üç iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Başvuru, bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında değerlendi-
rilir ve çalışma izni verildikten sonra göreve başlanabilir.

Çalışma usul ve esasları
Madde 12
(1) Gönüllü sağlık hizmeti, İçişleri Bakanlığının gözetimine ve sağlık hizmet sunumu bakımından 
Bakanlığın denetimine tabidir.
(2) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Bakanlıkça hizmet vermesi uygun görülen vakıf veya dernek 
hizmet sunacağı saatleri kendisi belirler ve Müdürlüğe bilgi verir. Hizmet sunulan saatlerde mesleği-
ni icraya yetkili sorumlu bir hekim ve hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni unvanlarından 
asgari bir sağlık personelinin bulundurulması zorunludur. Gönüllü sağlık hizmeti kapsamındaki ihti-
yaca göre hemşire, sağlık memuru veya acil tıp teknisyeni sayısı arttırılabilir. 
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(3) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında vakıf veya dernek, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet su-
num standartları çerçevesinde, geçici korunanların sağlık hizmetleri ile ilgili temel gerekliliklerini 
yerine getirir. Gönüllü sağlık hizmeti verilmesi sırasında, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tanısı 
konması veya akut halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek herhangi bir durum tespit edilmesi halinde. 
Halk Sağlığı Müdürlüğüne aynı gün bildirim yapılır. 
(4) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında, hasta için kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme giderleri dâhil 
tanı ve tedavi masraflarının tamamı vakıf veya dernek tarafından karşılanır. Gönüllü sağlık hizmeti 
kapsamında, hastadan herhangi bir sebeple ücret talep edilemez. 
(5) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında hastanın tedavisinin 
mümkün olmadığı hallerde hasta birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşuna sevk edilebilir.
(6) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında;
 a) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648)  Kesintisiz hizmet vermek isteyen vakıf veya dernek 24 
saat süreyle en az bir hekim ve bir hemşire veya sağlık memuru veya acil tıp teknisyeni bulundurur.
 b) Değişiklik: BO-09/07/2015-6482)  24 saat süreyle hizmet sunulmaması halinde ise, 
hizmet sunulan saatler içerisinde en az bir hekim ve mesleğini icraya yetkili asgari bir hemşire veya 
acil tıp teknisyeni bulundurulur.
 c) (Ek: BO-04/11/2015-9648)  Gönüllü sağlık kuruluşları, bağışıklama hizmetlerini, halk 
sağlığı müdürlüklerinin koordinasyon ve gözetiminde, Genişletilmiş, Bağışıklama Programı’na uy-
gun olarak sunar. Aşılar, halk sağlığı müdürlükleri tarafından tedarik edilir.

(7) Gönüllü sağlık hizmeti sunumunda, tıbbi atıklar için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli ted-
birler alınır. Tıbbi atıkların imhası için, atıkların düzenli şekilde alınması konusunda ilgili merciyle 
sözleşme yapılır.
(8) Gönüllü sağlık hizmeti sunumunda direkt grafi filmi çekiminde kullanılmak üzere direkt grafı 
cihazı bulundurulabilir. Bu cihaz için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan ilgili mevzuata uygun lisans 
alınması zorunludur. 
(9) Gönüllü sağlık hizmeti kapsamında, sağlık taraması, anket vb, yollarla bilgi toplamaya yönelik 
hiçbir faaliyette bulunulamaz. 
(10) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648)  Gönüllü sağlık hizmeti sunan kuruluşlar için Müdürlükçe 
tasdik edilmiş kayıt defteri kullanılır. Başvuran her hastanın kaydı bu deftere yapılır. Kayıtlar için 
elektronik ortama (MBYS)’ne geçilecektir. MBYS’ ne geçtikten sonra kayıtlar her iki şekilde de tu-
tulmaya devam eder. Bu kayıtlardan çıktı alınır, sorumlu hekim tarafından imzalanarak dosyalan-
ması sağlanır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, 
değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya 
elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması ger-
ekir. 
(11) Hastalarla ilgili kayıt altına bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, geçici korunanlarla ilgili resmi kurum ve 
kuruluşlar ile yargı mercilerinin talepleri veya hastanın kendisi velisi veya vasisi dışındaki hiçbir mer-
cii veya kişilere verilemez ve hiçbir amaçla kullanılamaz. Hasta bilgilerinin mahremiyetinin ve kişisel 
verilerin güvenliğinin sağlanması zorunludur.

Gönüllü sağlık hizmetinin denetimi
Madde 13
(1) Gönüllü sağlık hizmetinin sunulduğu yer ve kayıtları, bulundukları ilin Müdürlüğü tarafından altı 
aylık süre içinde en az iki defa denetlenir. 
(2) Bu denetim sırasında;
 a) Çalışma izni verilen personel dışında personel çalıştığının tespiti halinde, faaliyet bir ay 
süreyle durdurularak sorumlu hekim yazılı olarak uyarılır ve izni olmayan personelin çalışmasının 
sonlandırılması istenir. Hizmetin devamı süresince bu aykırılığın ikinci kez yapıldığının tespiti duru-
munda gönüllü sağlık hizmeti sunumu sonlandırılır.
 b) 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırılığın tespiti halinde, sorumlu hekim yazılı olarak 
uyarılır. Hizmetin devamı süresince bu aykırılığın ikinci kez yapıldığının tespiti durumunda gönüllü 
sağlık hizmeti sunumu sonlandırılır. 
 c) 12 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı bir durumun tespiti halinde, sorumlu hekim yazılı 
olarak uyarılır ve uygunsuzluğun giderilmesi için beş gün süre verilir. Bu süre sonunda uygunsu-
zluğun giderilip giderilmediği yeniden incelenir.
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 d) 10uncu maddenin sekizinci fıkrasına aykırı bir durumun tespiti halinde, o birimin faaliyeti 
mühürleme yapılarak durdurulur ve sorumlu hekim yazılı olarak uyarılır. İkinci kez cerrahi müdahale 
biriminin oluşturulduğu veya tıbbi işlem yapıldığı tespit edilir ve gönüllü sağlık hizmeti sunumu son-
landırılır.
 e) 12nci maddenin dokuzuncu fıkrasına aykırı bir durumun tespiti halinde, gönüllü sağlık 
hizmeti sunumu sonlandırılır.
 f) 12nci maddenin onuncu fıkrasına aykırılığın tespiti halinde, sorumlu hekim yazılı olarak 
uyarılır. Hizmetin devamı süresince bu aykırılığın üçüncü kez yapıldığının tespiti durumunda gönüllü 
sağlık hizmeti sunumu sonlandırılır.
 g) Başvuru sırasında sunulan krokide gösterilen hizmet odasında değişiklik yapıldığının 
tespiti halinde, sorumlu hekim yazılı olarak uyarılır ve uyumsuzluğun giderilmesi için 5 gün süre 
verilir. Tespit edilen durumla hizmet verilmesinde Müdürlükçe sakınca görülmemesi halinde, yeni 
krokinin Müdürlükçe onaylanması gerekir.
 h) Başvuru dilekçesi ekinde liste halinde bildirilen ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunmaması 
veya eksik olması halinde, tamamlanması için sorumlu hekime yedi gün süre verilir.
 i) Gönüllü sağlık hizmeti sunumunda, çalışanların veya hastaların sağlığını olumsuz etkileye-
cek durumlarla karşılaşılması halinde, hizmetin sunumu derhal durdurulur. Sorumlu hekim tarafın-
dan yazılı olarak Müdürlüğe bildirim üzerine yerinde inceleme yapılır ve uygunsuzluğun giderildiği 
tespit edilirse hizmet sunumuna izin verilir.
(3) Gönüllü sağlık hizmeti faaliyetinin durdurulması ve sonlandırılması işlemleri, Valilik onayı ile 
yapılır.

IV. BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sağlık hizmetlerinin denetimi ve değerlendirilmesi
Madde 14
(1) Bu Esaslar kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin denetimi ve değerlendirilmesinden;
 a) Acil sağlık hizmetleri ile üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, özel hastan-
eler ve gönüllü sağlık hizmeti sunumu bakımından Müdürlük,
 b) Birinci basamak sağlık hizmetleri bakımından Halk Sağlığı Müdürlüğü,
 c) Devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine sunulan sağlık hizmetleri bakımın-
dan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, görevli ve yetkilidir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak sağlık hizmetlerinin denetimi, kendi mevzuat-
larında yer alan hükümlere göre yapılır.
(3) Müdürlük tarafından, ilgili sağlık yöneticilerinin de katılımıyla en az iki ayda bir geçici korunan-
lara verilen sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yapılır ve değerlendirme sonuçları 
rapor halinde Bakanlığa gönderilir. Müdürlükçe, geçici korunanlara sunulan sağlık hizmetlerine il-
işkin istatistiki veriler aylık olarak Bakanlığa gönderilir.

Hüküm bulunmayan haller
Madde 15
(1) Bu Esaslarda düzenleme bulunmayan hususlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) (Değişiklik: BO-04/11/2015-9648) Esasların uygulanması ile ilgili karşılaşılan tereddütlerde ve 
gerekli hallerde ayrıca, AFAD, SGK ve İçişleri Bakanlığı ile koordine edilerek uygulama belirlenir.

Yürürlük
Madde 16
(1) Bu Esaslar Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme
Madde 17
(1) Bu Esasları Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1 Geçici Korunan Hasta Sevk Formu

EK-2 Gönüllü Sağlık Tesisinde Bulundurulması Gereken Asgari Tıbbi Malzeme Listesi

EK-3 Gönüllü Sağlık Tesisinde Bulundurulması Gereken Asgari İlaç Listesi
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 95796091/403.01.03

Konu : Engelli Sağlık Raporu

DAĞITIM YERLERİ
İlgi : Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.08.2016 tarih ve E. 7964 sayılı yazısı.
 Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, 2011 yılından itibaren ülke-
mize giriş yaparak Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelileri Bakanlığımızca yayımlanan “Geçici Ko-
ruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar” çerçevesinde sağlık hizmetleri 
sunulmaktadır.
 Ayrıca, Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere verilecek “Engelli Sağlık Raporları” 
hakkında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan “Engelli Sağlık 
Raporunun Götürü Bedel Kapsamında Verilmesine” ilişkin protokol 15.08.2016 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olup, Geçici Koruma Altına Alınan Suriyelilere engelli sağlık raporlarına ilişkin hizmetlerde bir 
örneği ekte gönderilen protokol doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve genel sekreterliğinize bağlı 
sağlık tesislerine gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda;
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Kurum Başkanı

 EK: Protokol
 DAĞITIM:
 - 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
 - Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
 - Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
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AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA GEÇİCİ KORUMA 
ALTINDAKİ YABANCILARA VERİLECEK ENGELLİ SAĞLIK RAPORUNUN GÖTÜRÜ BEDEL KAPSAMIN-

DA VERİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Amaç 
Madde1
 Bu protokolün amacı sağlık Bakanlığının belirleyeceği hastaneler tarafından geçici koruma 
altındaki yabancılara verilecek Engelli Sağlık Raporunun götürü bedel kapsamında verilmesine il-
işkin usul ve esasları belirlemektir. ,

Dayanak 
Madde2
 Bu protokol 209 sayılı Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlerdirme(Rehabili-
tasyon) Tesislerine verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesinin ikinci fıkrası 
ile Geçici Koruma Yönetmeliğinin 27nci maddesi ile 01/01/2016 tarihli Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolüne 
dayanılarak hazırlanmıştır

Taraflar
Madde3
 Bu protokolün tarafları, Sağlık Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıdır.

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4
 Bu protokolde geçen
 a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı ,
 b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı,
 c) Götürü bedel: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 01/01/2016 tarihli Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık 
Hizmeti Alım Protokolü kapsamında belirlenen tarih aralığında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 
bünyesindeki sağlık hizmeti sunucularınca verilecek sağlık hizmetlerine karşılık ödenecek bedeli,
 ç) SUT: Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı’nca yayınlanan ve sağlık hizmetine sunuldu tarihte 
yürürlükte olan sağlık uygulama Tebliği’ni

Engelli Sağlık Raporunun verilmesi usul ve esasları
Madde 5
 Geçici koruma altında bulunanlara talepleri halinde verilecek Engelli Sağlık Raporları, Bakan-
lığa bağlı hastaneler tarafından bedelsiz verilir. Engelli Sağlık Raporlarına ilişkin SUT’ta hüküm bu-
lunmaması sebebiyle Sağlık Bakanlığı’nın kendi işleyişinde fiyatlandırmaya ilişkin ihtiyaçları kamu 
satış tarifesi fiyatları esas alınarak gidebilir. Geçici koruma altında bulunanlara verilecek Engelli 
Sağlık Raporuna ilişkin sunulacak doğrudan veya dolaylı hizmetler Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı İle Sağlık Bakanlığı arasında 01/01/2016 tarihli Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti 
Alım Protokolünde belirlenen götürü bedel kapsamındadır. Engelli Sağlık Raporuna ilişkin sunulacak 
doğrudan veya dolaylıı hizmetlerden dolayı götürü bedel anlaşmasında artış veya fiyat farkı talep 
edilemez. 
Bakanlık, Engelli Sağlık Raporunun mevzuata uygun olarak verilmesi ile usulsüz ve yersiz işlemlerle 
ilgili her türlü takibin yapılmasından sorumludur.

Yürürlük
Madde 10
 Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak düzenlenen işbu Protokol, 15.08.2016 tarihinde 
yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 11
 Bu protokol, Bakanlık ile Başkanlık tarafından müştereken yürütülür. 
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ULUSLARARASI  İŞGÜCÜ KANUNU 

 Kanun Numarası  : 6735
 Kabul Tarihi                : 28/7/2016
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/8/2016     Sayı :  29800
 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5  Cilt : 57  

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Amaç
 Madde 1
 (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, 
izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde 
izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yüküm-
lülükleri düzenlemektir. 
 
 Kapsam
 Madde 2
 (1) Bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında 
mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda 
bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan 
sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulu-
nan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 
 (2) Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri bu Kanun hükümlerine 
göre yürütülür. 
 (3) Bu Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile 
uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır. 
 
Tanımlar
Madde 3
 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
 a) Bağımsız çalışma izni: Yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren 
çalışma iznini,
 b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
 c) Çalışma izni: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde 
yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izni,
 ç) Çalışma izni muafiyeti: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi 
içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti, 
 d) Genel Müdürlük: Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünü, 
 e) Kanuni çalışma izni süresi: Yabancının, kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sure-
tiyle çalışma izniyle çalıştığı süreyi, 
 f) Sınır ötesi hizmet sunucusu: Türkiye’de geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hizmet 
sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye’deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan alan ya-
bancıyı, 
 g) Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznini, 
 ğ) Turkuaz Kart: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş 
ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgeyi, 
 h) Uzun dönem ikamet izni: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanununun 42 nci maddesi uyarınca verilen ikamet iznini, 
 ı) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, 
 i) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Bakanlık 
tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
ifade eder.
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II. BÖLÜM
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve İzlenmesi

 Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi
 Madde 4
 (1) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak uluslar-
arası işgücüne ilişkin politika belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve 
uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaya yetkilidir.
 (2) Uluslararası işgücü politikası; uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile 
Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve ekono-
mik dönemsel değişiklikler, kalkınma plan ve programları, yabancının uyruğunda bulunduğu ülkeyle 
ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ve 
uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate alınarak belirlenir. 
 (3) Bakanlık, uluslararası işgücü politikasının hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşlerini alır. 
 (4) Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkan-
lığında, Bakanlık Müsteşarı, Avrupa Birliği, Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm 
bakanlıklarının müsteşarları ile Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşur. 
 (5) Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyon-
larının temsilcileri Kurul üyesi olarak toplantıya davet edilir.
 (6) Kurul, uluslararası işgücüne ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası 
gelişmeleri ve uygulamaları izlemek, Türkiye’nin ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uy-
gun politika önerilerini Bakanlığa bildirmek ile görevlidir. 
 (7) Kurul kararları, uluslararası işgücü politikası esaslarının ve Göç Politikaları Kuruluna öner-
ilmek üzere Türkiye’nin uluslararası işgücü ihtiyacının belirlenmesinde Bakanlıkça dikkate alınır.
(8) Kurul, Başkan tarafından belirlenen gündem ile yılda en az bir kez toplanır. Kurulun sekretarya 
hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

 Uluslararası işgücünün izlenmesi ve değerlendirilmesi
 Madde 5
 (1) Bakanlık, yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası işgücünün 
etkilerini izlemek üzere Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi kurar. 
 (2) Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hususlar saklı kalmak üzere; yabancılara, yabancı istih-
damı ihtiyacına ve bu Kanun kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge talep edebilir. 
 (3) Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Bakanlık tarafından belirlenir.

 
III. BÖLÜM

Çalışma İzni ve Muafiyet

 Çalışma izninde yetki ve yükümlülük
 Madde 6
 (1) Çalışma izni, 4 üncü maddeye göre belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak 
Bakanlıkça verilir.
 (2) Bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları 
veya çalıştırılmaları yasaktır.
 (3) Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya 
uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna göre 
çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler.
 (4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamın-
da olanların çalışma hakkı saklıdır.
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 Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi
 Madde 7
 (1) Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatan-
daşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkon-
solosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti büyükelçi-
likleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir.
 (2) Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.
 (3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından 
itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uza-
tma başvuruları reddedilir. 
 (4) Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir. 
 (5) Bakanlıkça gerek görülen hâllerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate alınır. 
 (6) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma 
izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kul-
lanılacak kriterleri belirler. 
 (7) Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya ka-
dar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamam-
lanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışın-
da otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir. 
 (8) Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam ol-
ması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.

 Öz izin
 Madde 8
 (1) Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma 
izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur. 
 (2) Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı bu 
hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili olup ön izin alınması 
gereken meslekler anılan bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
 (3) Ön izin alan yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanunun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanmaz.
 (4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarın-
ca çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili 
mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Bakanlıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı 
öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanunun 7 nci mad-
desinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile (f), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz. 
 (5) Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun ön 
iznine tabidir. 
 (6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firmalar-
da Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilir.

 Çalışma izni başvurusunun reddi
 Madde 9
 (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde;
 a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, 
 b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, 
 c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen, 
 ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, 
 d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan, 
 e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
 f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakan-
lığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan, 
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 g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca 
görülen yabancılara ilişkin olan, 
 ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin 
tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, 
 h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,
başvurular reddedilir.

 Çalışma izni türleri
 Madde 10
 (1) Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin 
süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli 
bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuru-
da en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.
 (2) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendi-
rilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki 
uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında 
çalışmak üzere yapılan başvurular bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.
 (3) Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar 
süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak 
hak sağlamaz. 
 (4) Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan 
yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe 
ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi ol-
mak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının 
seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.
 (5) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; 
 a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, 
 b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, 
 c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı,
olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. 
 (6) Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların 
sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.
 (7) Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilme-
sinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliye-
tinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile 
Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer 
hususlar dikkate alınır.
 (8) Bağımsız çalışma izni, bu maddede yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli 
olarak düzenlenir.

 Turkuaz kart
 Madde 11
 (1) Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve 
teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi 
ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara 
göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.
 (2) Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işv-
eren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde 
15 inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının baş-
vurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz 
seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan 
sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz 
hale gelir. 
 (3) Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü old-
uğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge 
verilir.
 (4) Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı 
haklardan yararlanır.
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 (5) Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bu-
lunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne 
çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı 
sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.
 (6) Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz. 

 Çalışma izninin mahiyeti
 Madde 12
 (1) Bu Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 
nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, 6458 sayılı Kanunda tanımlanan mülteci ya 
da ikincil koruma statüsü dışında yabancının herhangi bir nedenle ikamet izni olması yabancıya 
çalışma hakkı vermez.
 (2) Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin 
geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu süre içinde 
Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.
 (3) Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak 
kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri; iş piyasasındaki durum ve çalışma ha-
yatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı 
hâllerde, belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki 
ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir.

 Çalışma izni muafiyeti
 Madde 13
 (1) Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla 
çalışabilir. 
 (2) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının 
vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da 
başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri 
veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir. 
 (3) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir. 
 (4) Çalışma izni muafiyeti başvurusunda bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve 
yedinci fıkraları uygulanır. 
 (5) Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti düzenlenir.
 (6) Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni süreleri-
nin hesabında dikkate alınmaz. 
 (7) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yöne-
tim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı ile Türkiye’de gerçekleştirdiği 
faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü geçmeyen sınırötesi hizmet sunucusu, çalışma izni 
muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

 Dışişleri bakanlığına yapılacak başvurular
 Madde 14
 (1) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin; 
 a) Bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında 
görevli yabancılar, çalışma izni muafiyeti,
 b) 18/4/1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve 24/4/1963 tarihli 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında bağlı birimi sayılmayan okul, kültür 
veya din kurumlarında görevli yabancılar çalışma izni
almak kaydıyla çalışabilirler.
 (2) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro 
üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye’deki 
uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişile-
rin;
 a) Eş ve çocukları ile karşılıklılık esasına veya ilgili ülkeyle yapılmış bulunan ikili anlaşmaya 
göre belirlenmiş yakınları; bu Kanunda, ilgili ikili anlaşmada ve mevzuatta zikredilen çalışma izni 
muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de çalışma izni alarak,
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 b) Özel hizmetinde çalışan yabancılar, çalışma izni muafiyeti alarak,
çalışabilirler.
 (3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yabancıların, aynı fıkrada belirtilen 
statüde olmayan işveren yanında çalışmak üzere yurt içinden yapacakları çalışma izni veya çalışma 
izni muafiyeti başvuruları kabul edilmez. 
 (4) Bu madde kapsamındaki başvurular Dışişleri Bakanlığına yapılır. Dışişleri Bakanlığınca uy-
gun görülen başvurular Bakanlığa iletilir. Bakanlığa iletilen bu başvurulara çalışma izni veya çalışma 
izni muafiyeti düzenlenmesinde İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranır.

 Çalışma izni çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali
 Madde 15
 (1) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya Bakanlıkça iptal edilme-
siyle geçerliliğini kaybeder.
 (2) Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, ya-
bancının;
 a) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Tür-
kiye’ye gelmemesi, 
 b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pas-
aportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması, 
 c) Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti, 
 ç) Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi,
 d) Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan 
tespiti,
 e) 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri 
sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması,
 f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri 
Bakanlığınca bildirilmesi,
 g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca 
olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi, 
 ğ) Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma 
izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir 
yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması, 
 h) Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi 
aşması, durumlarında iptal edilir.

IV. BÖLÜM
İstisnalar

 Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar
 Madde 16
 (1) Bakanlıkça belirlenen uluslararası işgücü politikasına uygun olarak;
 a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri 
itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, 
 b) Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü 
ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen, 
 c) Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilen, 
 ç) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen, 
 d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 
 e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı, 
 f) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici ko-
ruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,
 g) Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan, 
 ğ) Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik 
dokunulmazlığı olmadan çalışan, 
 h) Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, san-
atsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,
 ı) Sınır ötesi hizmet sunucusu,
yabancılara bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin istisnalar 
tanınabilir.
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 Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar
 Madde 17
 (1) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu 
hakkında son karar verilmemiş veya şartlı mülteci yabancılar; uluslararası koruma başvurusu tari-
hinden, geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten 
altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için başvurabilirler.
 (2) Birinci fıkra kapsamında çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine başvuru hakkı tanınan 
yabancılara çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesinde İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü 
aranır. 
 (3) Geçerli çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine sahip olunması bu yabancılara Türki-
ye’de mutlak kalış hakkı sağlamaz. 
 (4) Çalışma izni, 10 uncu maddede belirtilen sürelerle verilebilir. 
 (5) 6458 sayılı Kanunun;
 a) 77 nci maddesi uyarınca uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmesi veya geri 
çekilmiş sayılması, 85 inci maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün sona ermesi veya 86 
ncı maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün iptali hâlinde İçişleri Bakanlığının bildirimi 
üzerine,
 b) 91 inci maddesi uyarınca sağlanan geçici korumanın Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandırıl-
ması veya bireysel olarak sona ermesi ya da iptali hâlinde Bakanlar Kurulu kararı veya İçişleri Bakan-
lığının bildirimi üzerine,
verilmiş olan çalışma izni veya çalışma izni muafiyetleri Bakanlıkça iptal edilir.
 (6) Uluslararası koruma başvuru sahibi, uluslararası koruma statüsü sahibi ve geçici koruma 
sağlanan yabancıların çalışma ve çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusu hakkının il, süre, 
sektör, işkolu, iş ve meslek bakımından Göç Politikaları Kurulu kararları ve Bakanlığın uluslararası 
işgücü politikası dikkate alınarak uygulanması ve sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

 Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar
 Madde 18
 (1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların 
çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değer-
lendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar Bakanlığa bildirilir. 
 (2) Bu madde kapsamında Ekonomi Bakanlığınca bildirilen yabancılara, bu Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (ğ) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkça çalış-
ma izni düzenlenir. 
 (3) Bu Kanunun 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri, 3218 sayılı Kanun kapsamındaki ser-
best bölgelerde uygulanmaz. Bu maddelerde düzenlenen konularda 3218 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır.

 Yabancı öğrenciler
 Madde 19
 (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı 
öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. 
 (2) Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, öğrenim-
lerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilir ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü 
öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmaz. 
 (3) Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu ikamet 
izninin sağladığı hakları sona erdirmez. 
 (4) Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulunca belir-
lenen esaslar dikkate alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 
 (5) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan yabancının mezuniyet tarihinden itibaren bir 
yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması hâlinde, başvuru Uluslararası İşgücü Politikası Danışma 
Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilir. 
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 Yabancı mühendis ve mimarlar
 Madde 20
 (1) Öğrenimlerini Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakül-
telerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir 
yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar bu 
Kanuna göre proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini 
icra edebilirler.

V. BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar

 İdari itiraz ve yargı yolu
 Madde 21
 (1) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenlenen belgeler-
in iptali kararları, yabancı çalıştıran işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz çalışma izni ya da 
Turkuaz Kart sahibi yabancıya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
tebliğ edilir. 
 (2) Bakanlığın bu Kanun kapsamında verdiği kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tari-
hinden itibaren otuz gün içinde Bakanlığa itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı 
yoluna başvurulabilir.

 Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü
 Madde 22
 (1) Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, 
çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi du-
rumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde 
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 
 (2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, 
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli 
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler. 
 (3) Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır. 

 Denetleme yetkisi
 Madde 23
 (1) Bu Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülükler-
ini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve 
sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim 
ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hüküm-
lerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.
 (2) Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin, kendi mevzuatları ge-
reğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran 
işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etm-
eleri hâlinde, durum Bakanlığa bildirilir. 
 (3) Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzerine, 
gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalışma 
ve İş Kurumu il müdürünce uygulanır.
 (4) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
 (5) Bu Kanuna göre; 
 a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, 
 1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya dört yüz Türk lirası, 
 2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için dört yüz Türk lirası, 
 b) Çalışma izni olmaksızın, 
 1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya iki bin dört yüz Türk lirası, 
 2) Bağımsız çalışan yabancıya dört bin sekiz yüz Türk lirası, 
 3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için altı bin Türk lirası, 
tutarında idari para cezası verilir. 
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 (6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygu-
lanır. 
 (7) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. 
 (8) Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri 
Bakanlığına bildirilir. 
 (9) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuk-
larının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık har-
camalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden 
tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müşter-
eken belirlenir.

VI. BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti düzenlenmesi ve şekli
 Madde 24
 (1) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen 
belgelerinin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli ve her yabancı için ayrı verilir.
 (2) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinin şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenir. Bu 
belgelerin basım ve dağıtım işlemleri Bakanlıkça yerine getirilir. Değerli kâğıt bedellerinin tahsiline 
ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

 Yönetmelik
 Madde 25
 (1) Bu Kanuna ilişkin; 
 a) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvuru şartları ve işlemleri ile bunların kapsam, tür 
ve süreleri, 
 b) Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecek yabancılar ve çalışma alanları, 
 c) Yabancıdan ve işverenden istenecek bilgi ve belgeler, 
 ç) İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmasına ilişkin süre, kapsam, içerik, bildirim ve ben-
zeri hususlar, 
 d) Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygulanması ve bu kapsama alınabilecek; gerçek kişi 
yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket ortaklarının 
sermaye payı ile tüzel kişilerin yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve 
benzeri özellikleri, 
 e) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca çalışma izinlerinin istisnai olarak uygulanacağı ya-
bancılara, bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri hükümlerinin farklı uygulanmasına ilişkin 
hususlar, 
 f) Çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde, reddinde ve çalışma izni puanlama 
sisteminin oluşturulmasında esas alınacak kriterler,
 g) Belge düzenlenmesi ve teslimine ilişkin hususlar, 
 ğ) Çalışma izninin iptaline ve geçerliliğini yitirmesine ilişkin hususlar, 
 h) Sınırötesi hizmet sunucularının tanımı, türleri ile bu kapsamda sayılanlara ilişkin diğer 
hususlar, 
 ı) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca projede istihdam edilmeleri kaydıyla çalışma izinle 
rinin istisnai olarak verileceği yabancılara ve bu projelerin niteliklerine ilişkin hususlar, 
 i) Yetkili aracı kurumun nitelikleri, görev çerçevesi ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar, 
 j) Benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bu konulara bağlı bildirimler, 
 k) Uygulamaya yönelik diğer hususlar,
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 
 (2) Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlıkça çıkarılan müşterek yönetmelikle; 
 a) 3218 sayılı Kanun gereği serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları 
ve çalışma izni belgesi düzenlenmesine ilişkin hususlar, 
 b) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki ya-
bancı sermayeli şirket ve kuruluşlarda çalışma izni verilecek personelin tanımı ile çalışma izinlerine 
ilişkin özel nitelikteki diğer usul ve esaslar,
düzenlenir.
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 Atıf yapılan hükümler
 Madde 26
 (1) Diğer mevzuatta, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanuna yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 
 (2) Diğer mevzuatta yer alan “çalışma izni muafiyet teyit belgesi” veya “çalışma izni muafiyet 
belgesi” ibarelerinden bu Kanunda yer alan “çalışma izni muafiyeti”, “çalışma izni belgesi” ibaresin-
den ise bu Kanunda yer alan “çalışma izni” anlaşılır.

 Atıf yapılan hükümler
 Madde 27
 (1) (27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 
ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
 (2) (21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
 (3) (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
 (4) (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
 (5) (9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 (6) (6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile ilgili olup yerine işlen-
miştir.) 
 (7) (27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile ilgili 
olup yerine işlenmiştir.) 
 (8) (5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili olup yer-
ine işlenmiştir.) 
 (9) (29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlen-
miştir.) 
 (10) (4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilgili 
olup yerine işlenmiştir.) 
 (11) Bu Kanuna ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. (1)
 Geçici Madde 1
 (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça veya 
diğer kanunların verdiği yetkiye dayanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalış-
ma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerlidir. Bu çalışma izinleri 15 inci madde uyarınca süresinin 
sona ermesi veya iptal edilmesi hâlinde geçerliliğini kaybeder.
 (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça 
verilmiş ve geçerliliğini sürdüren süresiz çalışma izinleri, iptal edilmediği sürece geçerlidir. 
 (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve işlemleri devam eden çalışma 
izni başvurularında, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerinin başvuru sa-
hibi lehine olan hükümleri dikkate alınır. 
 (4) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
 (5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle başka bir işleme gerek kal-
maksızın Bakanlıkta mevcut genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrolarının birimler arasında 
yeniden dağılımını yapmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

 Yürürlük
 Madde 28
 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme
 Madde 29
 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

I. KISIM
Genel Hükümler

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam
 Madde 1 
 Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamın-
da, Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, 
çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Dayanak
 Madde 2 
 Bu Yönetmelik, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 22 nci maddes-
ine dayanılarak hazırlanmıştır.

II. BÖLÜM
İzin ve İzin Uzatma Başvuruları

 Başvuru yapılacak merciler
 Madde 4 
 Başvurular, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakan-
lığa yapılabilir.

 Başvuru iznin verilmesinde şekil
 Madde 5 
 Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt 
ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırıl-
ması gerekir. Çalışma izinleri Bakanlıkça, kağıt kullanılarak veya elektronik belge olarak verilir.

 Yurtdışından yapılacak başvurular
 Madde 6 
 Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi 
ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. 
Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları 
doğrudan Bakanlığa iletirler.
 (Değişik fıkra:RG-28/4/2011-27918) Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt 
dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütür. Yabancının 
temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içinde işverence elektronik başvurunun yapılması 
ve başvuru için istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekir. 
(Mülga fıkra:RG-21/1/2010-27469)

 Yurt içinden yapılacak başvurular
 Madde 7 
 Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş 
olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. (Ek cüm-
le:RG-28/4/2011-27918) Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden 
altı işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir.
Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı 
ay süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni verilmiş yabancılardan, Türki-
ye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz. Ancak, insan ticaretine konu 
olan veya olabilecek alanlarda çalışacak yabancılar için altı ay süreyle ikamet etmiş olması konusu 
dikkate alınmayarak, her defasında dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi almaları koşulu aranır.
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 Turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti 
programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi ol-
mayan yabancıların, çalışma izni için yurt içinden başvuruları alınmaz.
 (Ek fıkra:RG-21/1/2010-27469) İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş 
yabancılardan ikamette süre koşulu aranmaz. Bu statüde bulunanların çalışma izin talepleri değer-
lendirilirken Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alın-
maksızın çalışma izin işlemlerinin en kısa sürede neticelendirilmesi için gerekli tedbirler alınır. 
 (Ek fıkra:RG-21/1/2010-27469) Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni 
verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde çalışma meşruhat-
lı ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur. Aksi halde 
çalışma izni geçerlilik kazanmaz.

 Uzatma başvuruları
 Madde 8 
 (Değişik fıkra:RG-28/4/2011-27918) Çalışma izninin uzatılması talebi, Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde açıklanan esaslara göre; başvuru formuna Yönetmelik ekinde belirtilen belgelerin 
eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır. 
 Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç on-
beş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma baş-
vuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir. 
 Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süre-
si sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.
 Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten 
çalışma izninin sona erdiği tarihtir.
 (Değişik fıkra:RG-28/4/2011-27918) Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, 
çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırkbeş günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti 
değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma 
kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı 
şekilde devam eder. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilir.
(Mülga fıkra:RG-28/4/2011-27918) 
(Mülga fıkra:RG-28/4/2011-27918)

III. BÖLÜM
İzin ve İzin Uzatma Başvurularının Değerlendirilmesi

 Bakanlığın eksik evrak tespiti
 Madde 9 
 (Değişik: RG-28/4/2011-27918) 
Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksikliğin tamamlanması istemi-
yle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen otuz günlük 
süre, eksik belgenin Bakanlığa intikal ettiği tarih itibarıyla başlar.
 Çalışma izin başvurusunun bu Yönetmelikte öngörülen usul veya esaslara uygun olarak 
yapılmaması ya da istenilen eksik belgenin onbeş gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru 
dosyası işlemden kaldırılır. 
 
 İlgili mercilerden Görüş Alınması
 Madde 10 
 Bakanlık, başvuruyu ilgili mercilere iletir ve görüşlerini alır.
(Değişik:RG-21/1/2010-27469) Görüş, bilgi ve belge talepleri günlü olarak yapılır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarına belge taleplerinde en geç beş, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla on beş gün süre 
verilir. İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler. İlgili merciler, zorun-
luluk halinde, on beş günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilirler.
 Bakanlık ve ilgili merciler, bildirimlerin nasıl yapılacağına ilişkin, elektronik posta dahil 
iletişimi kolaylaştıracak araç, gereç ve yöntemler konusunda aralarında işbirliği yaparlar.
 Süresi ve verilen ek süre içinde bildirilmeyen görüşler, Bakanlıkça olumlu kabul edilir.
 Çalışma izin uzatma başvuruları için Bakanlıkça, ilgili mercilerin görüşleri istenmez. Ancak bu 
durum, mesleki hizmetler kapsamında olmak üzere, sadece yabancının alacağı görev mahiyetinin 
değişmemesi koşuluyla geçerlidir.
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 İlgili mercilerin eksik evrak tespiti
 Madde 11 
 İlgili mercilerin eksik evrakların tamamlanması istemleri üzerine, Bakanlıkça eksik evrakların 
tamamlattırılmasından sonra, ilgili mercilerden görüş alınmasına ilişkin prosedür tekrarlanır. Bu du-
rumda Kanunun 12 nci maddesindeki (Değişik ibare:RG-31/7/2010-27658) otuz günlük süre eksik 
evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle başlar.

 İlgili mercilerce evrakların incelenmesi
 Madde 12 
 Kanunun 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeleri uyarınca Bakanlığın görüş istediği 
ilgili merciler, çalışma izni başvurusu ile ilgili değerlendirmelerini yaparken, başvuru eki bilgi ve 
evrakların kendi görev ve yetkileri kapsamında gerekli incelemelerini de yaparlar.
 İlgili merciler bilgi ve evrakların muteberliğini incelerken, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan çalışma izninin iptaline ilişkin gerekçeleri de dikkate alırlar

 İzinlerin Verilmesi veya uzatılmasında değerlendirme 
 Madde 13 
 Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma izni başvurusunu 
değerlendirir. Ancak Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.
Bakanlık, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma 
izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi 
ile hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız 
bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama 
ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alır. 
 (Değişik fıkra:RG-28/4/2011-27918) Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12 
nci maddesine göre Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere, Türkiye’nin 
taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle başvurulan 
iş için ülke içinde dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulun-
madığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.
 (Değişik fıkra:RG-21/1/2010-27469) Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istih-
damını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının 
eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile 
istihdam durumunu da dikkate alır. (Ek cümle:RG-28/4/2011-27918) Bakanlık bu fıkrada belirtilen 
hususlara ilişkin değerlendirme kriterleri belirler.
(Mülga fıkra:RG-28/4/2011-27918) 
 (Ek fıkra:RG-14/2/2012-28204)  Aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları 
dördüncü fıkrada belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılır:
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
c) İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
ç) İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
d) Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
e) Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

 Kanuni çalışmaya dahil edilecek süreler
 Madde 14 
 Yıllık izinler, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık, geçici iş göremezlik ödenekleri 
ile işsizlik sigortası ödeneği alınan süreler, kanuni çalışma süresine dahil edilir.

 Çalışma süreleri ve ikamet izninde kesinti
 Madde 15
 Çalışma izinleri bakımından Kesintisiz İkamet kavramından; ilgili kanunlara uygun şekilde 
verilmiş ikamet izniyle Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan sürelerin de dahil olduğu ikamet ve 
çalışma süreleri anlaşılır.
İşvereni tarafından geçici süre ile ve izinle iş amaçlı yurt dışına gönderilen ve primleri Türk sosyal 
güvenlik kurumuna ödenen yabancı çalışanın ülke dışında geçen çalışma süreleri ikamet ve çalışma 
sürelerine dahil edilir.
Ancak Türkiye’de bulunmasına rağmen ikamet tezkeresini altı aydan fazla süreyle temdit ettirmey-
en yabancının ikameti, çalışma izinleri açısından kesinti sayılır.
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IV. BÖLÜM
İzin ve Uzatma Kararları ile Kararların İlgili Mercilere Bildirimi

 Karar
 Madde 16 
 Bakanlık; değerlendirme sonucunda, ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate alarak karar ver-
ir. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

 Düzeltme Kararı
 Madde 17 
 Bu Kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan anlaşılırsa, Bakanlık 
re’sen düzeltme veya değiştirme kararı alır. Gerekçeli karar taraflara bildirilir.

 Bakanlık kararının ilgili mercilere bildirimi
 Madde 18 
 Bakanlık çalışma izni kararını, yurt dışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan ya-
bancıya bildirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine, yurt içinden yapılan başvurularda; çalış-
ma izni ve uzatma kararını başvuruyu yapan yabancıya veya başvuruyu yapan işverenine bildirir.
 Bakanlıkça, çalışma izni ve uzatma ile ilgili olumlu kararlar ilgili mercilere de bildirilir.

 İzin uzatmaya ilişkin üst sınır
 Madde 19 
 Çalışma izninin süresi, Kanunda ve Yönetmelikte yer alan çalışma izinlerinin verilmesi ve 
uzatılmasına ilişkin süreler de dikkate alınarak, hizmet akdinin veya işin süresinden daha uzun ol-
amaz.
 

V. BÖLÜM
İzinlerin Sınırlandırılması, Reddi, İptali, İadesi, Geçerliliğini Kaybetmesi

 İzinlerin sınırlandırılması ve sınırlandırılmaya ilişkin istisnai durumlar
 Madde 20 
 Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kay-
dıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatında-
ki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde, 
belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve 
coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir. 
Ancak Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen hüküm uyarınca süresiz çalışma izninin verilmesinde 
bu sınırlandırma yapılmaz.
 Bakanlık, sınırlandırmayı gelişmelere ve taleplere bağlı olarak re’sen yapabilir.

 İzin isteminin reddi
 Madde 21 
 Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen hükümler ile diğer kanunlarda yer alan ya-
bancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere dair hükümler çerçevesinde ve ilgili ulusal ve uluslar-
arası mevzuata aykırı davranıldığının tespiti halinde, ayrıca Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan gerekçelerin varlığı halinde, çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi 
reddedilir.
 Mesleki hizmetler kapsamında çalışacaklar için, yabancıların ulusal ve uluslararası mesleki 
örgütlerden, meslekten men cezası almadıklarını, üye olduklarını, mesleklerini icra ettiklerini ve 
mesleki yeterliliklerini gösterir son altı ay içerisinde almış oldukları belgeleri, başvuruları sırasında, 
başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir. Meslekten men cezası almış olan ve akademik yeter-
liliği olmayan yabancıların başvuruda bulunmaları mümkün değildir. 
 Bakanlık, çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması talebini; Yönetmeliğin 13 üncü mad-
desinin üçüncü fıkrasında belirtilen rapor içeriğinde; çalışma izni talebinde bulunulan işyerindeki 
aynı iş için aynı nitelikte yurt içinden bir talep olduğunun bildirilmesi halinde, Yönetmeliğin 13 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre değerlendirmesini yapar. Yabancının niteliklerinin daha uygun 
olmaması durumunda Kanunun 14 üncü maddesinin (b) fıkrası gereğince izin istemini reddeder.
 Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başvuru yasağına rağmen yapılan 
başvurular, Kanunun 12 nci ve 14/c maddeleri uyarınca reddedilir. 
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 İznin iptali
 Madde 22 
 Yabancının, Kanunun 11 ve 13 üncü maddesinde sayılan sınırlamalara, Türkiye’deki ulu-
sal mevzuata, ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Kanunun 
14 üncü maddesinde öngörülen hallerden birinin varlığı ile yabancının ya da işvereninin, çalışma 
izni talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdiğinin sonradan tespit edilmesi 
halinde  Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal ederek durumu ilgili mercilere ve başvuru sahib-
ine bildirir. 
Ayrıca, ilgili merciin gerekçeli talebi halinde, Bakanlık iptale ilişkin değerlendirmeyi yapar.

 İptal edilen izin belgesinin iadesi
 Madde 23 
 Bakanlık, çalışma izni verilen yabancı personelin çalışmaya başlamaması veya ayrı bir fir-
mada çalışmak üzere başvuruda bulunması halinde, nedenlerine ilişkin değerlendirme sonucunda, 
daha önce verdiği izin belgesinin iade edilmesini talep edebilir.
 İptal edilmiş çalışma izinlerinin asıllarının kullanıcı tarafından, bildirim yapıldığı tarihten iti-
baren bir hafta içinde Bakanlığa iade edilmesi zorunludur. 

 İznin geçerliliğini kaybetmesi
 Madde 24 
 Çalışma izinleri, Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenen hükümler uyarınca geçerliliğini 
kaybeder.
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/1/2016 No : 2016/8375
Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/4/2013 No : 6458
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/1/2016 No : 29594
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 57

 Amaç ve kapsam
 Madde1
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Ululararası Koruma 
Kanununun 91 inci maddesi uyarınca geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin usul 
ve esasların belirlenmesidir.

 Dayanak
 Madde2
 (1) Bu Yönetmelik, 6458 sayılı Kanunun91 imci maddesi ile 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 29 uncu maddes-
ine dayanılarak hazırlanmıştır

 Tanımlar
 Madde3
 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 b) Eğitim meslek mensubu: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda 
tanımlanan öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununda tanımlanan öğretim elemenlarını,
 c) Sağlık meslek mensubu: Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, 
hemşire, ebe ve optisyenler ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine tanımlanan diğer meslek mensuplarını,
 ç) Yabancı kimlik numarası: 27/9/2006 tarihli ve 2006/11057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönet-
meliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her 
türlü işlem ve kayıtlarında esas alınan numarayı
 ifade eder.

 Çalışma izni alma zorunluluğu
 Madde4
 (1) Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya 
çalıştırılamaz.
 (2) Çalışma izni olmaksızın çalışan geçici koruma sağlanan yabancılar ile bunları çalıştıran-
lar hakkında 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanır.

 Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvurusu
 Madde5 
 (1) Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma 
izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilir.
 (2) Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafın-
dan e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır.
 (3) Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olan geçici koruma sağlanan yabancılar kendi 
adına başvuru yapar.
 (4) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, 
çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, geçici koruma sağlanan il 
valiliğine yapılır. Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Bakanlığa bildirilir.
 (5) Bakanlıkça, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan 
yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirilebilir.
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 Değerlendirme
 Madde6
 (1) Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Re-
smi Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği-
nin 13 ümcü maddesi uyarınca Bakanlıkça değerlendirme kriterleri belirlenir.
 (2) Kanunlarda yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için 
yapılan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.
 (3) Bakanlığa çalışma izni başvurusu için: sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, 
eğitim meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın-
dan ön izin almaları gerekir. Ön izin belgesi olmayan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlem-
den kaldırılır.

 Çalışma izni verilebilecek iller
 Madde7 
 (1) Geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı verilmesinde, Geçici 
Koruma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi uyarınca yabancının kalmasına izin verilen iller esas alınır.
 (2) Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle çalışma izni verilmesinde sakın-
ca görüldüğünün İçişleri Bakanlığınca bildirildiği illerde çalışma izni verilmesi, Bakanlıkça durdurulur. 
Bu illerde,verilmiş çalışma izinleri uzatılmaz. Ancak, yabancının bu ilde kalma hakkı devam ediyorsa, 
önceden verilen ve geçerliliği devam eden çalışma izinleri, sona erdiği tarihe kadar kullandırılır.

 İstihdam kotası
 Madde8
 (1) Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı 
üzerinden sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirilmeler dikkate alınarak Bakanlıkça, geçici ko-
ruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilir. Üçüncü fıkra hükmü saklı 
kalmak üzere, çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, 
işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez.
 (2) Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan ya-
bancının çalışmasına izin verilebilir.
 (3) İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, 
çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi 
yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunmadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası 
uygulanmayabilir.

 Çalışma izni verilmesi ve bildirim
 Madde9
 (1) Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlık tarafından çalışma izni verilir ve 
bu durum İçişleri Bakanlığı ile işverene bildirilir.
 (2) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen geçici koruma sağla-
nan yabancılara verilen çalışma izni muafiyetleri ilgili valiliğe bildirilir.

 Ücret
 Madde10
 (1) Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez.

 Dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışma
 Madde11
 (1) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler  Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek 
statüsüne sahip dernekler ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca vergi muafiyet, tanınan vakıflar, in-
sani yardım hizmeti faaliyetlerinde geçici koruma sağlanan yabancılara çalıştırmak üzere Bakanlığa 
başvurabilirler.
 (2) Birinci fıkra kapsamında yer almayan dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, fed-
erasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve 
vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilcilikleri geçici koruma 
sağlanan yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurabilir. Ancak, başvuru yapan kuruluşa ilişkin 
İçişleri Bakanlığının uygun görüşü aranır. Uyhun görüş alınamayan kuruluşlara ait başvurular değer-
lendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.
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 Mesleki eğitim
 Madde 12
 (1) Türkiyede İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve 
programlar kapsamında bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eği-
tim süresinin sonunda aynı işyerinde çalıştırılması için Bakanlığa başvuruda bulunulabilir.
 (2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda, Bakanlığa işyeri istihdam kotası farklı 
uygulanabilir.

 Çeşitli hükümler
 Madde 13
 (1) Geçici koruma sağlanan yabancıların ve işverenlerin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatın-
dan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
 (2) Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin bu Yönetmelikte düzenlen-
meyen konularda, 4817 sayılı Kanun hükümleri ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 
Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 (3) Geçici Koruma Yönetmeliğini kapsamında geçici koruması sonlandırılan veya iptal edilen 
yabancıların almış olduğu çalışma izinleri iptal edilir.

 Yürürlük
 Madde 14
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme
 Madde 15
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA
STATÜSÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA DAİR YÖNETMELİK

I. BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam
 Madde 1
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu uyarınca başvuru sahibi, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi sayılan ya-
bancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 Dayanak
 Madde 2
 (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

 Tanımlar
 Madde 3
 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 b) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son 
karar verilmemiş olan kişiyi,
 c) İkincil koruma statü sahibi: 6458 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde tanımlanan ya-
bancıyı,
 ç) Kanun: 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu,
 d) Kimlik belgesi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olan yabancılar 
adına 6458 sayılı Kanunun 69 uncu, 76 ncı ve 83 üncü maddeleri uyarınca tanzim edilen belgeyi,
 e) Mülteci: 6458 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde tanımlanan yabancıyı,
 f) Şartlı mülteci: 6458 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde tanımlanan yabancıyı,
 g) Uluslararası koruma statüsü: 6458 sayılı Kanuna göre verilen mülteci statüsü, şartlı mülte-
ci statüsü veya ikincil koruma statüsünü,
 ğ) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ifade eder.

II. BÖLÜM
Genel Esaslar

 Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin çalışması
 Madde 4
 (1) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiler statü almasından itibaren bağımlı veya 
bağımsız olarak çalışabilir.
 (2) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibinin kimlik belgesi, çalışma izni yerine geçer ve 
bu durum kimlik belgesine yazılır.
 (3) Statülerin herhangi bir nedenle sona ermesini veya kimlik belgelerinin iptalini gerektire-
cek nedenler, yabancının çalışma hakkını da sona erdirir.
 (4) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin; çalıştığı il, meslek, sektör ile bağımlı 
veya bağımsız çalışma durumuna ait güncel bilgiler İçişleri Bakanlığınca Bakanlığa bildirilir.

 Başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü sahibi kişilerin çalışması
 Madde 5
 (1) Başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü sahibi kişiler çalışmaya başlamadan önce çalışma 
izni almakla yükümlüdür. Bu kişilerden başvurusu uygun görülenlere çalışma izni Bakanlık tarafın-
dan verilir.
 (2) Geçerli çalışma iznine sahip olmak, başvuru sahibi ve şartlı mülteci sayılan yabancılara 
Türkiye’de mutlak kalış hakkı sağlamaz.
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 Çalışma izni başvuru şartları
 Madde 6
 (1) Başvuru sahibi ile şartlı mülteci yetkili makamlardan alacakları başvurusunu veya 
statülerini gösteren kimlik belgeleri ile çalışma iznine başvurabilirler.
 (2) Geçerli kimlik belgesi olmadıkça, başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü sahibi kişinin 
geçerli çalışma izninin olması, farklı bir işveren yanında veya bağımsız olarak çalışma izni başvurusu 
yapma hakkı vermez.
 (3) Çalışma izni başvurusu uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra yapılabilir.
 (4) Belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi ve şartlı mültecinin, 
bu il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurular, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
sonuçlandırılır.

III. BÖLÜM
Başvuru Sahibi ve Şartlı Mültecilere Çalışma İzni Verilmesi

 Çalışma izni başvuru usulü
 Madde 7
 (1) Çalışma izni başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden Bakanlığa yapılır.
 (2) Başvuruda talep edilen belgelerin taranarak yabancıların çalışma izinleri otomasyon 
sistemine yüklenmesi ve yabancıya ve işverene ait bilgilerin girilmesi, istenilen belgelerin Bakanlığa 
ulaştırılması gereklidir.

 Çalışma izni uzatma başvurusu
 Madde 8
 (1) Çalışma izni uzatma başvurusu aynı işveren yanında çalışmaya devam etmek üzere 
e-Devlet Kapısı üzerinden Bakanlığa yapılır. İşveren değişikliği olan uzatma başvuruları reddedilir.
 (2) Çalışma izni uzatma başvurusunda başvuru sahibi veya şartlı mülteciye ilişkin geçerli 
kimlik belgesinin ibrazı aranır.
 (3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni geçerlilik süresi dolmadan yapılır.
 (4) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci geçerli kimlik belgesi olmak ve uzatma başvurusu 
yaptığını belgelemek kaydıyla, çalışma izni uzatma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren bu baş-
vuru sonuçlanıncaya kadar, aynı işyerinde çalışmaya devam edebilir.

 Çalışma izni muafiyet başvurusu
 Madde 9
 (1) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi ve şartlı mülteci 
statüsü sahibi yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, 
uluslararası koruma sağlanan ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılır.
 (2) Bakanlıkça, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi ve şartlı 
mülteci statüsü sahibi yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirilebilir.

 Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi
 Madde 10
 (1) Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, Kanunda ve 29/8/2003 tarihli ve 
25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygula-
ma Yönetmeliğinde belirlenen esaslar dâhilinde Bakanlıkça belirlenecek değerlendirme kriterleri 
uygulanır.

 Çalışma izni başvurularının reddi
 Madde 11
 (1) Çalışma izni başvurularının reddinde, Kanunun 14 üncü maddesi hükümleri yanında;
 a) Uluslararası koruma başvuru tarihi üzerinden altı ay geçmediğinin,
 b) Bakanlığa gerekli belgelerin teslimi dâhil başvuru tamamlandığında, kimlik belgesinin 
geçerlilik süresinin otuz günden az kaldığının,
 c) 6458 sayılı Kanun uyarınca kesinleşmiş sınır dışı kararı alındığının,
 ç) Belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi ve şartlı mültecinin bu 
il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurularda İçişleri Bakanlığınca olumsuz görüş 
bildirildiğinin,
tespiti halinde çalışma izni veya çalışma izni uzatma başvurusu reddedilir.
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 Eksik evrak tespiti
 Madde 12
 (1) Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının tespiti halinde, eksik belgelerin tamamlanması 
istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Eksik evrakın on beş gün içerisinde yabancıların çalışma 
izinleri otomasyon sistemine yüklenilmesi veya Bakanlığa ulaştırılması durumunda değerlendirme 
süreci devam eder. Aksi halde başvuru reddedilir.

 İlgili mercilerden görüş alınması
 Madde 13
 (1) Bakanlık çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ilgili mercilerden görüş alabilir.
 (2) Belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi veya şartlı mültecinin 
bu il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurulara ilişkin görüş alınması elektronik or-
tamda gerçekleştirilir.
 (3) İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler. Süresi içinde bildi-
rilmeyen görüşler Bakanlıkça olumlu kabul edilir.

 Harç alımı
 Madde 14
 (1) Başvuruları olumlu değerlendirilen başvuru sahibinden veya şartlı mülteciden ya da bun-
ların işverenlerinden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri gereğince çalışma izni 
harcı tahsil edilir.

 Çalışma izni süresi
 Madde 15
 (1) Çalışma izni, 4817 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen sürelerle verilebilir.
 (2) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci adına düzenlenen çalışma izni süresinin kimlik belgesi 
süresinden uzun olması halinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışma izni süresi esas alınarak yeni 
bir kimlik belgesi düzenlenir.

 Çalışma izni verilmesi ve bildirim
 Madde 16
 (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci adına Bakanlıkça çalışma izin belgesi veya muafiyet 
belgesi düzenlenir ve bu durum İçişleri Bakanlığı ile varsa işverene bildirilir.
 (2) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen başvuru sahibi veya 
şartlı mülteciye çalışma izni muafiyet belgesi verilir.
 (3) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci adına düzenlenen çalışma izni veya çalışma izni muafi-
yet belgeleri 6458 sayılı Kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.

 Ücret
 Madde 17
 (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteciye asgari ücretin altında ücret ödenemez.

 Çalışmanın sınırlandırılması
 Madde 18
 (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteciye çalışma izni verilmesi; izin türü, süre, meslek, sektör, 
işkolu, mülki ve coğrafi alan bakımından Bakanlıkça 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.

 Çalışma izninin iptali
 Madde 19
 (1) Kanunun 15 inci maddesinde yer alan hallerden birinin ortaya çıkması, başvuru sahibi 
veya şartlı mülteci statüsü sahibi kişilerin veya işverenin talebi veya yabancı hakkında 6458 sayılı 
Kanun uyarınca kesinleşmiş sınır dışı kararı alındığının İçişleri Bakanlığınca bildirimi üzerine Bakan-
lıkça çalışma izni iptal edilir.
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 Çalışma izninin geçersiz hale gelmesi
 Madde 20
 (1) Çalışma izni belgesi süresinin sona ermesi veya iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder.

 Dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışma
 Madde 21
 (1) 4/11/2014 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek 
statüsüne sahip dernekler ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 
insani yardım hizmeti faaliyetlerinde uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi yabancıları 
çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurabilir.
 (2) Birinci fıkra kapsamında yer almayan dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federa-
syonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf 
dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilcilikleri uluslararası koru-
ma başvuru veya statüsü sahibi yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurabilir. Ancak, başvuru 
yapan kuruluşa ilişkin İçişleri Bakanlığının uygun görüşü aranır. Uygun görüş alınamayan kuruluşlara 
ait başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.

 Mesleki eğitim
 Madde 22
 (1) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri 
kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğiti-
mi görebilir. Bu kişilerin eğitim süresinin sonunda aynı işyerinde çalıştırılacak olması halinde ilgili 
işveren tarafından çalışma izni başvurusunda bulunulmalıdır.
 (2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda, Bakanlıkça işyeri istihdam kotası farklı 
uygulanabilir.

 Sosyal güvenlik yükümlülüğü
 Madde 23
 (1) Çalışma izni alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatın-
dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirler. Bu yükümlüğü yerine getirmeyenler hakkında 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarın-
ca idari yaptırım uygulanır.

 Hüküm bulunmayan haller
 Madde 24
 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunun ve Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 Geçiş hükümleri
 Geçici Madde 1
 (1) Bu Yönetmelik uyarınca belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi 
veya şartlı mültecinin bu il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurulara ilişkin görüş 
alınmasının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında 
uygun teknik altyapı sağlanıncaya kadar, görüş alınmasında ve karşılıklı bildirimde bulunulmasında 
elektronik posta dâhil iletişimi kolaylaştıracak araç, gereç ve yöntemler kullanılır.
 (2) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde uygun teknik altyapı sağlanıncaya kadar, mev-
simlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi veya şartlı mültecinin çalışma izni 
muafiyet başvuruları Bakanlığa yapılır. Talebi uygun bulunanlara ilişkin bilgiler Bakanlıkça İçişleri 
Bakanlığına bildirilir.

 Yürürlük
 Madde 25
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme
 Madde 26
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür
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T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 10230228/235/4145933
Konu : Yabancılara Yönelik
   Eğitim – Öğretim Hizmetleri

GENELGE
2014/21

İlgi:  a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
         b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
         c) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu,
         ç) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
         d) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
         e) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
         f) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
         g) Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği,
         ğ) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
         h) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,
         ı) Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği,
         i) Göçmen İşçi Çocukların Eğitimine İlişkin Yönetmelik,
         j) Denklik İşlemleri Kılavuzu 2011,
         k) Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği,
         l) Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği,
         m) Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği,
         n) Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği,
         o) Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge,
        ö) 2010/48 sayılı ‘‘Yabancı Uyruklu Öğrenciler’’ Genelgesi.
 
Türkiye, coğrafi, stratejik, kültürel ve siyasî konumu nedeniyle tarihsel süreç içerisinde önemli göç 
akımlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’nin artan ekonomik gücü ülkemize yönelik göç hareketleri 
için bir çekim unsuru oluştururken, yer aldığı coğrafî bölgede devam eden siyasî iktidarsızlıklar, 
Türkiye’ye yönelik göçü teşvik eden bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Son döneme ka-
dar göç hareketleri açısından Türkiye daha çok ‘‘geçiş ülkesi’’ konumunda iken, yabancılar tarafın-
dan ülkemizin artan ekonomik gücü ve istikrarıyla giderek bir ‘‘hedef ülke’’ olarak görüldüğü ve 
bu bağlamda ülkemize yönelik göçün artarak devam ettiği de bir gerçektir. Diğer taraftan ilgi (a) 
ve (b) Kanunlar ile Çocuk Hakları Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslar 
arası Sözleşme hükümlerinde; eğitim hakkı, ayrımcılık yasağı, özel ihtiyaç sahibi çocukların eğitim 
imkanlarına erişimi, çatışma etkilerinin azaltılması ve çocuklara fiziksel, hukuki ve psikolojik olarak 
koruma sağlanmasında tamamlayıcı çabaların desteklenmesi bakımından eğitim politikalarının be-
lirlenmesinde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.
 Bu bağlamda ilgi (c ) Kanunda yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türki-
ye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına 
ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Bakanlığımızın, söz konusu yeni durum ile 
birlikte, ilgili mevzuatı doğrultusunda ülkemizde bulunan yabancıların eğitim-öğretim hizmetlerin-
den yararlanmaları ve yararlandırılmaları hususlarında yaşanmakta olan sorunları ve tereddütlerin 
giderilmesi amacıyla yol gösterici ve açıklayıcı bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Ülkemizde bulunan, öncelikle zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler olmak üzere, yabancılara yönelik 
yürütülen eğitim-öğretim faaliyetinin koordine edilmesi, eğitime erişim ve kaliteli eğitim hizmetleri-
nin sunulması, alanlarında ilgili birimler ve kurumlar ile eş güdüm içerisinde çalışmaların yürütülmesi 
ve acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş ve işlemler; tarafımca görevlendirilecek 
bir Müsteşar Yardımcısının koordinasyonunda olmak ve ilgi (a), (b), (c ), (ç) kanunlar, (d), (e), (f), (g), 
(ğ), (h), (ı), (i), (k), (l), (m), (n) yönetmelikler, (o) yönerge ve (j) kılavuzun ilgili hükümleri kapsamında 
özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.
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 Buna göre;
 1- Bakanlık Koordinasyonu
Müsteşar, tarafımca görevlendirilen Müsteşar Yardımcısının koordinasyonunda, uygun 
gördüğü bir birim uhdesinde ilgili birimlerden görevlendirdiği personel ile bir komisyon oluştura-
caktır. Gerek görülmesi hâlinde taşra teşkilatından personel de bu komisyonda geçici olarak görev-
lendirilebilecektir.
 Bakanlık Komisyonu;
 a) Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumunda yürütülen 
eğitim faaliyetinden yabancıların yararlanmaları ve yararlandırılmaları hususlarında yaşanan so-
runlar ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla, görevlendirilen Müsteşar Yardımcısının talimatları 
doğrultusunda çalışma yürütecektir.
 b) Ülkemize kitlesel olarak akın eden yabancıların eğitim-öğretim ihtiyaçları ile ilgili 
durumu gösterir raporlar hazırlayacak; söz konusu durum ile ilgili çalışmalar yürüten ilgili diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve/veya uluslar arası kuruluşlar (paydaşlar) ile 
koordinasyonu sağlayacaktır.
 c) Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumu ile kriz durumlarında 
geçici olarak oluşturulan merkezlerde, yabancılara yönelik olarak yürütülen eğitim çalışmaları ile 
ilgili gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yürütecektir.
 ç) Müsteşar Yardımcısı tarafından konuyla ilgili verilen diğer görevleri ilgili birimler ile eş 
güdüm içerisinde yürütecektir.

 2- İl Komisyonu;
 İl milli eğitim müdürlükleri bünyesinde, yabancılara yönelik eğitim-öğretim faaliyeti 
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek bir il milli 
eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komi-
syonda, her tür ve derecedeki eğitim kurumundan en az bir müdür ve yabancı öğrencilere mülakat 
yapabilecek yabancı dil öğretmeni veya tercüman ile vali tarafından gerekli görülen ilgili diğer ku-
rumlardan (İl göç müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il AFAD müdürlüğü, il müftülüğü, il aile ve 
sosyal politikalar müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü) yetkili birer kişi ve geçici eğitim merkezleri bulu-
nan illerde eğitim koordinatörleri (Kitlesel akından etkilenen illerde il/ilçe milli eğitim müdürlükler-
ine bağlı olarak faaliyet yürütmek üzere geçici eğitim merkez/merkezleri kurulması durumunda bu 
merkezlerde yürütülecek eğitim faaliyetinin koordine edilmesi amacıyla geçici olarak görevlendi-
rilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından personel) bulunacaktır. Kitlesel olarak akın eden ya-
bancılardan, eğitim-öğretim konusunda deneyimli olanlar arasından komisyon tarafından belirle-
necek temsilciler, gerek görüldüğünde komisyona davet edilebilecektir.
 İl Komisyonu;
 a) Yabancı öğrencilerin, bu Genelge’de yer alan kayıt kabullere ilişkin şartları
taşımaları hâlinde, diploma ve öğrenim belgelerine dayalı olarak denkliklerini ilgi (ı) Yönetmelik ve 
ilgi (j) Kılavuza göre belirleyerek öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığı ile öğrenim göre-
cekleri eğitim kurumlarına yönlendirecektir.
 b) İlgi (c) Kanunda tanımlanan, ancak ikamet izni alamayan ve/veya yabancı kimlik 
numarası edinemeyen, ilgili kurumca yabancı tanıtma belgesi verilmek suretiyle kayıt altında 
olan ve sınır dışı edilmeyenler de dâhil olmak üzere, yabancı öğrencilerden öğrenim belgesi bu-
lunmayanları, beyanlarına dayalı olarak mülakat, gerektiğinde yazılı veya sözlü sınav yoluyla ülkel-
erinde öğrenim gördükleri sınıf seviyesi üzerinden denkliğini belirleyerek öğrenci yerleştirme ve 
nakil komisyonları aracılığı ile ilgili eğitim kurumlarına yönlendirecektir.
 c) Kitlesel akın ile ülkemize gelen yabancılar için illerde barınma merkezi/merkezleri
oluşturulması hâlinde, söz konusu merkezlerde ilgili paydaşlar ile iş birliği içerisinde, il/ilçe milli eği-
tim merkezi kurulması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Geçici eğitim merkezlerinde yürütülecek 
faaliyeti koordine etmek için komisyona geçici olarak yeterli sayıda personel görevlendirilmesini 
sağlayacaktır. Personel görevlendirilmesi il millî eğitim müdürlüğü önerisi ile ve valilik onayı ile 
yapılacaktır.
 ç) Kitlesel akından etkilenen illerde, barınma merkezleri dışında da ihtiyaç duyulması hâlinde, 
söz konusu merkezlerde ilgili paydaşlar ile iş birliği içerisinde, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 
bağlı olarak faaliyet yürütmek üzere geçici eğitim merkezi oluşturulmasını valilik oluruna sunacaktır.
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 d) Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumu ile oluşturulan geçici eğitim 
merkezlerinde Türkçenin öğretilmesi, yaygın eğitim kurumları aracılığıyla mesleki beceri kazandırıl-
ması, sosyal ve kültürel içerikli kurslar düzenlenmesi ve kurs dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 
gerekli tedbirleri alacaktır. İstenilmesi ve uygun ortamın bulunması hâlinde konuyla ilgili her türlü 
destekleyici eğitim-öğretim çalışmalarının planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, 
Bakanlık talimatları doğrultusunda paydaşlar ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütecektir.
 e) Oluşturulan geçici eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetine gönüllü olarak destek 
olmak isteyen yabancıları, görevlendirilen eğitim koordinatörü ile birlikte değerlendirecek ve uygun 
bulunanların söz konusu merkezlerde eğitim koordinatörü denetiminde çalışanlara destek olma-
larını sağlayacaktır.
 f) Geçici eğitim merkezlerinin oluşturulmasına karar verilmesi hâlinde, ihtiyaç duyulan yer-
lerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarınca temin edilen binaların tam zamanlı veya yarı zaman-
lı olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet yürütmek üzere tahsis edilmesi 
çalışmalarını yürütecektir.
 g) Yabancı öğrencilere gerekli ders araç gereci ile burs ve yatılılık imkânlarının sağlanması 
için imkânlar ölçüsünde gerekli tedbirlerin alınması yönünde paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışma 
yürütecektir.
 ğ)  Her eğitim ve öğretim yılı dönem başlarında olmak üzere yılda en az iki defa, bu tari-
hler dışında ise ihtiyaç duyuldukça toplanarak, il genelinde öğrenim gören yabancılarla ilgili değer-
lendirmeler yapacak ve alınan kararları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecektir. 
 h) Bakanlık tarafından konuyla ilgili verilen diğer talimatları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş 
birliği içerisinde yürütecektir.

 3-Geçici Eğitim Merkezi
Kitlesel akından etkilenen  il/ilçelerde millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet yürütmek 
üzere valilik oluru ile geçici eğitim merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezlerde verilen eğitimin amacı, 
kitlesel olarak ülkemize akın etmiş yabancı öğrencilerin, ülkelerinde yarım bırakmak zorunda 
kaldıkları eğitimlerine devam edebilmelerini, ülkelerine döndüklerinde veya Bakanlığımıza bağlı 
her tür ve derecedeki eğitim kurumuna geçmek ve eğitimlerine ülkemizde devam etmek istemeleri 
hâlinde, sene kaybını önleyecek nitelikte olacaktır. Söz konusu faaliyetler, uygulamada birlik sağla-
nabilmesi amacıyla Bakanlık tarafından özel olarak belirlenecek haftalık ders çizelgeleri ve öğretim 
programları üzerinden yürütülecektir.
 Geçici eğitim merkezinde;
 a) ‘‘Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, güvenliğine ve 
menfaatlerine aykırı, Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerleri aleyhinde eği-
tim-öğretim yapılamaz.’’ İlkesine uyulacaktır.
 b) Yaygın eğitim kurumları aracılığı ile talep gören alanlarda, imkânlar 
ölçüsünde yaygın eğitim kursları ve kurs dışı faaliyetleri açılacaktır. İl komisyonu, faaliyetlerde ilgi (n) 
Yönergenin 9uncu maddesi çerçevesinde öğretmen ve usta öğretici görevlendirilecektir.
 c) İl komisyonu, geçici eğitim merkezlerinde yapılacak olan Türkçe dersleri için; 
 1. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı alan öğretmenleri
 2. Sınıf öğretmenleri
 3. Yabancı dil dersi öğretmenleri
arasından görevlendirme yapabilecektir.
 ç) Yürütülen eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan materyallerin temin edilmesi hususunda 
paydaşlarla iş birliği içinde Bakanlık talimatları doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

 4-Kayıt Kabuller İçin Gerekli Şartlar
 a) Yabancıların, Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumuna
kayıtlarının yapılabilmesi için ilgi (c) Kanunun 30 uncu maddesinde tanımlanan ikamet izinlerinden 
herhangi birisine sahip olmaları veya ilgi (c) Kanunun 20 nci maddesinde tanımlanan ikamet iznin-
den muaf tutulanlar ya da 91 inci madde kapsamına alınanlar arasında yer almaları şartı aranacaktır.
 b) Kitlesel akın ile ülkemize gelen yabancılardan eğitim-öğretim çağında olanlar ile 
talep eden yetişkinlerin geçici eğitim merkezleri veya Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki 
eğitim kurumuna (yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere) kayıtlarının yapılabilmesi için ilgili 
kurumca ‘‘yabancı tanıtma belgesi’’ verilmiş olması şartı aranacak ve il komisyonlarınca öğrenci 
yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığı ile uygun görülen Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 
veya geçici eğitim merkezlerine kayıtları yapılacaktır.
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 5- Veri Girişi ve Belge Düzenleme
 a) Yabancı kimlik numarası bulunan yabancıların her türlü veri girişi e-okul ve 
e-yaygın otomasyon sistemleri üzerinden yapılacaktır.
 b) Yabancı kimlik numarası bulunmayıp yabancı tanıtma belgesi bulunan 
yabancıların ve girişi öncelikle okul/kurum idareleri tarafından elektronik ve fizikî ortamda ve 
Bakanlık tarafından duyurulacak yabancı öğrenciler bilgi işletim sistemi üzerinden yapılacaktır.
 c) Yabancı tanıtma belgesi üzerinden veri girişi yapılan yabancı öğrencilerin yabancı
kimlik numarası edinmeleri hâlinde kayıtları e-okul otomasyon sistemine aktarılacaktır.
 ç) Yabancı öğrencilere karne, tasdikname, diploma gibi belge düzenlenmesi, ilgili mevzuat 
doğrultusunda e-okul otomasyon sistemi veya Bakanlık tarafından duyurulacak yabancı öğrenciler 
bilgi işletim sistemi üzerinden yapılacaktır.
 d) Geçici eğitim merkezlerinde gönüllü olarak destekleyici faaliyette bulunan yabancıların 
bilgileri, Bakanlık tarafından duyurulacak yabancı öğrenciler bilgi işletim sistemi üzerinden kayıt 
altında tutulacaktır.
 e) Öğrenimini yarıda bırakan yabancı öğrencilere, istemeleri hâlinde, ülkemizde almış old-
ukları öğrenim süresi ve seviyesini gösteren öğrenim belgesi düzenlenerek kendilerine verilecektir.
 f) Geçici eğitim merkezlerinde ortaöğretim son sınıf seviyesinde olan yabancı öğrencilere 
yönelik Bakanlığımızın koordinesinde ve kontrolünde menşei oldukları ülke müfredatında yapılan 
belgelendirme sınavlarında başarılı olanların denklik işlemleri, il komisyonlarına başvurmaları du-
rumunda ilgi (j) Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

 6-Diğer Hususlar
 a) Geçici eğitim merkezlerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetine gönüllü olarak 
destek olan yabancılara, Bakanlık tarafından hazırlanacak Etik Sözleşme imzalatılacak ve çalışma-
larında söz konusu sözleşmede yer alan taahhütlere uygun davranmaları sağlanacaktır.
 b) Bakanlık Komisyonu ve il komisyonları, geçici eğitim merkezlerinde yürütülen 
eğitim-öğretim faaliyetine gönüllü olarak destek olan yabancıları, maddi, manevi ve mesleki anlam-
da desteklemeye yönelik olarak paydaşlar ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütecektir.
 c) Yaygın eğitim kurumları aracılığıyla açılan kurslarda kullanılacak temrinlik 
malzemelerin temin edilmesi hususunda, Bakanlık Komisyonu ve il komisyonlarınca paydaşlarla iş 
birliği yapılmak suretiyle gerekli tedbirler alınacaktır.
 ç) Öğrencilerin okul, çevre ve diğer öğrencilerle uyum içerisinde öğrenimlerini sürdürebilm-
eleri, uyum zorluğu çekenlere gerekli destek ve yardımın sağlanması için ilgi (h) Yönetmelik hüküm-
leri doğrultusunda geçici eğitim merkezi yönetimleri, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, rehber-
lik ve araştırma merkezleri ile il komisyonunca gerekli önlemler alınacaktır.
 d) Yabancı öğrencilerin eğitim-öğretimleri ile ilgili tereddüt ve sorunlar öncelikle il komisyon-
larınca değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak, çözüme kavuşturulamayan sorunlar ise Bakanlığa 
intikal ettirilecektir.
 e) Bu Genelge kapsamı dışında her ne ad altında olursa olsun eğitim-öğretim faaliyetinin 
izinsiz yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgi (ç) Kanun hükümlerince gerekli işlemler yapılacak; 
izinsiz faaliyet sonucu yapılan belgelendirmeler geçersiz sayılacaktır.
 f) Bu Genelge yayımlanmadan önce valiliklerce yabancılara yönelik olarak eğitim-öğre-
tim hizmetlerinin sunulması amacıyla yapılmış anlaşmalar, projeler ve protokoller bu Genelge 
kapsamında gözden geçirilecek; gerekiyorsa yeniden düzenlenerek uygulamalara bu Genelgede 
yapılan açıklamalar doğrultusunda devam edilecektir.
 g) Yabancı tanıtma belgesi ile Bakanlığımıza bağlı ortaokullara devam eden öğrenciler Bakan-
lıkça yapılan merkezi sistem ortak sınavlarına giremeyecek; millî eğitim müdürlükleri bünyesinde 
kurulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlar tarafından okul kontenjanları da değerlendirilerek 
uygun bulunan ortaöğretim kurumuna yerleştirilecektir.
 ğ) Ülkemizde bulunan yabancılar ilgi (k), (l), (m), (n) açık öğretim kurumları yönetmelikleri-
nin ilgili hükümleri doğrultusunda açık okullardan yararlanabilecektir.
 h) Özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen yabancı öğrenciler için ilgi (ğ) Yönetmeliğin ilgi 
hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır.
 ı) Yabancı öğrencilerin ve kursiyerlerin başarı, devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarının 
değerlendirilmesi ilgi (d), (e), (f), (g) Yönetmeliklerin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
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 i) İlgi (c) Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan geri gönderme merkezlerinde sağlanacak 
eğitim hizmetleri hususunda, il komisyonlarınca ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirl-
er alınacaktır.
 j) İlgi (ö) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI
Bakan

DAĞITIM:
Gereği:  Bilgi:
B Planı  A Planı
   Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
   Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
   İçişleri Bakanlığı
   Dışişleri Bakanlığı
   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
   UNICEF Türkiye Temsilciliği
   UNHCR Türkiye Temsilciliği
   IOM Türkiye Temsilciliği
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ÇOCUK KORUMA KANUNU

 Kanun Numarası  : 5395
 Kabul Tarihi  : 3/7/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876
    Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 44  

I. KISIM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler

 Amaç 
 Madde 1
 (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, 
haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
 
 Kapsam
 Madde 2
 (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen 
çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin 
kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 Tanımlar
 Madde 3
 (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 
1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 
güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 
2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında 
soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar 
verilen çocuğu,
b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini,
c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korun-
ma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini, 
d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının 
yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
e) (Değişik: 13/6/2012-6327/38 md.) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 
psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanların-
da eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
ifade eder.
 
 Temel ilkeler
 Madde 4
 (1) Bu Kanunun uygulanmasında, çocuğun haklarının korunması amacıyla; 
a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, 
b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, 
c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması, 
d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,
e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde 
çalışmaları, 
f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi, 
g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi,
h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve 
öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, 
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i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurul-
ması, 
j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, karar-
ların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması, 
k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tu-
tulmaları, 
l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin 
başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması,
İlkeleri gözetilir.

II. BÖLÜM
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

 
 Koruyucu ve destekleyici tedbirler
 Madde 5
 (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını 
sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. 
Bunlardan; 
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; 
çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek 
edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın 
yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,
c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine 
getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden 
yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine, 
d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya 
sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin 
yapılmasına,
e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile 
kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,
Yönelik tedbirdir. 
 (2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimseler-
in, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. 
 (3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya 
vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin ber-
taraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, 
çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir.

 Koruma başvurusu
 Madde 6
 (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuru-
luşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle 
yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması 
amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir. 
 (2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak 
gerekli araştırmayı derhâl yapar.

 Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması
 Madde 7
 (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, 
bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.
 (2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. 
 (3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.
 (4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına 
alınmasına da karar verebilir. 
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 (5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin 
kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer 
hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkem-
eye bildirilir. 
 (6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak 
hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulan-
masına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir. 
 (7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, 
vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir. 

 Tedbirlerde yetki
 Madde 8
 (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun 
menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu 
yerdeki çocuk hâkimince alınır. 
 (2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık 
sürelerle incelettirilir.
 (3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimi-
ni üstlenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet 
savcısının talebi üzerine veya re’sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek kaldırabilir, 
süresini uzatabilir veya değiştirebilir. 

 Acil korunma kararı alınması
 Madde 9
 (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil ko-
runma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç 
beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında 
karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesis-
ine karar verebilir. 
 (2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre 
içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir 
kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri 
hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir ted-
bire hâkim tarafından karar verilir.
 (3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden ko-
ruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder. 

 Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi
 Madde 10
 (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine intikal eden olaylarda 
gerekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilir.

 Çocuklara özgü güvenlik tedbiri
 Madde 11
 (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza so-
rumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır. 

 Akıl hastalığı
 Madde 12
 (1) Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 26.9.2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren 
çocuklar hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.
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 Tedbir kararlarında usul
 Madde 13
 (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen durumlar hariç olmak üzere, 
suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında 
duruşma yapılmaksızın tedbir kararı verilir. Ancak, hâkim zaruret gördüğü hâllerde duruşma yapa-
bilir.
 (2) Tedbir kararının verilmesinden önce yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun görüşü 
alınır, ilgililer dinlenebilir, çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenebilir.

 Kanun yolu
 Madde 14
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre, çocuk hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına karşı iti-
raz yolu açıktır. İtiraz, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin 
hükümlerine göre en yakın çocuk mahkemesine yapılır.

II. KISIM
Soruşturma ve Kovuşturma

I. BÖLÜM
Soruşturma

 Soruşturma
 Madde 15
 (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet 
savcısı tarafından bizzat yapılır.
 (2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun 
yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.
 (3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu 
ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.

 Çocuğun gözaltında tutulması
 Madde 16
 (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur. 
 (2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden 
ayrı bir yerde tutulur. 
 
 İştirak halinde işlenen suçlar
 Madde 17
 (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma ayrı 
yürütülür. 
  (2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme lü-
zum gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar 
bekletebilir.
 (3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, 
yargılamanın her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. 
Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.

 Çocuğun nakli
 Madde 18
 (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun 
kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek te-
hlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

 Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
 Madde 19
 (Değişik: 6/12/2006-5560/39 md.)
  (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, 
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme süre-
si üç yıldır.
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 Adli kontrol
 Madde 20
 (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kon-
trol tedbiri olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki ted-
birlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir:
a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak. 
b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek.
c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.
 (2) Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya ted-
birlere uyulmaması durumunda tutuklama kararı verilebilir.

 Tutuklama yasağı
 Madde 21
 (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını 
gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. 

II. BÖLÜM
Kovuşturma

 Duruşma
 Madde 22
 (1) Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun 
bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir.
 (2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında 
çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir.
 (3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonun-
dan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek 
görülmeyebilir. 

 Hükmün açıklanması ve geri bırakılması
 Madde 23
 (Değişik: 6/12/2006-5560/40 md.)
 (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunun-
daki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verile-
bilir. Ancak, bu kişiler açısından denetim süresi üç yıldır.

 Uzlaşma
 Madde 24
 (Değişik: 6/12/2006-5560/41 md.) 
 (1)Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri suça sürüklenen çocuklar 
bakımından da uygulanır.

III. KISIM
Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı

I. BÖLÜM
Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi

  
 Mahkemelerin kuruluşu
 Madde 25
 (1) Çocuk mahkemesi, tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrı-
ca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulabilir. İş durumunun gerekli kıldığı yer-
lerde çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Çocuk 
mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Mahkemelerin bulunduğu 
yerlerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilirler.
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  (2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme 
bir başkan ve iki üye ile toplanır. Bu mahkemeler bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz 
önünde tutularak belirlenen yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak 
kurulur. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi 
oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.

 Mahkemelerin görevi
 Madde 26
 (1) Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına 
giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar. 
  (2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin 
görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar.
 (3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbirleri almak-
la görevlidir. 
 (4) Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla bu Kanunla kurulan mahkemelerde görülür.

 Mahkemelerin yargı çevresi
 Madde 27
 (1) Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir. 
 (2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bun-
lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.
 (3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır 
ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet Bakanlığının 
önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

 Hakimlerin atanmaları
 Madde 28
 (1) Mahkemelere, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adlî yargıda 
görevli, tercihan çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında 
eğitim almış olan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
atama yapılır.
 (2) Atamalarda istekli olanlarla daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlara öncelik tanınır.
 (3) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine bu hâkim görevine başlayın-
caya veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar o yerdeki hâkim-
lerden hangisinin bakacağı, birinci fıkrada aranan nitelikler de gözetilerek adlî yargı adalet komi-
syonu başkanınca belirlenir. 

II. BÖLÜM
Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk

 
 Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu
 Madde 29
 (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca 28 
inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuri-
yet savcısı, bu büroda görevlendirilir. 

 Çocuk bürosunun görevleri
 Madde 30
 (1) Çocuk bürosunun görevleri;
a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek, 
b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağla-
mak, 
c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, 
barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağla-
mak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu 
gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek, 
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d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir.
  (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan 
Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.

 Kolluğun çocuk birimi
 Madde 31
 (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir.
 (2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında 
işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, 
baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca 
kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphele-
nilen yakınlarına bilgi verilmez. 
 (3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân 
sağlanır. 
 (4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, 
çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim 
verilir. 
 (5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında 
acil korunma kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenler-
in varlığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun 
güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
teslim eder.

 Görevlilerin eğitimleri
 Madde 32
 (1) Mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma 
görevlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünde görevli denetim görevl-
ilerine, adaylık dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun çocuk hukuku, sosyal 
hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda eğitim verilir. 
 (2) Mahkemelere atananların, görevleri süresince, alanlarında uzmanlaşmalarını sağlama 
ve kendilerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim almaları sağlanır. 
 (3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.
 

III. BÖLÜM
Sosyal İnceleme

 
 Sosyal çalışma görevlileri
 Madde 33
 (1) Adalet Bakanlığınca mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından ye-
terli sayıda sosyal çalışma görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve 
çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir.
  (2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının 
brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.
  (3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından yapılmasında fiilî veya hukukî 
bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada öngörülen nitelikleri 
haiz kimseler de sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilebilirler.
  (4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, incelemeye tâbi tutulacak çevresi mahke-
menin yetki alanı dışında ise, davayı gören mahkemenin talimatına bağlı olarak çocuğun bulunduğu 
yerdeki mahkemece inceleme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde bu ince-
leme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak çalışan sosyal çalışma görevlilerince yapılabilir.

 Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri
 Madde 34
 (1) Sosyal çalışma görevlilerinin görevi; 
a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhâl sosyal inceleme yapmak, hazırladıkları raporları 
kendilerini görevlendiren mercie sunmak, 
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b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında bulunmak,
c) Bu Kanun kapsamında mahkemeler ve çocuk hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmektir. 
 (2) İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları sırasında kendilerine yardımcı olmak ve 
çocuk hakkında istenen bilgileri vermek zorundadır.
  (3) Sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında yaptıkları ve hâkim tarafından takdir 
edilen masrafları Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir. 

 Sosyal inceleme
 Madde 35
 (1) Bu Kanun kapsamındaki çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuri-
yet savcılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme 
yaptırılır. Sosyal inceleme raporu, çocuğun, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve 
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz 
önünde bulundurulur.
 (2) Derhâl tedbir alınmasını gerektiren durumlarda sosyal inceleme daha sonra da yaptırılabilir.
 (3) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması 
hâlinde, gerekçesi kararda gösterilir.
 

IV. BÖLÜM
Denetim

 
 Denetim altına alma kararı
 Madde 36
 (1) Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının açılmasının er-
telenmesi kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuğun denetim 
altına alınmasına karar verilebilir.

 Denetim görevlisinin görevlendirilmesi
 Madde 37
 (1) Denetim altına alınan çocukla ilgili olarak denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 
müdürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. Ancak, korunma ihtiyacı olan çocuk-
lar veya suç tarihinde oniki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi 
yönünde karar verilmesi hâlinde, bu çocuklar hakkında denetim görevi gözetim esaslarına göre 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilir.
 (2) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve çocuğa 
kolay ulaşabilecek olanlar tercih edilir.

 Denetim görevlisinin görevleri
 Madde 38
 (1) Denetim görevlisinin görevleri şunlardır: 
a) Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal 
çevreye uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bu-
lunmak. 
b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, hakları ve haklarını kullanma konularında rehber-
lik etmek.
c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak.
d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve 
çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini yerinde 
incelemek.
e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, 
tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek. 
f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor ver-
mek.
 (2) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, 
bakım ve gözetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği yapar. 
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 (3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun devam 
ettiği okul, işyeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, denetim görevlisine yardımcı 
olmak, görevi gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar. 
 (4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine müdahale edemezler. 

 Denetim planı ve raporu
 Madde 39
 (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal incelemeyi yapan 
uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görevlendirmeyi takip eden 
on gün içinde hazırlanacak bir plânla belirlenir. 
 (2) Denetim plânı hazırlanırken;
a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve süresi,
b) Çocuğun ihtiyaçları, 
c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti, 
d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından çocuğa verilen 
desteğin derecesi,
e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden fiilin mahiyeti, 
f) Çocuğun görüşü, 
Dikkate alınır.
 (3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan sonra derhâl uygulanır. 
Denetim görevlisi, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve babası, 
vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı sorumluluklarını 
gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olmadığı 
ve istenen diğer hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine rapor verir.

 Denetimin sona ermesi
 Madde 40
 (1) Denetim, kararda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden beklenen yararın 
elde edilmesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir.
 (2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilme-
sine başlanmakla sona erer.

 Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme
 Madde 41
 (1) Sosyal inceleme raporu ile denetim plânı ve raporunun birer örneğini çocuğun avukatı 
veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hâkiminden alabilir. Çocuğa 
raporun içeriği hakkında bilgi verilir.
 (2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal in-
celeme raporu ile denetim plânı ve raporu hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı 
olduğuna kanaat getirilirse, bunların incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir.
 

IV. KISIM
Çeşitli Hükümler

 Uygulanacak hükümler
 Madde 42
 (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Medenî Ka-
nunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 24.5.1983 tarihli ve 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümleri uygulanır. 
  (2) Denetim konusunda bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümleri uygulanır.

 Çocuğun giderleri
 Madde 43
 (1) Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının giderleri Devletçe 
ödenir. Ödenecek miktar mahkemece verilecek bir karar ile tespit edilir.
 (2) Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin malî 
durumunun müsait olması hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilir.
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 Kamu görevlisi
 Madde 44
 (1) Bu Kanun kapsamına giren görevlerle bağlantılı olarak kamu görevlileri hakkında 
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Ka-
nun hükümleri uygulanmaz. 

 Kurumlar
 Madde 45
 (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerden;
a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı danışmanlık ve barınma tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler,
b) (b) bendinde yazılı eğitim tedbiri Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
c) (c) bendinde yazılı bakım tedbiri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri Sağlık Bakanlığı,
Tarafından yerine getirilir.
 (2) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kolluk 
hizmetlerinin yerine getirilmesi, çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve diğer bakanlıkların görev al-
anına giren diğer hususlarla ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 
yapılan her türlü yardım ve destek talepleri Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
ilgili diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilir.
  (3) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu Adalet Bakanlığınca 
sağlanır.
 
 Kadrolar
 Madde 46
 (1) Bu Kanun gereğince kurulacak mahkemelerin kuruluş ve çalışmaları için gerekli sınıflar-
dan yeteri kadar kadro temin edilir.
 
 Yönetmelik
 Madde 47
 (1) Bu Kanunun 5 ve 10 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Adalet 
Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından müştereken, diğer maddelerin 
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ise Adalet Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak yönet-
meliklerle düzenlenir.

 Yürürlükten kaldırılan hükümler
 Madde 48
 (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
 (2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemeler-
inin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna yapılan yollamalar, bu Kanunun ilgili 
hükümlerine yapılmış sayılır.

 Geçici Madde 1
 (1) 2253 sayılı Kanun gereğince kurulan çocuk mahkemelerinde derdest bulunan ve bu 
Kanun ile kurulan çocuk mahkemesinin görevine giren dava ve işler, bu mahkemeler faaliyete 
geçtiğinde çocuk mahkemesine devredilir. 
  (2) Genel ceza mahkemelerinde görülmekte olan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
onsekiz yaşını doldurmuş olan sanıklar hakkındaki dava ve işler çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır 
ceza mahkemelerine devredilmez.
 (3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mah-
kemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma 
ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı ve görevli mahkemelerce bu Kanun hükümlerine göre 
yapılır. 
 (4) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya ka-
dar korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları görevli aile veya asliye hukuk mahke-
melerince alınır. 
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 (5) Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu Kanunun 
yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay içinde koruyucu ve destekleyici tedbirleri yerine getirmek üzere 
gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıy-
la işbirliğine gidebilirler. 

 Yürürlük
 Madde 49
 (1) Bu Kanunun;
a) Suça sürüklenen ve hakkında bakım tedbiri uygulanan çocuklar hakkında Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin hükümler ile 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer. 

 Yürütme
 Madde 50
 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5395 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFIN-
DAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE:

Değiştiren 
Kanunun/
KHK’nin/ 
İptal Eden 
Anayasa 

Mahkemesi 
Kararının  
Numarası

5395 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen 
maddeleri Yürürlüğe Giriş  Tarihi

5560 19, 23, 24 19/12/2006

6327 3 29/6/2012
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
REFAKATSİZ ÇOCUKLAR YÖNERGESI

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç
 Madde 1
 (1) Bu Yönergenin amacı sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya 
da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen 
veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuklara Genel Müdürlüğümüzce sunulacak 
hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
 Kapsam
 Madde 2
 (1) Bu yönerge, sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve 
adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türki-
ye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz olduğu tespit edilerek Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlara 
veya birimlere yönlendirilmeden önce ve yönlendirildikten sonra çocukların korunmaya muhtaçlık 
durumlarının incelenmesi, gerekli tedbir kararlarının alınması ve kaldırılmasına ilişkin esaslar ile bu 
işlemleri yapacak kuruluşların ve birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 

 Dayanak
 Madde 3
 (1) Bu Yönerge, 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nununun 66 ncı ve 91 inci maddesi, 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 
15/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 29/03/2015 tarihli ve 29310 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar ve Kıslatmalar
 Madde 4
 (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Acil korunma kararı: Çocuk Koruma Kanununun 9 uncu maddesinde tanımlanan korunma kararını, 
b) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, 
c) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını, 
ç) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, 
d) Bakım tedbir kararı: Çocuk Koruma Kanununun 5 inci Maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde 
tanımlanan tedbir kararını, 
e) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar 
verilmemiş olan kişiyi, 
f) Bilişim sistemi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kullanılan veri sistemlerini, 
g) Birim: AFAD işbirliğinde geçici barınma merkezlerinde oluşturulan Genel Müdürlüğümüz bünye-
sinde hizmet veren kuruluşlara bağlı çocuk koruma birimini, 
ğ) BMMYK: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini, 
h) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi, 
ı) Danışman: Kuruluşa/birime kabul edilen her çocuğun uyumunu sağlamak, takibini yapmak, uygu-
lama ve mesleki çalışma planlarını izlemekten sorumlu meslek elemanını,
i) Geçici barınma merkezi: Geçici koruma sağlanan yabancıların toplu olarak barınma ve iaşelerinin 
sağlanması amacıyla kurulan merkezleri, 
j) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici ko-
ruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza 
gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alına-
mayan yabancılara sağlanan korumayı, 
k) Geçici koruma kimlik belgesi: Geçici koruma sağlanan kişilere verilen kimlik belgesini, 
l) Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 
m) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, 



256

n) Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerinin 
beslenme, barınma, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından kurulan, Valiliklerce (Göç İdaresi İl Müdürlüğü) doğrudan işletilen veya kamu 
kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında 
uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri, 
o) Kuruluş: Çocuk Destek Merkezi, Çocuk Evi, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Evleri Sitesini, 
ö) Meslek elemanı: Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 
öğretmenlik ve sosyoloji alanlarında lisans eğitimi veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, 
p) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet 
gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye 
giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu, 
r) Şartlı mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı se-
beplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yarar-
lanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiyi, 
s) Tedbir kararları: Çocuk Koruma Kanununun 5 inci maddesinde yer alan koruyucu destekleyici 
tedbir kararlarını, 
ş) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü, 
t) Yabancı kimlik numarası: 25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca ya-
bancılara verilen kimlik numarasını, 
ifade eder. 

II. BÖLÜM
Esaslar, Tespit ve Sevk İşlemleri

 Esaslar
 Madde 5
 (1)Refakatsiz çocuğun da görüşü alınarak kendi uyruğundaki bir ailenin yanında bakımı 
sağlanabilir. 
 (2) Çocuğun görüşü ve yüksek yararı dikkate alınarak hakkında bakım tedbir kararı alınmış 
refakatsiz çocuklar koruyucu aile hizmetleri de dâhil olmak üzere öncelikli olarak aile yanında bakım 
hizmetlerinden yararlandırılır.
 (3) Kuruluş bakımına yönlendirilen refakatsiz çocukların bakımı öncelikle bu alanda ihti-
saslaştırılan kuruluş veya birimlerde sağlanır. 
 (4) Çocukların bilgi ve belgelerinde gizlilik esastır. 

 Tespit ve sevk işlemleri
 Madde 6
 (1) Ülkemiz sınırlarında bulunan yabancı uyruklu çocukların refakatsiz olup olmadığı İl Göç 
İdaresi Müdürlüğünce araştırılır, refakatsiz olduğu tespit edilenlerde çocuğun yüksek yararı gözetil-
erek aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: 
a) Refakatsiz çocuğun uluslararası koruma başvurusu, kayıt altına alınması, yabancı kimlik nu-
marası verilmesi ve başvuru sahiplerine kayıt belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler İl Göç İdaresi 
Müdürlüğünce yapılır. 
b) Geçici koruma statüsündeki refakatsiz çocuğun kayıt altına alınması ve geçici koruma kimlik 
belgesi verilmesine yönelik iş ve işlemler İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılır. 
c) Yaşını ispatlayacak herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan, fiziki gelişimi ile beyan ettiği yaşı 
uyumlu görülmeyen çocuklar için İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yaş tespit raporu alınır. Yaş 
tespiti yapılacak yabancılara, işlemin amacı ve süreci hakkında bilgi verilir. 
ç) Yaş tespiti istenen yabancılar, hakkında kesin rapor verilinceye kadar fiziksel gelişimine uygun 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce oluşturulacak kabul ve barınma merkezinde barındırılır. 
d) Yabancı kimlik numarası veya geçici koruma kimlik belgesi verilen çocuklar İl Müdürlüğüne yön-
lendirilir. 
e) Refakatsiz çocuk İl Müdürlüğüne teslim edilmeden önce İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 
sağlık kurumunda gerekli muayenesi yaptırılarak toplu yaşam şekli ile ikamet edilen kuruluşta ya da 
birimde kalmasında sağlık açısından sakınca yoktur raporu alınır. 
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f) Refakatsiz çocuğun İl Müdürlüğüne teslim edilmeden önce çocuğun bulaşıcı hastalığı, süreğen 
hastalığı veya madde bağımlılığı yönünden gerekli tetkiklerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerince yapıl-
ması, sağlık kontrolünden geçirilmesi, sağlık sorunu olması halinde gerekli tedavisi yaptırıldıktan 
sonra İl Müdürlüğüne teslimi sağlanır. 
g) Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak uygun kuruluşa veya birime, yetişkin akrabalarının 
veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir. 
ğ) On altı yaşını doldurmuş refakatsiz çocuklar uygun koşullar sağlandığında kabul ve barınma 
merkezlerinde de barındırılabilir. 
h) Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınarak, kardeşler 
bir arada bulundurulur. Zorunlu olmadığı sürece barınma yerlerinde değişiklik yapılmaz. 
ı) Çocukların mülakatları İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, onlara en uygun ortamlarda yapılır. Çocuk-
larla yapılan mülakatlara, çocuğun danışmanı eşlik eder. 
i) Mülakat raporu hazırlanırken çocukların mülakatına katılan danışmanın görüşleri de dikkate alınır. 
Hazırlanan mülakat raporunun bir örneği gizlilik ilkesine uygun olarak çocuğun şahsi dosyasında 
saklanmak üzere İl Müdürlüğüne gönderilir. 
j) Refakatsiz çocukların kuruluşa veya birime yerleştirilmelerine ilişkin talepler İl Göç İdaresi 
Müdürlüklerince İl Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilir. 
k) İl Göç İdaresi Müdürlüğünün bilgisi olmadan hiçbir yabancı çocuğun İl Müdürlüğüne yönlendirme-
si yapılmaz. 
l) Uluslararası koruma başvuru sahibi olan ve/veya mülteci veya şartlı mülteci olan ebeveyni veya 
yakınları yanında olan çocuklardan kuruluş bakımına alınması talep edilen çocukların durumları 
değerlendirilir, yapılan değerlendirme sonucunda korunma ihtiyacı içinde bulunan çocukların kuru-
luşa kabulü sağlanır.

III. BÖLÜM
Çocukların Kuruluş veya Birimlere Kabulü, Hizmet Sunumu ve Ayrılış İşlemleri

 Çocukların kuruluşlara kabul işlemleri
 Madde 7
 (1) Refakatsiz çocukların kuruluşlara kabullerinde aşağıdaki hususlar gözetilir. 
(a) Çocukların kuruluşa yerleştirilmesine ilişkin talepler İl Göç İdaresi Müdürlüklerince İl Müdürlükler-
ine iletilir. İl Müdürlüklerince değerlendirme yapılarak çocuklar; yaş, cinsiyet ve durumlarına uygun 
kuruluşa yerleştirilir. İlinde uygun kuruluş bulunmaması halinde refakatsiz çocuklar için oluşturulan 
kuruluşların bulunduğu İl Müdürlüklerine nakil işlemi İl Müdürlükleri arasında koordinasyon sağla-
narak gerçekleştirilir. 
(b) Çocukların nakil işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlükleri bilgilendirilerek İl Müdürlüklerinin koor-
dinasyonu ile gerçekleştirilir. Nakil edilen çocuklar hakkında ilgili mahkeme ve İl Göç İdaresi 
Müdürlüğüne bilgi verilir. 

 Geçici koruma sağlanan çocuklar
 Madde 8
 (1) Geçici koruma sağlanan refakatsiz çocuklardan 0-12 yaş aralığındaki çocuklar kuru-
luşlara; 13-18 yaş aralığında öz bakımını yapabilen, engeli bulunmayan ve istismar mağduru ol-
mayan çocuklar ise birimlere yönlendirilir. 
 (2) Geçici barınma merkezleri dışında terk, buluntu ve benzeri sebeplerle bulunan çocuk-
ların kayıtları İl Göç İdaresi Müdürlüklerince incelenerek refakatsiz olup olmadığı tespit edilir. 
 (3) Ülkemiz sınırlarında aile bağları bulunan çocukların aileleri hakkında sosyal inceleme 
yapılarak uygun görülmesi halinde çocuk ailesi yanına döndürülür. 
 (4) Ülkemiz sınırlarında aile bağları bulunan ancak korunma ihtiyacı içinde olan çocukların 
aile ile görüşmesinin risk içermediği durumlarda aile bağlarının korunması amacıyla öncelikle ailel-
erinin bulunduğu ilde bakım ve korunmalarının sağlanmasına ve aile bağlarının güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütülür. 
 (5) 0-12 yaş grubu refakatsiz çocuklar, yaş ve durumuna uygun kuruluşa yerleştirilir. 
 (6) 13-18 yaş grubundaki refakatsiz çocuklardan zihinsel ve/veya fiziksel engeli, süreğen 
hastalığı, psikiyatrik bozukluğu olan çocuklar ile suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklar, Bakan-
lığımıza bağlı durumlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilir. 
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 Çocukların birime kabul işlemleri
 Madde 9
 (1) Birimlere yönlendirilecek çocuklarla ilgili yapılacak işlemlerde: 
a)13-18 yaş grubunda olan ve gelişimsel yeterliliğe sahip olduğuna kanaat getirilen refakatsiz çocuk-
lar hakkında birimin bulunduğu İl Müdürlüğü ile iletişime geçilir. Birimin bulunduğu İl Müdürlüğünce 
birime kabul edilmesi uygun değerlendirilen çocuklar hakkında ilgili mahkemeden gerekli tedbir 
kararları talep edilir. 
b) Birime yerleştirilmesi uygun değerlendirilen çocukların uygunluk yazısı ilgili İl Müdürlüğüne bildi-
rilerek çocuğun barınma merkezine giriş izni AFAD’tan alınır ve görevli refakatinde birime teslimi 
sağlanır. 

 Kuruluşlarda veya birimlerde çocuklara yönelik yürütülen işlemler
 Madde 10
 (1) Kuruluşa veya birime kabulü yapılan çocuklara yönelik yürütülen işlemlerde aşağıdaki 
hususlar gözetilir. 
a) Çocuğun kabulü ile birlikte 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği acil korunma kararı alınır, 
çocuğun korunma ihtiyacının devam etmesi halinde bakım tedbiri ile ihtiyaç duyulan diğer tedbir 
kararlarının alınması mahkemeden talep edilir. 
b) Çocukların, kütük defterine kayıtları yapılır, çocuğa ilişkin bilgiler bilişim sistemine işlenir. 
c) Çocuklara ilişkin bilgi ve beyanlarda herhangi bir değişiklik tespit edilmesi halinde İl Göç İdaresi 
Müdürlüğüne bilgi verilir. 
ç) Refakatsiz olduğu tespit edilerek kuruluşa kabul edilen çocukların bildirimleri Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğüne yapılır. Çocukların sağlık giderleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu kapsamında karşılanır. 
d) Kuruluşa veya birime yerleştirilen çocuğa kuruluş müdürü tarafından danışman görevlendirilir. 
Danışman, en kısa sürede çocuk ile görüşerek, kuruluşu veya birimi ve alacağı hizmetleri çocuğa 
tanıtır. 
e) Çocukların, kuruluşa veya birime giriş çıkış saatleri kuruluş müdürlüğünce koordinasyon ve değer-
lendirme komisyonu kararı doğrultusunda belirlenir ve uygulanır. 
f) Kuruluşa veya birime kabulü yapılan her çocuğun kuruluş veya birim dışına izinli çıkması ile aktivi-
telere katılımı, bireysel durumları ve özellikleri dikkate alınarak danışmanınca planlanır. 
g) Kuruluşa veya birime kabul edilen çocuğa alacağı hizmetler, günlük işleyiş ve düzen açısından 
uyulması gereken kurallar ve sorumlulukları danışmanınca bildirilir. 
ğ) Kuruluşun veya birimin günlük işleyiş ve düzeni açısından uyulması gereken kurallar; tüm kuruluş 
veya birim çalışanlarının ve çocukların katılımı ile belirlenir. Bu kurallar hem Türkçe hem de çocuk-
ların anlayacağı dillerde yazılır ve 50x70 cm ebatlarında çerçevelenerek kuruluşta veya birimde 
görünür yerlere asılır. 
h) Kuruluşun veya birimin hizmetlerine ilişkin çocukların anlayabileceği dilde bilgilendirme matery-
ali yazılı ve görsel olarak hazırlanır ve çocuğun kuruluşa veya birime kabulünden sonra kendisine 
verilir. 
ı) Zorunlu örgün eğitim çağında olanların okullara kayıtlarının yapılarak devamları sağlanır, diğer 
yaş gruplarındaki çocuklar da imkânlar ölçüsünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine sağlanarak 
yaygın ve mesleki eğitim olanaklarından yararlandırılır. 
i) Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların iş ve işlemleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine 
sağlanır. 
j) Çocukların ücretsiz Türkçe dil kurslarına katılımı sağlanır. 
k) Çocukların uluslararası koruma başvuru süreci hakkında güncel bilgi alması için İl Göç İdaresi 
Müdürlükleri ve BMMYK ile irtibat kurulur. 
l) Gönüllü geri dönüş talebi olan çocuklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirilerek gönüllü geri dönüş 
süreci başlatılır. 
m) Gönüllü geri dönüş talebi olan çocuğun uluslararası koruma başvurusu yapılmışsa BMMYK’ya 
da bildirilir. 
n) Çocuğun menşe ülke veya hedef ülkede aile birleşimi talebi varsa ailenin izinin sürülmesi için 
çocuğun talebi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirilir. 
o) Kuruluşta veya birimde kalan her çocuk için; hafta içi ve hafta sonları yapılacak olan okul, kurs, 
etüt ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteleri de içerecek şekilde; günlük yaşam programı 
hazırlanır. Program, ilgili tüm personelin katılımıyla ve çocukların görüşü alınarak oluşturulur ve 
kuruluş müdürünce onaylanır. Program, nöbetçi personel dâhil, sorumlu tüm personele ve çocuğa 
bildirilir.
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ö) Çocuklara yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile 
işbirliği sağlanır. 
p) Çocukların harçlıkları kaldığı kuruluşta veya birimde uygulanan harçlık göstergelerine uygun 
olarak verilir. 
r) Kuruluşta veya birimde kalan çocukların günlük programlarına uygun olarak etüt yapılır.
s) Kuruluşta veya birimde çocukların internete erişimi filtrelenir, telefonun kontrollü kullanımı 
sağlanır. 
ş) Çocukların güvenliklerini sağlamak üzere gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Gerekli hâllerde kolluk 
kuvvetlerinden yardım talep edilir. 
t) BMMYK çocuklarla görüşme taleplerini İl Göç İdaresi Müdürlüklerine iletir, bu görüşme, İl Göç 
İdaresi Müdürlüğünden gelecek yazılı bilgi doğrultusunda yapılır, görüşmenin kuruluş veya il dışın-
da yapılacak olması halinde ise, çocuğun danışmanı tarafından görüşmeye eşlik edilir. 
u) Tercümana ihtiyaç duyulması halinde, tercüman İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin koordinesinde 
Valiliklerden, BMMYK büroları ile sivil toplum kuruluşlarından temin edilir. 
ü) Kuruluşu izinsiz terk eden çocuklar hakkında derhal kolluk kuvvetlerine ve İl Göç İdaresi 
Müdürlüklerine bilgi verilir, bilişim sistemine kuruluşu veya birimi izinsiz terk ettiği işlenir, kuruluşu 
izinsiz terk eden çocuğun kuruluşa dönmesi halinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sağlık kurumun-
da gerekli muayenesi yaptırılarak toplu yaşam şekli ile ikamet edilen kuruluşta kalmasında sağlık 
açısından sakınca yoktur raporu alındıktan sonra çocuğun kuruluşa kabulü sağlanır. 
v) Kuruluşa veya birime kabulü sağlanan çocukların yaşına göre aşılarının yaptırılması sağlanır. 
y) Kuruluş veya birim bakımını reddederek sıklıkla kuruluştan veya birimden izinsiz ayrılan veya el-
deki tüm verilerin değerlendirilmesine karşın altı ay süreyle kendisine ulaşılamayan ve haber alına-
mayan çocukların durumu ilgili belgelerle birlikte mahkemeye bildirilerek, korunma veya bakım 
tedbir kararının kaldırılması veya diğer tedbirlerin alınmasına dair mahkemeden talepte bulunulur. 
z) Kuruluştan veya birimden izinsiz ayrılma sürecinde on sekiz yaşını tamamlayan çocuğun kaydı 
silinir. 
aa) (y) ve (z) bendinde belirtilen durumların sonucu ile ilgili kolluk kuvvetlerine ve İl Göç İdaresi 
Müdürlüğüne bilgi verilir. 
bb) Kuruluşlarda barındırılan refakatsiz çocuklara ilişkin ziyaret ve görüşme talepleri İl Göç İdare-
si Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilir. Ziyaret talebinin uygun görülmesi halinde ise görevli bir 
meslek elemanının refakatinde ve uygun bir ortamda görüşmeleri sağlanır.

 Çocuğun kuruluştan veya birimden ayrılması
 Madde 11
 (1) Kuruluşlarda veya birimlerde kalan çocuklardan 18 yaşını dolduranların Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünce uygun görülen kabul ve barınma merkezleri veya çocuğun da görüşü alınarak uygun 
bir uydu kente yerleştirilmelerinin sağlanabilmesi için, söz konusu çocukların 18 yaşını doldurma-
larına üç ay kala İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile irtibata geçilir. 
 (2) Geçici koruma statüsünde olup birimlerde bakım altında olan refakatsiz çocuklardan 18 
yaşını dolduracak olanlara barınma ve yardım seçenekleri hakkında gerekli danışmanlık sunulur. 
Bir ilde yardım ve destek mekanizmalarının tespit edilmesi halinde ilgili ilde kayıt olmak üzere yön-
lendirilebilir, kendilerine bakamayacak durumda olmaları ve geçici barınma merkezinde kalmayı 
seçmeleri halinde AFAD tarafından uygun görülen geçici barınma merkezlerine yerleştirilmelerinin 
sağlanabilmesi için, söz konusu çocukların 18 yaşını doldurmalarına üç ay kala İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü ile irtibata geçilir. 
 (3) Çocuğun menşe ülkesine gönüllü geri dönüşünün gerçekleşmesi halinde bakım tedbir 
kararı kaldırılarak kuruluştan ayrılır ve dosyası kapatılır. 
 (4) Çocuğun uluslararası koruma başvuru talebi değerlendirilerek üçüncü ülkeye yerleştir-
ilmesi halinde bakım tedbir kararı kaldırılarak dosyası kapatılır. 
 (5) Çocuğun aile birleşiminin gerçekleşmesi veya iltica talebinde bulunduğu ülkeye gitmesi 
halinde bakım tedbir kararı kaldırılarak dosyası kapatılır.

IV. BÖLÜM
Son Hükümler

 Yürürlük
 Madde 12
 (1) Bu Yönerge, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe girer. 

 Yürütme
 Madde 13 
 (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747
Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743
                   5.7.1939, No: 3686
        5.5.1972, No: 1587
     15.11.1984, No: 3080
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.11.1985, No: 18921
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 25, S. 1039

 Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi
 Madde 12
 (Değişik : 16/11/2006-2006/11269 K.) 
Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da farklı uyruklu yabancı iki kişi, yetkili Türk ev-
lendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, (…) 
belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.(1)  
Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunları yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin 
Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi yetkili Türk makamları önünde de 
evlenebilirler. 
Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve bu 
Yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için 
de uygulanır.
Evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin edilme-
si esastır. Bunun mümkün olmaması halinde bu belge evlendirme memurları tarafından Genel 
Müdürlük aracılığı ile de istenebilir. 

 Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi
 Madde 13 
 Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaat-
ları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. 
Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel 
Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet 
makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tesbit edilir. 

 Müracaat
 Madde 16 (Değişik birinci fıkra: 28/7/2003 – 2003/5996 K.) 
 Birbirleriyle evlenecek kadın  ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memur-
luğuna birlikte müracaat etmeleri esastır. 
(Mülga ikinci fıkra : 29/12/2014-2014/7126 K.) 
(Ek fıkra : 16/11/2006-2006/11269 K.) Yerleşim yeri köy (…) olan ve yabancı uyruklu kişilerle evle-
necek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin (…) belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin 
(…) nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler.
(Mülga dördüncü fıkra : 29/12/2014-2014/7126 K.)

 Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler
 Madde 20 (Değişik : 16/11/2006-2006/11269 K.)
 Evlenme dosyasına aşağıdaki belgeler konulur: 
a) (Değişik : 29/12/2014-2014/7126 K.) Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki 
örnek olarak düzenlenir.). 
b) (Mülga: 29/12/2014-2014/7126 K.) 
c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu rapo-
ru. 
ç) Rıza belgesi.
d) Vesikalık fotoğraf. 
e)Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.
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Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Sağlık raporuyla ilgili usul ve esaslar, 
sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığınca yayım-
lanacak genelgeyle belirlenir. 
Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belge-
lendirilir.
 (Değişik:29/12/2014-2014/7126 K.)Yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle evlenmel-
eri ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin iznine bağlı olanlar, müracaat sırasında beyannameye 
bunların rızalarını gösterir belgeyi ya da hakimin izin belgesini eklemek zorundadır. Rıza belgeleri 
ana, baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanarak imza tasdiki 
evlendirme memuru tarafından yapılabileceği gibi, rıza gösteren şahısların imzalarının
yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şartı ile rıza belgeleri imzalı olarak da sunulabilir. 
Ana  ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan 
tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mah-
keme kararı istenir ve dosyaya eklenir. 
(Değişik : 29/12/2014-2014/7126 K.) Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle 
çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması 
gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.
Nüfus idarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile nüfus  
açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri ev-
lenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir. Evlendirme memuru, müracaat eden her Türk vatandaşın-
dan nüfus kayıt örneğini veya evlenme ehliyet belgesini ister ve dosyaya ekler; Kimlik Paylaşımı 
Sistemini kullanan evlendirme memurlukları nüfus kayıt örneğini veya evlenme ehliyet belgesini 
sistem üzerinden temin eder. Sadece nüfus cüzdanına göre evlenme yapılamaz.(1) 
Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin 
adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulun-
madığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme 
ehliyet belgesi kabul edilir. 
 Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık 
aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu 
tevsik ettirilebilir. 
 Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin 
ise bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin 
tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve 
tasdiklenmiş olması gerekir. 
 Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır. 
(Değişik : 29/12/2014-2014/7126 K.) Yabancıların, beyannamede beyan ettikleri adres esas alınır. 
Adrese ilişkin başka bir belge istenmez. 
Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. 

 Evlenmede Aleniyet, Usul ve Şekil
 Madde 27 (Değişik birinci fıkra : 16/11/2006-2006/11269 K.) 
 Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların 
huzuru ile aleni olarak yapılır.
 Davetli bulunmaması, evlenmenin aleni yapılmadığı manasına gelmez. 
Vekaletle evlenme yapılamaz.  
 Evlendirme memuru önceden tesbit edilen yer ve zamanda tarafların ve şahitlerin önünde 
kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı olmak üzere birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini
sorar. Her birinin müsbet cevap vermesi ve bu cevapların iki şahit tarafından da duyulduğunun 
doğrulanması üzerine, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu yüksek sesle açıkladık-
tan sonra evlenme kütüğünü taraflara ve şahitlere imza ettirir ve kendisi de tarih ve saat koyarak 
imzalar. 
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 (Değişik beşinci fıkra : 16/11/2006-2006/11269 K.) Sağır ve dilsizler işaretle cevap verebil-
irler. Evlendirme memuru lüzum görürse, işaretlerden anlayan bir kişinin aracılığını daha önceden 
isteyebilir. Bu durumda taraflar aracı bulundurmak zorundadırlar. Sağır ve dilsizler okuma yazma 
biliyorlarsa, beyanları yazılı olarak kabul edilir. 
 Yabancılar Türkçe bilmedikleri takdirde, evlendirme memuru, Türk devletince tanınmış dev-
letlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanabilir. Taraflarca bu tercüman 
daha önceden tören yerinde bulundurulur. 

 Evlenmelerde Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak İşlem
 Madde 34
 Yetkili Türk makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkeğe bir aile cüzdanı ve 
ayrıca istekleri üzerine çok dilli evlenme belgesi düzenlenerek verilir. 
Bu yabancılar, Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Üyesi bir devletin vatandaşı iseler, bu evlilik, 1958 
tarihinde İstanbul’da imza edilen 3 numaralı Uluslararası Bilgi Teatisi Hakkında Sözleşme gereğince, 
gerekli kart doldurularak yabancının doğum yeri nüfus idaresine gönderilir. 
Evlenenlerden birinin yabancı olması halinde de yukardaki fıkraya göre işlem yapılır. 
Evlenme ehliyet belgesi Türk makamlarınca düzenlenmiş vatansız veya yabancıların evlenmelerine 
ait bildirimin bir örneği, ikamet tezkeresini almış olduğu il emniyet müdürlüğüne, bir örneği de 
Genel Müdürlüğe gönderilir. 
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 40004962-010.07.01-E.88237       13/10/2015

Konu : Mülteciler ve Geçici Koruma Altına
Alınanların Evlenme ve Çocuklarının Tanınması

 Türkiye’de mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve geçici koruma 
altına alınanların evlendirme işlemleri ile çocuklarının tanımasına yönelik işlemlerde tereddütlerin 
giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

 07.11.1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evlendirme 
Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde “Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam 
olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Bunların evlenme 
manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek 
evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan 
dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir.” düzenlemesi yer almıştır.

 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinde 
“(1) Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık esasına göre tayin edildiği hâlle-
rde, bu Kanunda aksi öngörülmedikçe; a) Vatansızlar ve mülteciler hakkında yerleşim yeri, bulun-
madığı hâllerde mutad mesken, o da yok ise dava tarihinde bulunduğu ülke hukuku, … uygulanır.”; 
7’nci maddesinde “Hukukî işlemler, yapıldıkları ülke hukukunun veya o hukukî işlemin esası hak-
kında yetkili olan hukukun maddî hukuk hükümlerinin öngördüğü şekle uygun olarak yapılabilir.”; 
13’üncü maddesinde “(1) Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî 
hukukuna tâbidir. (2) Evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır. (3) Evliliğin genel hükümleri, 
eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mu-
tad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 61, 62, 63 ve 91’inci maddelerine 
göre mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve geçici koruma altına alınan-
ların Evlendirme Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kişinin 
kimlik bilgileri ile medeni halini gösterir şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış belge temin edilme-
dikçe evlenmeleri yapılmayacaktır. 

 Ayrıca, 13.02.2014 tarihli ve 15464 sayılı talimatımız eki “Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının 
Uygulanmasına İlişkin Açıklamanın” 16.2’nci maddesinde yer aldığı gibi; bu belgelerde medeni hali 
dışında kişinin “evlenmesinde sakınca bulunmadığı” anlamına gelen “evlilik kaydı yoktur”, “evlen-
memiştir”, “evlilik kaydına rastlanmamıştır”, “hiç evlenmemiştir” ibareleri de aranmayacaktır. 

 Evlenme ehliyetinin tespiti ve ileride ortaya çıkabilecek hukuki sorunların bertaraf edile-
bilmesi bakımından evlenecek kişilerin tereddütte mahal bırakmayacak şekilde kimlik tespitinin 
yapılması önemlidir.

 Bu bakımından evlendirme memurluğuna müracaat sırasında İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 
kişinin kimlik bilgileri ile medeni halini belirtir şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış belge dışında ev-
lenecek kişinin pasaport ibraz etmesi, pasaportunun bulunmaması halinde pasaport yerine geçen 
seyahat belgesi veya 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre verilen vatansız 
kişi kimlik belgesi, uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi, geçici koruma kimlik belgesi 
gibi kişiyi tanıtıcı resimli ve onaylı bir kimlik belgesini ibraz etmesi de gerekmektedir.
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 Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 285’inci maddesinde yer alan “… Başka 
bir erkek ile soy bağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.” hükmü uyarınca 
Türk vatandaşı erkeklerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 61, 62, 63 ve 
91’inci maddeleri kapsamındaki mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunan veya 
geçici koruma altına alınan kadınlardan evlilik dışı dünyaya gelen çocukların tanıma yoluyla Türk 
vatandaşı baba hanesine tescil edilebilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenecek kadının 
kimlik bilgileri ile medeni halini belirtir şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış belgenin ibraz edilmesi 
gerekmektedir.

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 61, 62, 63 ve 91’inci maddelerine 
göre mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunan veya geçici koruma altına alınan-
ların evlenme ehliyeti şartları ile evlenme engelleri ve çocuklarının tanıma yoluyla babaları ile soy 
bağı kurulması konularında Türk hukuku esas alınacaktır. Medeni durumu boşanmış veya dul olan 
kadınların evlenmelerinde Türk hukukuna göre 300 günlük bekleme süresi geçmedikçe veya bu 
süre hâkim tarafından kaldırılmadıkça evlenme yapılmayacaktır.

 Bilgilerinizi ve gereğinin bu yolda işlem yapılmasını arz ve rica ederim.
Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
Gereği:      Bilgi:
81 İl Valiliğine                 Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
Dışişleri Bakanlığına
(Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne
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AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

 Kanun Numarası  : 6284
 Kabul Tarihi  : 8/3/2012
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012     Sayı :  28239
  Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 52  

II. BÖLÜM
Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler

 Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 
 Madde 3 
 (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçı-
na veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:
 a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde 
uygun barınma yeri sağlanması.
 b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım 
yapılması.
 c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
 ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma 
altına alınması.
 d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını 
desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on 
altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve 
belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının 
sağlanması.
 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan 
tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip 
eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onay-
lanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

 Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
 Madde 4
 (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden bir-
ine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
 a) İşyerinin değiştirilmesi.
 b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
 c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve 
korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
 ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için 
diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı 
olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer 
bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

 Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
 Madde 5
 (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya 
uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
 a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi 
içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun 
korunan kişiye tahsis edilmesi.
 c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin re-
fakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
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 d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, 
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullan-
maması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yak-
laşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlan-
ması.
 ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer 
alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi 
takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylan-
mayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
 (3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine 
göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
 (4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi 
ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet 
mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hük-
medebilir.

 Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler
 Madde 6 
 (1) Kişinin silah bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasının suç oluştur-
ması dolayısıyla ya da fiilinin başka bir suç oluşturması nedeniyle;
 a) Soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik ted-
birlerine,
 b) Mahkûmiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazına ve bu çerçevede uygula-
nabilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine,
ilişkin kanun hükümleri saklıdır.

 İhbar
 Madde 7
 (1) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi 
makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevler-
ini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri 
haberdar etmekle yükümlüdür.

 Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik 
 Madde 8
 (1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının 
başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî 
amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.
 (2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulan-
ma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya 
kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirler-
in kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.
 (3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge 
aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını 
gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
 (4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir tale-
binin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl 
tebliğ edilir.
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 (5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet 
uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.
 (6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan 
kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri 
ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. 
Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına 
veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır.
 (7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.

 İtiraz
 Madde 9
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 
iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.
 (2) Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahke-
mesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son 
numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye 
hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim ol-
ması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.
 (3) İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması
 Madde 10
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbir kararları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri 
ile verilen kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en seri vasıtalarla bildirilir.
 (2) Bu Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya da 
reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine 
derhâl bildirilir.
 (3) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet 
uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu 
veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı 
yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.
 (4) Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta bulun-
duğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle 
ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılan-
mak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barınma imkânı sağlanır.
 (5) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel 
teşkil etmez.
 (6) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın 
gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde 
korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir.
 (7) İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirilir.

 Kolluk görevleri
 Madde 11
 (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu Kanunda belirtilen hizmetlerle 
ilgili olarak, çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış ve ilgili 
kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından yerine getirilir.

 Teknik yöntemlerle takip
 Madde 12
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile 
teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, 
izlenemez ve kayda alınamaz.
 (2) Teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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 Tedbir kararlarına aykırılık 
 Madde 13
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın 
gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 
aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.
 (2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 
aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama 
hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.
 (3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar 
Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

III. BÖLÜM
Merkezlerin Kurulması, Destek Hizmetleri ve Kurumlararası Koordinasyon

 Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
 Madde 14
 (1) Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam 
edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik 
destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esasına göre yürüten, 
çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, şiddet önleme ve izleme merkezlerini kurar.
 (2) Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır ve destek hizmetleri verilir.

 Destek hizmetleri
 Madde 15
 (1) Bu Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir kararlarının etkin olarak 
uygulanmasının izlenmesi bakımından şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek 
destek hizmetleri şunlardır:
 a) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasına 
ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak.
 b) Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adlî yardım hizmetleri ve 
diğer hizmetleri koordine etmek.
 c) Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda 
bulunmak.
 ç) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve toplumsal ölçekte 
programlar hazırlamak ve uygulamak.
 d) Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun amacına uygun olarak yaygın-
laştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak.
 e) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşlarıy-
la işbirliği yapmak.
 (2) Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek 
destek hizmetleri şunlardır:
 a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik 
etmek ve meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bu-
lunmak ve yardımlar yapmak.
 c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.
 ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.
 d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
 e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer 
üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.
 f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hüküm-
leri uyarınca maddi destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.
 (3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek 
destek hizmetleri şunlardır:
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 a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştır-
ma raporu hazırlayıp sunmak.
 b) İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının 
sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlamak.
 c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin;
 1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum 
ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına,
 2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun 
olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına,
 3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına,
yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 (4) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı 
birimlerde sunulur.

IV. BÖLÜM
Mali Hükümler

 Geçici maddi yardım yapılması
 Madde 17
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi hâlinde, 
onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar 
günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın 
yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük 
ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu 
fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır.
 (2) Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten 
karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edil-
ir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.
 (3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde yapılan yardımlar, 
bu kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

 Nafaka
 Madde 18
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen 
nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.
 (2) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması 
durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden 
icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin pos-
ta giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır.

 Sağlık giderleri
 Madde 19
 (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel 
sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da 
girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararla-
namayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulun-
mayanlar; bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi 
kapsamında, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
 (2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda 
rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık 
sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon 
hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin 
ilgili tertiplerinden karşılanır.
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 Harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma
 Madde 20
 (1) Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemle-
rden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. Bu Kanunun 
17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemel-
er için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.
 (2) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygula-
nan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz 
yargıya katılabilir.

V. BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 Yönetmelik
 Madde 22
 (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar altı ay içinde, Adalet, İçişleri, Maliye, 
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanan yö-
netmeliklerle düzenlenir.

 Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi 
 Geçici Madde 1
 (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde kurulması öngörülen şiddet önleme ve izleme merke-
zleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlık tarafından belirlenecek ille-
rde pilot uygulama yapılmak üzere kurulur. Kuruluşları tamamlanıncaya kadar merkezlerin görev-
lerinin Bakanlığın hangi birimlerince yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir.
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI 
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

II. BÖLÜM
İhbar ve Şikâyet

 İhbar ve şikayet
 Madde 4 
 (1) Kişinin, şiddete uğraması veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunması halinde herkes 
durumu yazılı, sözlü veya başka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edebilir. Şiddet veya şid-
dete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ise durumu derhal, şikâyet mercilerine bildirmek zorundadır.
 (2) Şiddet mağduru, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine maruz kalması halinde durumu 
şikâyet mercilerine yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirebilir.
 (3) Şikâyet mercileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmekle 
yükümlüdür.
 (4) Müdürlük veya ŞÖNİM’e yapılan şikâyet ve ihbarlar, bunlar tarafından olayın özelliğine 
göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet başsavcılığına veya hâkime gecikmeksizin bildirilir.
 (5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar derhal tutanağa geçirilir.

 Yapılacak işlemler
 Madde 5
 (1) Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda ge-
rekli işlemleri yapar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış olduğu ko-
ruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hâkime 
sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her olay hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e 
bilgi verir.
 (2) Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın bir örneğini ivedilikle 
olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar verilmek 
üzere hâkime veya mülki amire gönderir.
 (3) Mülki amire yapılan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen 
koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. 
Ayrıca mülki amir olayın niteliğine göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa veya Cumhuriyet başsavcılığına 
bildirir.
 (4) Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle ŞÖNİM’e bildirilir.

III. BÖLÜM
Tedbir Kararları

 Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
 Madde 6
 (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına 
veya uygun görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülkî amir tarafından ilgilinin 
talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da resen karar verilebilir:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun 
barınma yeri sağlanması,
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapıl-
ması,
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına 
alınması,
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek 
üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından 
büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendir-
ilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.
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 Barınma yerinin sağlanması
 Madde 7
 (1) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın 
gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde ise mülkî 
amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait so-
syal tesis, yurt veya benzeri yerlerde güvenli nakli sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılır.
 (2) Korunan kişi varsa beraberindeki çocukları ile birlikte ŞÖNİM tarafından Bakanlığa bağlı 
veya Bakanlığın denetimi altında bulunan barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya kadar, bedeli 
ödenerek ve geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kişinin güvenliği sağlanarak sosyal 
tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak barındırılır. Barınma ve iaşe giderleri, ŞÖNİM tarafından 
ödenir. Korunan kişinin yerleştirildiği yere ilişkin bilgi ŞÖNİM’e bildirilir. ŞÖNİM kişinin talebini de 
dikkate alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi hizmeti verilecek yeri belirler ve korunan kişinin 
buraya yerleştirilmesini sağlar.
 (3) Korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin bulunması halinde konukevi, 
ilk kabul birimi veya diğer tesislere güvenli bir şekilde yerleştirilmesine kolluk tarafından refakat 
edilir. ŞÖNİM tarafından il içi ve il dışı nakillerde ulaşım için araç tahsis edilir ve ulaşım giderleri ile 
korunan kişinin zorunlu giderleri karşılanır.
 (4) Barınma yeri sağlanması tedbirinin kolluk amirince uygulandığı veya korunan kişinin 
kollukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafından kişi ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır. Bunun mümkün 
olmaması halinde barınma ve iaşe giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere 
kendisine ve beraberindekilere geçici barınma imkânı, ikinci fıkrada belirtilen şekilde sağlanır.
 (5) Mülki amirin veya kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait barınma yer-
lerine getirilen şiddet mağduru, başka herhangi bir karar veya onay aranmaksızın barınma yerine 
derhal kabul edilir.
 (6) Resen hakkında barınma yeri sağlanması tedbirine karar verilen kişinin barınma yerinde 
kalmak istememesi halinde aydınlatılmış rızası alınarak kalmak istediği yere ŞÖNİM tarafından 
ulaştırılır. Kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kolluk refakati talep edilir.

 Geçici maddi yardım yapılması
 Madde 8
 (1) Korunan kişi hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca geçici maddi yardım yapılır.
 (2) Tedbir kararı, ilgiliye tefhim veya tebliğ edilir ve yerine getirilmek üzere ŞÖNİM’e gönderilir.
 (3) Geçici maddi yardım kararı ile on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net 
asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla ol-
ması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, 
ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan 
kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak 
uygulanır.
 (4) Geçici maddi yardım, korunan kişinin kimlik numarası ve banka hesap numarası beyanı-
na istinaden, kararın ŞÖNİM’e tebliğ edilmesini müteakiben hazırlanan bordro ile ödenir. Bordro, 
her ayın onbeşinde ve otuzunda düzenlenerek tahakkuk eden meblağ ilgililerin banka hesabına 
yatırılır. Aynı tedbir kararında birden fazla kişi hakkında geçici maddi yardım yapılmasına dair karar 
verilmesi halinde bu kişiler aynı bordroda gösterilir ve ödemeler aynı banka hesap numarasına 
yapılır. Ödeme evrakına karar örneği eklenir. Geçici maddi yardıma dair ödemelere kararın geçer-
liliği süresince devam edilir. Geçici maddi yardım yapılmasının kaldırılmasına ya da değiştirilmesine 
karar verilmesi halinde kararın geçerli olduğu gün üzerinden hesaplanarak ödeme yapılır. Korunan 
kişiye elden ödeme yapılmaz.
 (5) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar 
için konulan ödenekten karşılanır. Geçici maddi yardıma ilişkin ödemelerin geri alımı 42 nci mad-
dede belirtilen esaslara göre yapılır.
 (6) Diğer Kanunlara göre yapılan yardımlar, geçici maddi yardım yapılması tedbirine karar 
verilmesine engel olmaz.
 (7) Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, 
bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden istisnadır.
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 Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
 Madde 9
 (1) Korunan kişiye, kişinin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu değerlendirilerek, hakları, 
destek alabileceği kurumlar, meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulun-
mayı da kapsayacak şekilde iş bulma ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum sağlaması, gerekli 
olan seçimleri, yorumları, planları yapması ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri ka-
zandırmak ve psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde 
gerekli hizmetler verilir.
 (2) Korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacı olması halinde 48 inci madde ile düzenlenen 
davalara müdahil olmayı da içeren gerekli destek ve danışmanlık hizmeti verilir.
 (3) Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM tarafından sağlanır.

 Geçici koruma altına alınma
 Madde 10
 (1) Mülkî amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından, olayın 
niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulun-
ması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma tedbiri verilir.
 (2) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu 
tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk 
görevli ve yetkilidir. Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise yirmidört saat öncesin-
den gideceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk tarafından korunan kişinin 
gideceği yerdeki kolluk gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir kararı uygulanmaya devam olunur.
 (3) Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağı, şiddet mağduruna yönelik muhte-
mel tehdit ve risk göz önüne alınarak şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun değer-
lendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet 
Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkın-
da Yönetmelikte yer alan fiziki koruma tedbirleri hâkim veya mülki amir tarafından, gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.
 (4) Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete uğrama te-
hlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları, hangi durumlar-
da kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu 
ve benzeri hususlar, kolluk tarafından açıklanarak tutanağa geçirilir ve tebliğ edilir.

 Kreş imkanı sağlanması
 Madde 11
 (1) Çocuk sahibi olan korunan kişinin çalışmaması halinde, çalışma yaşamına katılımını 
desteklemek üzere dört ay, çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak, on altı yaşından 
büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendir-
ilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kreş imkânı sağlanması tedbiri 
verilir.
 (2) Korunan kişi, çocuğun kamuya ait veya özel kreşe kaydedildiğine veya kreşe devam et-
tiğine dair belge ile aylık kreş bedelini gösterir belgeyi Müdürlüğe ibraz eder. Müdürlük birinci fıkra 
uyarınca gerekli işlemleri yerine getirir ve hizmetin alınması süresi üzerinden aylık olarak ödeme 
yapar. Çocuk bir aydan daha kısa bir süre faydalanmış ise hizmet aldığı gün üzerinden ödeme yapılır.
 (3) Kreş bedelinin birinci fıkrada belirtilen tutardan az olması halinde belgedeki tutar, fazla 
olması halinde ise birinci fıkrada belirtilen tutar ödenir. Bu ödemeler Müdürlük tarafından kreşe 
yapılır.
 (4) Kreş imkânı sağlanmasına dair tedbirin suiistimalinin öğrenilmesi halinde ödenen meb-
lağ korunan kişiden tahsil edilir.

 Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
 Madde 12
 (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hâkim tarafından, ilgilinin talebi, Bakanlık 
veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine veya resen, şiddetin uygu-
landığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına 
veya olayın özelliğine göre mülki amir tarafından alınabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun 
görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:
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a) İş yerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan 
kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer ted-
birlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 
27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgel-
erinin değiştirilmesi.

 İşyerinin değiştirilmesi
 Madde 13
 (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin tabî olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre, talebi-
nin bulunması halinde veya onayı alınmak suretiyle işyerinin bulunduğu il içinde ya da il dışında 
değiştirilmesine karar verilebilir.
 (2) Karar hâkim tarafından, korunan kişi bakımından en uygun koşullar göz önüne alınarak 
yerine getirilmek üzere korunan kişinin iş yerine tebliğ edilir.
 (3) Karar yetkili kurum veya kişi tarafından yerine getirilir. İş yeri değiştirilmesine dair tedbir 
kararının kaldırılması halinde de karar işyerine tebliğ edilir.

 Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
 Madde 14
 (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin talebi üzerine kişinin evli olması hâlinde müşterek 
yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenebilir.
 (2) Hakkında ayrı yerleşim yeri belirlenmesine dair tedbir kararı verilen kişinin müracaatı 
üzerine, nüfus müdürlüğü tarafından kişinin talebine uygun olarak adresle ilgili işlemler yerine ge-
tirilir.

 Aile konutu şerhi
 Madde 15
 (1) Hâkim tarafından, Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin 
talebi üzerine tapu kütüğüne, aile konutu şerhi konulması kararı verilebilir.
 (2) Karar, hâkim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne 
gönderilir.

 Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi
 Madde 16
 (1) Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi tedbiri, hâkim tarafından, korunan kişinin 
hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının 
anlaşılması hâlinde, ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayanılarak Tanık Koruma Kanunu hükümlerine 
göre verilen tedbir kararıdır.
 (2) Karar, İçişleri Bakanlığınca gereği yerine getirilmek üzere hâkim tarafından Cumhuriyet 
başsavcılığına gönderilir.
 (3) Cumhuriyet başsavcılığınca bu karar İçişleri Bakanlığına ivedilikle gönderilir. Karar üzer-
ine yapılan işlemin sonucu, İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

 Hakim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
 Madde 17
 (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden bir-
ine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren 
söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan 
kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi 
eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
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d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve 
kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan 
silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması 
ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, 
bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
 (2) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve 
destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel 
ilişki kurulması hususlarında da karar verebilir.
 (3) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise 
hâkim, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, şiddet 
mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hük-
medebilir. Tedbir nafakasının tahsiline ilişkin hususlar 43 üncü maddedeki usul ve esaslara göre 
yerine getirilir.

 Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama
 Madde 18
 (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye karşı tehdit, hakaret, aşağılama 
veya küçük düşürme ve benzeri söz ve davranışlarda bulunmamasına ilişkin olarak karar verilebilir.

 Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi
 Madde 19
 (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, korunan kişi ile birlikte oturdukları müşterek ko-
nuttan uzaklaştırılarak, konutun korunan kişiye tahsis edilmesine ilişkin karar verilebilir.
 (2) Mülki amir ya da hâkim, talep edilmesi hâlinde korunan kişiye, şiddet uygulayana ya da 
bu kişilerin yakınlarına ait kişisel eşya ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim edilmesine 
karar verebilir. Teslim edilecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir kararında gösterilir.
 (3) Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, 
telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hâkim şid-
det uygulayanın, koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshetmemesine, kamu 
konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür yükümlülüklerinin devamı 
ile uygun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir.
 (4) Kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldırılmaması-
na yönelik tedbir kararı ise ilgili kamu kurumuna bildirilir.

 Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama
 Madde 20
 (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye, konuta, okula, işyerine ve korunan 
kişinin bulunabileceği sair yerlere yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.

 Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması
 Madde 21
 (1) Hâkim tarafından daha önce verilmiş, çocukla kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişki-
nin refakatçi eşliğinde yapılmasına veya durumun özelliğine göre sınırlandırılmasına ya da tümüyle 
kaldırılmasına ilişkin karar verilebilir.

 Yakınlara, tanıdıklara ve çocuklara yaklaşmama
 Madde 22
 (1) Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde, şiddet uygulayanın, şiddete uğramamış olsa 
bile korunan kişinin, yakınlarına, şiddetin tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı 
kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.
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 Eşyalara zarar vermeme
 Madde 23
 (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına 
zarar vermemesine yönelik karar verilebilir.

 İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme
 Madde 24
 (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla, şiddet uygulayanın görsel, 
işitsel, yazılı, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sair surette korunan kişiyi rahatsız etme-
mesine yönelik karar verilebilir.

 Silah teslimi
 Madde 25
 (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla şiddet uygulayana ait 
silâhların kolluğa teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar emanetine yönelik karar verilebilir.

 Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi
 Madde 26
 (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa 
etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine yönelik karar 
verilebilir.
 (2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya tedbirin değiştirildiğine ya da 
kaldırıldığına dair yeni bir karar verilmedikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen tedbir kararını 
uygulamaya devam eder ve silahı hiçbir şekilde iade etmez.
 (3) Silahın teslim alınması ve iadesi işlemleri kurum amiri, şiddet uygulayan ve bir tanık 
arasında imzalanan tutanak ile yerine getirilir.

 Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullnamama ve bağımlılık halinde
muayene ve tedavi
 Madde 27
 (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere 
ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak 
dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir.
 (2) Hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin, bir sağlık kuruluşunda muayene veya te-
davi olmasının sağlanması ve sonuçları ile tedbirin kişi üzerindeki etkilerinin takibi ŞÖNİM tarafın-
dan ilgili kurum veya kuruluş ile koordinasyon içerisinde yerine getirilir. ŞÖNİM olayın özelliğine 
göre bu kararın yerine getirilmesi sırasında kolluktan yardım isteyebilir.
 (3) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde 
durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.
 (4) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki usul ve 
esaslara göre karşılanır.

 Bir sağlık kurulusunda muayene ve tedavi
 Madde 28
 (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, şiddet eğilimine yol açan davranışlarını önlemek 
amacıyla, sağlık kuruluşuna muayene veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına 
yönelik karar verilebilir.
 (2) Şiddet uygulayanın muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verilmesi halinde, illerde 
il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlığı merkezine başvurulması zorunludur.
 (3) Şiddet uygulayan, illerde il halk sağlığı müdürlüğü varsa ruh sağlığı şubesi tarafından, 
ilçelerde toplum sağlığı merkezi tarafından kamuya ait sağlık kuruluşuna sevk edilir. İlgilinin tedaviyi 
sürdürüp sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu bu birimler tarafından ŞÖNİM’e bildirilir.
 (4) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde 
durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.
 (5) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki usul ve 
esaslara göre karşılanır.



277

 Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler
 Madde 29
 (1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri sağlanmasına ve geçici koruma altına 
alınmasına ilişkin tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alınabil-
ir. Kolluk amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayı-
na sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
 (2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından karar altına alınabilecek 
önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir. Kolluk ami-
ri evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim 
tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
 (3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rast-
larsa, süre takip eden ilk iş günü sona erer.

IV. BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul İşlemleri

 Tedbir kararının verilmesi
 Madde 30
 (1) Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet 
savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimin-
den, mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir.
 (2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulan-
ma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılması hâlinde, resen, korunan kişinin, müdürlük, ŞÖNİM 
veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine ya da 
aynen devam etmesine karar verilebilir.
 (3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya 
belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun amacını 
gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
 (4) Hâkim veya mülki amir tarafından resen, korunan kişi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk 
görevlileri tarafından yapılan talep üzerine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin ortadan kalk-
tığının anlaşılması halinde, kararı veren merci tarafından verilen tedbirlerin kaldırılmasına karar 
verilebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu karar korunan kişiye de tebliğ edilir.

 Tedbir kararının tebliği
 Madde 31
 (1) Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim 
veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluşa gönderilir.
 (2) Tedbir talebinin reddine ilişkin karar, sadece korunan kişiye tebliğ edilir.
 (3) 29 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan tedbirlerin belirtilen sürelerde yetki-
li merci tarafından onaylanmaması halinde tedbir kararının kalktığı korunan kişiye tebliğ edilir, ilgili 
kolluğa bildirilir.
 (4) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından alınan önleyici ted-
bir, şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir ve bu husus hakkında ŞÖNİM’e ve mahkem-
eye bildirimde bulunulur.
 (5) Şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsine 
tabi tutulmasına karar verilebileceği ihtarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ 
işlemlerinde de bu ihtar yapılır.

 Gizlilik
 Madde 32
 (1) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan 
kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri 
ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. 
Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 (2) Adli işlemlerde, şiddet mağduruna ilişkin gizlilik işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ve 
Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.
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 (3) Korunan kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.
 (4) Birinci fıkra hükmüne göre bilgilerinin gizli tutulmasına karar verilen korunan kişinin, Mil-
li Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemi, kolluk, bankalar, sağlık kurum ve kuruluşları ve benzeri tüm kayıtlardaki bilgileri gizli tutu-
lur.
 (5) Korunan kişi hakkında gizlilik kararı verilmesi halinde, karar ŞÖNİM müdürü aracılığıyla 
tedbir kararının uygulanacağı yer nüfus müdürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına işlenir. Gizlilik şer-
hinde kararı veren mercinin adı, kararın tarih ve sayısı bulunur. Bu durumda korunan kişilerin resmi 
başvuru, iş ve işlemlerinin yapılması sırasında adres beyanı istenilmez. Gizlilik kararı verilen kayıtlar 
sadece elektronik ortamda tutulur.
 (6) Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, tedbir kararının süresinin sona er-
mesini takip eden onbeşinci gün MERNİS veri tabanından silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir kararının 
değiştirilmesi veya kaldırılması halinde ise nüfus müdürlüğü tarafından karar gecikmeksizin yerine 
getirilir.

 Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz
 Madde 33
 (1) Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından verilen koruyucu tedbir kararına karşı, 
tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz 
edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan 
usule göre işlem yapılır.
 (2) Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun görülecek başka bir tedbirle 
değiştirilmesine veya aynen devamına karar verebilir.
 (3) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli 
görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kes-
indir.

 Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına ve zorlama hapsi kararına itiraz
 Madde 34
 (1) Kanun hükümlerine göre hâkim tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararları 
ile tedbir kararlarına aykırılık dolayısıyla verilen zorlama hapsi kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ 
tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.
 (2) İtiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması 
hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile 
mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile 
asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkeme-
sine gecikmeksizin gönderilir.
 (3) Tedbir kararlarına karşı yapılan itirazı inceleyecek merci, itiraz talebinin kabulüne veya 
reddine, verilen tedbir kararının kaldırılmasına, uygun görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine 
veya aynen devamına karar verebilir.
 (4) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli 
görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.
 (5) Asıl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakkında verilen kararlara karşı, esas davadan 
bağımsız olarak ikinci fıkrada yer alan usule göre itiraz edilebilir.
 (6) Zorlama hapsi kararlarına karşı yapılan itirazda da ikinci fıkrada yer alan usule göre işlem 
yapılır.
 (7) Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

 Tedbir kararının ilgili makamlara iletilmesi ve yerine getirilmesi
 Madde 35
 (1) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına, kolluğa veya müdürlüğe 
gecikmeksizin en seri vasıtalarla bildirilir.
 (2) Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya da red-
dine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından ŞÖNİM’e gecikmeksizin bildirilir.
 (3) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından ŞÖNİM ile 
işbirliği içerisinde ivedilikle yerine getirilir. Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve 
yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da arabu-
luculuk önerilemez.
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 (4) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
barınma yeri sağlanmasına ilişkin koruyucu tedbir kararları ile şiddet uygulayan hakkında verilen 
önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı 
verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve 
yetkilidir.
( 5) Önleyici tedbir kararı, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından görevli ve yetkili kolluğa ivedi-
likle gönderilir ve kolluk marifeti ile uygulanması izlenir. Cumhuriyet başsavcılığınca gerektiğinde 
tedbir kararının başvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine imkân tanınır. Önleyici 
tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği karar süresince kolluk tarafından kontrol edilir. Bu 
kontrol korunan kişinin;
 a) Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi,
 b) İkinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile iletişim kurulması,
 c) Komşularının bilgisine başvurulması,
 ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınması,
 d) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılması,
şeklinde yerine getirilir. Tedbir kararlarına aykırılığın tespit edilmesi halinde bu husus hakkında tut-
anak tutulur ve Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
 (6) Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve işlemlerin aşamaları ve 
sonucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı gün en geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıtalarla 
ŞÖNİM’e bildirilir.
 (7) Korunan kişi, korunduğu yer dışında başka bir yere gitmesi gerektiğinde gideceği yer 
hakkında kolluğa bilgi verir, bu durumda dahi hakkında verilen kararın uygulanmasına devam edilir. 
Korunan kişi tarafından tedbir kararına uyulmaması halinde bu husus kolluk amiri tarafından bir 
tutanak ile tespit edilir.
 (8) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel 
teşkil etmez.

 Kolluk görevleri
 Madde 36
 (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında Kanunda belirtilen hizmetlerle 
ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar görevli tarafından yerine getirilir.
 (2) Bu görevliler, özellikle çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda 
eğitim almış personel arasından belirlenir.

 Teknik yöntemlerle takip
 Madde 37
 (1) Hâkim, tedbir kararlarının uygulanmasında teknik araç ve yöntemler kullanılmasına karar 
verebilir. Ancak, teknik araçlar kullanılmak suretiyle, kişilerin ses ve görüntü kaydı alınamaz, kişiler 
dinlenemez ve izlenemez.

 Tedbir kararlarına aykırılık
 Madde 38
 (1) Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin kolluk tarafından tespit edilmesi halinde tutulan tut-
anak Cumhuriyet başsavcılığına iletilir. Bu tutanak Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ivedilikle aile 
mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile mahkemesince tespit edilmesi 
halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın resen zorlama hapsine ilişkin karar verilebilir.
 (2) Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı alanı içerisinde olduğu tak-
dirde zorlama hapsi kararı, bu mahkeme tarafından verilir. Ancak tedbirin başka bir mahkemenin 
yargı alanı içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden olmamak açısından kararı veren 
mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce zorlama hapsine karar verilip verilmediği hususunda 
bilgi istenilir. Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek karar verilir.
 (3) Zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davran-
ması halinde hakkında zorlama hapsi uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir kararının tef-
him veya tebliğ edilmiş olması gerekir.
 (4) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, duruşma yapılmaksızın verilir. Ancak, hâkim tarafından 
gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.
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 (5) Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı hareket eden şiddet uygu-
layana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim 
tarafından üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulmasına karar verilir.
 (6) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve 
aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama 
hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.
 (7) Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz 
ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.

 Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
 Madde 39 
 (1) Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında verilecek koruyucu tedbirler 
ile şiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik 
güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, 
yeterli ve gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, 
çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü ŞÖNİM’i kurar.

V. BÖLÜM
Mali Hükümler ve Diğer Hükümler

 Geçici madde yardımlarda rücu
 Madde 42
 (1) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemelerin tahsili için, ödeme tutarı, ödemenin 
yapılacağı yer ile tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi hususu şiddet uygulayana tebliğ 
edilir. Ödemenin süresinde yapılmaması halinde bu tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve 
tahsil edilir.
 (2) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ilgili müdürlüğe yapılan ihbar 
üzerine veya kollukta ya da ŞÖNİM tarafından kararların uygulanması izlenirken tespit edilme-
si halinde, bu hususa ilişkin tutanak tutulur ve sosyal inceleme raporu düzenlenir. Bu durumda 
yapılan ödemeler, kendisine ödeme yapılan kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
 (3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde birinci fıkra hüküm-
lerine göre şiddet uygulayandan tahsil edilmiş olan tutar kendisine iade edilir.

 Nafaka
 Madde 43
 (1) Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın bir örneği, resen na-
faka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.
 (2) Gizlilik kararı bulunması halinde icra müdürlükleri tarafından yapılacak işlemlerde 32 nci 
maddenin ikinci fıkrası kapsamında korunan kişinin bilgileri gizli tutulur.
 (3) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması 
durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden 
icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
 (4) İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet 
başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır. Ayrıca harç ve benzeri hiçbir ad altında masraf alın-
maz.
 Sağlık giderleri
 Madde 44
 (1) Korunan kişinin sağlık giderleri, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanır. Ancak Ka-
nun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı 
olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya 
genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da 
diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar, bu hâller-
in devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir 
testine tabî tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
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 (2) Korunan kişinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi kararı varsa, sağlık hizmetlerinden 
yararlanırken, başvurusunun gizli tutulması, sıra beklememesi, öncelikli ve en kısa zamanda işlem-
lerinin tamamlanması esastır.
 (3) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda 
rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık 
sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon 
hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin 
ilgili tertiplerinden karşılanır.

 Harç masraf ve vergiden muafiyet
 Madde 45
 (1) Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemle-
rden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.
 (2) Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal 
vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.

 Davaya katılma
 Madde 46
 (1) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygu-
lanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ve herhangi bir şekilde haberdar olduğu idarî, 
cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya müdahil olarak katılabilir.
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KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

II. KISIM
Konukevinin İşleyişi

I. BÖLÜM
Başvuru, Kabul ve Hizmetten Yararlananlar

 Konukevine başvuru
 Madde 11
 (1) Konukevine kabulünü isteyen kadınlar il müdürlüğüne, ŞÖNİM’e, benzeri görevleri yapan 
kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönlendirici birimlerine veya kolluğa başvurabilirler.
 (2) Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar kabul edilir.
 (3) Kadınların konukevine doğrudan başvuruları kabul edilemez. Konukevine kişisel olarak 
yapılan başvurular ŞÖNİM’e yönlendirilir.
 (4) Konukevine kabulde kadınlardan herhangi bir belge istenmez. Konukevi yönetimi, resmi 
kimlik belgesi olmayan kadınların kimlik belgesi edinme işlemlerine destek olur.

 Konukevine kabul
 Madde 12
 (1) Mülkî amir, aile mahkemesi hâkimi veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk 
amirinin kararı üzerine ŞÖNİM tarafından ilk kabul birimine veya konukevine kadın kabul edilir.
 (2) ŞÖNİM’e yapılan başvurularda, kadının yazılı talebi alınır ve yapılacak değerlendirme 
sonucunda barınma ihtiyacının olduğu tespit edilenler ilk kabul birimine yönlendirilir. Ancak ŞÖNİM 
tarafından, konukevine kabulü uygun görülen kadın ve beraberindeki çocuklar, durumun gerektird-
iği hallerde kabul için aranan bilgi ve belgeler sonradan tamamlanmak üzere doğrudan konukevine 
gönderilebilir.
 (3) Kadınların ilk kabul birimine geçici kabulünün yapılabilmesi için gereken bilgi ve belgeler 
şunlardır:
 a) Başvuru dilekçesi.
 b) Ön görüşme formu.
 c) Kadının konukevi kurallarına uyacağına dair taahhütname.
 ç) Kimlik bilgisi beyanı.
 (4) ŞÖNİM’ler tarafından doğrudan konukevine kabulü yapılan veya ilk kabul biriminde ka-
lanlardan konukevine yerleştirilmesi uygun görülen kadınlar ve beraberindeki çocukları, Bakanlık, 
belediye, il özel idaresi veya sivil toplum kuruluşlarına ait konukevlerine yerleştirilirler. Bu suret-
le yerleştirilen kadınlar, konukevleri tarafından ŞÖNİM’in bilgisi dışında, takdir yetkisi kapsamında 
çıkarılamazlar.
 (5) ŞÖNİM tarafından geçici kabul ile ilk kabul birimine yerleştirilen kadın ve beraberindeki 
çocukların, konukevine kabulü sırasında aşağıdaki belgeler tamamlanır:
 a) Sosyal inceleme raporu.
 b) Sosyal inceleme raporu sonucuna göre veya ŞÖNİM’in gerek gördüğü hallerde kadının 
bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkol 
veya madde bağımlısı olup olmadığına dair sağlık raporu.
 c) Yapılan mesleki çalışmalara ilişkin raporlar ve müdahale plânı.
 ç) Kadının sorunlarının çözümüne yönelik yapılan yazışmalar ile gerekli form, tutanak ve 
diğer belgeler.
 d) Konukevine anneleri ile birlikte kabul edilen çocuklarla yapılan mesleki çalışmalara ilişkin 
raporlar.
 e) Gerekli görüldüğü takdirde hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair kolluk tarafın-
dan hazırlanan risk değerlendirme raporları.
 (6) Konukevinde kalanların düzenli olarak kaydı tutulur ve veri tabanına işlenir.
 (7) Hakkında gizlilik kararı verilmekle beraber konukevine kabulü yapılan kadınlar için 
ŞÖNİM tarafından kodlu kimlik kartı hazırlanarak verilir. Bu kimlik kartı ayrılışlarında geri alınır. 
Kimlik kartında, ilgilinin kimlik numarası, bulunulan ilin kodu, konukevinin kodu, kadına verilecek 
numara, konukevine giriş tarihi ile başlamak üzere tespit edilen bilgiler bulunur ve veri tabanına 
işlenir. Aynı kadının farklı yerlerdeki başvurularında da kadının kendine ait kodu sabit tutulur ve 
kullanılmaya devam edilir.
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 Konukevi hizmetlerinden yararlananlar
 Madde 13
 (1) Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve beraberindeki çocuk-
ları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine kabul edilir. Ancak;
 a) Onsekiz yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimci 
tarafından uygun görüldüğü takdirde il müdürlüğü tarafından uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna 
yerleştirilerek yerleştirme işlemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.
 b) Onsekiz yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konukevi hizmetinden yararla-
nabilirler.
 c) Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar 
ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme 
raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere 
bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir. Kiralanacak evlerde 6 ncı mad-
denin üçüncü fıkrasında yer alan belgeler aranır. Kiralanacak konutlara ilişkin kira, depozit ve diğer 
cari giderler konukevi bütçesinin ilgili kalemlerinden ödenir. Kadınlar ve beraberindeki çocuklar ko-
nukevi hizmetlerinden bu evde yararlandırılır. Evlerin, konukevine yakın çevreden, tercihen mobi-
lyalı ve her bir kişi için en az yirmi metrekare yaşam alanı olmasına, bulunduğu ilin rayiç fiyatları 
üzerinden kiralanmasına özen gösterilir. Konukevi bulunmayan ilçelerde de ihtiyaca göre bu bent 
kapsamında düzenlenen ev kiralanması yoluna gidilebilir.
 ç) İlk kabul biriminde psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu gözlemlenen kadınlar hakkında psi-
kiyatri uzmanından alınacak “toplu yaşanılan yerde kalabileceğine dair rapor” doğrultusunda ko-
nukevine kabulleri yapılır.
 d) Bulaşıcı veya sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olduğu tespit edilen kadınların 
tedaviyi kabul etmeleri durumunda ilgili mevzuatları çerçevesinde tedavileri sağlanır. Tedaviyi kabul 
etmemeleri durumunda, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince işlem yapılır.
 e) Altmış yaşından büyük şiddet görmüş kadınlar ile akıl ve ruh sağlığının bozuk olduğu gö-
zlemlenen veya zihinsel engelli kadınlar uygun sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek yerleştirme 
işlemi Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.
 f) Alkol ve madde bağımlıları, tedaviye başlamaları ve devam etmeleri koşulu ile konukevine 
kabul edilirler.
 g) Rehabilitasyon ve güçlendirme sürecinde farklı hizmet modellerine ihtiyaç duyan kadın-
lar, Bakanlıkça bu hizmet için kurulacak ve içinde hizmete uygun eğitim almış personelin istihdam 
edileceği ihtisaslaşmış konukevlerine yerleştirilirler.
 ğ) Öz bakımlarını kendi başlarına yapamayan kadınlar ilgili kuruluşlara yerleştirilir.
 h) Bedensel ve zihinsel engelli kadınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya sivil 
toplum kuruluşlarından destek alınır.
 ı) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla getirme 
kararı verildiği veya yakalama emri düzenlediği anlaşılan kadınlar derhal kolluk birimlerine bildirilir 
ve haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

II. BÖLÜM
Kalış Süresi, Giriş Çıkış Saatleri

 Kalış süresi
 Madde 14
 (1) Konukevinde kalma süresi, kadının ilk kabul birimine kabul tarihinden itibaren altı aydır.
 (2) Kalış süresi, kadınların güçlenme süreci değerlendirilerek gerekli hallerde uzatılır. Uza-
tma süresi, sosyal çalışmacı ile çocuğu var ise çocuk gelişimcinin görüşü alınarak, değerlendirme 
komisyonu tarafından belirlenir.
 (3) Mülkî amir ya da aile mahkemesi hâkimi tarafından hakkında barınma tedbiri kararı ver-
ilenler kararda belirtilen süre kadar konukevi hizmetlerinden yararlandırılırlar.
 (4) Durumun özelliğine göre tedbir kararının, süresinin ya da şeklinin değiştirilmesi, değer-
lendirme komisyonunun tespiti ve il müdürlüğünün talebi ile ilgili merciden istenebilir.
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 Giriş çıkış saatleri
 Madde 15
 (1) Konukevine giriş çıkış saatleri, güvenliği sağlamak amacıyla ve bölgesel koşullar ile kadının 
durumu dikkate alınarak müdürün teklifi ve ŞÖNİM’in onayı ile belirlenir. Konukevi hizmetlerinden 
faydalanan kadın yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla en çok onbeş gün süre ile konukevinden ayrı 
bir yerde kalabilir. Bu süre, konukevi hizmetlerinden faydalanma süresinden mahsup edilir.

 II. BÖLÜM
Konukevinde Hizmetlerin Sunulması, Yardım ve Çıkarılma

 Konukevinde sunulacak hizmetler
 Madde 19
 (1) Konukevi, kadın ve çocuklara doğrudan ya da ŞÖNİM aracılığıyla ilgili kuruluşlara yön-
lendirmek suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda destek sunar:
 a) Güvenlik.
 b) Danışmanlık.
 c) Yönlendirme.
 ç) Psikolojik destek.
 d) Hukuki destek.
 e) Tıbbi destek.
 f) Geçici maddi yardım.
 g) İş bulma konusunda destek.
 ğ) Kreş.
 h) Mesleki eğitim kursu.
 ı) Grup çalışmaları.
 i) Çocuklar için burs.
 j) Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler.

 Nöbet
 Madde 20
 (1) Nöbet sistemi, konukevlerinde güvenliğin ve hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla, 
hizmetin özelliğine ve yedi gün yirmidört saat esasına göre müdür tarafından düzenlenir.
 (2) Konukevi çalışanları düzenlenecek nöbet çizelgesi doğrultusunda gece de görev yaparlar.

 Beslenme
 Madde 21
 1) Konukevindeki kadınlar ve çocuklara üç ana öğün verilir, çocuklara iki ara öğün daha verilir.
 (2) Doktor tarafından özel diyet uygulaması önerilen kadın ve çocuklara özel diyet uygulanır. 
İzin, hastalık ve diğer nedenlerden dolayı bir günden fazla konukevinden ayrılmış bulunanların, 
ayrıldıkları günlere ait istihkakları tabeladan çıkarılır.
 (3) Konukevinin yemek ihtiyacı, mamul yemek alımı yolu ile de karşılanabilir.

 Çocuklar
 Madde 22
 (1) Konukevi hizmetinden yararlanan çocuğun, konukevine en yakın okula, ŞÖNİM tarafın-
dan verilen kodlu kimlik kartına istinaden, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak kesin kaydı yapılır. Çocuğun 
yerleşim yeri adresi olarak aksine bir hüküm bulunmaması halinde ŞÖNİM gösterilir.
 (2) Okul öncesi çocukların gelişimi ve eğitimi, konukevi tarafından okul idaresi ile işbirliği 
yapılarak takip edilir.

 Harçlık ve yardım
 Madde 23
 (1) Harçlık, ilk kabul birimi veya konukevi hizmetlerden yararlanan ve geliri bulunmayan 
kadınlara ve çocuklara, Kanun kapsamında geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş ol-
ması halinde sosyal inceleme raporlarına dayanılarak müdürün teklifi ve ŞÖNİM’in onayı ile Ka-
nunun 17 nci maddesinde belirtilen orana göre ödenir.
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 (2) Harçlık, konukevi tarafından hazırlanacak bordroya göre, imza karşılığında her ayın birinci 
günü peşin olarak ödenir. Ayın onuncu gününe kadar konukevine kabul edilen kadın ve çocuklarına 
tam harçlık, daha sonra kabul edilenlere ise kaldıkları gün sayısı üzerinden hesaplanacak harçlıkları 
ödenir. İşe yerleştirilen kadınların harçlıkları, maaşlarını alıncaya kadar kesilmez.
 (3) Bu ödemeler için ilk kabul birimi ya da konukevine kabulü yapılan kadın ve çocuk sayısının, 
aylık ortalaması üzerinden yapılacak hesaplama sonucunda elde edilen meblağ tutarınca konukevi 
müdürlüğüne avans açılır. Yapılacak ödemeler bu avans üzerinden yapılır.
 (4) Konukevinde kalan kadınların öğrenim gören çocukları ile çeşitli nedenlerle öğrenimine 
devam etmeyen ve ücretli olarak bir işyerinde çalışmayan çocuklarına, Bakanlığa bağlı çocuk yuva-
ları ve yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara verilen miktar kadar hiçbir kesinti yapılmaksızın net 
harçlıkları verilir.
 (5) Harçlıklar, belediye, il özel idaresi ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı konukevlerinde ka-
lan kadınlara ve beraberindeki çocuklara ise;
 a) Bakanlığa ait konukevlerinde Bakanlık bütçesinden,
 b) Belediyelere ait konukevlerinde belediye bütçesinden,
 c) İl özel idarelerine ait konukevlerinde il özel idaresi bütçesinden,
 ç) Sivil toplum kuruluşlarına ait konukevlerinde ise Bakanlık bütçesinden,
karşılanır.
 (6) Giyim yardımı ayni olarak yapılır. Bu yardımdan yararlanacak kadınlar ve çocuklarına 
verilecek giyecek eşyasının türü ve miktarı Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde gösterilmiştir. İhtiyaca göre 
verilecek giyim eşyasının rengi ve biçimi ilgili konukevi tarafından belirlenerek, standart beden 
ölçülerine, mevsimine, çocuk yaş ve cinsiyetlerine uygun olarak satın alınır ve bir tutanakla kadın-
lara teslim edilir. Giyim eşyalarının renk ve modellerinin aynı olmamasına özen gösterilir. Verilen 
giyecek ve ayni yardımlar kayıt altına alınır.
 (7) Konukevinde kalmakta iken, haklı bir nedene dayanması ve kadının sorunlarını çözümle-
mede etkili olabileceği kanaatine varılması halinde bir başka konukevine nakledilen kadınların nakil 
dosyasına, kendisine verilmiş olan eşyaların türü, sayısı, miktarı ve verilen harçlığa ilişkin belgeler 
de eklenir.
 (8) Yapılacak ödemeler, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince gelir vergisi ile 
veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden muaftır.

 Tedavi ve tedavi yardımı
 Madde 24
 (1) Tedavisi gereken kadının ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli tedavileri yaptırılır.
 (2) Konukevinde kalan kadın, hakkında koruyucu tedbir kararı verilmesi halinde, Kanunun 
19 uncu maddesi gereğince muayene ve tedavi yardımından yararlandırılır. Kadınlara, tedavileri 
sürecinde ve sağlık raporlarının alınmasında sağlık kuruluşlarından öncelikli olarak yararlanma hak-
kı tanınır.

 Eğitim giderleri
 Madde 25
 (1) Kadınların, çalışma yaşamına katılımını desteklemek ve istihdam politikasına uygun 
olarak istekleri ve yeteneklerine göre meslek edinmelerini sağlamak için gerekli olan eğitim gider-
leri Bakanlık bütçesinden konukevine aktarılacak ödenekten karşılanır.

 Emanete alma
 Madde 26
 (1) Her konukevinde müdürün veya uygun göreceği bir çalışanın sorumluluğunda bir emanet 
kasası bulunur.
 (2) Konukevine kabul edilen kadınların kıymetli eşyaları, ayrıntılı emanet tutanağı hazırla-
narak teslim alınır, kadının istemesi halinde ve konukevinden nakil ya da ayrılmaları sırasında tut-
anakla teslim edilir. Tutanağın bir örneği konukevine kabul edilen kadına da verilir.

 Taahhütname
 Madde 27
 (1) Konukevine kabul edilen kadınlar, konukevi hizmetlerinden yararlandığı süre içerisinde 
uyulması gereken kuralları içeren ve Ek-3’te yer alan taahhütnameyi imzalar. Taahhütnamenin bir 
sureti kadına verilir.
(2) Konukevinin girişinde yararlanıcıların uyması gereken kurallar açıkça yazılarak ilân edilir.
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 Konukevinden ayrılma
 Madde 28
 (1) Konukevinde kalan kadın ve varsa beraberindeki çocukları aşağıdaki hallerde konukevin-
den ayrılır:
 a) Kendi talebi.
 b) Konukevinde kalma süresinin sona ermesi.
 c) Kanun gereğince barınma tedbirine karar verilen kadının kararda belirtilen sürenin sona 
ermesinden önce konukevinden ayrılmak istemesi halinde, kararı veren mercie kararın kaldırılması-
na dair başvurusu.
 ç) Güvenlik ya da başka bir gerekçeyle aynı ildeki veya il dışındaki başka bir konukevine yön-
lendirilmesi veya nakledilmesinin uygun görülmesi.
 (2) Ayrılan kadınlar hakkında konukevi sonrasında, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, 
talep edilmesi ve sosyal inceleme raporuna istinaden ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde 
altı ay süre ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca hizmet verilebilir.
 (3) Kadının ayrılma nedenini içeren bir tutanak hazırlanarak arşivlenir.
 (4) Konukevinden ayrılan kadın, ihtiyaç duyması ve uygun görülmesi halinde birden çok defa 
konukevine kabul edilebilir.

 Çıkarılma
 Madde 29
 (1) Konukevine kabul edilen kadınlar ve beraberindeki çocukları aşağıdaki hallerde değer-
lendirme komisyonunun kararı ve ŞÖNİM’in onayı ile konukevinden çıkarılır:
 a) Yönetmelikte belirtilen konukevi kurallarına uymaması.
 b) Konukevine kabul koşullarını taşımadığının tespit edilmesi.
 c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca tedaviyi kabul etmemesi.
 (2) Kadınların birinci fıkranın (a) bendine göre çıkarılabilmesi için daha önce, Yönetmelik 
kapsamında belirtilen kurallara uymadığı için bir kez uyarılması ve buna rağmen olumsuz tutum 
ve davranışlarını sürdürdüğüne dair sosyal inceleme raporu düzenlenmesi gerekir. İşlenen fiilin suç 
niteliğini taşıması halinde genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
 (3) Konukevinden çıkarılma işlemi ŞÖNİM tarafından il müdürlüğü aracılığı ile Genel 
Müdürlüğe bildirilir. Kadının konukevi hizmetinden tekrar yararlanabilmesi Genel Müdürlüğün 
iznine tabidir.
 (4) Çıkarılma kararına karşı bir hafta içinde il müdürlüğüne itiraz edilebilir.
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İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlke

 Amaç ve kapsam
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; insan ticareti suçunun önlenmesi, insan 
ticaretiyle mücadele, insan hakları kapsamında Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı gözetilmeksizin in-
san ticareti mağdurlarının korunması, yabancı mağdura ikamet izni verilmesi ve mağdurlara sunula-
cak destek hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 (2) Bu Yönetmelik, Türk vatandaşı veya yabancı ayrımı gözetmeksizin insan ticaretine konu 
olmuş gerçek kişileri kapsar.

 Dayanak
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanununun 121 inci maddesine ve 30/1/2016 tarihli ve 6667 sayılı Kanunla uygun bulunan 
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 a) Bakan: İçişleri Bakanını,
 b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 c) Çocuk: 18 yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,
 ç) Daire Başkanlığı: İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığını,
 d) Değerlendirme raporu: İnsan ticareti mağduru ikamet izninin uzatılmasına veya iptaline, 
destek programının sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmeleri içeren raporu,
 e) Düşünme süresi: Mağdurun, suçun sebep olduğu olumsuz etkilerden kurtulması ve yet-
kililerle işbirliği yapıp yapmayacağına serbest iradesiyle karar verebilmesi için tanınan otuz günlük 
süreyi,
 f) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
 g) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
 ğ) Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı: Yabancı mağdurun tanımlama işlemi sonrasın-
da, destek programının uygulandığı sırada veya program bitiminde destek programından yarar-
lanmak istemediğini beyan veya talep etmesi hâlinde Genel Müdürlüğün koordinasyonu dâhilinde 
Müdürlük tarafından kendi ülkesine veya güvenli üçüncü ülkeye gönderilmesini,
 h) İkamet izni: İnsan ticareti mağduru ikamet iznini,
 ı) İl Komisyonu: İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunu,
 i) İnsan ticareti: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 80 inci maddesinde 
yaptırıma bağlanan fiilleri,
 j) İnsan ticareti mağduru tanımlama belgesi: Uzman personel tarafından hazırlanan uzman 
raporuna istinaden Müdürlük tarafından düzenlenen ve onaylanan formu,
 k) Kanun: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
 l) Kolluk: Jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza görevlilerini,
 m) Komisyon: İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonunu,
 n) Mağdur: İnsan ticareti suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetli şüphe duyulan 
gerçek kişiyi,
 o) Mağdur destek hizmetleri: Düşünme süresinde ve sonrasında mağdurun güvenliği, sağlığı 
ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak verilen mağdur destek pro-
gramı ile gönüllü ve güvenli geri dönüş programını,
 ö) Mağdur destek programı: İnsan ticareti mağduruna düşünme süresi boyunca, mağdurun 
güvenliği, sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak verilen barın-
ma, sağlık hizmetlerinden yararlanma, eğitim-öğretim, psiko-sosyal, hukuki ve sosyal hizmetler ile 
iş gücü piyasasına erişim, maddi-manevi destek ve tercümanlık hizmeti sağlanması ve buna benzer 
hizmetleri içeren program ile yargılama sürecinde Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak verilecek 
destek programını,
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 p) Müdür: İl veya ilçe Göç İdaresi Müdürlerini,      
 r) Müdürlük: İl veya ilçe Göç İdaresi Müdürlüklerini,
 s) Sığınmaevi: Mağdurun güvenli şekilde barındırıldığı yeri,
 ş) Tanımlama: İnsan ticareti suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetli şüphe duyu-
lan gerçek kişinin insan ticareti mağduru olarak belirlenmesini,
 t) Ulusal eylem planı: İnsan ticaretinin önlenmesi, bu suçla mücadele ve insan ticaretinin 
süreçlerine ilişkin oluşturulan ve stratejileri belirleyen belgeyi,
 u) Uzman personel: İl göç uzmanı, il göç uzman yardımcısı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosy-
olog gibi alanında çalışan uzman personeli,
 ü) Uzman raporu: Uzman personelin, insan ticareti suçunun göstergelerine yönelik detaylı 
inceleme ve yapılan mülakat sonrasında, kişi ile ilgili olarak insan ticareti mağduru olduğu veya ol-
madığı yönünde verilen kararı içeren raporu,
 v) Vaka yöneticisi: Uzman raporunu ve risk analizini yapan vakanın tüm süreçlerini takip 
eden müdürlükte görevli uzman personeli,
 y) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ifade eder.

 Temel ilke
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; insan haklarına dayalı, toplumsal cinsiyet 
eşitliği temelinde, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önleme, Mücadele, Koordinasyon ve İşbirliği

 Komisyon
 MADDE 5 – (1) İnsan ticareti suçunu önleme ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika ve 
stratejilerin oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmek, eylem planı hazırlamak, kamu kurum 
ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak 
amacıyla Kanunun 117 nci maddesine istinaden Komisyon oluşturulur.
 (2) Komisyon; Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar yardımcısının başkanlığın-
da Yargıtay Başkanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcisi, Adalet, Aile ve Sosyal Politi-
kalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Dışişleri, Sağlık, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Türkiye Barolar Birliğinin üst düzey temsilcileri ve Genel Müdürlük temsilcilerinden 
oluşur.
 (3) Komisyon toplantılarına, ilgili diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez 
ve taşra  birimlerinin temsilcileri ile konuyla ilgili akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum 
kuruluşları çağrılabilir. Uluslararası veya hükümetler arası kuruluş temsilcileri de gözlemci olarak 
davet edilebilir.
 (4) Komisyon, insan ticaretiyle mücadele ulusal koordinatörlük görevini de yerine getirir ve 
başkanı ulusal koordinatördür.
 (5) Komisyon alt çalışma grupları oluşturmaya yetkilidir.
 (6) Komisyon, insan ticareti konusunda yıllık olarak durum analizi yapmak amacıyla uzman 
görevlendirebilir veya akademisyen görevlendirilmesini yetkili kurum ve kuruluşlardan talep ede-
bilir.

 Toplantı ve gündem
 MADDE 6 – (1) Komisyon, şubat ayında olağan olarak toplanır. Komisyon, gerekli görüldüğü 
hallerde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Üyeler, Komisyonun olağanüstü toplan-
masına ilişkin Başkana öneride bulunabilir.
 (2) Komisyon toplantıları, Genel Müdürlükte veya Komisyon Başkanının uygun göreceği 
yerde yapılır ve toplantı gündemi, yeri ve zamanı üyelere yazılı olarak bildirilir.
 (3) Komisyon üyeleri gündeme alınmasını önerdikleri konuları Genel Müdürlüğe bildirirler.
 (4) Komisyon, üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılanların oy çokluğuyla 
karar alır. Komisyon kararları toplantı esnasında yazılır ve katılanlar tarafından imzalanır.
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 Komisyonun görevleri
 MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
 a) İnsan ticaretiyle mücadele alanında politika ve stratejilerin oluşturulması konusunda 
çalışmalar yürütmek,
 b) Ulusal eylem planlarına ilişkin konularda görüş ve önerilerde bulunmak,
 c) İnsan ticaretiyle mücadelede ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuru-
luşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin konuları görüşmek,
 ç) İnsan ticareti suçunun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek ve tespit edilen tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
 d) Mağdurların korunması, barındırılması ve desteklenmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
 e)                İnsan ticaretine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde verilerin toplanması, 
karşılaştırılması, uyumlaştırılması ve analizinin yapılması konusunda koordinasyonu sağlamak,
 f) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık raporu görüşmek,
 g) İnsan ticaretiyle ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 ğ) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında iş ve işlemlerin yürütülme-
sine katkı sağlamak.
 (2) Komisyonun sekretarya ve destek hizmetleri, Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

 Yıllık rapor
 MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile yerel 
ya da ulusal düzeyde mağdurlara hizmet sunan diğer kuruluşlar tarafından temin edilen bilgileri ve 
verileri analiz ederek ülke genelinde insan ticaretinin durumu hakkında yıllık rapor düzenler.

 İl Komisyonu
 MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen illerde, insan ticaretiyle mücadele 
ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere İl 
Komisyonu kurulur.
( 2) İl Komisyonu, ilde Valinin veya Vali Yardımcısının başkanlığında, Belediye Başkanı, Cum-
huriyet Başsavcısı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, İl Milli 
Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, 
İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Göç İdaresi Müdürü veya temsilcileri ile varsa Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Teşkilatı ve İldeki Baro temsilcisinden oluşur.
 (3) İl Komisyonu toplantılarına ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve 
sivil toplum kuruluş temsilcileri davet edilebilir.
 (4) İl Komisyonlarının görev ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından 
belirlenir.
 (5) İl Komisyonunun sekretarya ve destek hizmetleri, Müdürlük tarafından yerine getirilir.

 Acil yardım ve ihbar hattı
 MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük tarafından Acil Yardım ve İhbar Hattı kurulur, işletilir veya 
işlettirilir. Bu amaçla Genel Müdürlük tarafından kurulan çağrı merkezleri, Acil Yardım ve İhbar Hattı 
olarak da kullanılabilir.
 (2) Acil Yardım ve İhbar Hattına yapılan bildirimlerle ilgili olarak, 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.
 (3) Acil Yardım ve İhbar Hattı görevlileri, kendilerine intikal eden kişisel bilgileri yasalarla 
yetkilendirilen merciler ile görevleri gereği bilgi sahibi olması gerekenler dışında hiçbir kişi ya da 
kurumla paylaşamazlar.
 (4) Acil Yardım ve İhbar Hattına yapılan bildirimler, kayıt altına alınır ve beş yıl süreyle 
saklanır.
 (5) Acil Yardım ve İhbar Hattı görevlileri, yapılan ihbar, şikâyet ve bildirimleri olayın olduğu 
yer kolluk birimine ve Müdürlüğe bildirir.
 (6) Kolluk, Acil Yardım ve İhbar Hattından kendisine yönlendirilen ihbar, şikâyet ve bildirim-
lerle ilgili Müdürlüğe bilgi vermek ve yapılan işlem sonucu hakkında geri bildirim yapmakla yüküm-
lüdür.
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 Talebin azaltılmasına yönelik faaliyetler
 MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, insan ticaretine yol açan, kadın ve çocuklar başta olmak 
üzere, kişilerin her türlü istismarına sebep olan talebi engellemek için eğitici, sosyal ve kültürel al-
anlarda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütür.
 (2) Bu faaliyetler, ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile 
Genel Müdürlük arasında işbirliği halinde yürütülür.

 Eğitim ve farkındalık faaliyetleri
 MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük; kolluk personeline, mağdurlar ile karşılaşma ihtimali 
yüksek olan kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerine ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarına 
yönelik eğitim çalışmaları düzenler.
 (2) Genel Müdürlük, yükseköğretim kurumları da dâhil olmak üzere insan ticaretinin önlen-
mesine yönelik araştırmaları teşvik eder.
 (3) Genel Müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, mahalli idareler, 
yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, bireylerin insan ticareti 
suçuna maruz kalmalarını engellemek amacıyla uygun olan yazılı, görsel iletişim araçları ve matery-
alleri aracılığıyla farkındalık faaliyetleri ve eğitim programları düzenler.
 (4) Genel Müdürlüğün talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Aka-
demisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı gibi kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı eğitim müfredatında insan ticareti suçu 
konusuna yer verebilir.

 Tüzel kişilerin sorumluluğu
 MADDE 13 – (1) Tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
60ıncı maddesi hükmü uygulanır.

 Veri tabanı oluşturulması, kişisel verilerin gizliliği ve paylaşımı
 MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, mağdurlara, insan tacirlerine, insan ticareti sürecine ve 
adli makamlar tarafından yapılan işlemlere ilişkin toplanan verileri ilgili kurum ve kuruluşlardan 
talep eder. İlgili kurumlar talep edilen verileri ivedilikle Genel Müdürlüğe iletir.
 (2) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında ilgili 
Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi, belge ve istatistik talep edebilir. Bu talepler geciktir-
ilmeksizin yerine getirilir.
 (3) Toplanan kişisel veriler konusunda gizlilik esastır.
 (4) İnsan ticaretine ilişkin terimlerin, tanımların ve insan ticaretine maruz kalmış kişilerin 
tespitinde kullanılan ölçütlerin ulusal düzeyde standartlaştırılması sağlanır.
 (5) İnsan ticareti ile mücadele ve mağdurların korunması süreci kapsamındaki yetkililer ve 
görevliler; edindikleri gizlilik taşıyan her tür bilgi ve belge ile kişisel sırları yetkililerden başkasına 
açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.
 (6) Mağdurun kimliğine ve güvenliğine ilişkin kişisel veriler, aile üyelerinin tespiti ve bulun-
masına yönelik işlemler dışında hiçbir surette kimseye açıklanamaz.
 (7) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına yönelik Genel Müdürlükçe yürütülen iş ve 
işlemler konusunda, araştırma, alan taraması ve anket çalışması Genel Müdürlüğün iznine tabidir. 
Özel kanunlarda yer verilen ilgili hükümler saklıdır.

 İşbirliği
 MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük, insan ticaretinin önlenmesi, mücadele edilmesi, mağdur 
tanımlama süreci, mağdurların korunması, barındırılması ve geri dönüş işlemleri alanında, ilgili 
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim 
kurumları, akademisyenler, yerli ve yabancı uzmanlar ile suçun sınır aşan özelliğini göz önünde bu-
lundurarak ilgili ülkeler, uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
 (2) Genel Müdürlük, kaynak ülkelerle, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması 
ve desteklenmesi alanında işbirliği yapabilir.
 (3) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında bu Yönetmelikte düzen-
lenmeyen hâllerde Genel Müdürlük, ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü destek talebinde bulu-
nabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mağdur Tanımlaması ve İkamet İzni

 İhbar, şikâyet ve bildirim
 MADDE 16 – (1) Mağdur olduğunu beyan eden veya insan ticareti suçundan haberdar 
olan herkes durumu yazılı, sözlü veya elektronik olarak, acil yardım ve ihbar hattına, Cumhuriyet 
Başsavcılığına veya kolluğa ihbar eder.
 (2) Genel Müdürlüğe, Müdürlüklere, acil yardım ve ihbar hattına yapılan ihbar ve şikâyetler 
derhal Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluğa bildirilir.
 (3) Valilik veya Kaymakamlığa yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilir.
 (4) Sivil toplum kuruluşları kendilerine yapılan insan ticareti suçu ile ilgili ihbarları, Müdürlüğe, 
kolluğa veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.
 (5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar hakkında tutanak düzenlenir ve tutanak Cumhuriyet 
Başsavcılığına en seri vasıtalarla iletilir.
 (6) Kolluk, insan ticareti suçu kapsamında soruşturma başlatılan kamu görevlileri hakkında 
Cumhuriyet Savcılığının izniyle Genel Müdürlüğe derhal bilgi verir.
 (7) İnsan ticareti mağduru ile karşılaşma ihtimali yüksek olan Aile ve Sosyal Politikalar, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar mağdur olduklarından şüphelen-
dikleri kişiyi Acil Yardım ve İhbar Hattına ve ayrıca ivedilikle Müdürlüğe, kolluğa veya Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirir.

 Mağdur tanımlaması
 MADDE 17 – (1) Kolluk, yapılan operasyonlarda kişilerin zorla çalıştırılması, fuhşa konu ol-
maları, zorla hizmet ettirme, zorla evlendirme, organ ve dokularından yararlanma, çocuk işçiliği, 
çocukların suçta kullanılmaları ve çocukların dilendirilmesi, evlatlık verilmesi gibi insan ticareti suçu 
kapsamında değerlendirilebilecek vakalarda Müdürlükle irtibata geçer.
 (2) Fuhuşla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sırasında tespit edilen veya fuhşa 
sürüklenen kişilerin insan ticareti mağduru olabileceği değerlendirilerek, ön tespitin titizlikle yapıl-
ması sağlanır ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek hastalık taşıma riski olduğundan, 
öncelikle işlemleri tamamlanır.
 (3) Kollukta, görüşme sırasında muhtemel mağdurlardan 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Kanununun 234 üncü maddesi kapsamında olanlara baro tarafından avukat 
görevlendirilir.
 (4) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişilerle ilgili olarak, 
genel adli muayene raporu ve ilgili belgelerle birlikte mağdurun Müdürlüğe sevki kolluk tarafından 
sağlanır.
 (5) Kolluk birimlerinin talebi hâlinde Müdürlükte görevli uzman personelden en az biri, in-
san ticareti suçunun göstergelerine yönelik detaylı inceleme yapmak ve görüşme sırasında hazır 
bulunmak üzere görevlendirilir.
 (6) Müdürlük tarafından görevlendirilen uzman personel, mağdurun içinde bulunduğu psi-
kolojik durumu göz önünde bulundurarak uygun bir ortamda veya mağdurun bulunduğu yerde Ek-
1’de yer alan tutanağa göre mülakat yapar.
 (7) Müdürlük personeli tarafından muhtemel insan ticareti mağdurları ile gerçekleştirilen 
mülakatlar esnasında, kolluk birimleri tarafından alınan ifadede yer almayan ve suç soruşturmasına 
ışık tutacak bilgiler elde edilmesi hâlinde bu bilgiler kolluk veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
 (8) Müdürlük uzman personeli tarafından, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde 
insan ticareti suçunun göstergelerine yönelik detaylı inceleme ve kişi ile yapılan mülakat sonrasın-
da, kişinin mağdur olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilir.
 (9) Uzman personel tarafından hazırlanan rapora istinaden düzenlenen ve Ek-2’de yer alan 
insan ticareti mağduru tanımlama belgesi Müdürlük tarafından onaylanır.
 (10) İnsan ticareti mağduru tanımlama belgesi onaylanan kişiyle ilgili olarak Müdürlük 
tarafından kayıt işlemi yapılır.
 (11) Mağdurlara yönelik iş ve işlemler sırasında mağdurun güvenliği için gerek görülmesi 
hâlinde Müdürlük tarafından kolluk refakati talep edilebilir.
 (12) Mağdur olarak tanımlanan yabancıya, kendi dilinde veya anlayacağı bir dilde, sunulacak 
destek hizmetleri anlatılır, sığınmaevine sevk işleminin ardından mağdur yabancı ise ikamet izni 
işlemlerine başlanır.
 (13) Mağdurun ruhen veya bedenen engelli olduğu yönünde kanaat oluşması halinde,  du-
rumu tutanakla tespit edilerek gerekli destek ve yardım hizmetlerine yönlendirilir.



292

 Mağdur tanımlamasındaki esaslar
 MADDE 18 – (1) İnsan ticareti suçunun mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli 
şüphe duyulan kişiler şikâyetçi olup olmadığına bakılmaksızın, soruşturma veya kovuşturmanın so-
nucu beklenmeden yapılacak idari işlem ile mağdur olarak tanımlanır.
 (2) İhtiyaç durumunda tanımlama sürecindeki mağdura, Müdürlükçe psiko-sosyal destek 
sağlanır.
 (3) Mağdurun, ruhsal yönden tedaviye veya gözetime ihtiyacı olduğu doktor raporuyla an-
laşıldığı takdirde; mağdur, psikiyatrik tedavisi için ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunan hastan-
elere genel hükümlere göre sevk edilir.
 (4) Mağdur olarak tanımlanan yabancı, ülkesine gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağlandık-
tan sonra ülkemizde tekrar insan ticareti suçundan mağdur olduğu takdirde, mağdur tanımlaması 
Genel Müdürlüğün görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
 (5) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan, ancak tanımlama 
sürecinde psikolojik ve/veya fiziksel sorunları nedeniyle mülakat yapılamayan kişilerin iyileşme 
sürecinde veya sonrasında mülakatı tamamlanır.
 (6) Soruşturma veya kovuşturma aşamasında mağdurların dinlenmesi, görüntü ve ses kaydı 
alınması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre 
yerine getirilir.
 (7) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişiler, tanımlama 
sürecinde sınır dışı işlemine konu edilmez.
 (8) Mülakat öncesinde kişiler, insan ticareti suçu ve bu suça maruz kalanların faydalanabi-
leceği haklar konusunda bilgilendirilir.
 (9) Kişilerle yapılan mülakatlarda yaş, cinsiyet, uyruk, ikamet gibi demografik özellikler ile 
sömürü belirtileri, beden dili, kişinin yaşam koşulları, çevresi ile olan ilişkileri birlikte değerlendirilir.
 (10) Tanımlama sürecinde gerçekleştirilecek iş ve işlemler esnasında, mağdur yabancı ise 
talebi üzerine veya re’sen, Müdürlük tarafından tercüman sağlanır. Mağdurun kadın olması duru-
munda, varsa, tercümanın da kadın olması tercih edilir.
 (11) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri uyarınca hakkında sınır 
dışı etme kararı alınan yabancılarla Müdürlük tarafından insan ticareti göstergelerine yönelik olarak 
mülakat gerçekleştirilir.
 (12) Mülakat sırasında ikamet ve çalışma izni elde etme amaçlı yanıltıcı beyanlarda bulunan 
ve belge sunan kişiler insan ticareti mağduru olarak tanımlanamaz.

 Vaka yönetimi
 MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük, uygun görülen illerde insan ticareti vakalarında tüm süre-
ci takip etmek üzere, vaka yöneticisi belirleyebilir.
 (2) Vaka yönetimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

 İkamet izni
 MADDE 20 – (1) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan ya-
bancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmesi ve yetkililerle işbirliği yapıp yapmayacağına 
karar verebilmesi amacıyla Valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir.
 (2) Otuz günlük ikamet izni süresinde mağdurun güvenliği ve özel durumu göz önünde bu-
lundurularak, mağdurun ülkede kalmak istemesi hâlinde sığınmaevinde barındırılması esastır.
 (3) Bu ikamet izninde, Kanunda sayılan diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aran-
maz.
 (4) Genel Müdürlük veri tabanına, tanımlanan mağdurun kişisel verilerinin gizliliği esas 
alınarak, Müdürlüklerde yetkilendirilen personel tarafından gerekli veri giriş işlemleri yapılır.
 (5) Yabancı uyruklu mağdur ve çocuğuna, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 
88 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre ikamet izni verilir. Mağdurun daha önceki 
dönemlerde vize ve ikamet süresi ihlalinden kaynaklanan cezalarının bulunması, ikamet izni düzen-
lemesine engel teşkil etmez.
 (6) Mağdur olan veya olduğu yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişilere verilen düşünme 
süresi esnasında veya bitiminde destek programından faydalanmak istemediğini ve yetkililerle 
işbirliği yapmayacağını yazılı olarak açıkça beyan eden kişi de mağdur olarak tanımlanır. Bu durum-
da, mağdurlara yabancılara ilişkin genel hükümler uygulanır.
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 İkamet izninin uzatılması ve iptali
 MADDE 21 – (1) Mağdurun barındırıldığı ilde bulunan Müdürlükte görevli uzman personel 
tarafından, iyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izninin uzatılması için Ek-
3’te yer alan değerlendirme raporu hazırlanır.
 (2) Değerlendirme raporuna istinaden ikamet izni uzatılması uygun görülen mağdurların 
ikamet izni en fazla altışar aylık sürelerle uzatılır. Ancak bu süreler hiçbir şekilde toplam üç yılı geçe-
mez.
 (3) 29 uncu madde kapsamında mağdur destek programının sonlandırıldığı durumlarda ver-
ilen ikamet izinleri uzatılmaz veya iptal edilir.
 (4) Destek hizmetlerinden sadece gönüllü ve güvenli geri dönüş programı talep eden mağdu-
run ikamet izni, gönüllü ve güvenli geri dönüş işlemi gerçekleştikten sonra iptal edilir.
 (5) Destek programı sürecinde mağdurun, gönüllü ve güvenli geri dönüş programından fay-
dalanmak istemesi hâlinde, ikamet izni, gönüllü ve güvenli geri dönüş işlemi gerçekleştirildikten 
sonra iptal edilir.
 (6) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan ya-
bancıların, kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlendiği durumlarda 
ikamet izinleri iptal edilir. Ancak; bu eylemi karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir, şid-
det, korkutma, tehdit sonucu ya da psikolojik sebeplerle yapıp yapmadıkları araştırılır. Müdürlük ve 
sığınmaevi görevlilerinin görüşlerini içeren değerlendirme raporunda bu nedenlerden birinin varlığı 
konusunda kanaat oluşursa, mağdurun ikamet izni iptal edilmez.
 (7) İkamet izninin uzatılması veya iptali, mağdurun ikametinin bulunduğu yerdeki Valilik 
onayına tabidir.
 (8) İnsan Ticareti Mağduru Tanımlama Belgesi onaylanmayan, ikamet izninin uzatılması 
kararı verilmeyen, ikamet izni iptal edilen veya destek hizmetlerinden faydalanmayı tercih etmeyen 
ve destek programı sonlandırılan yabancı uyruklu kişiler hakkında yabancılara ilişkin genel hüküm-
ler uygulanır.
 (9) Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturması veya kişinin mağdur olmadığının 
anlaşılması hâlinde ikamet izni düzenlenmez ve düzenlenen ikamet izni iptal edilir.
 (10) Mağdurun ikamet izninin uzatılmasını talep etmesi ve sığınmaevi dışında bir adreste 
kalmak istemesi hâlinde, kolluk tarafından, belirtilen adres ve varsa o adreste ikamet eden kişilerle 
ilgili olarak tahkikat yapılır ve bu tahkikat on gün içerisinde sonuçlandırılır.

 Kanun kapsamında olan mağdurlar
 MADDE 22 – (1) Kanun kapsamındaki, uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleri ile 
geçici korumaya tâbi olanlar ve diğer yabancılardan, mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuv-
vetli şüphe duyulanlar hakkında, insan ticareti mağdurlarına ilişkin hükümler de uygulanır.

 İnsan ticareti mağduru Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
 MADDE 23 – (1) Mağdur olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aile bireyleri, 
kadınlar ve beraberindeki çocukların tanımlama sonrasındaki iş ve işlemleri 8/3/2012 tarihli ve 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre 
yürütülür. Yurtdışında insan ticareti suçuna maruz kalan Türk vatandaşları ile ilgili işlemler de aynı 
Kanun kapsamında yürütülür.
 (2) Mağdur olarak tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve çocuk mağdurlara 
sunulacak destek hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile protokol yapılır.

 İnsan ticareti mağduru çocuklar
 MADDE 24 – (1) Yaşça çocuk olma incelemesi devam eden mağdurlar, bu inceleme bitinc-
eye kadar çocuk olarak kabul edilir.
 (2) Çocuk mağdurla ilgili tanımlama sürecinde çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilir. Çocuk-
larla yapılan görüşmelerde mutlaka psikolog ya da sosyal çalışmacı bulunur.
 (3) Mağdur olarak tanımlanan çocuk ile ilgili işlemler, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Mağdur olarak tanımlanan çocuk, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edilir.
 (4) Millî Eğitim Bakanlığı, insan ticareti mağduru çocuklar ve insan ticareti mağdurlarının 
beraberindeki çocukların eğitim hizmetine erişimi amacıyla gerekli tedbirleri alır.
 (5) Mağdur çocukların gönüllü ve güvenli geri dönüş programı sürecinde de risk ve güvenlik 
değerlendirmesi yapılarak çocukların yüksek menfaati gözetilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mağdurun Korunması, Barındırılması, Destek Hizmetleri

 Sığınmaevleri
 MADDE 25 – (1) Genel Müdürlük, uzman personelin görev yaptığı, mağdurların fiziki, psi-
kolojik tedavilerine erişimi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik 
destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmaları yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütülen 
sığınmaevleri kurar, işletir veya tamamını ya da bir kısım hizmetlerini protokol yaparak işlettirebilir.
 (2) Muhtemel veya tanımlanan mağdurlar, Müdürlüğe ait sığınmaevlerine, mümkün olma-
ması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına, mahalli idarelere, sivil toplum kuruluşlarına ait sığın-
maevleri veya benzeri hizmet kuruluşlarından birine yerleştirilir.
 (3) Sığınmaevlerinin yeri gizlidir. Müdürlük, kolluk, sığınmaevi görevlileri, diğer görevliler ve 
destek programından yararlanan mağdurlar gizlilik kurallarına riayet etmek zorundadır.
 (4) Genel Müdürlüğe ait geri gönderme ve kabul barınma merkezlerinde; mağdurların ön 
tanımlama, tanımlama, sığınmaevine sevk, gönüllü ve güvenli geri dönüş işlemleri sırasında kısa 
süreli kalabileceği ayrı mekânlar tahsis edilebilir. Bu yerler, ikinci fıkrada belirtilen yerlerde kalma 
imkânı bulunmaması hâlinde yabancı mağdur için hazır bulundurulur.

Sığınmaevine sevk
MADDE 26 – (1) Müdürlük, tanımlanan veya muhtemel mağdurların sığınmaevine veya benzeri 
hizmet kuruluşlarından birine, Genel Müdürlük bilgisi dâhilinde yerleştirilmesini sağlar.
 (2) Mağdurun sığınmaevine sevki Valilik koordinesinde sağlanır ve bu durum tutanak altına 
alınır.
 (3) Mağdurun tanımlandığı ilde barındırılamaması durumunda sevk eden Valilik personeli 
tarafından, sığınmaevinin bulunduğu İldeki Müdürlük görevlilerine mağdur tutanakla teslim edilir.
 (4) Ulaşım ve diğer giderler Müdürlük veya protokol hükümlerine göre ilgili kurum veya ku-
ruluş tarafından karşılanır.
 (5) Sığınmaevine sevk sırasında ve sonrasında kişinin hayatı veya vücut bütünlüğü bakımın-
dan bir tehlikenin mevcut olması hâlinde 6284 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirler alınır ve 
kolluk refakati sağlanır.

Mağdurun barındırılması
MADDE 27 – (1) Mağdurun sığınmaevinde barındırılması esastır.
 (2) Mağdur, destek programı kapsamında, uygun sığınmaevine veya benzeri hizmet kuru-
luşlarından birine yerleştirilir.
 (3) Mağdurun sığınmaevindeki toplu yaşam kuralları ile uyması gereken güvenlik önlemler-
ini içeren metin kendisine anlayabileceği dilde okunur, izah edilir ve bu metni imzalaması sağlanır.
 (4) Mağdur, destek programı kapsamında kaldığı sığınmaevinden yetkililere haber vermeden 
ayrıldığı takdirde sığınmaevi yetkililerince tutanak düzenlenir ve derhal Müdürlüğe ve kolluğa bilgi 
verilir.
 (5) Müdürlük, mağdurla ilgili tüm süreçler konusunda Genel Müdürlüğü bilgilendirir.

 Destek programı
 MADDE 28 – (1) Düşünme süresinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ve son-
rasında mağdurun güvenliği, sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı 
olarak mağdur destek programı verilir.
 (2) Mağdura asgari düzeyde ve imkânlar çerçevesinde sağlanacak mağdur destek programı;
 a) Sığınmaevlerinde veya güvenli yerde barınmasını,
 b) Sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması,
 c) Psiko-sosyal destek sağlanmasını,
 ç) Sosyal hizmet ve yardımlara erişimini,
 d) Hukuki yardıma erişim ve mağdurların yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve bilgi 
verilmesini,
 e) Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim konusunda rehberlik yapılmasını,
 f) Mesleki eğitim alması ve iş gücü piyasasına erişimi konusunda destek verilmesini,
 g) Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini amacıyla 29/5/1986 
tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi 
destek konusunda gerekli rehberliğin sağlanmasını,
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 ğ) İlgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından 
sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişimini,
 h) Tercümanlık hizmeti verilmesini,
 ı) Vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası hâlinde bilgi verilmesini,
 i) Vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşebilme imkânı 
tanınmasını,
 j) Kimlik tespiti ve seyahat belgelerinin temini konusunda yardım sağlanmasını,
 k) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen diğer hizmetleri,
 kapsar.

 Mağdur destek programının sona ermesi
 MADDE 29 – (1) Mağdurun;
 a) Destek programından faydalanmak istememesi,
 b) İradeyi sakatlayan haller dışında, özgür iradesiyle suçun failleriyle bağlantı kurduğunun 
tespit edilmesi,
 c) Sığınmaevinden haber vermeden ayrılması,
 ç) Destek programında alınan tedbirlere uymaması,
 d) Yetkililerle işbirliği yapmaması,
 e) Mağdur olmadığının anlaşılması,
 f) Gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
durumlarında Müdürlük uzman personeli tarafından düzenlenen değerlendirme raporuna isti-
naden destek programı sonlandırılabilir.
 (2) Değerlendirme raporuna istinaden, yabancı mağdura düzenlenmiş olan ikamet izni uza-
tılmaz veya iptal edilir.
 (3) Destek programından gönüllü olarak ayrılmak isteyen mağdur, gönüllü ve güvenli geri 
dönüş programı ile kişisel güvenliği konusunda Müdürlük tarafından bilgilendirilir.
 (4) Mağdur, destek programı sırasında programdan ayrılmak istediğini yazılı veya sözlü 
olarak sığınmaevi görevlilerine bildirdiği takdirde, bu bildirim Müdürlüğe iletilir.

 Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı
 MADDE 30 – (1) Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı, mağdurun destek programından 
yararlanmak istemediğini, destek programı uygulandığı sırada veya program bitiminde talep etmesi 
hâlinde Genel Müdürlüğün koordinasyonu altında Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.
 (2) Müdürlük tarafından, mağdurun kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gitmek istediği 
durumda, güvenli çıkışının sağlanması ve gerekli koruma önlemlerinin alınabilmesi amacıyla Genel 
Müdürlüğe bilgi verilir.
 (3) Mağdurların sığınmaevlerindeki destek programı bitiminde ülkelerine gönüllü ve güvenli 
geri dönüş işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla havalimanlarına sevkleri sığınmaevi görevlile-
rince, diğer durumlarda da Valilik görevlisi veya protokol yapılan kurum veya kuruluşun yetkilisi 
tarafından gerçekleştirilir.
 (4) Kişinin hayatı veya vücut bütünlüğü bakımından yakın bir tehlikenin mevcut olması 
hâlinde kolluk refakati talep edilebilir.
 (5) Ulaşım ve diğer giderler Müdürlük veya protokol hükümlerine göre ilgili kurum veya ku-
ruluş tarafından karşılanır.
 (6) Mağdurların ülkemizden çıkış ve belge kontrol işlemleri, söz konusu mağdurlar pasaport 
kontrol noktasına götürülmeden, belgeler üzerinden tamamlanır ve kişiler doğrudan uçağın veya 
diğer ulaşım vasıtalarının kapısına götürülür.
 (7) Mağdurların ülkeden çıkışlarında, vize ve ikamet süresi ihlallerinden kaynaklanan 
cezaların bulunduğu durumlarda, çıkış işlemleri 492 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendine göre gerçekleştirilir.
 (8) Mağdurun vatandaşı olduğu ülke makamları, mağdurun dönüş tarihi ve konu olduğu 
insan ticareti olayı ile ilgili olarak mağdurun rızasına dayanılarak bilgilendirilir.



296

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 Maddi destek
 MADDE 31 – (1) Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini amacıy-
la 3294 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün talebiyle mağdurun ikamet ettiği ildeki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi destek sağlanır.

 Sağlık giderleri
 MADDE 32 – (1) Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetleri, insan ti-
careti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda olmayan 
yabancı uyruklu hastalara, 5/12/2003 tarihli ve 2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmün-
den muaf olarak ücretsiz verilir.
 (2) İnsan ticareti mağduru olup, ayakta tedavilerine yönelik ilaç ihtiyacının mağdur tarafın-
dan karşılanamaması durumunda mağdurun ikametinin bulunduğu ildeki Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından karşılanır.

 İş gücü piyasasına erişim
 MADDE 33 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, mağdur destek programın-
dan yararlanmakta olan insan ticareti mağdurlarının iş gücü piyasasına erişimi konusunda gerekli 
tedbirler alınır.
 (2) Mağdurlara, iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla, mesleki beceri ve 
niteliklerini geliştirmeye yönelik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri gibi 
kurum ve kuruluşlar destek sağlar.

 İdari düzenleme yetkisi
 MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin idari düzenlemeler yapmaya Genel 
Müdürlük yetkilidir.

 Yürürlük
 MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme
 MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 
 Kanun Numarası : 5510
 Kabul Tarihi : 31/5/2006
 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 16/6/2006 Sayı : 26200
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 

I. KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Tanımlar  
 Madde 3
 Bu Kanunun uygulanmasında, (...)
 
27) (Değişik: 4/4/2013-6458/123 md.) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve 
vatansız kişi: İçişleri Bakanlığı tarafından başvuru sahibi, mülteci, ikincil koruma veya şartlı mülteci 
statüsü sahibi veya vatansız olarak tanınan kişileri,
ifade eder.

III. KISIM
Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

I. BÖLÜM

 Genel sağlık sigortası sayılanlar
 Madde 60 
 (Değişik: 17/4/2008-5754/38 md.) 
(...)
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;
2) (Değişik: 4/4/2013-6458/123 md.) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız 
olarak tanınan kişiler,
(...) genel sağlık sigortalısı sayılır.

 Genel sağlık sigortasının başlangıcı, bildirimi ve tescili
 Madde 61 
 Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere göre 
yürütülür. 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının; 
(...)
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/39 md.) (c) bendinde sayılanlardan; (1) numaralı alt bentte belirtilen-
ler Kurumca tescil edildiği, (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerde belirtilenler ise 
aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 
 Yukarıdaki alt bentler kapsamı dışında kalanlar ise uluslararası koruma başvurusu yaptıkları 
veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabil-
itasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı 
sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. (1) nu-
maralı alt bentte belirtilenlerin taleplerinin Kurumca değerlendirilmesi sonucu talep tarihi itibariyle 
müstahak olduğu anlaşılanların talep tarihi; daha sonra müstahak olanların ise müstahak oldukları 
tarih, Kurumca tescil edildikleri tarih olarak kabul edilir.
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

 Kanun Numarası : 3294
 Kabul Tarihi : 29/5/1986
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986   Sayı : 19134
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5   Cilt : 25   Sayfa : 264

 Amaç
 Madde 1
 (Değişik: 16/6/1989 - 3582/1 md.)
Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde 
her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal 
adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
 
 Vakıflar
 Madde 7 
 (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve 
çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve 
ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.
 (Değişik ikinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı 
olup, illerde belediye başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il 
sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal 
müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve 
ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve 
mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi 
aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik 
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki tem-
silci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe dahilindeki köy ve 
mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yöne-
lik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir 
temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde 
görev alırlar. İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum 
kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü 
bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar.
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DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

 Kanun Numarası   : 210
 Kabul Tarihi                : 21/2/1963
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963    Sayı : 11343
 Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 5 Cilt : 2   Sayfa : 828

Değerli kağıtlar
Madde 1 (Değişik: 21/11/1980 - 2343/1 md.)
Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, 
dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.

Kullanma mecburiyeti
Madde 2 (Değişik: 30/12/2004-5281/12 md.) 
Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

Değerli kağıtların bedeli
Madde 4 
Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması
Madde 5 (Değişik: 30/12/2004-5281/13 md.) 
Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt 
bedeli noterlerce tahsil edilir.
Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında 
ceza alınır.

Değerli Kağıtlar Tablosu
(Değişik: 4/12/1985 - 3239/99 md.)

Kanunla
Uygulanan                                                Getirilen
Değerli kağıdın cinsi                                 Bedel (TL)                     Bedel (TL)

1. Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı                                                   (8,30)                               100
b) Beyanname                                                    (8,30)                               100
c) Protesto, vekaletname, resen senet         (16,60)                               200
2. (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
3.Pasaportlar                                                    (82,50)                            7.500
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri          (55,00)                            5.000 
5. (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
6. Nüfus cüzdanları                                          (7,50)                               100
7. Aile cüzdanları              (75,00)   1.000
8. (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
9. Sürücü belgeleri                                       (102,00)   1.000
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)         (102,00)     1.000
11. Motorlu araç trafik belgesi          (102,00)      500
12. Motorlu araç tescil belgesi                       (76,50)           500
13. İş makinesi tescil belgesi             (76,50)       500
14. (Ek: 26/11/1999 - 4481/12 md.) Banka Çekleri
(her bir çek yaprağı)                 (5,25)                       600.000
15. (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) Mavi Kart         (7,50)                              5,00 TL
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 HARÇLAR KANUNU

Kanun Numarası: 492
Kabul Tarihi: 2/7/1964
Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 17/7/1964    Sayı : 11756
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5      Cilt : 3    Sayfa : 2760

 Kanunun şümulü
 Madde 1 
 Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:
 1. Yargı harçları,
 2. Noter harçları,
 3. (Değişik: 21/1/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,
 4. Tapu ve Kadastro harçları,
 5. Konsolosluk harçları,
 6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,
 7. Gemi ve liman harçları,
 8. İmtiyazname,ruhsatname ve diploma harçları,
 9. Trafik harçları.

II. BÖLÜM

 Harçtan muaf olanlar
 Madde 88 
Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir:
(…)
d) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen 
yoksullar,
(...)
f) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Uzun dönem ikamet izni bulunanlar,
g) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) İnsan ticareti suçunun mağduru olanlar.
h) (Ek: 10/9/2014-6552/23 md.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni ver-
ilenler.
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TÜRK CEZA KANUNU

  Kanun Numarası  : 5237
  Kabul Tarihi   : 26/9/2004
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 
     Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5  Cilt : 43  

 Geri verme
 Madde 18 
 (Mülga: 23/4/2016-6706/36 md.)

 BKZ: 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu

 Sınır dışı edilme  
 Madde 59
 (Değişik: 31/3/2005 – 5328/1 md.)  
 (1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden 
yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle 
ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.  
 
 Göçmen kaçakçılığı
 Madde 79
 (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal ol-
mayan yollardan;
a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,
Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cüm-
le: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya 
hükmolunur.
 (2) (Ek fıkra: 22/7/2010 - 6008/6 md.) Suçun, mağdurların; 
a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,
hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 
 (3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı 
oranında artırılır. 
 (4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

 İnsan ticareti
 Madde 80 
 (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak 
veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir 
veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim ola-
naklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, 
ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da 
barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.
 (2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, 
mağdurun rızası geçersizdir.

 İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme  
 Madde 115
 (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve ka-
naatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 (2) (Değişik: 2/3/2014-6529/14 md.) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini 
ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da 
hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hük-
molunur.
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  (3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir 
davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin ter-
cihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza 
verilir.

 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
 Madde 121 
 (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir 
neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

 Nefret ve ayırımcılık 
 Madde 122
 (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.) 
 (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep 
farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; 
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya 
verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, 
c) Bir kişinin işe alınmasını, 
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, 
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

IV. BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 Resmi belgede sahtecilik
         Madde 204
 (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak 
şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
 (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek 
bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte 
resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge ni-
teliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
         Madde 205
 (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranın-
da artırılır.

 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
         Madde 206
 (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulu-
nan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 Görevi kötüye kullanma 
 Madde 257
 (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket 
etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir 
menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ih-
mal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişil-
ere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
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 IV. BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 Resmi belgede sahtecilik
         Madde 204
 (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak 
şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
 (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, 
gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen 
veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezaland-
ırılır.
 (3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
         Madde 205
 (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
         Madde 206
 (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulu-
nan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 Görevi kötüye kullanma 
 Madde 257
 (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hare-
ket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız 
bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta 
ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da 
kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezaland-
ırılır.
 (3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
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 İSKÂN KANUNU

 Kanun Numarası : 5543
 Kabul Tarihi : 19/9/2006
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/9/2006 Sayı : 26301
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Amaç
 Madde 1 
 (1) Bu Kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile millî güvenlik 
nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygula-
maya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 Kapsam
 Madde 2
 (1) Bu Kanun; yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, göçebelerin 
ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı ile köylerin toplu-
laştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas alınacak tedbirlere dair 
hükümleri kapsar.

 Tanımlar
 Madde 3
 (1) Bu Kanuna göre;
a) Tarımsal iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, işletme binası, konut, irat 
hayvanı, araç, gereç, tezgah ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır. 
b) Tarım dışı iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda arsa, konut, araç, gereç, tezgah ve 
kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır.
c) Fiziksel yerleşim: Bir aileye, yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle köylerin nakledilmesi veya 
dağınık yerleşim birimleri ve afet sonucu parçalanmış köylerin toplulaştırılması amacıyla veya köy 
gelişme alanından ihtiyaçlılara yapılacak arsa satışından sonra Bakanlıkça belirlenecek kredi miktarı 
üzerinden verilecek kredi desteğiyle yapılan iskândır.
ç) Göçebe: Yerleşik tarımsal faaliyetler dışında kalmış, sabit ve daimi bir konuta bağlı olmadan 
geçimlerini göçer hayvancılıkla sağlayan, tabiat ve iklim şartlarına göre yurt içinde yaylak ve kışlak-
lar arasında göçen, bu hayat tarzını kadimden beri sürdüren, aralarında hısımlık ilişkileri bulunan ve 
hayvancılık faaliyetlerini bir grup halinde yürüten Türk vatandaşlarıdır.
d) Göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu 
halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlardır.
e) Serbest göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına 
veya toplu halde Türkiye’ye gelip, Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek şartıyla yurda kabul 
edilenlerdir. 
f) İskânlı göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel kanunlarla yurt dışından getir-
ilen ve bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlananlardır.
g) Münferit göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yurdumuza yerleşmek amacıyla 
bir aile olarak gelenlerdir. 
ğ) Toplu göçmen: Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya 
göre yurdumuza yerleşmek amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir.
h) Bakan: Bayındırlık ve İskân Bakanıdır.
ı) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır.



305

 II. BÖLÜM
Göçmenlerin Kabulü

 Göçmen olarak kabul edilmeyecekler
 Madde 4
 (1) Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk 
kültürüne bağlı bulunup da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından Türkiye’ye gelmeleri uygun 
görülmeyenler göçmen olarak kabul edilmezler.

 Münferit göçmen kabulü
 Madde 5 
 (1) Türkiye’de yerleşmek isteyen Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı bulunan kimselerden, 
Türk uyruklu ve Türkiye’deki birinci veya ikinci derecede bir yakını tarafından referans verilen veya 
bulundukları ülkedeki konsolosluk temsilciliklerimize bizzat müracaat eden ve bu Kanun hükümler-
ine göre Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarınca yapılacak incelemelerden sonra uygun görülerek serbest 
göçmen vizesi alanlar, Hükümetten hiçbir iskân yardımı istememeleri şartıyla İçişleri Bakanlığınca 
serbest göçmen olarak kabul edilirler.
 (2) Bu yolla geleceklerin pasaportlarına gerekli açıklama yazılır ve haklarında 8 inci madde 
hükümlerine göre işlem yapılır.

 Toplu göçmen kabulü
 Madde 6 
 (1) Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye’ye gelmek isteyen Türk soyundan 
ve Türk kültürüne bağlı kimseler, anlaşma hükümlerine göre ve Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca verilecek karar uyarınca İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul ol-
unurlar.
 (2) Bunlar hakkında 8 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti
 Madde 7 
 (1) Göçmen olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne 
bağlılığın tayin ve tespiti, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığının  teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.
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 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

 Kanun Numarası : 5901
 Kabul Tarihi : 29/5/2009
 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/6/2009  Sayı : 27256
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48  
 

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

 Amaç
 Madde 1 
 (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin 
yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 Kapsam
 Madde 2 
 (1) Bu Kanun, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasların düzenlenmesine 
ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usulleri kapsar.

 Tanımlar
 Madde 3
 (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını,
c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Türk vatandaşı: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi, 
d) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, 
ifade eder.

 Vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi
 Madde 4 
 (1) Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin hizmetler yurt içinde Bakanlık, yurt 
dışında ise dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

II. BÖLÜM
Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 Türk vatandaşlığının kazanılma halleri
 Madde 5 
 (1) Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.

 Doğumla kazanılan vatandaşlık
 Madde 6 
 (1) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğin-
den kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

 Soy bağı
 Madde 7 
 (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan 
çocuk Türk vatandaşıdır.
 (2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatan-
daşıdır.
 (3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı 
kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
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 Doğum yeri
 Madde 8
 (1) Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin 
vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.
 (2) Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. 
 
 Sonradan kazanılan vatandaşlık
 Madde 9 
 (1) Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da 
seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.
 
 Yetkili makam ile Türk vatandaşlığının kazanılması
 Madde 10 
 (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması 
halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatan-
daşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

 Başvuru için aranan şartlar
 Madde 11
 (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;
a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
d) İyi ahlak sahibi olmak,
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya 
mesleğe sahip olmak,
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
şartları aranır.
 (2) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, 
taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin es-
asların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.
 
 Türk vatandaşlığının kazanılmasına istisnai haller
 Madde 12 
 (1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak 
şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatan-
daşlığını kazanabilirler. 
a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, 
sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca hak-
larında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
c) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.
 
 İkamet ve sürelerinin hesaplanması
 Madde 15
  (1) Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk vatan-
daşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 
altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler bu Kanunda 
öngörülen ikamet süreleri içinde değerlendirilir.

 Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
 Madde 16 
 (1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk 
vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını ka-
zanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği içinde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,



308

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır. 
 (2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde 
birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
 (3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi 
halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

 Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması
 Madde 17 
 (1) Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu 
düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk 
vatandaşlığını kazanabilir.
 
 Vatandaşlık inceleme komisyonu
 Madde 18 
 (1) 11 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların 
başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan vatandaşlık başvuru 
inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyonun oluşumu ve çalışma esasları yönetmelikle be-
lirlenir.
 
 Vatandaşlık işlemlerinde müracaat ve usul
 Madde 37 
 (1) Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular yurt içinde ikamet edilen 
yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâlet-
name ile yapılır.
 
 Türk soylu yabancılar
 Geçici Madde 1 
 (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu ya-
bancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır. 
 
 Mevcut yönetmeliğin uygulanması
 Geçici Madde 2 
 (1) 46 ncı maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu 
yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümler-
inin uygulanmasına devam edilir.
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 PASAPORT KANUNU

 Kanun Numarası : 5682
 Kabul Tarihi : 15/7/1950
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/7/1950  Sayı : 7564
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3  Cilt : 31  Sayfa : 2243

 Giriş-çıkış kapıları
 Madde 1 
 (Değişik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) 
Türk vatandaşları ve yabancılar İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunan 
yolcu giriş - çıkış kapılarından Türkiye’ye girip çıkabilirler. 
Gümrük kapılarının açılışında İçişleri Bakanlığının görüşü alınır.

 Pasaport veya pasaport yerine geçerli vesika zorunluluğu
 Madde 2 
 (Değişik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2 md.)
Türk vatandaşları ile yabancılar Türkiye’ye girebilmek ve Türkiye’den çıkabilmek için yolcu giriş - 
çıkış kapılarındaki polis makamlarına usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine 
geçerli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar.
Gümrük ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için polis makamlarınca giriş veya çıkış işlemlerinin bitir-
ilmesi şarttır.
Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edilenlerden başka, Türk vatandaşları ile yabancılar 
için, ne gibi belgelerin pasaport yerine geçerli kabul edilebileceği hususunda İçişleri ve Dışişleri 
bakanlıkları müştereken karar almaya yetkilidirler. 

 Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar
 Madde 12 
 Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar 
şunlardır:
 A) Pasaportlar:
 I - Diplomatik pasaportlar;
 II- Hususi damgalı pasaportlar;
 III - Hizmet damgalı pasaportlar;
 IV - Umuma mahsus pasaportlar (Münferit veya müşterek olur);
 V - Yabancılara mahsus pasaportlar.
 B) (Değişik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/3 md.) Pasaport yerine 
geçerli vesikalar:
 I. Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut geçiş belgeleri,
 II. Gemi adamı cüzdanları, demiryolu ve hava ulaşım araçları memur ve mürettebatına ver-
ilen vesikalar,
 III. Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.

 Umuma mahsus pasaportların alınması için şartlar
 Madde 17 
 A) (Değişik birinci fıkra: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/7 md.) Umu-
ma mahsus münferit veya müşterek pasaport almak isteyen kimseleri usulüne uygun düzenlenmiş 
form dilekçe, (Ek ibare: 2/4/1998 - 4358/3 md.) vergi kimlik numarası gösteren bir belge yeterli 
sayıda fotoğraf ve nüfus hüviyet cüzdanlarının aslı ile mahallin emniyet müdürlüğüne müracaat 
etmeleri lazımdır.
Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk 
kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin ta-
biiyet ilmühaberi veya eski pasaportlarından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdiri 
bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir.
 B) (Mülga: 3/3/1993 - 3868/2 md.)
Reşit olmayanlar ve mahcurlar 
 C) Reşit olmayanların ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için 
kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi bir makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri 
lazımdır
 D) (Mülga: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/7 md.) 
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  “Yabancılara mahsus” damgalı pasaportlar
 Madde 18 
 Tabiiyetsiz bulunan veya tabiiyet durumlarının muntazam bulunmaması hasebiyle ikamet 
ve seyahatleri bakımından fiilen tabiiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tabi tutulmasında İçişleri 
Bakanlığınca zaruret görülen kimselere icabında mezkür Bakanlığın alacağı kararla “yabancılara 
mahsus” damgasını taşıyan ve Türk vatandaşlığını iktisap bakımından her hangi bir manayı veya 
hamili lehine her hangi bir hak iktisabını tazammun etmeyen bir pasaport verilir.
Bu pasaport iki nevidir:
 A) Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den yalnız bir çıkış için muteber olan pasaportlar
Giriş için verildiği takdirde Türkiye’ye girişin vukuu; Türkiye’den çıkış için verildiği takdirde de üze-
rindeki şerhte tasrih edilen memlekete vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak olan bu pasaport-
ların sahipleri tarafından itası tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memleketi terk etmek 
suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerekir.
 B) (Değişik birinci fıkra: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/8 md.) (Değişik 
birinci paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar üç aydan az ol-
mamak kaydıyla İçişleri Bakanlığının takdirine göre belirlenecek süreyle geçerli olmak üzere tanzim 
edilir.
Her iki neviden pasaportlar, İçişleri Bakanlığı ve yabancı memleketlerde, İçişleri Bakanlığının talebi 
veya tasvibi üzerine Dışişleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, Türkiye Cumhuriyeti konso-
losluk makamları tarafından verilir.
Yukardaki (A) fıkrasında yazılı neviden pasaportların yürürlüğünü kaybetmesi tarihinden itibaren iki 
ay geçmiş ise bunların yenilenmesi işlemi İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır.
Pasaport sahibinin tabiiyet bakımından aynı durumda bulunup reşit olmayan ve iş sahibi bulun-
mayan kız veya erkek çocuklarının o pasaportun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasıyla tabiiyet 
bakımından aynı durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabilir.
Refakat hanesinde kayıtlı olanlar, pasaport sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kul-
lanamazlar.
Bu pasaportların, sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kayıtlı olanların birer kıta fotoğrafisini 
ihtiva eylemesi lazımdır.

 Pasaport veya vesika verilmesi yasak olanlar
 Madde 22 
 (Değişik: 28/5/1988 - 3463/3 md.)
Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel güvenlik 
bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere (…) (1) pasaport veya seya-
hat vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında 
kalanlara, zaruri hallerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport veya pasaport 
yerine geçen seyahat vesikası verilebilir.
Bu durumda olanların açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve baba adı ile nüfusa 
kayıtlı olduğu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler tarafından mahallin polis makamlarına bildirilir.
İlgili polis makamları da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il emniyet müdürlüğü kanalıyla en 
seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan emniyet müdürlüklerine, şahsın nüfusa 
kayıtlı olduğu il emniyet müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir.
Bunların yurt dışına çıkışları engellenir ve kendilerine pasaport veya vesika verilmez, verilmişse geri 
alınır.
Birinci fıkrada yazılı makamlar tarafından pasaport verilmesi veya yurt dışına çıkması yasaklananlar-
la, yurt dışında kalmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu tespit edilenlerin sürel-
eri dolan pasaportları yenilenmez, kendilerine Türkiye’ye dönmeleri için seyahat vesikası verilir.
Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kaybedenlerden, bunu haklı bir sebebe dayandıra-
mayanlarla bulundukları ülkelerden sınır dışı edilmiş olanlara, bu ülkelerden çıkarılış sebepleri göz 
önünde tutularak pasaport veya vesika verilmeyebilir.
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 Tabiiyetsizler
 Madde 27 
 Yabancıların diplomatik pasaportlarıyla bu kanunda derpiş olunan hususi ve servis damgalı 
pasaportlara tekabül eden pasaportlarının vizeleri hiç bir harca veya resme tabi değildir.
 
 Cezai hükümler
 Madde 34 
 (Değişik: 31/3/2011-6217/8 md.) 
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasaportsuz olarak girmiş olan vatandaşlara bin 
Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (Mülga ikinci cümle: 4/4/2013-
6458/124 md.)

 Ek Madde 2 
 (19/6/1984 - KHK 240/12 md. ile eklenen 7/11/1984 3073/12 md. ile aynen kabul edilen Ek 
md. 1 in hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Pasaport Kanununun uygulanması, pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pas-
aport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait esaslar İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde 
Dışişleri ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarının iştiraki ile hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
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 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
I. BÖLÜM

Genel Esaslar
 Kanun Numarası : 2577
 Kabul Tarihi : 6/1/1982
 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5    Cilt : 21 Sayfa : 147

 Kapsam ve nitelik
 Madde 1 
1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren 
uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. 
2. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama 
usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.

 İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı
 Madde 2 
1. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır: 
a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden Düzen-
leme: 8/6/2000 - 4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerin-
den biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından 
açılan iptal davaları,
b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam 
yargı davaları, 
c) (Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden 
doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sö-
zleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari 
mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve es-
aslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin 
takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.
3. Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır. 

 Dilekçelerin verileceği yerler
 Madde 4 
Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme 
başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare 
veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde  büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kal-
madığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluk-
larına verilebilir. 

 Dava açma süreci
 Madde 7 
1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mah-
kemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
2. Bu süreler;
a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşma-
zlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yer-
ine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile 
bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya 
komisyon kararının idareye geldiği; 
Tarihi izleyen günden başlar. 
3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan 
hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden 
itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.
4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. An-
cak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her 
ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye 
dayalı işlemin iptaline engel olmaz. 
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 Sürelerle ilgili genel esaslar
 Madde 8 
1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil 
gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara ver-
menin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. 

 İdari makamların genel sükutu
 Madde 10 
1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari maka-
mlara başvurabilirler.
2. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 
İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, 
idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin 
değilse ilgili bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu 
takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçe-
mez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden 
sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava 
açabilirler. 
3. (Mülga: 10/6/1994 - 4001/5 md.)

 Üst makamlara başvurma
 Madde 11 
1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilme-
si veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, 
idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma 
süresini durdurur. 
2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye 
başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

 Yürütmenin durdurulması
 Madde 27 
(Değişik: 10/6/1994 - 4001/12 md.) 1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava 
edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.
2. (Değişik: 2/7/2012 - 6352/57 md.)  Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması 
halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması 
şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma 
süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulan-
makla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar 
verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 
md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, 
geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari 
işlemlerden sayılmaz.Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle huku-
ka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların 
neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.
3. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.)  Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin 
yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.
4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, 
resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen 
bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden 
kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan do-
syanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle 
tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar,tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin 
durdurulması istenebilir.
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5. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, 
tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 
6. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre 
teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin 
durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve 
adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 
7. Yürütmenin  durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilm-
işse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri  Kurullarına, bölge  idare  mahkemesi   kararlarına  
karşı  en  yakın  bölge  idare  mahkemesine,  idare  ve  vergi  mahkemeleri   ile    tek  hakim   tarafın-
dan  verilen   kararlara   karşı  bölge  idare  mahkemesine,  çalışmaya ara verme süresi içinde ise 
idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı 
veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün 
içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine 
gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 
8. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır. 
9. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.)  Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde 
yazılır ve imzalanır.
10. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.)  Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması 
isteminde bulunulamaz.

 Kararların sonuçları
 Madde 28 
1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemel-
erinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin 
işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye 
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. (İptal cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 10/7/2013 tari-
hli ve E.: 2012/107 K.: 2013/90 sayılı Kararı ile.)(…) (Ek cümleler: 21/2/2014-6526/18 md.; Değişik 
üçüncü ve dördüncü cümleler: 10/9/2014-6552/97 md.) Ancak, (…) (İptal dördüncü cümle: An-
ayasa Mahkemesi’nin 2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı ile.) (Ek cümle: 
10/9/2014-6552/97 md.) (…)  ancak disiplin hükümleri saklıdır. 
2. (Değişik: 2/7/2012 - 6352/58 md.)  Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren dava-
larda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, 
davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim 
tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada be-
lirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.
3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis 
edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede 
maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
4. (Değişik: 21/2/2014-6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yer-
ine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.
5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre 
tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili 
idarece mükellefe bildirilir.
6. (Değişik: 2/7/2012 - 6352/58 md.)  Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının 
tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak 
faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildi-
rildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.

III. BÖLÜM
Kararlara Karşı Başvuru Yolları

 İstinaf
 Madde 45 (Değişik: 18/6/2014-6545/19 md.)
1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, 
mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren 
otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi 
davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mah-
kemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
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 2. İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan 
kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare 
mahkemesine gönderilir.
3. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun 
bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi müm-
kün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.
4. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf 
başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge 
idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması 
hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. 
İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.
5. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu 
haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim 
tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi 
kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin 
bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.
6. Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir.
7. İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı davanın istinaf 
yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
8. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz.

 Temyiz
 Madde 46
(Değişik: 18/6/2014-6545/20 md.)
Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar 
hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın te-
bliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir:
a) Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları.
b) Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında 
açılan davalar.
c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran 
işlemlere karşı açılan iptal davaları.
d) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlem-
lere karşı açılan iptal davaları.
e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı 
ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında 
açılan iptal davaları.
f) İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar.
g) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca 
itiraz üzerine verilen kararlar ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun uygulan-
masından doğan davalar.
h) Maden, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili mevzuatın uygu-
lanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.
ı) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası veyahut kamu hizmetine 
giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar.
i) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı 
boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasından doğan 
davalar.
j) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunun uygulanmasından ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Mod-
eli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan davalar.
k) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
l) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulanmasından 
doğan davalar.
m) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları piyasa veya sektörle ilgili olarak 
alınan kararlara karşı açılan davalar.
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 Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması
 Madde 52 
1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/21 md.) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hakim, mah-
keme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığın-
da yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu 
veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek Cümle: 
10/6/1994 - 4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararlara karşı temyiz ya da istinaf yoluna baş-
vurulması halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 
nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır. 
2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir.
3. İdareden ve adli yardımdan yararlaranlardan teminat alınmaz. 
4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. 

 Yargılamanın yenilenmesi
 Madde 53 
1. (Değişik birinci cümle: 5/4/1990 - 3622/22 md.) Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahke-
melerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi 
istenebilir. 
a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde 
edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, 
b) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya 
resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş 
olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış 
olması, 
c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak or-
tadan kalkması, 
d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,
e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması, 
f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,
g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması, 
h) (Değişik: 10/6/1994 - 4001/23 md.) Tarafları,konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında ver-
ilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı 
mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş 
bulunması.
ı) (Ek: 15/7/2003-4928/6 md.) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sö-
zleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.
2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.
3. (Değişik birinci cümle: 15/7/2003-4928/6 md.)Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı 
fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için 
altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen 
günden başlatılarak hesaplanır.
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 AVUKATLIK KANUNU

 Kanun Numarası: 1136   
 Kabul Tarihi:19.3.1969
 Yayımlandığı R. Gazete:  Tarih: 7.4.1969 Sayı: 13168
 Yayımlandığı Düstır:   Tertip:5 Cilt: 8 Sayfa 1694

 Adli Yardımın Kapsamı
 Madde 176
(Değişik: 2/5/2001-4667/84 m.)
Adli yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara 
bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

 Adli Yardım Bürosu
 Madde 177
(Değişik: 2/5/2001-4667/85 m.)
Adli yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar arasından oluşturu-
lan Adli Yardım Bürosu tarafından yürütülür. Baro Yönetim Kurulu, ayrıca baro merkezi dışında avu-
kat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avukatı Adli Yardım Bürosu temsilcisi olarak 
görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, Baro Yönetim Kurulunun gözetimi altında çalışırlar.

 Adli Yardım İstemi
 Madde 178
(Değişik: 2/5/2001-4667/86 m.)
Adli yardım istemi, Adli Yardım Bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, isteminde haklı 
olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.
Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle Baro Başkanına başvurabilir. Baro Başkanını 
vereceği karar kesindir.

 Adli Yardımın Yapılışı
 Madde 179
(Değişik: 2/5/2001-4667/87 m.)
Adli yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yapmak üzere bir veya birkaç avukatı 
görevlendirir. Görevlendirilen avukat, görev yazısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini 
yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen vermemesi veya vekaletname ver-
mekten kaçınmasıyla sona erer.
Ayrıca görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekinmek isterse görevin kendisine bildirildiği 
tarihten itibaren on beş gün içinde o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödemek zorundadır.
Büro, görevlendirilen avukatın işi yürütmesiyle ilgili aşamaları izler.
18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 4/4/1929 tarihli ve 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlardaki adli yardıma ilişkin hükümler saklıdır.
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 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

 Adli yardım istemi
 Madde 5 
Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Baş-
vurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.
Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin hak-
lılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada, kamu ve 
özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar.
Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya 
sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. 
Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır.
Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre verilir.

 Adli yardımın yapılışı
 Madde 6 
a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin 
sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın 
%5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, 
görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vere-
ceğine ilişkin taahhütname alınır.
Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.
Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu 
talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak duru-
mundadır. Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.
Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bu-
lunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun 
veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan 
karşılanır.
Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.
b) Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç 
avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve 
vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görev-
lendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi redded-
ilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine ge-
tirmek yükümlülüğü altına girer.
Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve 
bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname ver-
mekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görev-
lendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.
c) Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları dikkate alınır.
d) Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin 
kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya 
ödeyerek görevden çekilebilir.
e) Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi 
sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri 
veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.
f) Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili 
aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri 
vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir 
belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir.
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  Ödenecek ücret
 Madde 7 
Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde göster-
ilen maktu ücret peşin ödenir. Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden 
çekilen avukatın yerine yeni görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenir.
Ceza davalarında şahsi davacı ve müdahil vekiline, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
gereğince yapılacak hukuki yardımlar için avukatlık ücret tarifesinde belirlenen maktu ücret ödenir.
Yargıtay’da görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankara’ya gidiş-geliş otobüs ücreti ödenir. Adli 
yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara barosundan görevlendirilecek avukat 
aracılığı ile Yargıtay’daki duruşma takip edilebilir.
Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için, bu mahkemenin kendi adli yardım kuralları uygulanır. Bu yö-
netmelik uyarınca ödeme yapılamaz.
Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya 
ödemekle yükümlüdür.
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 NOTERLİK KANUNU

 Kanun Numarası  : 1512
 Kabul Tarihi           : 18/1/1972
 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090
 Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 5     Cilt : 11 Sayfa : 408

IX. KISIM
Noterlik İşlemlerinin Şekli

I. BÖLÜM
Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gerekli Genel Hükümler

İlgilinin Türkçe bilmemesi
Madde 74 
İlgili, Türkçe bilmezse andlı bir tercüman da bulundurulur.
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 NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ   

XV. KISIM
Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gerekli Hususlar

 Kimlik tesbitinde izlenecek yol 
 Madde 90 

Noter, belgelendirme isteminde bulunan ilgili ile işleme katılan kimselerin kimliğini tesbit ede-
bilmek için nüfus hüviyet cüzdanı, buna dayalı olarak resmi mercilerden verilmiş pasaport, ehliyet, 
fotoğrafı kimlik kartı vesair kimlik belirten belgeleri aramak zorundadır.

Bu belgelerin gösterilmemesi veya noterin gerekli görmesi halinde tanık dinlemek yoluyla da kimlik 
tespit olunabilir.
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 “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca Verilen Belge ve Kimlikler Hak-
kında” Başlıklı Noterler Birliği’nin Genel Yazısı

(Yayımlanma Tarihi: 19.09.2014, Yazı No: 93)

 Hukuk – 14451                                                                                            Ankara, 19/09/2014
 
Özü: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca verilen belge ve kimlikler hk.
 
........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
........................ NOTERLİĞİNE
 
 
İlgi:  a) 25.04.1989 tarihli ve (33) sayılı Genelge.
 b) 25.09.2013 tarihli ve Hukuk –  17412 (96) sayılı Genel Yazı.
 
11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 124’üncü maddesiyle 5683 sayılı Yabancıların 
Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması nedeniyle ilgi (a) genel-
geye konu ikamet tezkerelerinin verilmediğinin anlaşılması üzerine, belirtilen “İkamet Tezkereleri” 
ile 6458 sayılı Kanun uyarınca verilen “İkamet İzin Belgesinin” ve bu Kanunda yazılı diğer kimlikler 
ile belgelerin, fotoğraflı resmi kimlik niteliğinde olup olmadığı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünden sorulmuş ve resmi kimlik olarak kullanılması mümkün ise  bunların birer örnekler-
inin de gönderilmesi istenmiştir.
 
Adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen 15.09.2014 tarihli ve 2014/1319-2460 sayılı yazıda;
“6458 sayılı Kanunda yer alan “ikamet izni belgesi” ile diğer kimlik belgelerinin birer örneklerinin 
talep edildiği ilgi (b,c) yazılarınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11/4/2013 tarihli ve 28615 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 11/4/2014 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir.

Kanun uyarınca, 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren, Türkiye’de ikamet edecek yabancılara verilme-
kte olan “ikamet tezkeresi” yerine, şekil ve içeriği yeniden belirlenen “ikamet izni belgesi” kullanıl-
maya başlanmıştır.
 
1-Mülga 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun uyarınca ver-
ilen ikamet tezkereleri:

11/04/2014 tarihinden önce alınmış olan ikamet izinleri 11/04/2014 tarihinden sonra geçerli ol-
maya devam edecek ve sürelerinin sonuna kadar herhangi bir ilave idari işleme gerek kalmaksızın 
kullanılacaktır.

2- Yeni tip ikamet izni belgeleri:
 1. Yeni tip “İkamet izni belgeleri” uluslararası belge güvenliği standartlarına uygun olarak, 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından “değerli belge” niteliğinde üretilmek-
tedir.
 2. Yeni belgeler üzerinde, süre uzatma veya şerh düşme gibi herhangi bir işlem yapılamadığın-
dan her defasında belgenin yenilenmesi gerekmektedir.
 3. Geçerlilik süresi sona eren ikamet izni belgeleri kullanılmaz, geçersiz hale gelir.
 4. İkamet izni belgelerinin;
- Ön yüzünde:
 1. Yabancı kimlik numarası,
 2. Adı/soyadı, doğum yeri ve tarihi, milliyeti,
 3. Belgenin Seri numarası,
 4. Fotoğraf (Geçici bir süre, belgeler üzerinde fotoğraf yer almamakta olup, en kısa zamanda 
belgelerin fotoğraflı olarak basımına geçilecektir.).



323

 - Arka yüzünde:
 1. İkamet izninin çeşidi,
 2. Başlama/bitiş tarihi ve belgenin düzenlendiği tarih,
 3. İkamet ili ve düzenleyen makam,
 4. İmza (bu alan boş bırakılır) bilgileri yer almaktadır.
 
3- Vatansız Kişi Kimlik Belgesi:
 3.    1. 6458 sayılı Kanun uyarınca vatansız olduğu tespit edilenlere, Türkiye’de yasal
olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan ve her iki yılda bir yenilenen “Vatansız Kişi Kimlik
Belgesi” düzenlenir.
         2. Vatansız kişi kimlik belgesi, hiçbir harca tabi değildir ve ikamet izni yerine geçer.
         3. Vatansız kişi kimlik belgesinin;
- Ön yüzünde:
 1. Yabancı kimlik numarası,
 2. Adı/soyadı, doğum yeri ve tarihi,
 3. Belgenin Seri numarası,
 4. Fotoğraf,

- Arka yüzünde:
 1. Belgenin düzenlendiği tarih, başlangıç ve bitiş tarihi,
 2. İkamet ili ve düzenleyen makam,
 3. İmza (bu alan boş bırakılır) bilgileri yer almaktadır.
 

Bu itibarla;
Yeni tip ikamet izni belgelerinin üzerinde geçici bir süre fotoğraf yer almadığından resmi işlemlerde 
şahsın pasaportu ya da pasaport yerine geçerli belgesiyle birlikte kullanılması gerekmektedir.
 Öte yandan, ilerleyen süreçte ikamet izni belgeleri resimli olarak basılacak olsa da yine de 
pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeyle birlikte kullanılmasının uygun olacağı değerlendir-
ilmektedir.
 Türkiye’de vatansız kabul edilen kişilerin herhangi bir ülkeye vatandaşlık bağı bulunmadığın-
dan bir ülke tarafından verilmiş kimlik belgesi ya da pasaport taşımamaktadırlar. Bu nedenle 
“Vatansız Kişi Kimlik Belgeleri” ilave bir belge sunamayacakları için resmi işlemlerde yeterli kabul 
edilmelidir.

4-Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi:
4.1.6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu 69 uncu maddesi kapsamında başvuru 
sahibine kayıt esnasında; kimlik bilgilerini içeren, uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu 
belirten, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir. Kayıt belgesi, gerektiğinde otuz günlük sürelerle uza-
tılabilir.
4.2. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesinin;
-Ön yüzünde:
 1. Fotoğraf,
 2. İkamet Numarası,
 3. Yabancı Kimlik No,
 4. Adı,
 5. İkinci Adı,
 6. Soyadı,
 7. Baba Adı,
 8. Anne Adı,
 9. Doğum Yeri,
 10. Doğum Tarihi,
 11. Uyruğu,
 12. Uluslararası Koruma Başvuru Tarihi,
 13.  Belgenin Geçerlilik Tarihi (Başlangıç-Bitiş Tarihi),
 14. Onaylayan Makamın Kaşesi-İmzası-Mühür
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 - Arka yüzünde;
 1. Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünce tanzim edilen bu belge sadece ili 
dahilinde geçerlidir.
 2. Belgenin kaybolması/bulunması halinde düzenleyen makama bildirilmeli/teslim
edilmelidir.
 3. İrtibat Tel: bilgileri bulunmaktadır.
 

5-Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi:
5.1. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu 76 ıncı maddesi
kapsamında mülakatı tamamlanan uluslararası koruma başvuru sahiplerine ve varsa birlikte
geldiği aile üyelerine hiçbir harca tabi olmayan ve ikamet izni yerine geçen 6 aylık süreli
“Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” verilir ve başvurusu tamamlanana
kadar altı aylık sürelerle uzatılır.

5.2. Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesinin;
- Ön yüzünde:
 1.Fotoğraf,
 2. İkamet No,
 3. Yabancı Kimlik No,
 4. Adı,
 5. İkinci Adı,
 6. Soyadı,
 7. Baba Adı,
 8. Doğum Yeri,
 9. Doğum Tarihi,
 10. Uyruğu,
 11. Statüsü,
 12. Uluslararası Koruma Başvuru Tarihi,
 13. Belgenin Düzenlendiği Tarih,
 14. Belgenin Geçerlilik Tarihi (Başlangıç-Bitiş Tarihi)

- Arka yüzünde:
 1. Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünce tanzim edilen bu belge sadece ili 
dahilinde geçerlidir.
 2. Belgenin kaybolması/bulunması halinde düzenleyen makama bildirilmeli/teslim
edilmelidir.
 3. İrtibat Tel:
 4. Onaylayan Makamın Kaşesi-İmzası-Mühür, bilgileri bulunmaktadır.

6-Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi:
6.1.6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu 83 üncü maddesi kapsamında Mülteci, 
Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü verilenlere, hiç bir harca tabi olmayan ve ikamet izni yerine 
geçen “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” verilir.
a) Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi düzen-
lenir.
b) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren birer yıl 
süreli kimlik belgesi düzenlenir.
c) Söz konusu kimlik belgeleri geçerli olduğu süre içinde Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen 
ikamet izni çeşitlerinden birini almaksızın Türkiye’de ikamet etme hakkı sağlamaktadır.
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 6.2.Uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesinin;
- Ön yüzünde:
 1. Fotoğraf
 2. İkamet No
 3. Yabancı Kimlik No
 4. Adı
 5. İkinci Adı
 6. Soyadı
 7. Baba Adı
 8. Doğum Yeri
 9. Doğum Tarihi
 10. Uyruğu
 11. Statüsü
 12. Uluslararası Koruma Başvuru Tarihi
 13. Belgenin Düzenlendiği Tarih
 14. Belgenin Geçerlilik Tarihi (Başlangıç-Bitiş Tarihi)

- Arka Yüzünde:
 1. Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünce tanzim edilen bu belge sadece ili 
dahilinde geçerlidir.
 2. Belgenin kaybolması/bulunması halinde düzenleyen makama bildirilmeli/teslim
edilmelidir.
 3. İrtibat Tel:
 4. Onaylayan Makamın Kaşesi-İmzası-Mühür bilgileri bulunmaktadır.
 
Bu itibarla;

Üzerinde yabancı kimlik numaraları yazılı olan Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi, 
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgeleri resmi kim-
lik niteliğinde olup noterlik işlemlerinde kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ülkemizde uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve statü verilen yabancılara 
düzenlenen kimlik belgelerinde değişiklik çalışmaları halen devam etmekte olup, yeni kimlik belge-
lerinin düzenlenmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.” denilmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda;
1- 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun uyarınca 11.04.2014 
tarihinden önce verilmiş olan ve süreleri bitmeyen “İkamet Tezkereleri” 11.04.2014 tarihinden son-
ra geçerli olmaya devam edecek ve sürelerinin sonuna kadar herhangi bir ilave idari işleme gerek 
kalmaksızın kullanılacaktır. Dolayısıyla, 5683 sayılı Kanuna göre verilmiş olup süreleri dolmayan ika-
met tezkereleriyle ilgi (b) genel yazıda belirtilen işlemler dışında kalan işlemlerde uygulamaya ilgi 
(a) genelgemiz doğrultusunda devam edilecektir.
 
2- 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca 11.04.2014 tarihinden sonra ver-
ilen ve halen fotoğrafsız durumda olan “İkamet İzin Belgeleri” daha sonra fotoğraflı hale gelmiş 
olsa dahi tek başına kimlik olarak kabul edilmeyecek, bu belge sahibi kişilerin pasaportlarının veya 
yabancı kimliklerinin olması nedeniyle işlemlerinde, “İkamet İzin Belgeleri” ile  tercüme edilmiş 
pasaportları veya yabancı kimlikleri birlikte kullanılacaktır.

3- Türkiye’de vatansız kabul edilen kişiler, herhangi bir ülkeye vatandaşlık bağı bulunmadığından bir 
ülke tarafından verilmiş kimlik belgesi ya da pasaport taşımamaktadırlar. Bu nedenle pasaport veya 
yabancı kimlik belgesi sunamayacakları için “Vatansız Kişi Kimlik Belgelerine” istinaden noterlik 
işlemi yaptırmaları mümkün bulunmaktadır. Bu belge Türkiye’de yasal
olarak ikamet edebilme hakkı da sağladığı için sadece bu belge ile işlem yapılabileceğinden ilgi (b) 
genel yazıda belirtilen ikamet tezkeresinin aranması gerekmemektedir.
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 4- 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu hükümleri uyarınca verilen ve üzerinde 
yabancı kimlik numaraları yazılı olan “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi”, “Uluslar-
arası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” ve “Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi” 
resmi mercilerce düzenlenmiş kimlik niteliğinde olduğundan noterlik işlemlerinde kullanılabilece-
ktir.
Sözü edilen kimlik ve belgelerin birer örneği ilişikte olup, bilgi edinilmesiyle buna göre işlem yapıl-
masını rica ederim.
Saygılarımla,
 
 

 Yunus TUTAR
                                                                                   Başkan

 

(GENEL YAZI: 93 )
 
NOT: Ekler “TNBONLINE-DUYURULAR ve HABERLER” panosunda yayınlanmıştır.
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 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

 Kanun Numarası : 6216
 Kabul Tarihi : 30/3/2011
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/4/2011 Sayı : 27894
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50  

I. KISIM
Genel Hükümler

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Tanımlar
Madde 2
(...)
ç) Bölüm: Bir başkanvekilinin başkanlığında yedi üyeden oluşan ve ilgili başkanvekili başkanlığında 
dört üyenin katılımıyla toplanıp bireysel başvurular hakkında karar verme yetkisine sahip olan ku-
rulu,
ifade eder.

II. BÖLÜM
Görevler, Yetkiler ve Mahkeme Bütçesi

Mahkemenin görev ve yetkileri
Madde 3 
(...)
c) Anayasanın 148 inci maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak.

İçtüzük
Madde 5 
(1) Bu Kanun çerçevesinde;
a) Mahkemenin iç düzeni, işleyişi, teşkilatı, çalışma usulleri, tutulacak defter ve kayıtlar, elektronik 
ortam da dâhil evrak akış düzeni, arşivlenmesi, Mahkeme kütüphanesi, Genel Sekreterlik ile idari 
teşkilatı, idari personelin görev ve sorumlulukları,
b) Başkan ve üyeler ile raportörler ve raportör yardımcılarının özlük dosyalarının tutulması, disiplin 
işleri, izin ve sağlık durumları, giyecekleri kisvelerin şekli ve bunların giyilme zaman ve yerleri, 
c) Mahkemenin çalışma, yargılama usul ve esasları, müzakere ve duruşmaların yönetimi ve kayda 
alınması,
Genel Kurulca kabul edilecek İçtüzükle düzenlenir. 
(2) İçtüzük Resmî Gazetede yayımlanır

III. KISIM
Teşkilat Yapısı

I. BÖLÜM
Mahkeme Teşkilatı

Bölümler ve komisyonlar
Madde 22
(1) Mahkemede, bireysel başvuruları karara bağlamak üzere bir başkanvekili başkanlığında yedişer 
üyesi olan iki bölüm bulunur. Bölümler, bir başkanvekilinin başkanlığında dört üyenin katılımıyla 
toplanır.
(2) Bölüm ve komisyonların oluşumu ve iş bölümü ile ilgili hususlar İçtüzükle düzenlenir.
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 IV. KISIM
İnceleme ve Yargılama Usulleri

IV. BÖLÜM
Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru hakkı
Madde 45 
(1) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu 
gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 
(2) İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve 
yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir. 
(3) Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamaya-
cağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de 
bireysel başvurunun konusu olamaz.

Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar
Madde 46 
(1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel 
ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. 
(2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait 
haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir.
(3) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz. 

Bireysel başvuru usulü
Madde 47 
(1) Bireysel başvurular, bu Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da 
mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun diğer yollarla kabulüne 
ilişkin usul ve esaslar İçtüzükle düzenlenir. 
(2) Bireysel başvurular harca tabidir.
(3) Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin, işlem, 
eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa 
hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru yol-
larının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan zararın 
belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem 
veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır. 
(4) Başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, vekâletnamenin sunulması gerekir.
(5) Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin 
öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süre-
si içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini 
belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Mahkeme, öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli 
görülüp görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder.
(6) Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Mahkeme yazı işleri tarafından 
eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline onbeş günü geçmemek üzere bir süre verilir 
ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun 
reddine karar verileceği bildirilir.

Bireysel başvuruların Kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi
Madde 48 
(1) Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için 45 ila 47 nci maddelerde 
öngörülen şartların taşınması gerekir. 
(2) Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınır-
larının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı baş-
vurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir.
(3) Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy 
birliği ile karar verilen başvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan 
dosyalar bölümlere havale edilir. 
(4) Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir.
(5) Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle 
düzenlenir. 



329

Esas hakkında inceleme
Madde 49 
(1) Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından 
yapılır. Başkan iş yükünün bölümler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması için gerekli önlemleri 
alır. 
(2) Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi 
için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak 
Mahkemeye bildirir.
(3) Komisyonlar ve bölümler bireysel başvuruları incelerken bir temel hakkın ihlal edilip edil-
mediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, 
belge ve deliller ilgililerden istenir.
(4) Mahkeme, incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte, gerekli görürse duruşma yapılması-
na da karar verebilir. 
(5) Bölümler, esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu 
gördükleri tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilir. Tedbire karar verilmesi 
hâlinde, esas hakkındaki kararın en geç altı ay içinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde tedbir kararı 
kendiliğinden kalkar.
(6) Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin incelemeleri, bir te-
mel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır. 
Bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
(7) Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve İçtüzükte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili 
usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır.
(8) Esas hakkında incelemenin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir. 

Kararlar
Madde 50 
(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. 
İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere 
hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.
(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldır-
mak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama 
yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya 
genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mah-
keme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak 
şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir.
(3) Bölümlerin esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere ve Adalet Bakanlığına tebliğ 
edilir ve Mahkemenin internet sayfasında yayımlanır. Bu kararlardan hangilerinin Resmî Gazetede 
yayımlanacağına ilişkin hususlar İçtüzükte gösterilir.
(4) Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı oldukları bölümler; bölümler arasındaki içtihat 
farklılıkları ise Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Buna ilişkin diğer hususlar İçtüzükle düzen-
lenir.
(5) Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir. 

Başvuru hakkının kötüye kullanılması
Madde 51 
(1) Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvurucular aleyhine, yargılama 
giderlerinin dışında, ayrıca ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına hükm-
edilebilir.
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 VIII. BÖLÜM
Yargılamaya İlişkin Diğer Hususlar

Harç istisnası
Madde 64 
(1) Mahkemeye yapılacak bireysel başvurular dışındaki başvurular, alınacak kararlar ve bunlarla 
ilgili yapılacak işlemler harca tabi değildir.

IX. BÖLÜM
Kararlar

Mahkeme kararları
Madde 66 
(1) Mahkeme kararları kesindir. Mahkeme kararları Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
(2) İptal kararları geriye yürümez.
(3) Mahkemece iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal kararının Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Mahkeme gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazetede yayım-
landığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca 
kararlaştırabilir.
(4) Mahkeme, bir kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol 
açacak biçimde hüküm tesis edemez.
(5) Mahkeme kararları gerekçeli olarak yazılır. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
(6) Karar taslaklarının hazırlanması ve görüşülmesine ilişkin esaslar İçtüzükte gösterilir.
(7) Kararlar, inceleme veya yargılamaya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Muhalif ka-
lanlar, kararda muhalefet nedenlerini İçtüzükte belirtilecek süre içinde yazılı olarak teslim ederler. 
Kararlar ilgililere bu şekliyle tebliğ olunur. 
(8) İptal ve itiraz başvuruları sonucu verilen gerekçeli kararlar Resmî Gazetede hemen yayımlanır.
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 ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

 Dayandığı Kanunun Tarihi  : 7/11/1982,  No : 2709
                                                                     30/3/2011            6216
 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/7/2012,  No : 28351 
 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5              Cildi : 52 

III. KISIM
İnceleme ve Yargılama Usulleri

IV. BÖLÜM
Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru formu ve ekleri
Madde 59
(1) Başvurular, İçtüzük ekinde (Ek-1) örneği bulunan ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan 
başvuru formu kullanılarak resmî dilde yapılır.
(2) Başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Başvurucunun adı, soyadı, vatandaşlık numarası, doğum tarihi ve yeri, uyruğu, cinsiyeti, mesleği 
ve adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi. 
b) Başvurucu tüzel kişi ise unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin kimlik bilgileri, varsa 
telefon numaraları ve elektronik posta adresi.
c) Kanuni temsilcisi ya da avukatı varsa, kanuni temsilcisinin ya da avukatının adı, mesleği ve adresi, 
varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
ç) Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih 
sırasına göre özeti.
d) Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin 
gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar.
e) Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının dayanakları. 
f) Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar.
g) Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih.
ğ) Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar.
h) Başvurucunun talepleri. 
ı) Başvurucunun Mahkeme önünde devam eden bir başka başvurusu varsa numarası.
i) Varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçeleri. 
j) Kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını isteyip istemediği.
k) Başvurucunun varsa avukatının ya da kanuni temsilcisinin imzaları.
(3) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler ya da onaylı örnekleri eklenir:
a) Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili 
olduğuna dair belge. 
b) Harcın ödendiğine dair belge.
c) Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi.
ç) Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi.
d) Nihai karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebellüğ belgesi. 
e) Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri.
f) Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler.
g) Başvuru süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler 
(4) Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterdiği üçüncü fıkradaki belgelere herhangi bir nedenle 
erişememesi hâlinde bunun gerekçelerini belirtir. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve 
belgeleri resen toplar. 
(5) Başvurucuların, adreslerinde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana 
geldiğinde bunu Mahkemeye bildirmeleri zorunludur. 
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Formun ve eklerin hazırlanmasına ilişkin ilkeler
Madde 60
(1) Başvuru formu, İçtüzüğün 59 uncu maddesine uygun olarak düzenlenir ve aynı maddede belir-
tilen belgeler ya da onaylı örnekleri başvuru formuna eklenir. 
(2) Başvuru formu okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanır. 
Başvuru formunun ekler hariç on sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun ayrıca başvuru formuna 
olayların özetini eklemesi gerekir.
(3) Başvurucu, başvuru formunun ekinde sunduğu belgeleri, tarih sırasına göre numaralandırarak 
her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusulasına bağlar. 

Başvurucunun temsili
Madde 61
(1) Bireysel başvuru, bizzat başvurucu, kanuni temsilcisi ya da avukatı tarafından yapılabilir. Avukat 
veya kanuni temsilci aracılığıyla yapılan başvurularda temsile dair yetki belgesinin sunulması zorun-
ludur. 
(2) Başvurucunun avukatı ya da kanuni temsilcisi varsa onunla yapılan yazışmalar ya da ona yapılan 
tebligatlar başvurucuya yapılmış sayılır.

Bireysel başvuru harcı ve adli yardım
Madde 62 
(1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (I) sayılı Tarifenin A) Mahkeme Harçları” 
başlıklı Bölümünün ilk cümlesinde belirtilen bireysel başvuru harcı Maliye Veznelerine yatırılır. 
(2) Adlî yardım talepleri, genel hükümlere göre başvuruların kabul edilebilirliği hakkında karar vere-
cek Bölüm veya Komisyonlar tarafından hükme bağlanır. 

Başvurunun yapılabileceği yerler
Madde 63 
(1) Bireysel başvurular, Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun biçimde İçtüzük ekindeki ve 
Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formuna uygun olarak Mahkemeye şahsen 
yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabilir.
(2) Usulünce hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzuyla birlikte yukarıda belirtilen yer-
lere teslim edildiğinde başvurucu ya da temsilcisine alındı belgesi verilir ve bu tarih, başvurunun 
yapıldığı tarih olarak kabul edilir. 
(3) Mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru formu ve ekleri gerekli kayıt 
işlemleri yapılıp fiziki ve elektronik ortamda Mahkemeye gönderilir. Dava ve diğer yargılama işlem-
lerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır. 
(4) Genel Kurul; elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru yapılabilmesine 
ilişkin karar alabilir. 

Başvuru süresi ve mazeret
Madde 64 
(1) (Değişik:RG-5/3/2014-28932)  Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, baş-
vuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.
(2) Başvurucu mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde baş-
vurusunu yapamadığı takdirde, mazeretinin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazereti-
ni belgeleyen delillerle birlikte başvurabilir. Komisyonlar raportörlüğünce mazeretin kabulünün ge-
rekip gerekmediği yönünde karar taslağı hazırlanır. Komisyon, öncelikle başvurucunun mazeretinin 
geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek mazereti kabul veya reddeder. 
(3) Başvurunun niteliğine uygun düştüğü takdirde mazeret ve kabul edilebilirliğe ilişkin tek bir taslak 
hazırlanıp bu iki husus birlikte karara bağlanabilir.

Bireysel başvuru Bürosu
Madde 65 
(1) Bireysel Başvuru Bürosu, Komisyonlar başraportörünün gözetiminde bir raportör ve yeterli sayı-
da raportör yardımcısı ile personelden oluşur.
(2) Bireysel Başvuru Bürosunun görevleri şunlardır:
a) Mahkemeye ulaşan bireysel başvuruların kaydını yapıp numara vermek, dosyalamak.
b) Başvurulardaki idari yönden tamamlattırılması gereken eksiklikleri tespit etmek ve bunların 
giderilmesi için gerekli yazışmaları yapmak.
c) Bireysel başvurularla ilgili yazışmaların kaydı, takibi, ilgili birimlere sevk edilmesi ve diğer işlem-
leri yapmak. 
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Form ve eklerinin ön incelenmesi ve eksiklikler
Madde 66 
(1) (Değişik:RG-5/3/2014-28932)  Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklikler bulun-
up bulunmadığı yönünden inceler. Başvuru formunda veya eklerinde herhangi bir eksiklik tespit 
edilmesi hâlinde, bunların tamamlattırılması için başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni temsil-
cisine onbeş günü geçmemek üzere kesin bir süre verilir.
(2) (Değişik:RG-5/3/2014-28932)  Eksikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli 
bir mazereti olmaksızın verilen kesin sürede eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvurusunun red-
dine karar verileceği bildirilir.
(3) Başvurunun; süresinde yapılmadığı, 59 uncu ve 60 ıncı maddelerdeki şekil şartlarına uygun ol-
madığı ve tespit edilen eksikliklerin verilen kesin sürelerde tamamlanmadığı hâllerde Komisyonlar 
Başraportörü tarafından reddine karar verilir ve başvurucuya tebliğ edilir. Bu karara tebliğ tarihin-
den itibaren yedi gün içinde Komisyona itiraz edilebilir. Bu konuda Komisyonların verdiği kararlar 
kesindir. 

Bireysel başvuruların bölümlere ve komisyonlara tevzii
Madde 67 
(1) Bireysel Başvuru Bürosu tarafından kaydı yapılıp numara verilen başvuruların dağıtımı, Bölümler 
ve Komisyonlar arasında otomatik olarak yapılır. 
(2) Nitelikleri itibarıyla birleştirilerek incelenmesi gereken dosyalar ilk olarak kayda alınan başvuru 
dosyasında birleştirilir. 

Başvuruların inceleme sırası
Madde 68 
(1) Bireysel başvurular, geliş sırasına göre incelenerek karara bağlanır. Ancak Mahkeme, başvuruların 
konuları itibarıyla önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde 
farklı bir inceleme sıralaması yapabilir.

Yazışmalar
Madde 69 
(1) Başvurucular, Mahkeme ile yazışmalarını İçtüzükte belirlenen bireysel başvuru yapılmasındaki 
usulü izleyerek yapmak zorundadırlar. 
(2) Bireysel başvuru dosyalarının tekemmül ettirilmesine ilişkin olarak duruma göre Genel Sekreter-
lik, Komisyon ya da Bölümler tarafından verilen ve asgari onbeş gün olan süreler kesin olup bu 
süreler içinde usulüne uygun olarak gönderilmeyen bilgi ve belgeler, başvurunun değerlendirilme-
sinde dikkate alınmaz ve dosyaya dâhil edilmez.
(3) Başvurulara ilişkin bilgi, belge ve diğer her türlü talebin yazılı olarak yapılması gerekir. Duruşma, 
tanık dinlenilmesi veya keşif esnasında yapılanlar hariç, bu usule uyulmaksızın yapılan talepler dik-
kate alınmaz. 

Bilgi, belge isteme ve tebliğ
Madde 70
(1) Mahkeme, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında yasama, yürütme, yargı or-
ganları, kamu idareleri, kamu görevlileri, bankalar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışır, 
bilgi ve belge ister, gerekli gördüğü her türlü belge, kayıt ve işlemi inceler, bilgi almak üzere her 
derece ve sınıftan kamu görevlileri ile ilgilileri çağırabilir, idare ve diğer tüzel kişilerden temsilci 
isteyebilir.
(2) (Değişik:RG-5/3/2014-28932)  Yukarıdaki fıkra kapsamında Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgel-
er, yargılamanın gerektirmesi halinde onbeş günlük süre içinde görüşlerini sunabilmeleri için baş-
vurucuya, Adalet Bakanlığına ve varsa diğer ilgililere tebliğ edilir
(3) Mahkeme, başvurucu ya da kamu otoritesinin, istenen bilgi ya da belgeyi sunmaktan kaçındığı 
ya da bir delili gizlediği yahut her ne suretle olursa olsun davet edildiği hâlde yargılamaya etkili bir 
şekilde katılmadığı kanaatine varırsa, bu durumdan gerekli sonuçları çıkararak kararını verir.
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Adalet Bakanlığına bildirim
Madde 71 
(1) Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi 
için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak 
Mahkemeye bildirir. 
(2) (Değişik:RG-5/3/2014-28932) Adalet Bakanlığı başvuruya ilişkin görüşünü otuz günlük süre 
içinde bildirir. Talep hâlinde Bölüm Başkanınca bu süre otuz güne kadar uzatılabilir. Başvurunun 
Adalet Bakanlığına bildiriminden itibaren belirtilen sürelerde cevap verilmediği takdirde, Mahkeme 
dosyadaki bilgi ve belgelere göre kararını verir. Mahkeme, içtihadın oluştuğu alanlarda veya ivedi-
likle karar verilmesi gereken durumlarda Bakanlık cevabını beklemeden başvurunun kabul edilebil-
irlik ve esası hakkında karar verebilir.
(3) Adalet Bakanlığının cevabı başvurucuya tebliğ edilir. Başvurucunun tebliğ tarihinden itibaren 
varsa karşı beyanlarını, onbeş gün içinde Mahkemeye sunması gerekir. 

Tedbir kararı
Madde 73 
(1) Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulun-
duğunun anlaşılması üzerine, Bölümlerce esas inceleme aşamasında gerekli tedbirlere resen veya 
başvurucunun talebi üzerine karar verilebilir. 
(2) İncelenen başvurulara ilişkin olarak; resen ya da başvurucunun talebi üzerine dosyanın esası 
hakkında karar verilmeden önce, tedbir kararına başvurulmaması hâlinde başvurucunun yaşamına 
ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine, 
Komisyonlarca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesi derhâl yapılarak, tedbir hususunu da kar-
ara bağlamak üzere başvuru, ilgili Bölüme gönderilir. 
(3) Bölüm, tedbire karar vermesi hâlinde gereğinin ifası için bunu ilgili kişi ve kurumlara bildirir.
(4) Tedbir kararı verilen başvurunun esası hakkındaki kararın en geç altı ay içinde verilmesi gerekir. 
Tedbirin devamı konusunda yeni bir karar alınmadığında, başvurucunun hakkının ihlal edilmediğine 
ya da başvurunun düşmesine karar verildiği durumlarda tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

Duruşma
Madde 74 
(1) Bölümler, başvuruları dosya üzerinden inceler. Ancak resen ya da başvurucu veya Adalet Bakan-
lığının talebi üzerine gerekli görülmesi hâlinde duruşma yapılmasına karar verilebilir. 
(2) Duruşma yapılmasına karar verilmesi hâlinde, duruşmanın yeri, günü ve saati ilgililere bildirilir.
(3) Duruşma esnasında duruşma tutanağı düzenlenir. Tutanak örnekleri, talepleri hâlinde başvuru-
cu ve Adalet Bakanlığı ile varsa diğer ilgililere verilir.

Pilot karar usulü
Madde 75 
(1) Bölümler, bir başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun başka başvurulara 
da yol açtığını tespit etmeleri ya da bu durumun yeni başvurulara yol açacağını öngörmeleri hâlinde, 
pilot karar usulünü uygulayabilirler. Bu usulde, konuya ilişkin Bölüm tarafından pilot bir karar verilir. 
Benzer nitelikteki başvurular idari mercilerce bu ilkeler çerçevesinde çözümlenir; çözümlenmediği 
takdirde Mahkeme tarafından topluca görülerek karara bağlanır. 
(2) Bölüm, pilot karar usulünü resen, Adalet Bakanlığının ya da başvurucunun istemi üzerine başlat-
abilir. 
(3) Pilot karar uygulaması için seçilen başvuru, gündemin öncelikli işleri arasında sayılır. 
(4) Bölüm pilot kararında, tespit ettiği yapısal sorunu ve bunun çözümü için alınması gereken ted-
birleri belirtir. 
(5) Bölüm pilot kararla birlikte, bu karara konu yapısal soruna ilişkin benzer başvuruların incelenme-
sini erteleyebilir. İlgililer erteleme kararı hakkında bilgilendirilirler. Bölüm, gerekli gördüğü takdirde 
ertelediği başvuruları gündeme alarak karara bağlayabilir.
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İhlal kararı ve ihlalin giderilmesi
Madde 79 
(1) Bölüm, ihlalin bir mahkeme kararından kaynaklandığını tespit ederse;
a) İhlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mah-
kemeye gönderir. İlgili mahkeme, Bölümün ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan 
kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapar ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir. 
b) Bölümlerce yapılan inceleme sonunda, başvurucunun bir hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi 
hâlinde, yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığı takdirde başvurucu lehine uy-
gun bir tazminata hükmedilebilir. 
c) Tazminat miktarının tespitinin, daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi hâlinde, Bölüm bu 
konuyu kendisi karara bağlamaksızın genel mahkemelerde dava açılması yolunu gösterebilir. 
(2) Bölüm kararında, gerekli görüldüğü takdirde Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrası doğrul-
tusunda ihlalin ve sonuçlarının hangi şekilde ortadan kaldırılabileceği hususunda yapılması gerek-
enler belirtilir.

Düşme kararı
Madde 80 
(1) Bölümler ya da Komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hâllerde düşme kararı 
verilebilir: 
a) Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi. 
b) Başvurucunun davasını takipsiz bıraktığının anlaşılması.
c) İhlalin ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması.
ç) Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvurunun ince-
lenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi.
(2) Bölümler ya da Komisyonlar; yukarıdaki fıkrada belirtilen nitelikteki bir başvuruyu, Anayasanın 
uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da 
insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir.

Kararın imzalanması, tebliği ve yayımlanması
Madde 81 
(1) Bölüm ve Komisyonların verdikleri kararlar heyeti oluşturan Başkan ve kıdem sırasına göre tüm 
üyeler tarafından imzalanır ve Mahkeme mührüyle mühürlenir. 
(2) Karşı oy yazısı veya farklı ya da ek gerekçeler, kararın verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 
Bölüm Başkanlığına sunulur. Bu süre içinde teslim edilmeyen karşı oy yazısı veya farklı ya da ek ge-
rekçeler dikkate alınmaz. 
(3) Bölümler ve Komisyonlarca verilen kararlar kesindir. Kararların imzalı asıl suretleri Mahkeme 
arşivinde saklanır. Birer örneği başvurucuya, Adalet Bakanlığına ve diğer ilgililere tebliğ edilir. 
(4) Bölüm kararlarının tümü ile Komisyon kararlarından kabul edilebilirlik açısından ilkesel önem 
taşıyanları Mahkemenin internet sitesinde yayımlanır. 
(5) Bölüm Başkanının tespit ettiği, Bölüm tarafından verilen pilot karar niteliğinde ya da içtihadın 
ortaya konulması açısından ilkesel önemi haiz kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. 

Tavzih  ve maddi hataların düzeltilmesi
Madde 82 
(1) Bölümlerce verilen kararlar hakkında ilgililer, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, hükmün tavzihini ve maddi hataların düzeltilmesini talep 
edebilirler. 

Başvuru hakkının kötüye kullanılması
Madde 83
(1) Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla bireysel başvuru hak-
kını açıkça kötüye kullandığının tespit edilmesi hâlinde başvuru reddedilir ve yargılama giderleri 
dışında, ilgilinin ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasıyla cezalandırılması-
na karar verilir.

Genel hükümlerin uygulanması
Madde 84 
(1) Bireysel başvuruların incelenmesinde, kararların infazında Kanun ve İçtüzükte hüküm bulun-
mayan hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır.
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KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU

 Kanun Numarası  : 6328
 Kabul Tarihi   : 14/6/2012
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/6/2012     Sayı : 28338
 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5  Cilt : 52

III. BÖLÜM
Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler

Başvuru ve usulü
Madde 17
(1) Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru gizli 
tutulur.
(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, başvu-
ru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi 
tüzel kişilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte 
belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
(3) Yapılan başvurulardan;
a) Belli bir konuyu içermeyenler,
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara il-
işkin olanlar,
c) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar,
ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, incelenmez.
(4) Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının 
tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. 
Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru 
yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir.
(5) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir.
(6) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
(7) Kuruma, dördüncü fıkra uyarınca yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek cevabın tebliği 
tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden 
itibaren altı ay içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara 
verildiği, diğer hâllerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir.
(8) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur.

Bilgi ve belge istenmesi
Madde 18
(1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, bu isteğin 
tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde istenen bilgi ve 
belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya denetçinin başvurusu 
üzerine ilgili merci soruşturma açar.
(2) Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst makam veya 
kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve bel-
geler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde incelenebilir.

Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi
Madde 19
(1) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi veya denetçiler bilirkişi görevlendire-
bilir.
(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, bilirkişi olarak 
görevlendirilen kamu görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu için (1.000), diğer kişilere her 
inceleme ve araştırma konusu için (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı so-
nucu bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlendirmeyi yapanın kararı ile bilirkişi ücreti ödenir. 
Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
(3) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi, denetçiler veya uzmanlar tanık ya da 
ilgili kişileri dinleyebilir.
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İnceleme ve araştırma
Madde 20
(1) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır.
(2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana bildi-
rir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını, başvuru süresini ve başvurulacak makamı da 
gösterir.
(3) İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği çözümü 
uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma bildirir.

Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması
Madde 21
(1) Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli 
ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.
(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi hâlinde; ilgili merci Kurumun 
önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş 
olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.
(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandırama-
ması hâlinde de durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

Raporlar
Madde 22
(1) Kurum, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırla-
yarak Komisyona sunar. Komisyon, bu raporu ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere iki ay 
içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak 
üzere hazırladığı raporu Başkanlığa gönderir. Komisyonun raporu Genel Kurulda ivedilikle görüşülür.
(2) Kurumun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.
(3) Kurum; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman kamuoyu-
na duyurabilir.

Açıklama yapma yetkisi
Madde 23
(1) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi ye-
tkilidir.
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KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAK-
KINDA YÖNETMELİK

 
I. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
(1) Bu Yönetmelik; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması 
oluşturmak amacıyla idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan hak-
larına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden ve iyi yönetim 
ilkelerini gözeterek incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulan Kamu Denetçiliği 
Kurumuna gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak şikâyet başvurularının usul ve esasları ile 
Kamu Denetçiliği Kurumunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 2
(1) Bu Yönetmelik, 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununa dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini,
b) Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliğini,
c) Denetçi: Kamu denetçisini,
ç) Genel Sekreter: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterini,
d) Genel Sekreterlik: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterliğini,
e) İdare: Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî 
idareleri, mahallî idarelerin bağlı idarelerini, mahallî idare birliklerini, döner sermayeli kuruluşları, 
kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüslerini, ser-
mayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerini,
f) Kanun: 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununu,
g) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komi-
syonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu,
ğ) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu,
h) Şikâyet başvurusu: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma yapılan 
şikâyetleri,
ı) Şikâyetçi: Kuruma şikâyet başvurusu yapan gerçek ve tüzel kişileri,
i) Uzman: Kamu denetçiliği uzmanını,
j) Uzman yardımcısı: Kamu denetçiliği uzman yardımcısını,
ifade eder.

II. BÖLÜM
Kurumun Görev Alanı ve İyi Yönetim İlkeleri

Kurumun görevi
Madde 4
(1) Kurum;
a) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının, mahallî idarel-
erin, mahallî idarelerin bağlı idarelerinin, mahallî idare birliklerinin, döner sermayeli kuruluşların, 
kanunlarla kurulan fonların, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin, 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesse-
selerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
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 b) Kamunun ortak, sürekli ve kamusal bir ihtiyacını karşılayan ve idarî düzenleme, denetim ve göze-
tim altında kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerinin,
her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikâyetleri inceler, araştırır ve öneril-
erde bulunur.
(2) Ancak;
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,
hakkında yapılan şikâyetler Kurumun görev alanı dışındadır.

Kurumca incelenmeyecek şikâyet başvuruları
Madde 5
(1) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar hak-
kında Kuruma yapılan şikâyetler incelenmez.
(2) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olup incelenmekte olan veya daha önce sonuçlandırılan 
şikâyetler hakkında Kuruma yeniden yapılan şikâyetler incelenmez.
(3) Belli bir konuyu içermeyen şikâyetler incelenmez.

İyi yönetim ilkeleri
Madde 6
(1) Kurum, inceleme ve araştırma yaparken idarenin, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde; ka-
nunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsı-
zlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların 
korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme, karar-
ların gerekçeli olması, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildi-
rilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem ile tutum veya 
davranışta bulunup bulunmadığını gözetir ve iyi yönetim ilkelerine uyar.

III. BÖLÜM
Kuruma Şikâyet Başvurusu

Şikâyet hakkı
Madde 7
(1) İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı, Kanun ve bu Yönetmelikte 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde menfaati ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler Kuruma şikâyet 
başvurusunda bulunabilir. Ancak, şikâyetin insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, 
çocuk hakları ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması hâlinde menfaat ihlali aranmaz.

Şikâyet başvurusu usulü ve şikâyetin yapılacağı yer
Madde 8
(1) Şikâyet başvurusu Türkçe dilekçe ile yapılır. Ancak, şikâyetçinin kendisini daha iyi ifade edebildiği 
başka bir dildeki başvurusu, Kurumca haklı ve makul olduğunun tespiti halinde kabul edilebilir.
(2) Şikâyet dilekçeleri Kuruma veya Kurumun gerekli gördüğü yerlerde açtığı bürolara elden verile-
bileceği gibi posta, elektronik posta veya faks yoluyla da gönderilebilir. Kurum tarafından oluşturu-
lan elektronik sistem aracılığıyla da şikâyet başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca, illerde valilikler veya 
ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla elden veya posta yoluyla şikâyet başvurusu yapılabilir. Valilik 
veya kaymakamlıklar, şikâyetleri tarih ve sayı vermek suretiyle kayıt altına aldıktan sonra şikâyet 
başvurusunu ve varsa eklerini en geç üç iş günü içinde doğrudan Kuruma gönderir.
(3) Faks veya elektronik posta yoluyla yapılan şikâyet başvurularına ait dilekçe asılları, onbeş gün 
içinde Kuruma gönderilmedikçe başvuru geçerli sayılmaz. Kayıtlı elektronik posta yoluyla yapılan 
başvurularda bu şart aranmaz.
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Şikâyet başvurusunun yapılması
Madde 9
(1) Şikâyet başvurusu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Kurumun resmî internet sitesinde yayım-
lanan Gerçek Kişiler İçin Şikâyet Başvuru Formu (EK-1) veya Tüzel Kişiler İçin Şikâyet Başvuru Formu 
(EK-2) doldurulmak suretiyle yapılır. Bu Yönetmelikte belirlenen zorunlu bilgi ve belgelerin bulun-
ması koşuluyla form kullanılmadan da şikâyet başvurusu yapılabilir. Haklı bir nedenin bulunması 
hâlinde başvuru yapılan yerde formun doldurulmasına yardımcı olunmak suretiyle sözlü yapılan 
şikâyet başvuruları da kabul edilir.
(2) Şikâyet başvuruları okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.
(3) Varsa şikâyet konusuna ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.
(4) Şikâyet başvurusundan herhangi bir nedenle ücret alınmaz.
(5) Şikâyet başvurusunda aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Şikâyetçi gerçek kişi ise;
1) Adı, soyadı ve imzası,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarası, yabancılar için pasaport nu-
marası, uyruğu ve varsa kimlik numarası,
3) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
4) Şikâyet edilen idare, şikâyet konusu ve talep,
5) İdareye başvuru tarihi ve idarenin cevap tarihi,
6) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası.
b) Şikâyetçi tüzel kişi ise;
1) Unvanı,
2) Tebligata esas yerleşim yeri adresi, telefon numarası ve varsa elektronik tebligat adresi,
3) Yetkili kişinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon 
ve faks numarası,
4) Şikâyet edilen idare, şikâyet konusu ve talep,
5) İdareye başvuru tarihi ve idarenin cevap tarihi,
6) Yetkili kişinin yetki belgesinin aslı veya onaylı örneği,
7) Varsa merkezi tüzel kişilik numarası.

Elektronik ortamda şikâyet
Madde 10
(1) Kurumun resmî internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda şikâyet başvurusu yapılabilir. Elek-
tronik ortamda yapılan şikâyet başvurusunda 9 uncu maddede belirtilen koşulların bulunması ger-
ekir. Bu başvurularda imza şartı aranmaz; ancak Kurum elektronik ortamda güvenli elektronik imza 
kullanılarak şikâyet başvurusu yapılmasına karar verebilir.
(2) Şikâyet başvurusuna ilişkin belgeler elektronik başvuruya ek yapılır.

Şikâyetin kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılması
Madde 11
(1) Şikâyet başvurusu, kanunî temsilci veya vekil tarafından da yapılabilir. Kanunî temsilci veya vekil 
aracılığıyla yapılan şikâyetlerde temsile veya vekâlete dair geçerli bir yetki belgesinin veya ispat 
belgesinin sunulması zorunludur.
(2) Şikâyet başvurusunun kanunî temsilci veya vekil tarafından yapılması durumunda kanunî tem-
silci veya vekilin;
a) Adı, soyadı ve imzası,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarası,
c) Yabancılar için pasaport numarası, uyruğu ve varsa kimlik numarası,
ç) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
şikâyet başvurusunda yer alır.
(3) Kanunî temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan şikâyet başvurularında tebligat bu kişilere yapılır.
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İdari başvuru yollarının tükenmesi
Madde 12
(1) Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargıla-
ma Usulü Kanununun;
a) 10 uncu maddesi uyarınca idarî davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idarî 
makamlara başvuru yapılması,
b) 11 inci maddesi uyarınca idarî işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem 
yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idarî dava açma süre-
si içinde istenmesi,
c) 12 nci maddesi uyarınca idarî işlemden dolayı doğan zararın giderilmesinin üst makamdan, üst 
makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idarî dava açma süresi içinde istenmesi,
ç) 13 üncü maddesi uyarınca idarî eylemin yazılı bildirimi veya başka suretle öğrenildiği tarihten 
itibaren bir yıl ve her hâlde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak hakkın 
yerine getirilmesinin istenmesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen başvuru yolunun tüketilmesi hâlinde (b) ve (c) bendine 
göre ayrıca idarî başvuru yoluna gidilmesi gerekli değildir.
(3) Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için özel kanunlarda yer alan zorunlu idarî başvu-
ru yollarının tüketilmesi gerekir.
(4) Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde idarî başvuru 
yolları tüketilmese dahi şikâyet başvurularını kabul edebilir.
(5) İdarenin tutum ve davranışına karşı idarî başvuru yollarının tüketilmesi şart değildir.
(6) İdarenin, kanunlarda açıkça kesin olduğu belirtilen işlemlerine karşı doğrudan Kuruma şikâyet 
başvurusu yapılabilir.

Şikâyet başvuru süresi
Madde 13
(1) 12 nci madde uyarınca idareye yapılacak başvuruya;
a) İdare tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden,
b) İdare tarafından altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten,
itibaren altı ay içinde Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilir.
(2) İdarenin tutum ve davranışları ile kanunlarda kesin olduğu belirtilen işlemlere karşı, tutum ve 
davranışın gerçekleştiği veya öğrenildiği tarihten veya işlemin tebliği tarihinden itibaren altı ay 
içinde Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

Şikâyet başvurusunun kaydı ve tarihi
Madde 14
(1) Kuruma yapılan veya ulaşan şikâyet başvurusu, tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir ve el-
den teslim edilenler için alındı belgesi verilir.
(2) Şikâyet tarihi;
a) Şikâyet başvurusunun Kuruma, bürolarına, valilik veya kaymakamlıklara verildiği,
b) Posta, elektronik posta veya faksın Kuruma ulaştığı,
c) Elektronik ortamda yapılan şikâyet başvurusunun Kurumun elektronik sistemine ulaştığı,
tarihtir.

Engellilerin Şikâyet başvurusu 
Madde 15
(1) Kurum, engellilerin şikâyet başvurusu yapabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Şikâyet başvurusunun gizliliği
Madde 16
(1) Şikâyetçinin talebi üzerine şikâyet başvurusu gizli tutulur. Şikâyet başvurusunun gizli kalmasına 
yönelik her türlü tedbir Kurum tarafından alınır.

Dava açma süresinin durması
Madde 17
(1) Dava açma süresi içinde yapılan şikâyet başvurusu, işlemeye başlamış olan dava açma süresini 
durdurur.
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 IV. BÖLÜM
Ön İnceleme

Şikâyet başvuru bürosu ve dağıtım bürosu
Madde 18
(1) Şikâyet başvuru bürosu, Başdenetçinin görevlendireceği yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) Şikâyet başvuru bürosunun görevleri şunlardır:
a) Kuruma yapılan şikâyet başvurusunun kaydını yapmak, numara vermek ve dosyalamak.
b) Şikâyet başvurusunu dağıtım bürosuna göndermek.
c) Başdenetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Dağıtım bürosu, Başdenetçinin görevlendireceği yeterli sayıda uzman veya uzman yardımcısı ile 
diğer personelden oluşur.
(4) Dağıtım bürosunun görevleri şunlardır:
a) Şikâyet başvurusunu iş bölümü esaslarına göre ilgili denetçiye göndermek.
b) Başdenetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(5) Şikâyet başvurusunun iş bölümü esaslarına göre ilgili denetçiye gönderilmesi dönüşümlü olarak 
dağıtım bürosunda görevlendirilecek uzman veya uzman yardımcısı tarafından yerine getirilir.
(6) Şikâyet başvurusunun hangi denetçinin görev alanına girdiği hususunda oluşacak tereddüt, 
Başdenetçi veya görevlendireceği bir denetçi tarafından giderilir.

Ön inceleme yapılması
Madde 19
(1) Şikâyet başvurusu, inceleme ve araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulur. Ön 
incelemede şikâyet başvurusu;
a) Kurumun görev alanına girip girmediği,
b) Süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
c) Kurumda incelenmekte ve araştırılmakta olan bir şikâyet başvurusuyla sebepleri, konusu ve tara-
flarının aynı olup olmadığı,
ç) Kurum tarafından daha önce sonuçlandırılan bir şikâyetle sebepleri, konusu ve taraflarının aynı 
olup olmadığı,
d) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara il-
işkin olup olmadığı,
e) İdari başvuru yollarının tüketilip tüketilmediği,
f) 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılıp yapılmadığı,
g) Belli bir konuyu içerip içermediği,
ğ) Kanuna göre şikâyet başvurusunda bulunması gereken bilgilerin yer alıp almadığı,
h) Menfaat ihlali içerip içermediği,
yönlerinden incelenir.

Ön inceleme üzerine yapılacak işlemler ve verilecek kararlar
Madde 20 
(1) Şikâyet başvurusunun, (e) bendi hariç olmak üzere 19 uncu maddede yer alan şartlardan her-
hangi birini taşımaması hâlinde incelenemezlik kararı verilir. Bu karar, şikâyetçiye tebliğ edilir ve 
tebliğ ile birlikte durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden tekrar işlemeye başlar.
(2) İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan şikâyet başvurusu hakkında ilgili idareye gönderme 
kararı verilir. Gönderme kararı şikâyetçiye de tebliğ edilir. Kuruma şikâyet tarihi, ilgili idareye baş-
vuru tarihi olarak kabul edilir. Şikâyet başvurusunun Kurum tarafından ilgili idareye gönderilmesi 
üzerine;
a) İdare tarafından şikâyetçiye verilecek cevabın tebliği tarihinden,
b) İdare tarafından altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten,
itibaren altı ay içinde Kuruma yeniden şikâyet başvurusu yapılabilir.
(3) Şikâyet edilen idarenin yanlış gösterilmesi durumunda Kurum, resen doğru idareyi belirler ve 
inceleme aşamasına geçer.
(4) İncelenemezlik kararı doğrultusunda, eksikliklerin giderilmesi şartıyla süresi içinde yeniden Ku-
ruma şikâyet başvurusu yapılabilir.
(5) Şikâyet başvurusunun 19 uncu maddede yer alan şartları taşıması hâlinde inceleme ve araştırma 
aşamasına geçilir.
(6) Ön inceleme şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması hâlinde de incelenemezlik veya 
gönderme kararı verilir.
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İncelenemezlik ve gönderme kararlarında bulunması gereken hususlar
Madde 21
(1) İncelenemezlik ve gönderme kararlarında aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Şikâyet numarası ile karar numarası ve tarihi.
b) Şikâyetçinin ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve adresi.
c) Şikâyet edilen idare.
ç) Şikâyet konusu.
d) Gerekçe.
e) Karar.
f) Şikâyet konusuna ilişkin başvuru yolları, süresi ve başvurulacak makam.
g) İmza ve mühür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İnceleme ve Araştırma

İnceleme ve araştırma usulü
Madde 22
(1) İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları, insan haklarına dayalı adalet 
anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ve iyi yönetim ilkeleri yönlerinden incelenir ve 
araştırılır.
(2) Şikâyet başvurusu Başdenetçi, denetçi veya görevlendirilecek uzman ve uzman yardımcıları 
tarafından incelenir ve araştırılır.
(3) Aynı sebep ve konuya ilişkin benzer nitelikteki şikâyet başvuruları birleştirilerek incelenebilir.
(4) Şikâyet konusunun insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, kadın ve çocuk haklarına ilişkin 
olması halinde yerinde inceleme ve araştırma yapılabilir. Kamuyu ilgilendiren genel konulara yöne-
lik şikâyetlerde ise, şikâyetçi veya şikâyet edilen idarenin talebi üzerine yerinde inceleme ve araştır-
ma yapılabilir. İlgili idare ve yetkililer bunun için gerekli her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

İdareden bilgi ve belge istenmesi
Madde 23
(1) Başdenetçi veya denetçi, inceleme ve araştırma konusu hakkında ilgili idareden bilgi ve belge 
isteyebilir. İdare, istenilen bilgi ve belgeleri derhal elektronik posta yoluyla Kurumun elektronik 
posta adresine gönderir ve bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde de asıl-
larını gönderir. Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler veya 
eksik verenler hakkında Başdenetçi veya denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci soruşturma açar. 
Soruşturma açılmasına ilişkin işlem ve soruşturma sonucu hakkında ilgili merci Kurumu bilgilendirir.
(2) Devlet sırrı veya ticarî sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst makam veya 
kurulunca açıkça gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi 
ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde incelenebilir. İncelenen 
Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler açıklanamaz ve bu bilgi ve belgelere kararda yer verilemez.

Bilirkişi görevlendirmesi
Madde 24
(1) Başdenetçi veya denetçiler, inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak özel veya teknik bilg-
iyi gerektiren hâllerde alanında uzman kişilerden bilirkişi görevlendirebilir. Bilirkişiler, adlî yargı ilk 
derece mahkemesi adalet komisyonlarınca belirlenen listelerde yer alanlardan, üniversite öğretim 
elemanlarından veya meslek odası mensuplarından da seçilebilir.
(2) Bilirkişi olarak görevlendirilecek kişilerin;
a) Mesleklerinde en az beş yıllık deneyim sahibi olması,
b) Affa uğramış veya ertelenmiş olsa bile Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçların-
dan biriyle hükümlü bulunmaması,
c) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici 
olarak yasaklanmamış olması,
gerekir.
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(3) Bilirkişiler, çalıştıkları veya iş ilişkisi içinde bulundukları idareyle ilgili veya kendilerinin, eşlerinin 
ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının şikâyet başvurularında bil-
irkişilik yapamaz.
(4) Bilirkişi daha önce bilirkişilik göreviyle ilgili olarak bir kurulda yemin etmemişse, “Görevimi ada-
lete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vic-
danım üzerine yemin ederim” şeklinde yemin eder.
(5) Bilirkişi, Başdenetçi veya denetçi tarafından belirlenen süre içinde raporunu Kuruma sunmak 
zorundadır. Bu süre, görevin verildiği tarihten itibaren iki ayı geçemez. Konunun kapsamlı ve karışık 
olması hâlinde bu süre bir ay daha uzatılabilir.
(6) Bilirkişi, görevi sebebiyle yahut görevini yerine getirirken öğrendiği sırları saklamak, kendisi ve 
başkaları yararına kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdür.
(7) Bilirkişilere, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre ödeme yapılır.

Tanık veya ilgili kişilerin dinlenmesi
Madde 25
(1) Başdenetçi veya denetçiler, inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak tanık veya ilgili kişilerin 
dinlenmesine karar verebilir. Tanık veya ilgili kişiler, Başdenetçi, denetçi veya uzmanlar tarafından 
dinlenebilir.
(2) Görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle tanık veya ilgili kişi dinlenebilir.
(3) Tanık veya ilgili kişilerin dinlenmesi, şikâyet başvurusunun mahiyetine göre Başdenetçi veya 
denetçi tarafından belirlenecek yer, zaman ve usulde yapılır.
(4) Tanığa “Bildiğimi doğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde 
yemin ettirilir.
(5) Tanık veya ilgili kişinin beyanı tutanağa geçirilir ve tutanak, beyan sahibi ile beyanı alan tarafın-
dan imzalanır.
(6) Tanık veya ilgili kişilere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre 
ödeme yapılır.

Şikâyetten vazgeçme
Madde 26
(1) Şikâyetçi, karar verilinceye kadar şikâyetinden vazgeçebilir. Bu durumda Kurum inceleme ve 
araştırmasını sonlandırır.

Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi
Madde 27
(1) Karar verilmeden önce şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde 
Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.

Şikâyetçi ölümü veya tüzel kişiliğinin sona ermesi
Madde 28
(1) Şikâyetçi gerçek kişi ise ölümü, tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda inceleme 
ve araştırma sonlandırılır. Ancak, şikâyet konusunun mirasçıları ilgilendirmesi hâlinde inceleme ve 
araştırmaya devam edilebilir.

İncelenmekte olan şikâyet hakkında dava açılması
Madde 29
(1) İnceleme ve araştırma devam ederken şikâyet konusuyla ilgili olarak dava açılması hâlinde Ku-
rum inceleme ve araştırmasını dava sonuçlanıncaya kadar bekletebilir veya şikâyet başvurusunun 
mahiyetine göre inceleme ve araştırmasını sonlandırabilir. Bekletilen şikâyet başvurusu hakkında 
kesinleşen dava sonucuna göre Kurum, inceleme ve araştırmayı karara bağlar.

İnceleme ve araştırmanın sonlandırılamayacağı haller
Madde 30
(1) Şikâyetten vazgeçme, şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi ve şikâyetçinin ölümü 
veya tüzel kişiliğinin sona ermesi hâllerinde şikâyet konusunun; insan haklarına, temel hak ve 
özgürlüklere, kadın haklarına, çocuk haklarına ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması 
durumunda inceleme ve araştırmaya devam edilebilir.
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 VI. BÖLÜM
İnceleme ve Araştırma Sonucunda Verilecek Kararlar

Karar türleri
Madde 31
(1) Kurum, şikâyet başvurusuna ilişkin inceleme ve araştırma sonucunda tavsiye kararı, ret kararı 
veya karar verilmesine yer olmadığına dair karar verir.

Tavsiye kararı
Madde 32
(1) İnceleme ve araştırma sonucunda şikâyetin yerinde olduğu kanaatine varılması hâlinde tavsiye 
kararı verilir. Kararda idare hakkında aşağıdaki tavsiyelerden bir veya birkaçına yer verilir:
a) Hatalı davranıldığının kabulü.
b) Zararın tazmini.
c) İşlem yapılması veya eylemde bulunulması.
ç) Mevzuat değişikliğinin yapılması.
d) İşlemin geri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi.
e) Uygulamanın düzeltilmesi.
f) Uzlaşmaya gidilmesi.
g) Tedbir alınması.
(2) Kurum, birinci fıkrada yer alan tavsiyeler dışında başka bir tavsiye kararı da verebilir.
(3) İlgili merci, tavsiye doğrultusunda tesis ettiği işlemi, aldığı önlemi veya tavsiye edilen çözümü 
uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma bildirir.

Ret kararı
Madde 33
(1) İnceleme ve araştırma sonucunda şikâyetin yerinde olmadığı kanaatine varılması hâlinde ret 
kararı verilir.

Karar verilmesine yer olmadığına dair karar
Madde 34
(1) Kurum;
a) Şikâyetçinin başvurusundan vazgeçmesi,
b) Şikâyetçi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi,
c) Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi,
ç) İnceleme ve araştırma devam ederken şikâyet konusu hakkında dava açılması,
üzerine inceleme ve araştırmasını sonlandırması hâlinde karar verilmesine yer olmadığına dair 
karar verir.

Kararda yer alacak hususlar
Madde 35
(1) İnceleme ve araştırma sonucunda verilecek kararlarda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Şikâyet numarası ile karar numarası ve tarihi.
b) Şikâyetçinin ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve adresi.
c) Şikâyet edilen idare ve adresi.
ç) Şikâyet konusu, hukuki sebepler ve istemin özeti.
d) Dosyadaki bilgi ve belgelerin özeti.
e) Gerekçe.
f) Verilen karar ve sonuç.
g) Şikâyet konusuna ilişkin başvuru yolları, süresi ve başvurulacak makam.
ğ) İmza ve mühür.

Karar verme süresi
Madde 36
(1) Kurum, inceleme ve araştırmasını şikâyet tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır. 
Bu süre içinde inceleme ve araştırmanın sonuçlandırılamaması hâlinde şikâyetçiye sonuçlandırılam-
ama gerekçesi ve dava açma süresinin işlemeye başladığı hususu bildirilerek inceleme ve araştırma-
ya devam edilir; ancak 29 uncu madde hükümleri saklıdır
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Kararın tebliği
Madde 37
(1) Kurum, kararlarını ilgili mercie ve şikâyetçiye tebliğ eder.
(2) Kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişileri hakkında verilen tavsiye kararları denetim ve 
gözetimden sorumlu bakanlığa veya kamu kurum ve kuruluşuna da gönderilebilir.

Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması
Madde 38
(1) Şikâyet başvurusunun Kurum tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi 
gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.
(2) Şikâyet başvurusunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi hâlinde; ilgili merci 
Kurumun tavsiyesi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz 
ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.
(3) Kurumun karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermesi hâlinde durmuş olan dava açma 
süresi kararın ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.
(4) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, şikâyet başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde 
sonuçlandıramaması hâlinde bu durum gerekçesiyle birlikte şikâyetçiye tebliğ edilir. Durmuş olan 
dava açma süresi tebliğden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.

Yeniden inceleme ve araştırma
Madde 39
(1) Başdenetçilik, kararın verilmesinden sonra sonucu etkileyebilecek bilgi ve belgelerin ortaya çık-
ması durumunda şikâyet hakkında yeniden inceleme ve araştırma yapabilir.

VII. BÖLÜM
Başdenetçi ve Denetçilerin Görev ve Yetkileri ile İş Bölümü ve Çalışma Esasları

Madde 40
(1) Başdenetçinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumu yönetmek ve temsil etmek.
b) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak.
c) Denetçiler arasında iş birliğini sağlamak ve uyumlu çalışmalarını gözetmek.
ç) Denetçilerin görev alanına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek.
d) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş bölümünü 
belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek.
e) Gerek gördüğünde şikâyet başvurusunu bizzat sonuçlandırmak.
f) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak.
g) Yıllık raporu hazırlamak ve Komisyona sunmak.
ğ) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak.
h) Raporları kamuoyuna duyurmak.
ı) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak.
i) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek.
j) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak.
k) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne 
sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi için izin vermek.
l) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek.
m) İhtiyaç duyulan iş ve konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin geçici 
olarak görevlendirilmesini istemek.
n) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek.
o) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olan devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde in-
celemek veya görevlendireceği denetçiye inceletmek.
ö) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak.
p) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek.
r) Gerekli görülen yerlerde büro açılmasına karar vermek.
s) Kurumun görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin çalışmaları yürütmek.
ş) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
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Madde 41
(1) Denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görevlendirildikleri konu veya alanlara ilişkin şikâyetleri incelemek, araştırmak ve Başdenetçiye 
önerilerde bulunmak.
b) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek.
c) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek.
ç) Gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak ve Başdenetçiye sunmak.
d) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yap-
mak.
e) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek.
f) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde 
incelemek.
g) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak.
ğ) Başdenetçiye, yokluğunda vekâlet etmek.
h) Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Başdenetçiye yardımcı olmak.
ı) Başdenetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 42
(1) Genel Sekreterlik, Kurumun idarî ve malî işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel 
Sekreterlikte, Genel Sekreter ve diğer idarî personel görev yapar.
(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Kurumun büro işlerini yürütmek.
b) Şikâyet başvurularının kayıt işlerini yürütmek.
c) Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel 
sisteminin geliştirilmesi için Başdenetçiye teklifte bulunmak.
ç) Genel Sekreterlikte görev yapan personelin sevk ve idaresini sağlamak.
d) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek.
e) Kurum personelinin atama, nakil ve terfi işlemlerini yürütmek.
f) Kurumun eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
g) Hizmet içi eğitim, kurs ve benzeri yerlere katılacak Kurum personelini görevlendirmek ve malî 
haklarının ödenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
ğ) Kurum personelinin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek.
h) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek.
ı) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
i) Kararların ve raporların otomasyonunu sağlamak ve bunları arşivlemek.
j) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 
5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnam-
elerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla malî hizmetler 
birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.
k) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
l) Bütçenin harcanması konusunda Başdenetçiye bilgi vermek.
m) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak, bilgi sistem-
leri ve otomasyonu konusundaki gelişmeleri izlemek.
n) Kurum bilgi mimarisinin hazırlanması, veri tabanlarının kurulması, güncellenmesi ve arşivlenme-
si çalışmalarını yapmak.
o) Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
ö) Kurumun basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
p) Protokol işlerini düzenlemek.
r) Kurumun idarî, malî ve teknik işlerini yürütmek.
s) Kanunlarla veya Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Madde 43
(1) Uzman ve uzman yardımcıları, Başdenetçi veya denetçiler tarafından verilen görevleri yerine 
getirir.
(2) Uzman ve uzman yardımcıları, Kurumun aslî hizmetlerini yürütmek üzere Kamu Denetçiliği Uz-
manlığı Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.
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Madde 44
(1) Denetçiler arasındaki iş bölümü aşağıdaki konu veya alanlara göre belirlenir:
a) İnsan hakları.
b) Kadın ve çocuk hakları.
c) Engelli hakları.
ç) Ailenin korunması.
d) Sosyal hizmetler.
e) Eğitim-öğretim, gençlik ve spor.
f) Bilim, sanat, kültür ve turizm.
g) Adalet, milli savunma ve güvenlik.
ğ) Sağlık.
h) Nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları.
ı) Kamu personel rejimi.
i) Mülkiyet hakkı.
j) Ekonomi, maliye ve vergi.
k) Enerji, sanayi, gümrük ve ticaret.
l) Çalışma ve sosyal güvenlik.
m) Orman, su, çevre ve şehircilik.
n) Ulaştırma, basın ve iletişim.
o) Gıda, tarım ve hayvancılık.
ö) Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler.
p) Diğer konu ve alanlar.
(2) Denetçilerin sorumlu oldukları konu veya alanlar, Başdenetçi tarafından yönerge ile belirlenir.
(3) Başdenetçi, denetçiler arasında iş birliğini sağlar ve denetçilerin uyumlu çalışmasını gözetir.

Madde 45
(1) İş bölümü yapılırken aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Denetçilerin tecrübe ve uzmanlık alanının gözetilmesi.
b) Şikâyet sayısının ve dönemsel olarak şikâyet yoğunluğunun dikkate alınması.
c) Benzer konuların aynı denetçinin sorumluluğunda bulundurulması.

Madde 46
(1) Denetçiler, Başdenetçi tarafından görevlendirildikleri konu veya alanlarda tek başlarına çalışır ve 
kararlarını Başdenetçiye sunar. Başdenetçi, incelenmesi ve araştırılması gereken başka bir hususun 
olmadığına kanaat getirmesi hâlinde veya gerekli gördüğünde şikâyet başvurusunu sonuçlandırdık-
tan sonra kararı şikâyetçiye ve ilgili mercie bildirir.
(2) Şikâyet konusunun birden fazla denetçinin görev alanına girmesi durumunda şikâyet başvurusu, 
Başdenetçi tarafından birden fazla denetçinin inceleme ve araştırmasına bırakılabileceği gibi bir 
denetçinin inceleme ve araştırmasına da bırakılabilir. Şikâyet konusunun birden fazla denetçinin 
inceleme ve araştırmasına bırakılması hâlinde de denetçiler tek başlarına çalışarak konu veya alan-
larına ilişkin kararlarını Başdenetçiye sunar.
(3) Denetçiler, şikâyet başvurusuna ilişkin inceleme ve araştırmasını kendisine bağlı çalışma grupları 
ile birlikte yürütebilir. Çalışma grubunda yeteri kadar uzman ve uzman yardımcısı ile koordinasyon-
dan sorumlu uzman görevlendirilebilir.
(4) Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreter, görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapamaz.
(5) Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreter, görevleri sebebiyle herhangi bir şekilde öğrendikleri 
meslekî veya ticarî sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başka-
larının yararına kullanamaz.
(6) Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreter, görevleri süresince resmî veya özel hiçbir görev alamaz, 
ticaretle uğraşamaz. Bilimsel yayınlarda bulunma, görevleri veya meslekleri ile ilgili olarak davet 
edildikleri ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri toplantılara katılma, derneklerde 
üyelik ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık hâlinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Madde 47
(1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle ilgili olarak emir 
ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
(2) Başdenetçi ve denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zo-
rundadır.
(3) Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreter; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu 
derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini inceleyemez.
(4) Başdenetçi, denetçiler ve Genel Sekreter, siyasî partilere üye olamaz; herhangi bir siyasî parti, 
kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamaz.
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Madde 48
(1) Kurum, her takvim yılına ilişkin olarak yürüttüğü faaliyetleri ve önerileri kapsayan yıllık rapor 
hazırlar. Bu rapor, takip eden yılın Ocak ayının son gününe kadar Komisyona sunulur. Komisyon, 
bu raporu ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere iki ay içinde görüşüp kendi kanaat ve 
görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak 
üzere hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderir. Komisyonun raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ivedilikle görüşülür.
(2) Kurumun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.
(3) Gerek görülen konularda yıllık rapor beklenmeksizin özel rapor hazırlanabilir.
(4) Kurum, açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman kamuoyu-
na duyurabilir.

Madde 49
(1) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi ye-
tkilidir.

VIII. BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 50 
(1) Kurum, görev alanıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olabilir. Bu kuruluşlarla işbirliğine 
ilişkin çalışmalarda yer alır, koordinasyonu sağlar ve gerektiğinde uluslararası kuruluşlar ve bunların 
temsilcilikleriyle ortaklaşa projeler yürütür.

Madde 51
(1) Şikâyet başvuru bürosunda görevli personel, gerçek ve tüzel kişileri Kanun kapsamında sahip 
oldukları hakları kullanabilmeleri için bilgilendirmekle yükümlüdür. Bilgilendirme telefonla da 
yapılabilir.
(2) Kurum, başvuru usul ve esaslarına ilişkin her türlü tanıtım faaliyetinde bulunabilir. Tanıtım, farklı 
dillerde de yapılabilir.

Madde 52
(1) Kanunî engel bulunmamak kaydıyla Kurumun kararları ve raporları, kişisel veriler korunmak 
suretiyle resmî internet sitesinde veya başka surette yayımlanabilir.

Madde 53
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında süreler, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
(2) Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen 
çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Madde 54
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu ile 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönet-
meliği hükümlerine göre yapılır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki eylem ve işlemler ile tutum ve davranışlar hakkında 
şikâyet başvurusu

Geçici Madde 1
(1) Kuruma şikâyet başvurularının kabul edilmeye başlandığı 29/3/2013 tarihinden önceki son altı 
ay içinde idarî başvuru yolları tüketilmiş her türlü eylem ve işlem ile tutum ve davranışlara karşı 
bu Yönetmelikte yer alan başvuru şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla Kuruma şikâyet başvurusu 
yapılabilir. Mahallî idareler, bağlı idareleri ve birliklerin hakkındaki şikâyet başvuruları açısından ise 
29/3/2014 tarihinden önceki son altı ay içinde idarî başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekir.
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Madde 55
(1) Bu Yönetmelik;
a) Mahallî idarelerin, bağlı idarelerinin ve birliklerinin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına 
karşı yapılacak şikâyetler açısından 29/3/2014,
b) Diğer idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı yapılacak şikâyetler açısından 
29/3/2013,
c) Şikâyet başvurusu dışındaki diğer hükümleri açısından yayımı,
tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 56
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.
 



351

EK-1 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

GERÇEK KİŞİLER İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURU FORMU
Şikâyetçinin
Vatandaşlık Kimlik No
Adı-Soyadı
Pasaport No-Kimlik No-
Uyruğu (Yabancılar için)
Adresi
Telefon No
Faks No
E-Posta
Kanunî temsilcisi veya vekilinin
Vatandaşlık Kimlik No
Adı-Soyadı
Pasaport No-Kimlik No-
Uyruğu (Yabancılar için)
Adresi
Telefon No
Faks No
E-Posta

1. Şikâyet edilen idare

2. İlgili idareye başvuru tarihi, idarenin cevap tarihi ve varsa idarenin bununla ilgili bilgi ve 
belgeleri

3. Şikâyet konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan dava 
bulunup bulunmadığı

4. Şikâyet konusu

5. Talep

Tarih-imza

   *Şikâyet konusuna ilişkin her türlü belge başvuru formuna eklenir.
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      EK-2
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURU FORMU

Şikâyetçinin
Unvanı
Adresi
Telefon No
Faks No
E-Posta
Varsa Elektronik tebligat adresi
Merkezi tüzel kişilik numarası
Yetkili kişi veya vekilinin
Vatandaşlık Kimlik No
Adı-Soyadı
Unvanı
Pasaport No-Kimlik No-
Uyruğu (Yabancılar için)
Adresi
Telefon No
Faks No
E-Posta

1. Şikâyet edilen idare

2. İlgili idareye başvuru tarihi, idarenin cevap tarihi ve varsa idarenin bununla ilgili bilgi ve 
belgeleri

3. Şikâyet konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan dava 
bulunup bulunmadığı

4. Şikâyet konusu

5. Talep

Tarih-imza

  *Şikâyet konusuna ilişkin her türlü belge başvuru formuna eklenir.
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TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU

 Kanun Numarası  : 6701
 Kabul Tarihi   : 6/4/2016
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/4/2016    Sayı :  29690
 Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 5     Cilt : 57

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam
 Madde 1
 (1) Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştir-
ilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve 
hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göster-
mek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması 
görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev 
ve yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.

 Tanımlar
 Madde 2
 (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

 a)Ayrı tutma: Kişilerin bu Kanunda sayılan temellerden biri veya birden fazlası nedeniyle, bir 
eylem veya eylemsizliğin sonucu olarak diğerlerinden ayrı tutulması durumunu,
 b) Ayrımcılık talimatı: Bir kişinin kendi nam veya hesabına eylem ve işlemlerde bulunmaya 
yetkili kıldığı kişilere veya bir kamu görevlisinin diğer kişilere verdiği ayrımcılık yapılmasına yönelik 
talimatı,
 c) Başkan: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanını,
 ç) Çoklu ayrımcılık: Ayrımcı uygulamanın birden fazla ayrımcılık temeli ile ilişkili olması du-
rumunu,
 d) Doğrudan ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden 
karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını bu Kanunda sayılan ayrımcılık te-
mellerine dayanılarak engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi,
 e) Dolaylı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan her türlü ey-
lem, işlem ve uygulamalar sonucunda, bu Kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle bağlantılı olarak, 
hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan 
dezavantajlı bir konuma sokulmasını,
 f) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı 
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit şartlarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre 
şartlarından etkilenen bireyi,
 g) İşyerinde yıldırma: Bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak kişiyi işinden 
soğutmak, dışlamak, ıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemleri, 
 ğ) Kamu görevlisi: Kamu hizmetlerinin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da her-
hangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiyi,
 h) Kurul: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu, ı) Kurum: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumunu,
 i) Makul düzenleme: Engellilerin hak ve özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde 
kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, 
mali imkânlar nispetinde, ölçülü, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri,
 j) Taciz: Psikolojik ve cinsel türleri de dâhil olmak üzere bu Kanunda sayılan temellerden 
birisine dayanılarak, insan onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya böyle bir sonucu doğuran 
yıldırıcı, onur kırıcı, aşağılayıcı veya utandırıcı her türlü davranışı,
 k) Ulusal önleme mekanizması: İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü 
Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri 
çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere 
oluşturulan sistemi,
 l) Uygulamalı iş deneyimi: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarının eğitim-
le eş zamanlı ya da eğitim sonrası dönemde iş içerisinde geliştirilmesini,
 m) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, bu Kanunda sayılan 
ayrımcılık temellerinden birisiyle gerçekte ilgisi olmamasına rağmen, bu temellerden birisini taşıdığı 
sanılarak hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından ayrımcı muameleye 
maruz kalmasını,
ifade eder.
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II. BÖLÜM

Ayrımcılıkla Mücadele

 Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı
 Madde 3
 (1) Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir.

 (2) Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, et-
nik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık 
yasaktır.
 (3) Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlalin sona erdirilmesi, sonuçlarının 
giderilmesi, tekrarlanmasının önlenmesi, adli ve idari yoldan takibinin sağlanması amacıyla gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür.
 (4) Ayrımcılık yasağı bakımından sorumluluk altında olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, 
yetki alanları içerisinde bulunan konular bakımından ayrımcılığın tespiti, ortadan kaldırılması ve 
eşitliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 Ayrımcılık türleri
 Madde 4
 (1) Bu Kanun kapsamına giren ayrımcılık türleri şunlardır:
 a) Ayrı tutma.
 b) Ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama.
 c) Çoklu ayrımcılık.
 ç) Doğrudan ayrımcılık.
 d) Dolaylı ayrımcılık.
 e) İşyerinde yıldırma.
 f) Makul düzenleme yapmama.
 g) Taciz.
 ğ) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık.
 (2) Eşit muamele ilkesine uyulması veya ayrımcılığın önlenmesi amacıyla idari ya da adli 
süreçleri başlatan yahut bu süreçlere katılan kişiler ile bunların temsilcilerinin, bu nedenle maruz 
kaldıkları olumsuz muameleler de ayrımcılık teşkil eder.

 Ayrımcılık yasağının kapsamı
 Madde 5
 (1) Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, 
sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan kamu kurum ve kuru-
luşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, 
yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere 
başvurmuş olan ya da bu hizmetler hakkında bilgi almak isteyen kişi aleyhine ayrımcılık yapamaz. 
Bu hüküm kamuya açık hizmetlerin sunulduğu alanlar ve binalara erişimi de kapsar.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin planlanması, sunulması ve denetlenmesinden so-
rumlu olan kişi ve kurumlar, farklı engelli grupların ihtiyaçlarını dikkate almakla ve makul düzenle-
melerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 (3) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, 
özel hukuk tüzel kişileri ve bunlar tarafından yetkilendirilenler, taşınır ve taşınmazları kamuya açık 
bir şekilde sunarken bu malları edinmek veya kiralamak isteyenler ile bunlar hakkında bilgi almak 
isteyenler aleyhine, bunların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, kira akdinin yenilen-
mesi veya sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz.
 (4) Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerine, ilgili mevzuatlarında veya 
tüzüklerinde belirtilen istisnalar dışında üye olma, organlarına seçilme, üyelik imkânlarından yarar-
lanma, üyeliğin sonlandırılması ve bunların faaliyetlerine katılma ve yararlanma bakımından, hiç 
kimse aleyhine ayrımcılık yapılamaz.



355

 İstihdam ve serbest meslek
 Madde 6
 (1) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi; işverenin çalışanı veya bu amaçla 
başvuran kişi, uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere bir işyerinde bulunan veya bu amaçla başvu-
ran kişi ve herhangi bir sıfatla çalışmak ya da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere işyeri veya iş ile 
ilgili olarak bilgi edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları 
ile çalışma ve çalışmanın sona ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, işle ilgili süreçlerin hiçbirinde 
ayrımcılık yapamaz.
 (2) Birinci fıkra iş ilanı, işyeri, çalışma şartları, mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve yeniden 
eğitimin tüm düzeylerine ve türlerine erişim, meslekte yükselme ve mesleki hiyerarşinin tüm düzey-
lerine erişim, hizmet içi eğitim, sosyal menfaatler ve benzeri hususları da kapsar.
 (3) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi, istihdam başvurusunu gebelik, an-
nelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez.
 (4) Serbest mesleğe kabul, ruhsat, kayıt, disiplin ve benzeri hususlar bakımından ayrımcılık 
yapılamaz.
 (5) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyen her türlü iş ve iş görme 
sözleşmeleri de bu madde kapsamındadır.

 (6) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam bu madde hükümlerine tabidir.

 Ayrımcılık ve iddiasının ileri sürülemeyeceği haller
 Madde 7
 (1) Bu Kanun kapsamında ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği hâller ve istisnalar şun-
lardır:
 a) İstihdam ve serbest meslek alanlarında, zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı hâlinde 
amaca uygun ve orantılı olan farklı muamele.
 b) Sadece belli bir cinsiyetin istihdamını zorunlu kılan durumlar.
 c) İşe kabul ve istihdam sürecinde, hizmetin zorunlulukları nedeniyle yaş sınırlarının belir-
lenmesi ve uygulanması, gereklilik ve amaçla orantılı olması şartıyla yaşa dayalı farklı muamele.
 ç) Çocuk veya özel bir yerde tutulması gereken kişilere yönelik özel tedbirler ve koruma ön-
lemleri.
 d) Bir dine ait kurumda, din hizmeti veya o dine ilişkin eğitim ve öğretim vermek üzere sa-
dece o dine mensup kişilerin istihdamı.
 e) Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerinin, ilgili mevzuatlarında veya 
tüzüklerinde yer alan amaç, ilke ve değerler temelinde üye olacak kişilerde belli şart ve nitelik ara-
maları.
 f) Eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik, gerekli, amaca uygun ve orantılı farklı muamele.
 g) Vatandaş olmayanların ülkeye giriş ve ikametlerine ilişkin şartlarından ve hukuki statülerin-
den kaynaklanan farklı muamele.

III. BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat Yapısı ve Görevler

 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 Madde 8
 (1) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak 
üzere, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz, Başbakanlıkla ilişkili 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur.
 (2) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur.

 Kurumun Görevleri
 Madde 9
 (1) Kurumun görevleri şunlardır:
 a) İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 b) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak 
bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek.
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 c) Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili bölümlerin 
hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 ç) İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik an-
layışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, Yük-
seköğretim Kurulunun eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bölümlerinin 
kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair müfredatın belirlenmesine katkıda bulun-
mak.
 d) Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik eğitimi 
programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine katkıda bulunmak.
 e) Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin görüş 
ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek.
 f) İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip 
etmek.
 g) Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara 
bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
 ğ) Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla Kuruma başvuranlara 
mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler konusunda yol göster-
mek ve başvurularını takip etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı olmak.
 h) İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.
 ı) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal önleme me-
kanizması olarak görev yapmak.
 i) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme me-
kanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip 
etmek.
 j) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere 
haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum 
ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak, ceza infaz ku-
rumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuru-
luşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmek.
 k) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa sunul-
mak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve 
ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak.
 l) Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev al-
anına ilişkin özel raporlar yayımlamak.
 m) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve 
değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak.
 n) İnsan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.
 o) Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine destek vermek.
 ö) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izle-
mek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme mekanizmalarına Devletin 
sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum kuruluşlarından da 
yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı uluslararası toplantılara temsilci 
göndererek katılmak.
 p) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
 (2) Kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler, birinci fıkranın (j) bendi kapsamındaki ziyaretler 
sebebiyle gerekli yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.
 (3) Kurum, görev ve yetkilerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu yılda en az bir defa bilgilendirir.

 Kurul
 Madde 10
 (1) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve 
yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren 
konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye 
ve telkinde bulunamaz.
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 (2) Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on bir üyeden oluşur. Kurulun sekiz 
üyesi Bakanlar Kurulu, üç üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bakanlar Kurulunca seçilecek bir 
üye Yükseköğretim Kurulu tarafından insan hakları alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinden 
önerilecek iki aday arasından; yedi üye ise dördüncü fıkrada aranan şartları taşımak kaydıyla, insan 
hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, 
akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan uzmanlarının göstereceği aday-
lar veya üyelik başvurusu yapanlar arasından belirlenir.
 (3) İkinci fıkraya göre Bakanlar Kurulunca seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan iki ay 
önce durum, Kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulur. Başvurular ve aday 
bildirimleri Başbakanlığa yapılır. İkinci fıkrada belirtilen usule göre yeni seçilen üyeler, yerlerine 
seçildikleri üyenin görev süresinin bitiminden itibaren göreve başlar.
 (4) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
 a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
 c) Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulun-
mamak.
 ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
 d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış 
olmak.
 (5) Üye seçimlerinde, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi ve deneyimi bulunan-
ların çoğulcu bir şekilde temsiline özen gösterilir.
 (6) Üyelerin görev süresi dört yıldır. Arka arkaya iki dönem görev yapan üyeler bir dönem 
geçmeden tekrar seçilemez. Üyeliklerde görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalma ol-
ması hâlinde, bir ay içinde aynı usulle yeni üye seçilir. Bu şekilde seçilen üye, yerine seçildiği üyenin 
kalan süresini tamamlar ve bunlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanların bu görevleri 
seçilme dönemi olarak değerlendirilmez.
 (7) Başkan ve İkinci Başkan, Kurul tarafından Kurul üyeleri arasından seçilir.
 (8) Başkan, İkinci Başkan ve üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine 
son verilemez. Ancak üyenin;
 a) Seçilmesi için gerekli şartları taşımaması ya da sonradan kaybetmesi,
 b) Kurul kararlarını süresi içinde imzalamaması,
 c) Kurul tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde toplam beş Ku-
rul toplantısına katılmaması,
 ç) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belge-
lenmesi,
 d) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kararının 
kesinleşmesi,
 e) Geçici iş göremezlik hâlinin üç aydan fazla sürmesi,
 f) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt 
bendinde belirtilen suçlardan mahkûm edilip de cezasının infazına fiilen başlanması,
hâllerinin Kurul tarafından tespit edilmesi üzerine Başbakan veya görevlendireceği bakanın onayıy-
la üyeliğine son verilir.
 (9) Üyelerin Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişikleri kesilir. Üyeler, 
özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki görevlerinin dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, 
dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik ve denetçilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, 
serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamaz. Ancak üyeler, asli görev-
lerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan 
doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilir.
 (10)Kamu görevlisi iken üyeliğe seçilenler, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kay-
dıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde 
önceki kurum veya kuruluşlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir 
ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar, bunların almak-
ta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bunların Kurumda 
geçirdiği süreler, özlük ve diğer hakları açısından önceki kurum veya kuruluşlarında geçirilmiş sayılır. 
Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona eren-
lere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum 
tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak 
ödeme üç ayı geçemez.
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 (11) Başkan ve üyeler, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tabidir.
 (12) Seçilen üyeler ilk toplantının başında aşağıdaki şekilde yemin ederler:
 “Görevimi tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getire-
ceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
 (13) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun uyarınca Başkan ve üyeler için soruşturma yapılması Başbakan veya görevlendi-
receği bakanın iznine tabidir. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı 
itirazlar Danıştay tarafından karara bağlanır.
 (14) Başkan ve üyeler ile Kurum personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edind-
ikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, Kurumla ilgili 
gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mer-
cilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yüküm-
lülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 Kurulun görev ve yetkileri
 Madde 11
 (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
 a) Kurumla ve Kurumun görev alanıyla ilgili düzenlemeler yapılmasına yönelik kararlar al-
mak.
 b) Ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin başvurular ile insan hakları veya ayrımcılık yasağı 
ihlallerine ilişkin resen yapılan incelemeleri karara bağlamak, bu başvuru ve incelemelere ilişkin 
gerekli hâllerde uzlaşma sürecini sonuçlandırmak, ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin bu Kanunda 
öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.
 c) İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin 
sorunları izlemek ve değerlendirmek.
 ç) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme me-
kanizması kapsamındaki başvurularını ve bu kapsamda resen yürütülen incelemeleri karara bağla-
mak.
 d) Görev alanıyla ilgili olarak yargı organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili kişilere 
talepleri hâlinde görüş bildirmek.
 e) Gerek gördüğünde Kurumun kendi alanında çalışan uluslararası kuruluşlara üye olmasına 
ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek.
 f) Kurum tarafından insan haklarının korunması, ayrımcılıkla mücadele ve ulusal önleme 
mekanizması görevleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırmaları, hazırlanan raporları ve ben-
zeri çalışmaları karara bağlamak.
 g) Kurumun stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standart-
larını ve performans ölçütlerini belirlemek.
 ğ) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini 
görüşmek ve karara bağlamak.
 h) Kurumun faaliyet raporlarını karara bağlamak.
 ı) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak. i) 
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 Kurulun çalışma esasları
 Madde 12
 (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantıları Başkan yönetir. Başkanın dışında en 
az beş üyenin birlikte talep etmesi hâlinde, Kurul, Başkan tarafından beş gün içinde toplanmak 
üzere derhâl toplantıya çağrılır.
 (2) Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanarak, toplantıdan en az üç gün önce Kurul 
üyelerine bildirilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantıda üyelerden birinin öneride 
bulunması ve önerilen maddenin Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir.
 (3) Kurul, en az yedi üye ile toplanır ve en az altı üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Karar-
larda çekimser oy kullanılamaz.
 (4) Kurul, kendi üyeleri arasından, her bir çalışma alanı için üçer üyeli komisyonlar oluşturabilir.
 (5) Kurul, başvuruları görüşmek ve sonuçlandırmak üzere Başkan hariç beş üyeli daireler 
oluşturabilir. Başkan, dairelerin doğal üyesidir.
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 (6) Kurul kararları tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç 
toplantıyı izleyen beş iş günü içinde toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanarak
tekemmül ettirilir. Toplantı tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde gerekçeler ve varsa karşı 
oy gerekçeleri yazılır. Gerektiğinde, Kurul tarafından bu süre uzatılabilir.
 (7) Başkan ve üyeler; kendileri, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşleri, evlatlıkları 
ve üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil ikinci dereceye kadar 
kayın hısımlarıyla ilgili veya kişisel menfaat ilişkisi içinde oldukları konularda toplantı ve oylamaya 
katılamaz. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.
 (8) Aksi kararlaştırılmadıkça Kurul toplantılarındaki müzakereler gizlidir.
 (9) İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgililer Kurul toplantısına 
davet edilebilir. Ancak, Kurul kararları toplantıya dışarıdan katılanların yanında alınamaz.
 (10) Kurul kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgililere 
gönderilir. Kurul kararlarında, ilgili kişilerin bu kararlara karşı hangi hukuki yollara başvurabilecekleri 
süreleri ile birlikte belirtilir.
 (11) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda kararlarını, kişisel verilerin gizliliği ilkesine bağlı kal-
mak kaydıyla uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurabilir.
 (12) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeler, bu maddede be-
lirtilen komisyonların ve dairelerin oluşumu, çalışma esasları ile Kurulun çalışma usul ve esasları ve 
diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

 Başkan
 Madde 13
 (1) Başkan, Kurumun en üst amiri olup, Kurum hizmetlerini mevzuata, Kurumun amaç ve 
politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasında eşgüdümü sağlar. Başkan, Kurumun genel yönetim 
ve temsilinden sorumludur.
 (2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
 a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları yönetmek.
 b) Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını 
sağlamak.
 c) Hizmet birimi koordinatörlerini görevlendirmek ve diğer Kurum personelini atamak.
 ç) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.
 d) Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini hazırlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet 
kalite standartlarını, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak.
 e) Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile 
mali tablolarını hazırlamak.
 f) Yıllık  faaliyet  raporlarını  hazırlamak,  yıllık  amaç  ve  hedeflere,  performans  ölçütlerine  
göre  faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak ve bunları Kurula sunmak.
 g) Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması 
amacıyla eşgüdümü sağlamak.
 ğ) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.
 (3) Başkanın yokluğunda İkinci Başkan, Başkana vekâlet eder.

 Başkanlık
 Madde 14
 (1) Başkanlık, Başkan Yardımcıları, hizmet birimleri ve çalışma gruplarından oluşur. Hizmet 
birimlerinin sayısı onu geçemez. Başkanlık, Kurul kararlarını uygulamakla ve diğer konularda Başka-
na ve Kurula yardımcı olmakla görevlidir.
 (2) Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.
 (3) Hizmet birimleri, Başkan tarafından belirlenen koordinatörlerin eşgüdümünde faaliyet 
gösterir.
 (4)Kurum, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere kamu ku-
rum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili uzmanların katılımı ile altı ay süreli geçici 
komisyonlar oluşturabilir. Başkan, bu süreyi üç aya kadar uzatabilir. Gerekli görülmesi hâlinde Kurul, 
altı aylık süreyi iki katına kadar uzatabilir. Ayda ikiyi geçmemek kaydıyla komisyonların toplantıları-
na ilişkin giderler Kurum bütçesinden karşılanır.
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 (5) Gerek görülmesi hâlinde, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Kuruma bağlı 
bürolar kurulabilir.
 (6) Hizmet birimleri ve büroların çalışma usul ve esasları, bu Kanunda belirtilen faaliyet al-
anı, görev ve yetkilerine uygun olarak Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenir.

IV. BÖLÜM
Personel Rejimi

 Personele ve özlük haklarına ilişkin hükümler
 Madde 15
 (1) Kurum personeli, bu Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tabidir. 
Hizmet birimi koordinatörü olarak görevlendirilenlerde bakanlık daire başkanı kadrolarına atanmak 
için aranan şartlar aranır ve bunlara kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan aylık 
net ödeme tutarının, bakanlık daire başkanına kadrosuna bağlı olarak yapılması öngörülen aylık net 
ödeme tutarından az olması hâlinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın 
ödenir.
 (2) Kurul Başkanına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) 
sayılı cetvelin 3 üncü sırasında, Kurul üyelerine anılan cetvelin 4 üncü sırasında yer alan gösterge-
ler üzerinden anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde öngörülen usul ve 
esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Söz konusu ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi 
olmayanlar bu fıkraya göre yapılacak ödemelerde de vergi ve diğer yasal kesintilere tabi tutulmaz. 
Başkan ve üyeler, 657 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Devlet memurlarının yararlandığı 
sosyal hak ve yardımlardan da aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.
 (3) Başkan ve üyeler ile Kurum personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine 
tabidir. Başkan ve üyeler ile başkan yardımcıları emeklilik hakları bakımından sırasıyla Devlet Pers-
onel Başkanı, Başbakanlık genel müdürleri ve Başbakanlık genel müdür yardımcıları ile denk kabul 
edilir. Bunlardan bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren-
lerin bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken süre 
olarak değerlendirilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamın-
da sigortalı iken üyeliğe seçilenlerden bu görevleri sona
erenler veya bu görevlerinden ayrılma isteğinde bulunanların bu görevlerde geçen hizmet sürel-
eri kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınır. Kamu kurum ve kuru-
luşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
iken üyeliğe seçilenlerin, önceki kurum ve kuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi kendilerine kıdem 
tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatı 
veya iş sonu tazminatı ödenmesi gereken hizmet süreleri, üyelikte geçen hizmet süreleri ile birleşti-
rilir ve emeklilik ikramiyesi ödenecek süre olarak değerlendirilir.
 (4) Kurul tarafından, Kuruma ilişkin görevlerinde Başkana yardımcı olmak üzere, Kurumun 
görev alanları dikkate alınarak üç Başkan Yardımcısı atanır. Başkan Yardımcısı olarak atanacaklarda;
a) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olma, b) Kamu hizmetinde en az on yıllık 
mesleki tecrübeye sahip olma,
 c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) 
numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşıma,
şartları aranır. Başkan yardımcılarının görev süresi dört yıldır. Görevi sona eren başkan yardımcıları 
yeniden atanabilir.
 (5) Başkan, sınırlarını yazılı ve açık olarak belirlemek şartıyla Kurula ilişkin olmayan görev ve 
yetkilerinin bir bölümünü başkan yardımcılarına veya hizmet birimi koordinatörlerine devredebilir. 
Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
 (6) Kurumda, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşmeli 
personel istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usul 
ve esasları Kurumca belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli İnsan Hakları ve 
Eşitlik Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir.
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Bu fıkra uyarınca çalıştırılacakların sayısı İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik 
Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde on beşini geçemez. Bu fıkraya göre istihdam edi-
lecek sözleşmeli personelin, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim 
veren Kurumca belirlenecek bölümlerinden mezun olması ve en az yarısının Kurumca belirlenecek 
yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan alması veya 
buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekir. Kurumca 
belirlenecek yabancı dillerin konuşulduğu ülkelerde dört yıllık eğitim veren kurumlardan mezun 
olan kişilerden yabancı dil belgesi istenmez. Bu fıkrada belirtilen yabancı dil bilgisine ilişkin şartlar 
yabancı uyruklular için aranmaz.
 (7)Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, ma-
halli idarelerde, mahalli idarelere bağlı idarelerde, mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli ku-
ruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile 
bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının, 
hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile 
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görev-
lendirilebilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. 
Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları 
sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emeklil-
iklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 
Hakim ve savcılar dâhil bu madde kapsamında görevlendirilenlerin Kurumda geçirdikleri süreler, 
kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Görevlendirme süresi iki yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde 
bu süre bir yıllık dönemler hâlinde uzatılabilir.

 İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve Uzman Yardımcıları
 Madde 16
 (1) Kurumda, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı 
istihdam edilebilir.

V. BÖLÜM
Başvurular ve İnceleme Usulleri

 Başvurular
 MADDE 17
 (1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi 
Kuruma başvurabilir. Kuruma başvuru, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da 
yapılabilir. Başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel olunamaz. Baş-
vurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
 (2) İlgililer, Kuruma başvurmadan önce bu Kanuna aykırı olduğunu iddia ettikleri uygula-
manın düzeltilmesini ilgili taraftan talep eder. Bu taleplerin reddedilmesi veya otuz gün içerisinde 
cevap verilmemesi hâlinde Kuruma başvuru yapılabilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız 
zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, bu şartı aramadan başvuruları kabul edebilir.
 (3) Dava açma süresi içinde Kuruma yapılan başvurular işlemeye başlamış olan dava açma 
süresini durdurur.
 (4) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun konusu olamaz.
 (5) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamına giren ayrımcılık iddialarına ilişkin baş-
vurular, 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirlenen şikâyet usulleri izlendikten sonra herhan-
gi bir yaptırım kararı alınmadığı hâllerde yapılabilir.
 (6) İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin resen yapılan incelemeler için ihlal 
mağdurunun şahsen belirlenebilir olduğu durumlarda kendisinin veya kanuni temsilcisinin açık 
rızasının alınması şarttır. Ancak, çocuğun yüksek yararının gerektirdiği hâllerde kanuni temsilcisinin 
rızası aranmaz.
 (7) Kuruma yapılacak başvurularda, vesayet ya da koruma altında olanlar ve çocuklar ile 
talepleri üzerine mağdur ya da mağdurların kimlik bilgileri gizli tutulur.
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 (8) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında yapılan başvurular hakkında 
da bu madde hükümleri
 uygulanır.
 (9) İşleme konulmayacak başvurular ve gerekçeli kabul edilmezlik kararları ile başvuruya 
ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 İhlal İncelemeleri
 Madde 18
 (1) Kurum, başvuruları ve resen yaptığı incelemeleri başvuru ve resen inceleme kararı tar-
ihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Bu süre, Başkan tarafından bir defaya mahsus 
olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir.
 (2) Kurum, ihlal iddiasına muhatap olan taraftan yazılı görüşünü sunmasını ister. Yazılı görüş, 
istemin tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ulaştırılır. Yazılı görüş, başvuran kişiye te-
bliğ edilerek, görüşünü tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma sunması istenir. Talep 
hâlinde Başkan bu süreleri bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün uzatabilir. Taraflara talepleri 
hâlinde Kurul önünde ayrı ayrı sözlü açıklama yapma hakkı tanınabilir.
 (3) Başkan, incelemenin özelliğine göre, görüşlerin alınmasından sonra, resen veya talep 
üzerine tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Uzlaşma, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali old-
uğu iddia olunan uygulamaya son verilmesi veya mağdur açısından bu sonucu sağlayacak çözüm-
leri içerebileceği gibi mağdura belli bir tazminatın ödenmesi biçiminde de olabilir. Uzlaşma en geç 
bir ay içinde sonuçlandırılır. Uzlaşma müzakereleri sırasında yapılan tespitler, alınan beyanlar veya 
açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
 (4) Uzlaşma yoluyla sonuçlandırılamayan başvurular ve incelemeler hakkında ilgili rapora 
ilişkin müzekkere yirmi gün içinde Kurula sunulur. Bunun üzerine Kurul, insan hakları veya ayrımcılık 
yasağı ihlali yapılıp yapılmadığına ilişkin karar verir.
 (5) Kurul, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği 
takdirde, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.

 İnceleme yetkisi
 Madde 19
 (1) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve rapor 
hazırlama görevleri ile diğer görevler, insan hakları ve eşitlik uzmanları, insan hakları ve eşitlik uz-
man yardımcıları ve Başkan tarafından görevlendirilen diğer Kurum personeli tarafından yerine ge-
tirilir.
 (2) Birinci fıkrada sayılanlar, Başkanın yetkilendirmesi hâlinde, tüm kamu kurum ve kuru-
luşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden ilgili bilgi ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların 
örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da 
koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yapmaya ve 
gerekli tutanakları düzenlemeye, kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen kişi ya da kişilerle 
görüşmeye yetkilidir. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun ziyaret-
lerini kolaylaştırmak ve taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadırlar.
 (3) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme ve araştırma yap-
mak üzere, Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin ve diğer kişilerin katılımıyla heyet oluşturulabilir. Heyette görev alacak kamu kurum 
ve kuruluşları temsilcileri kendi kurum ve kuruluşlarınca, diğer kişiler ise Başkan tarafından belir-
lenir. Heyetler tarafından yapılan inceleme ve araştırmaların sonuçları Kurum tarafından bir rapor 
hâline getirilir. Heyetlerin giderleri Kurum bütçesinden karşılanır. 
 (4) Kurumun inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerekçesini belirterek istediği bilgi 
ve belgelerin, bu talebin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur.

 Bilirkişi görevlendirmesi ve tanık dinlemesi
 Madde 20
 (1) Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri derecede teknik ve mali uzmanlık bilgisi 
gerektiren konularla ilgili olarak, Başkan ya da Kurul tarafından, ücreti Kurum bütçesinden öden-
mek üzere bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalışma es-
asları yönetmelikle düzenlenir.
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 (2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Kurum 
dışından görevlendirilmek ve ayda beşi geçmemek kaydıyla her inceleme ve araştırma konusu için 
uhdesinde kamu görevi bulunan her bilirkişiye (1.000), uhdesinde kamu görevi bulunmayan her 
bilirkişiye (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı 
geçmemek üzere bilirkişi ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kes-
intiye tabi tutulmaz.
 (3) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerek görülmesi hâlinde Kurul ve inceleme 
ve araştırma yapmaya yetkili Kurum personeli, tanık veya ilgili kişileri dinleyebilir.

 İspat yükü
 Madde 21
 (1) Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla Kuruma yapılan başvurularda, başvu-
ranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya 
koyması hâlinde, karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispat et-
mesi gerekir.

 İştiare komisyonu ve iştiare toplantıları
 Madde 22
 (1) Ayrımcılık yasağıyla ilgili konularda sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak ve bu konu-
larda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuru-
luşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, 
araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla istişare komisyonu oluşturulur.
 (2) Kurum, insan hakları sorunlarını tartışmak ve insan hakları konularında bilgi ve görüş 
alışverişinde bulunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, so-
syal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilg-
ili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla merkezde ve illerde istişare toplantıları gerçekleştirir.
 (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

VI. BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 Kurumun gelirleri
 Madde 23
 (1) Kurumun gelirleri şunlardır:
 a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
 b) Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler.
 c) Gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler. ç) Diğer gelirler.

 İstatistik
 Madde 24
 (1) Kurul, ayrımcılıkla mücadele amacıyla hangi alanlarda resmî nitelikte istatistik toplan-
masına ihtiyaç olduğuna Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte karar 
verir. Ayrımcılık belirtilerinin tüm boyutlarını ortaya koyabilmek için gerekli olan istatistiksel bilg-
ilerin, verilere sürekli ve eksiksiz şekilde erişilmesini sağlayacak bir sistem içinde toplanmasından 
Resmî İstatistik Programı kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu sorumludur.

 İdari yaptırımlar
 Madde 25
 (1) Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik 
durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum 
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişil-
eri hakkında bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
 (2) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezasının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında uygulanması hâlinde, ödenen idari para cezası, cezaya 
esas ayrımcı uygulamaya kusuruyla sebebiyet veren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yap-
anlara rücu edilir.
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 (3) 19 uncu maddede öngörülen yükümlülüklere, uyarıya rağmen haklı bir neden olmaksızın 
belirtilen sürede uymayan birinci fıkra kapsamındaki kişi ve kuruluşlar hakkında beş yüz Türk lirasın-
dan iki bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen idari para cezaları 
hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.
 (4) Kurul, verdiği idari para cezasını bir defaya mahsus olmak üzere uyarı cezasına dönüştüre-
bilir. Hakkında uyarı cezası verilen kişi veya kurumun ayrımcı fiilinin tekrarı hâlinde alacağı ceza 
yüzde elli oranında artırılır. Bu artış ceza üst sınırını aşamaz.

 (5) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

 (6) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari yaptırımlara ilişkin olarak 30/3/2005 tar-
ihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

 İnsan Hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticileri
 Madde 26
 (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi, Kurum personeli veya insan hakları ve 
ayrımcılıkla mücadele eğiticileri tarafından verilir. Eğiticilerin nitelikleri, çalışma usul ve esasları ile 
eğiticilere verilecek ücret Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle düzenlenir.

 Yönetmelik
 Madde 27
 (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurum tarafından yürürlüğe konulur.

 Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
 Madde 28
 (1) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yapılmış olan atıflar Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yapılmış sayılır.
 (2) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 (3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup 
yerine işlenmiştir.)
 (4) Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ait kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili cetvellerinden çıkarılmış ve ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.(1)
 (5) (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlen-
miştir.)

 Geçici Madde 1
 (1) Bakanlar Kurulunca ilk yapılacak seçimde seçilecek üyelere ilişkin başvurular ve aday 
bildirimleri Başbakanlığa yapılır. Başvurular ve aday bildirimlerine ilişkin hususlar Başbakanlık 
tarafından ilan edilir.
 (2) Bu Kanun ile kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu teşkilatlanıncaya kadar Ku-
ruma verilen görev ve hizmetler mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumunun mevcut personeli eliyle 
yürütülmeye devam edilir.
 (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ait her 
türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, nakit ve benzeri değerler, her türlü borç ve alacaklar, 
yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda 
bulunan personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna devre-
dilmiş sayılır.
 (4) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından yapılmış olan sözleşmelere Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu halef olur. Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumunun leh ve aleyhine açılmış 
davalar ile icra takiplerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kendiliğinden taraf sıfatını ka-
zanır.
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 (5) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte sona erer. Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı ve İkinci Başkanı, bu Kanuna göre 
seçilen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı göreve başlayıncaya kadar Türkiye İnsan Hak-
ları ve Eşitlik Kurumu Başkanı ve İkinci Başkanı olarak görev yapar. Bunlar, bu Kanuna göre seçilen 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı göreve başladığında, atandıkları mevzuata göre 
kalan görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Kurum 
Başkanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır ve Başkan tarafından 
belirlenen istişari görevleri yürütür. Bu fıkra ile ihdas edilen Kurum Başkanlık Müşaviri kadroları, bu 
kadroların herhangi bir sebeple boşalması ve her hâlde anılan kadrolara atanmış sayılan Başkan ve 
İkinci Başkanın atandıkları mevzuata göre kalan görev sürelerinin sona ermesi hâlinde hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre Kurum Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış 
sayılanlara, fiilen görev yapma şartına bağlı ödemeler hariç mali ve sosyal haklar kapsamında bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmakta olan öde-
melere, kalan görev süreleri sonuna kadar devam edilir. Bunlar görev sürelerinin sonunda talepleri 
hâlinde, Kurumda veya önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık 
derecelerine uygun bir kadroya en geç bir ay içinde atanır.
 (6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İnsan Hakları Uzmanı ve İnsan Hakları Uzman 
Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ile İnsan Hakları ve Eşitlik Uz-
man Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın hâlen bulundukları kadro dereceleri-
yle atanmış sayılır ve bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi 
hükmünden yararlananların bu hakları söz konusu kadrolarda bulundukları sürece devam eder. Bu 
fıkraya göre atananların İnsan Hakları Uzmanı kadrosunda geçirdiği süreler İnsan Hakları ve Eşitlik 
Uzmanı kadrosunda, İnsan Hakları Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirdiği süreler ise İnsan Hakları 
ve Eşitlik Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır.
 (7) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu kadrolarında bulunan memurlardan yukarıdaki 
fıkralarda belirtilenler dışında kalanlar, Kurum için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara hâlen bulun-
dukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
 (8) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atandıkları 
veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, 
aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam 
tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemel-
erin toplam net tutarının (Bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır.); yeni atandıkları kadrolara il-
işkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her 
türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri 
adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti 
hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış 
sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle 
başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
 (9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumunda 
geçen hizmetler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda geçmiş sayılır.
 (10) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 mali yılı harcamaları, 2016 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mül-
ga Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinden karşılanır.
 (11) Başbakanlık tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar il ve ilçe insan hakları ku-
rulları faaliyetine devam eder.
 (12) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel 
yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 
insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumların merkez teşkilatı kadrolarına atanmış olanlar 
talepleri hâlinde kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile, Kurumun görev 
alanına giren konularda doktora yapmış olan Devlet memurları ile öğretim elemanları ise başvur-
maları hâlinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, bu Kanun kapsamında 
atanan Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı olarak 
atanabilirler. Bu fıkra hükümlerine göre atanacak olanların sayısı, Kurumun kadro cetvellerindeki 
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde 
onunu geçemez.
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 (13)Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurulun ilk toplantı tarihinden itibaren 
altı ay içerisinde yürürlüğe konulur. Ayrımcılık yasağı ihlali iddialarına ilişkin başvurular 17 nci mad-
denin dokuzuncu fıkrasında öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınır.

 Yürürlük
 Madde 29
 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme
 Madde 30
 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU
: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK 
KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAMI

GİH Başkan Yardımcısı 1 3 3

GİH Hukuk Müşaviri 1 2 2

GİH İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 2 10 10

GİH İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 3 10 10

GİH İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 4 5 5

GİH İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 5 10 10

GİH İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 6 20 20

GİH İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı 9 40 40

GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4 1 1

GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 2 2

GİH Mütercim 5 1 1

GİH Bilgisayar İşletmeni 8 2 2

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 5 5

GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 5 5

GİH Memur 8 3 3

GİH Memur 9 3 3

GİH Sekreter 7 3 3

GİH Sekreter 8 4 4

GİH Santral Memuru 9 1 1

AH Avukat 6 3 3

TH Kütüphaneci 7 1 1

SH Psikolog 3 6 6

SH Sosyal Hizmetler Uzmanı 5 10 10

TOPLAM 150 150
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(2) SAYILI LİSTE

KURUMU  : TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
TEŞKİLATI  : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAMI

GİH Kurum Başkanlık Müşaviri 1 2 2
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KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ İLE GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN KURULMASI, YÖNETİMİ, 
İŞLETİLMESİ, İŞLETTİRİLMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 Amaç ve kapsam
 Madde 1
 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı kabul ve barınma merke-
zleri ile geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi, işlettirilmeye 
ilişkin protokol esaslarının belirlenmesi, bu merkezlerde verilecek hizmetlerin çeşit ve niteliği, de-
netimi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev ve sorumluluklarıyla, mali konulara ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir.

 Dayanak
 Madde 2
 (1) Bu Yönetmelik; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nununun 58 ve 95 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar
 Madde 3
 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 b) Geçici merkez: Olağanüstü veya acil durumların ortaya çıkması halinde kabul ve barınma 
veya geri gönderme merkezi olarak kurulan merkezleri,
 c) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
 ç) Geri gönderme merkezi: İdari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve kon-
trol altında tutulmaları amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 
Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunan-
larla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri,
 d) İl müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
 e) İl müdürü: İl Göç İdaresi Müdürünü,
 f) İşletme: Merkezlerin, yönetim birimi görev alanına giren hizmetlerin bizzat; barınma, 
beslenme, güvenlik, sağlık, psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hizmetlerin 
de bizzat ya da hizmet satın alması yöntemiyle yerine getirilmesi,
 g) İşlettirme: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 58 
inci ve 95 inci maddelerine istinaden; merkezlerin, yönetim birimi görev alanına girmeyen barınma, 
beslenme, güvenlik, sağlık, psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hizmetlerin 
Kanunda belirtilen kurumlara bedeli karşılığında protokol yapmak suretiyle gördürülmesi,
 ğ) Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişileri-
nin beslenme, barınma, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Genel Müdürlük 
tarafından kurulan, valiliklerce (il müdürlüğü) doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşları, 
Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunan-
larla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri,
 h) Kamu yararına çalışan dernek: 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 
nci maddesine göre tespit edilmiş derneği,
 ı) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
 i) Merkez: Kabul ve barınma ile geri gönderme merkezlerini,
 j) Müdür: Kabul ve barınma ile geri gönderme merkezlerinin yönetiminden sorumlu kişiyi,
 k) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, re-
fakatsiz 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 kalmış kişiyi,
 l) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da 
örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya 
Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan kişileri,
ifade eder.
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II. BÖLÜM
Merkezlerin Çalışma Esasları ile Kuruluşu, Yönetimi, İşletilmesi,

İşlettirilmesi, Güvenliği ve Diğer Hükümler

 Merkezlerin çalışma esasları
 Madde 4
 (1) Merkezlerin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesinde ve bu Yönetmelik kapsamında ver-
ilecek hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıdaki usul ve esaslara göre hareket edilir:
 a) Yaşam hakkının korunması.
 b) İnsan odaklı yaklaşım.
 c) Refakatsiz çocuğun yüksek yararının gözetilmesi.
 ç) Özel ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınması.
 d) Kişisel bilgilerin gizli tutulması.
 e) Yapılacak işlemlerde ilgililerin bilgilendirilmesi.
 f) Barınanların sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi.
 g) Barınanların inanç ve ibadet özgürlüklerine saygı gösterilmesi.
 ğ) Barınanlara dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin hizmet verilmesi.

 Kuruluş
 Madde 5
 (1) Geri gönderme merkezleri, ihtiyaç olan il ve ilçelerde Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, 
Bakanlık onayıyla kurulur.
 (2) Kabul ve barınma merkezleri, ihtiyaç olan il ve ilçelerde valiliğin teklifi üzerine Genel 
Müdürlüğün onayıyla veya resen Genel Müdürlük tarafından kurulur.
 (3) Genel Müdürlük, acil veya olağanüstü durumlarda, konusu, amacı ve süresi kuruluş 
onayında belirtilmek kaydıyla geçici merkezler kurabilir.
 (4) Merkezlere ait standartlar, Genel Müdürlükçe belirlenir.
 (5) Merkezlere yerleştirme ve merkezlerin kapasite yönetimi, merkezlerin kapasitesi ve idari 
gerekliliklerine bağlı olarak Genel Müdürlük tarafından yapılır.

 Merkezlerin işletilme şekli
 Madde 6
 (1) Merkezler, Kanunun 58 inci ve 95 inci maddeleri çerçevesinde işletilir veya işlettirilebilir.

 Merkezlerin işletilmesi
 Madde 7
 (1) Merkezlerin doğrudan işletilmesi halinde merkezlerde sağlanacak hizmetler, satın alma 
yoluyla da yürütülebilir.

 Merkezlerin protokol yapmak suretiyle işlettirilmesi
 Madde 8
 (1) Merkezler, doğrudan işletilebileceği gibi Kanunun 58 inci ve 95 inci maddelerine isti-
naden; yönetim birimi görev alanına girmeyen beslenme, barınma, temizlik, güvenlik, sağlık, sosyal 
ve psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hizmetlerin gördürülebilmesi amacıy-
la aşağıdaki kurumlara işlettirilebilir:
 a) Kamu kurum ve kuruluşları.
 b) Türkiye Kızılay Derneği.
 c) Kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlar.
 (2) Protokolle işlettirilen merkezlerde beslenme, barınma, temizlik, sağlık, sosyal ve psikolo-
jik destek, eğitim, içve dış güvenlik gibi hizmetler, protokolün tarafı olan ve işletmecilik hizmetler-
ini sunmakla yükümlü kurumlarca yerine getirilir. Ancak valilikçe, ihtiyaç duyulduğunda, iç ve dış 
güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk birimleri merkezlerde görevlendirilebilir.
 (3) Merkezlerin, Kanunun 58 inci ve 95 inci maddelerine istinaden işlettirilmesi halinde; 
Genel Müdürlük ile ilgili kurumlar arasında protokol yapılır. Protokolde, merkezlerin işlettirilmesine 
ilişkin aşağıdaki hususlar yer alır:
 a) Konu.
 b) Amaç.
 c) Kapsam.
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 ç) Yönetim ve işletme.
 d) Denetim.
 e) Görevlendirilecek personel.
 f) Merkez binalarının temini.
 g) Tarafların yükümlülükleri.
 ğ) Mali hususlar.
 h) Merkezlerden faydalanacaklar.
 ı) Ortak yükümlülükler ve genel hususlar.
 i) Yürürlük ve süre.
 j) Anlaşmazlıkları çözümü.
 k) Fesih.
 l) Diğer hususlar.
 (4) Merkezlerin işlettirilmesi halinde, protokolde yer alan hizmetlerle ilgili Genel Müdürlük 
tarafından ilgili kuruma yapılacak ödemeler; protokolde yer alan mali hususlar başlığı altında tespit 
edilecek olup; ödeme şekli ödemeye esas fatura ve ödemeye ilişkin evrakların işlettirilen kurum 
tarafından hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilmesini takiben yapılır.
 (5) Genel Müdürlük protokolde, hangi merkezlerin işlettirileceği, hangi merkezlerde hangi 
hizmetlerin verdirileceği gibi hususlara da yer verir.
 (6) Genel Müdürlük ile ilgili kurumlar arasında imzalanan protokoller talep edilmesi halinde 
Maliye Bakanlığına gönderilir.

 Merkezlerin yönetimi
 Madde 9
 (1) Merkezlerin bizzat işletilmesine veya işlettirilmesine bakılmaksızın yönetim, gözetim, 
denetim ve koordinasyonu yetkisi; merkez müdürü ve ona bağlı yönetim birimi tarafından yerine 
getirilecek olup devredilmeyecektir.
 (2) Merkez müdürü yönetim, denetim, gözetim ve koordinasyon görevini doğrudan ve yöne-
tim birimi aracılığıyla yerine getirir.

 Merkez müdürü ve görevleri
 Madde 10
 (1) Merkez müdürü, merkezin en üst amiri olup, görevlerinden dolayı merkezin bulunduğu 
yerin il müdürüne karşı sorumludur.
 (2) Merkez müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
 a) İlgili mevzuat çerçevesinde merkezi yönetmek.
 b) Kurum personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde yönetim, gözetim, denetim ve 
koordinasyon yetkisini kullanmak.
 c) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak, personel 
ve birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.
 ç) Merkezin ihtiyaçlarıyla ilgili konularda il müdürlüğüne talepte bulunmak.
 d) Merkezin iç ve dış güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, bu tedbirleri ilgili kolluk birimleriyle 
paylaşmak ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 e) Merkezde sağlık koşullarına uygun ortamın sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
 f) İhtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin işbirliği yapmak.
 g) Merkezin acil durum plânlarını yapmak ve bu plânın uygulanmasını takip etmek. çalışan-
ları ve merkezde kalanları plân hakkında bilgilendirmek.
 ğ) Mevzuat kapsamında yapısal ve idari her türlü tedbiri almak.
 h) Protokolle işlettirilen merkezlerde, protokole uygunluk denetim ve gözetimi yapmak.
 ı) Kayıtların ve biyometrik verilerin mevzuata uygun şekilde alınmasını, saklanmasını ve kul-
lanmasını sağlamak.
 i) İdari gözetim altında tutulan yabancıların kaçmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak.
 j) Genel Müdürlük veya il müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 Merkez müdürlüğünün görevleri
 Madde 11
 (1) Merkez müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 a) Merkeze kabul işlemlerinin yapılması.
 b) Uluslararası koruma başvurusu yapan yabancıların taleplerinin il müdürlüğüne iletilmesi.
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 c) Merkeze yerleştirilenlerin mevzuat çerçevesinde kayıtlarının ve biyometrik verilerinin 
alınması.
 ç) İstatistiki verilerin oluşturulması.
 d) Tercümanlık ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması.
 e) Merkezlerde barınanların merkez içerisindeki genel yerleşim planlarının yapılması ve 
düzenlenmesi.
 f) Protokol yapılarak işlettirilen merkezlerde, protokol hükümlerinin uygulanmasının takip 
edilmesi ve aksaklıkların derhal il müdürüne iletilmesi.
 g) Merkezlerin işleyişine ilişkin Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar ile 
hizmet standartlarının yerine getirilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi.
 ğ) Merkezler arasındaki nakillerde veya sınır dışı edilmek üzere sınır kapılarına intikallerin 
sağlanmasında sorumlu kolluk birimleriyle koordinasyonun sağlanması.
 h) Merkezlerde barınanların, yakınlarına, notere, yasal temsilciye, avukata, ziyaretçilerine, 
vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisine, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
görevlisine erişebilmeleri ve bunlarla görüşme yapabilmelerinin koordine edilmesi.
 ı) Merkezde çalışan personelin özlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 i) Gerekli olduğunda, İl müdürlüğü kanalıyla diplomatik temsilcilikler veya konsolosluklarla 
temasa geçilmesi, buna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 j) Kolluk birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanması.
 k) İl müdürlüğü tarafından verilen diğer iş ve işlemlerin yapılması.

 Merkezlerin güvenliği
 Madde 12
 (1) Bizzat işletilen merkezlerde, iç ve dış güvenlik hizmeti; genel kolluk birimlerince sunula-
bileceği gibi, özel güvenlik hizmeti sağlayan kurumlardan hizmet satın alma yoluyla da sağlanabilir.
 (2) Protokolle işlettirilen merkezlerin iç ve dış güvenliğinden, protokolün tarafı olan ve 
hizmetleri yerine getiren kurum sorumludur. Protokolle işlettirilen merkezlerin iç ve dış güvenliğinin 
ne şekilde sağlanacağı hususu protokolde belirlenir.
 (3) Genel Müdürlük, merkezlerin güvenliğinin hangi usulle sağlanacağı hususunu valiliklerle 
koordineli şekilde belirler.

 Kayıtlar ve merkezlerle ilgili elektronik takip sistemi
 Madde 13
 (1) Genel Müdürlük, merkezlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve koordine edilmesi amacıy-
la elektronik takip sistemi kurar, veri tabanı ve internet ağı oluşturur.
 (2) Merkezlerle ilgili olarak elektronik ortamda girilen veriler, Genel Müdürlük merkezi veri 
tabanında muhafaza edilir.
 (3) Merkezlerde tutulacak tüm kayıtlar ile bunların ne kadar süreyle saklanacağıyla ilgili hu-
suslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerde Verilecek Hizmetler, Ödenek, Denetim, Mali ve Diğer Hükümler

 Merkezlerde verilecek hizmetler
 Madde 14
 (1) Merkezlerde verilecek hizmetler şunlardır:
 a) Barınma ve beslenme.
 b) İç ve dış güvenlik.
 c) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri.
 ç) Psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri.
 d) Özel ihtiyaç sahiplerine uygun alanların tahsis edilmesi.
 e) Barınanların kıymetli eşyalarının emanete alınması.
 f) Merkezler arası nakil ve sınır dışı nakil işlemleri.
 g) Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer hizmetler.
 (2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sağlanması ile buna ilişkin standartlar Genel 
Müdürlük tarafından belirlenir.
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 Ödenek
 Madde 15
 (1) Bizzat işletilen merkezlerde genel hükümlere göre merkez müdürü tarafından gerçekleştir-
ilen giderler ile protokolle Kanunun öngördüğü kurumlara işlettirilen merkezlerin işlettirme gider-
leri, Genel Müdürlük bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 (2) Kanunun öngördüğü kurumlara Genel Müdürlük tarafından işlettirilen merkezlerle ilgili 
yapılacak ödemenin şekli protokolde belirlenir.

 Merkezlerin denetimi
 Madde 16
 (1) Merkezler bağlı oldukları il müdürlüğü tarafından sürekli, Genel Müdürlükçe her yıl, 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca üç yılda bir denetlenir. Valilikler her zaman Bakanlıktan dene-
tim yapılması talebinde bulunabilir.
 (2) Genel Müdürlükte, merkezlerin denetimiyle ilgili olarak bir komisyon oluşturulur. Komi-
syonun çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.
 (3) İl ve ilçe insan hakları komisyonlarının düzenleyecekleri raporlar denetimlerde önce-
likle dikkate alınır. Raporlarda dile getirilen hususlarla ilgili yapılanlar ilgili komisyonlara ve Genel 
Müdürlüğe bildirilir.
 (4) Protokolle işlettirilen merkezlerin denetiminde, genel hükümler yanında protokol 
hükümlerine uyulup uyulmadığı da denetlenir.
 (5) İl müdürlüğü ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen denetim rapor-
larının bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.
 (6) Denetim raporlarında tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinden il müdürü ve 
merkez müdürü sorumludur.

 Kamu yararına çalışan dernekler
 Madde 17
 (1) Kamu yararına çalışan dernekler ile bu derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunan-
ların tespiti, Bakanlık Dernekler Dairesi Başkanlığından sorulmak suretiyle yapılır.

 İş birliği
 Madde 18
 (1) Merkezlerde hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç halinde, kamu kurum ve kuru-
luşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, vakıf, sivil 
toplum kuruluşları, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektörün desteğinin alınması amacıyla 
Genel Müdürlükle koordinasyon halinde iş birliği yapılır.

 İdari düzenlemeler
 Madde 19
 (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere idari düzenlemeler yapabilir.
 (2) Ayrıca merkezlerin genel güvenlik, yangın, bilgi sistemlerinin güvenliği gibi diğer güven-
lik standartları ile güvenlik personelinin merkez içinde ve dışında yerine getireceği görevler, Genel 
Müdürlük tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

 Yürürlük
 Madde 20
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme
 Madde 21
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.



RESMİ BELGE ÖRNEKLERİ
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ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ 
 

Ön yüz       Arka yüz 

T.C. 

FOTOĞRAF 

        

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI     
  

…………… VALİLİĞİ       

          

ULUSLARARASI 

KORUMA     
  

BAŞVURU SAHİBİ       

KAYIT BELGESİ       

          

İkamet numarası          

Yabancı Kimlik No   …… İl Göç İdaresi Müdürlüğünce  

Adı   

tanzim edilen bu belge sadece…… ili dahilinde 
geçerlidir. 

İkinci Adı   

Belgenin kaybolması/bulunması halinde 
düzenleyen 

Soyadı   makama bildirilmeli/teslim edilmelidir. 

Baba Adı         

Anne Adı         

Doğum Yeri       
  

Doğum Tarihi         

Uyruğu         

Uluslararası Koruma 

  

      

Başvuru Tarihi İrtibat tel:……………. 
Belgenin Geçerlilik 

Tarihi …/…/2017- 

…/…/2017 

    
  

(Başlangıç-Bitiş 
Tarihi)       

   ……/……./2017       

   

ONAYLAYAN 

MAKAMIN       

   KAŞESİ-İMZASI       
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        ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ 
Ön yüz       Arka yüz 

T.C. 

FOTOĞRAF 

        

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI       

…………… VALİLİĞİ       

          

ULUSLARARASI 

KORUMA       

BAŞVURU SAHİBİ       

KİMLİK BELGESİ       

          

İkamet No         

Yabancı Kimlik No   …… İl Göç İderesi Müdürlüğünce 

Adı   

tanzim edilen bu belge sadece…… ili dahilinde 
geçerlidir. 

İkinci Adı   

Belgenin kaybolması/bulunması halinde 
düzenleyen 

Soyadı   makama bildirilmeli/teslim edilmelidir. 

Baba Adı         

Doğum Yeri         

Doğum Tarihi         

Uyruğu         

Statüsü UK BAŞVURU SAHİBİ       

Uluslararası Koruma 

  

      

Başvuru Tarihi İrtibat tel:……………. 
Belgenin Geçerlilik Tarihi      

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 
     

         

   ……./……../2017       

   

ONAYLAYAN 

MAKAMIN     
  

    KAŞESİ/İMZASI         
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            ULUSLARARASI KORUMA STATÜ SAHİBİ KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ 
 

Ön yüz       Arka Yüz 

T.C. 

FOTOĞRAF 

        

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI       

…………… VALİLİĞİ       

          

ULUSLARARASI 

KORUMA       

STATÜ SAHİBİ       

KİMLİK BELGESİ       

          

İkamet No         

Yabancı Kimlik No   …… İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 

Adı   

tanzim edilen bu belge sadece…… ili dahilinde 
geçerlidir. 

İkinci Adı   

Belgenin kaybolması/bulunması halinde 
düzenleyen 

Soyadı   makama bildirilmeli/teslim edilmelidir. 

Baba Adı         

Doğum Yeri       
  

Doğum Tarihi         

Uyruğu         

Statüsü ŞARTLI MÜLTECİ       

Uluslararası Koruma 

  

      

Başvuru Tarihi İrtibat tel:……………. 
Belgenin Geçerlilik Tarihi      

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi      

         

   ……./……../2017       

   

ONAYLAYAN 

MAKAMIN       

    KAŞESİ/İMZASI         
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GEÇİCİ KORUMA ÖN KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ
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GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİ
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BMMYK KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SIĞINMACI 
BELGESİ ÖRNEĞİ
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BMMYK MÜLTECİ BELGESİ ÖRNEĞİ
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VATANSIZ KİŞİ KİMLİK BELGESİ ÖRNEĞİ
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İKAMET İZNİ ÖRNEĞİ
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ÇALIŞMA İZNİ ÖRNEĞİ
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YOL İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ

     

T.C   

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAF
……… VALİLİĞİ   

 MÜHÜR
İZİN BELGESİ   

   

     

İkamet No  

Adı  

İkinci Adı  

Soyadı  

Baba Adı  

Anne Adı  

Doğum Yeri  

Doğum Tarihi  

Uyruğu  

Statüsü  

Gideceği İl  

İzin Veriliş Tarihi  

İzin Bitiş Tarihi   

Bu izin belgesi, ilimizde ikamet eden yukarıda açık kimliği yazılı olan yabancıya, belirtilen

tarihte…… iline gitmesi için verilmiştir. Belgenin fotokopisi geçersizdir.

 …../……/…….  

 ONAYLAYAN MAKAMIN  

 İMZASI/MÜHÜR  

     



KARAR ÖRNEKLERİ
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T.C.
…………….. VALİLİĞİ

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü

İlgi:      a) 04/04/2013 tarihli 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslarası Koruma Kanunu.
 
 b) 17/03/2016 tarihli ve 29656 sayılı Yönetmenlik.

 c) 05/06/2015 tarihli 2015/17 Sayılı Genelge.

 d) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

 e) ….. tarihli ve …… sayılı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Oluru

… tarihinde ülkemize gelerek 21.01.2013 tarihinde İstanbul Valiliğimizden uluslararası koruma 
başvurusunda bulunan, aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı  .... uyruklu yabancının müracaatında 
sunmuş olduğu bilgi ve belgeler  GENEL USULLER kapsamında BİREYSEL olarak incelenmiştir.

Bu çerçevede;

Ülkemizden uluslararası koruma başvurusunda bulunan söz konusu yabancının sunmuş olduğu 
gerekçelerin, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, ilgi (a) Ka-
nun, ilgi (b) yönetmelik, ilgi (c) Genelge kapsamında değerlendirildiği ve uluslararası koruma için 
gereken kriterleri taşıdıkları anlaşıldığından “Şartlı Mülteci Statüsü” verilerek üçüncü ülkeye 
yerleştirilinceye kadar ülkemizde ikametlerine devam etmelerine izin verilmesi Genel Müdürlük 
Makamı’nın 30/06/2016 tarihli olurları ile uygun görülmüştür.

Bu hususların tamamı yabancının kendisine Türkçe bildiğinden dolayı İlgi (b) Yönetmeliğin 120. 
Maddesine göre karar kendisine karar ayrıntılı anlatılmış olup; bildirim yapıldığına yönelik bu te-
bliğ belgesi birlikte imza alınarak bir örneği kendisine elden verilmiştir.

TARİH:

TEBLİĞ EDEN       TERCÜMAN

İl Göç Uzm. Yrd.      İl Göç Uzm. Yrd.

TEBELLÜĞ EDEN 
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TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

 a) 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Cenevre Sözleşmesi.
 b) 04/04/2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.
 c) Göç idaresi Genel Müdürlüğünün 05/06/2015  tarih ve 2015 sayılı 17 nolu Genelgesi.
 d) ……. Valiliğinin …. tarih ve ….. sayılı oluru.

ADI:

İKİNCİ ADI:

SOYADI:

DOĞ.TARİHİ:

BABA-ANNE ADI:

UYRUĞU:

MÜRACAAT TARİHİ:

EK-2-NO:

Valiliğimize vermiş olduğunuz dilekçe ile ülkemizden Uluslararası Koruma Başvurusunda bulun-
manız üzerine ilgi (b) Kanun ve (c) Genelge hükümleri gereği başvurunuzla ilgili işlemlerinize 
başlanmıştı. İlgi (d) Olur ile başvurunuzun bireysel olarak incelendiği, müracaatınız ile ilgili olarak 
sunmuş olduğunuz gerekçelerin Mültecileri Hukuki Statüsüne İlişkin ilgi (a) Sözleşme, ilgi (b) 
Kanun ve ilgi (c) Genelge Kapsamında değerlendirildiği ancak Uluslararası Koruma için gereken 
kriterleri taşımadığınız anlaşıldığından Valilik Makamının ilgi (d) ……. tarihli olurları ile Uluslararası 
Koruma Talebinizin Reddedildiği (MENFİ) karar verildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, ilgi (b) Kanunun 80. Maddesine göre hakkınızda alınan menfi karara karşı itiraz 
hakkınız bulunmakta olup kararın tarafınıza tebliğinden itibaren on (10) gün içerisinde kendiniz, 
yasal temsilciniz veya avukatınız tarafından Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu’na 
itiraz edebilir veya otuz (30) gün içerisinde kendiniz, yasal temsilciniz veya avukatınız tarafından 
yetkili idare mahkemesine başvurabilirsiniz. Hakkınızda verilen MENFİ karara karşı otuz (30) gün 
içinde yetkili idare mahkemesine başvurmanız veya itiraz süresi içerisinde itiraz hakkından feragat 
ettiğinize dair yazılı beyanda bulunmamanız durumunda; işlemlerinize ilgi (c) Genelgenin 9/4. 
Maddesine göre devam edilecektir.

Yukarıdaki hususlar adı geçen başvuru sahibine tercüman aracılığıyla açıkça okunup açıklanarak 
her şeyi net olarak anladığını beyan etmesi üzerine iş bu tutanak tarafımızdan tanzimle altı birlikte 
imza altına alınmış ve bir sureti adı geçene verilmiştir. .. / .. / ....  Saat .. : .. 

TEBLİĞ EDEN         TERCÜMAN       TEBELLÜĞ EDEN
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TEBLİĞ-TEBELLÜĞ TUTANAĞI

İlgi :     a) 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.
 b) 05.06.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge.
 c) …… tarihli ve …… sayılı Valilik Oluru.

……. uyruklu aşağıda adı yazılı uluslararası koruma talebinde bulunan kişi hakkında ilgi (a) Kanun 
ve ilgi (b) Genelge doğrultusunda durumu incelenerek ilgi (a) Kanun 79.Maddesine göre HZLANDI-
RILMIŞ BAŞVURU kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen ....... numaralı Uluslararası Koru-
ma Başvurusu incelenmiş olup; sunmuş olduğu gerekçelerin Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Genelge kapsamında değerlendirildiği ve 
ilgi (a) Kanun Madde 61ve 62’de belirtilen ırkı, dini, tabiiyeti, beli bir toplumsal gruba mensubiye-
ti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkma kriterlerini 
taşımadığından ‘’ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNİN REDDİNE (MENFİ KARAR)’ kararı verilmesi 
İstanbul Valiliğinin ................ tarihli ve ......... sayılı oluru ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede adı geçen yabancının İlgi (a) Kanunun 80’inci maddesinde, hızlandırılmış başvuru 
kapsamında alınan karalara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili kişi 
veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından yetkili idare mahkemesine başvurabileceği belirtilm-
iştir. Mahkemeye başvurmadığı takdirde ise 15 gün içerisinde çıkış yapması gerekmektedir, çıkış 
yapmadığında ise hakkında sınır dışı kararı alınacaktır. İlgi (a) Kanun Madde 54. (i) bendine göre 
Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu 
kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, 
uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan 
sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar hakkında sınır 
dışı etme kararı alınacağı Türkçe bildiğinden ayrıntılı bir şekilde kendisine anlatılmış olup tebliğ 
edilmiştir.

Tarih:

TEBLİĞ EDEN      HAZURUN VE TERCÜMAN  

TEBELLÜĞ EDEN
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TEBLİGAT
(Sınır Dışı Etme Kararı Alınanlardan Haklarında İdari Gözetim Kararı Alınmayarak Türkiye’yi Terke 

Davet Edilecekler İçin)

Yabancıya İlişkin Bilgiler:
Adı:
Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Tarihi:
Uyruğu:
İkamet Numarası:
Yabancı Kimlik No:
İletişim Dili:
Karar ve Değerlendirmeye İlişkin:
Kararın Tarihi ve Sayısı:
Değerlendirmeyi Yapan Birim :

 1. Sınır Dışı Etme Kararı
Aşağıda sayılanlar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:
 1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değer-
lendirilenler (m.54/1-a),
 2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi olanlar (m.54 /1-b),
 3. Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
 4. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte 
belge kullananlar (m.54/1-c),
 5. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar 
(m.54/1-c),
 6. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar 
(m.54/1-d)
 7. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler 
(m.54/1-e),
 8. İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
 9. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi 
olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
 10. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
 11. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h)
 12. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler 
(m.54/1-ı),
 13. Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulan-
lar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma 
başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası ko-
ruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 sayılı 
Kanunun diğer hükümlerine göe Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.541-i),
 14. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yap-
mayanlar (m.54/1-j),
Aşağıda sayılanlar hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir:
 15. Uluslararası koruma başvurusu sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup ülke 
güvenliği için tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunanlar (m.54/2),
 16. Uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup kamu 
düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giyenle (m.54/2).
Yukarıda belirtilen (…)  nolu durum / durumlar kapsamında olduğunuz tespit edildiğinden, 6458 
sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, Valiliğimizce 
hakkınızda sınır dışı etme kararı alınmıştır.
Sınır dışı etme kararı sebebiyle varsa ikamet izniniz veya vizeniz iptal edilmiştir.
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2.Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yargı Yoluna Başvuru
 • Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, sınır dışı etme kararına karşı, 
kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir.
 • Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
 • Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır.
 • Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.
 • 15 günlük dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama 
sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilme işleminiz durdurulur. Ancak sınır dışı etme işlemine karşı 
yazılı olarak dava açma hakkınızdan feragat etmeniz durumunda 15 günlük süre beklenmez.

2.1 Hukuki Yardım
Sınır dışı etme işlemine karşı mahkemeye başvuruda bulunmanız halinde varsa kendi avukatınız 
tarafından temsil edilebilirsiniz. Dilemeniz halinde ücretini kendiniz karşılamanız koşuluyla, ilgili 
birim tarafından da size bir avukat temin edilebilecektir.

3.Türkiye’yi Terke Davet
6458 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında olduğunuz değerlendirildiğinden (16) gün içinde 
Türkiye’yi terk etmeniz gerekmektedir. Dilerseniz bu süreyi beklemeden de Türkiye’yi terk edebil-
irsiniz.
Türkiye’den çıkış için size süre tanındığından, tarafınıza hiçbir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi 
tanzim edilerek verilecektir.
Tanınan süre içerisinden Türkiye’yi terk etmemeniz durumunda, hakkınızda idari gözetim kararı 
alınacaktır.
Hakkınızda giriş yasağı kararı alınmaması için size tanınan süre içerisinde Türkiye’yi terk ediniz.
İşbu metin, bir nüshası kendisine verilmek üzere iki nüsha hazırlanmış, hakkında sınır dışı etme 
kararı alınan yukarıda açık kimliği yazılı yabancıya anladığı dilde yazılı olarak tebliğ edilmiş ve imza 
altına alınmıştır.

Tebliğ Tarihi ve Saati:
..   / .. / ....     .. : ..

Tebliğ Eden Görevli                        Hazirun                             Tercüman                               Tebellüğ 
Eden 
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TEBLİGAT 
(Sınır Dışı Etme ve İdari Gözetim Kararı Alınanlar İçin)

Yabacıya İlişkin Bilgiler:
Adı:
Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Tarihi:
Uyruğu:
İkamet Numarası:
Yabancı Kimlik No:
İletişim Dili:

Karar ve Değerlendirmeye İlişkin:
Sınır Dışı etme Kararı Tarihi ve Sayısı:
Değerlendirmeyi Yapan Birim:
İdari Gözetim Kararı Tarihi ve Sayısı:

1.Sınır Dışı Etme Kararı
Aşağıda sayılanlar hakkında sınır dışı eme kararı alınır:
1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen-
ler (m.5471-a),
2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
3. Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
4. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge 
kullananlar (m.54/1-c),
5. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),
6. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
7. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),
8. İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
9. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan 
ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
10. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54-1-ğ),
11. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
12. Hakkında Türkiye’ye yasal giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler 
(m.54/1-ı),
13. Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariç tutulanlar, uluslar-
arası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma baş-
vurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koru-
ma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı 
Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
14. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar 
(m.54/1-j),
15.Uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup ülke güvenliği 
için tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunanlar (m.54/2),
16. Uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup kamu düzeni 
açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giyenler (m.54/2).
Yukarıda belirtilen (13) nolu durum/durumlar kapsamında olduğunuz tespit edildiğinden, 6458 
sayılı kanunun 54’üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, Valiliğimizce 
hakkınızda sınır dışı etme kararı alınmıştır.
Sınır dışı etme kararı sebebiyle varsa ikamet izniniz veya vizeniz iptal edilmiştir.
2. Sınır Dışı Etme Kararına Karşın Yargı Yoluna Başvuru
 • Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız, sınır dışı etme kararına karşı, kararın 
tebliğinden on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
 • Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
 • Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır.
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 • Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.
 • 15 günlük dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama 
sonuçlanıncaya kadar sınır dışı etme işleminiz durdurulur. Ancak sınır dışı etme işlemine karşı 
yazılı olarak dava açma hakkınızdan feragat etmeniz durumunda 15 günlük süre beklenmez.

2.1 Hukuki Yardım
Sınır dışı etme işlemine karşı mahkemeye başvuruda bulunmanız halinde varsa kendi avukatınız 
tarafından temsil edilebilirsiniz. Dilemeniz halinde, ücretini kendiniz karşılamanız koşuluyla, ilgili 
birim tarafından da size bir avukat temin edilebilecektir. 

3. Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim ve Süresi
1. Kaçma riski bulunanlar,
2. Kaybolma riski bulunanlar,
3. Türkiye’ye giriş kurallarını ihlal edenler,
4. Türkiye’den çıkış kurallarını ihlal edenler,
5. Sahte belge kullananlar,
6. Asılsız belge kullananlar,
7. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
8. Kamu düzeni açısından tehdit oluşturanlar,
9. Kamu güvenliği açısından tehdit oluşturanlar,
10. Kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında idari gözetim kararı alınır.

6458 sayılı Kanunun 57’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen (…) nolu durum 
kapsamında olduğunuz için tarafınıza Türkiye’ye terk için süre tanınmamış olup hakkımızda idari 
gözetim kararı alınmıştır. Bu nedenle Geri Gönderme Merkezinde (GGM) tutulmanız gerekmektedir.
GGM’deki idari gözetim süreniz altı ayı geçemez. Anca bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin, iş 
birliği yapmamanız veya ülkeniz ile ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemeniz nedeniyle tama-
mlanamaması halinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. Vereceğiniz bilgilerin niteliği, GGM’de kalış 
süresini kısaltabilecektir.

4. İdari Gözetim Kararına Karşı Sulh Ceza Hakimine İtiraz
 • Şahsınız veya yasal temsilciniz a da avukatınız tarafından, İdari gözetim kararına karşı 
sulh ceza hakimine başvurabilir.
 • Başvurunuz idari gözetimi durdurmaz.
 • Dilekçenin idareye verilmesi halinde, dilekçe yetkili sulh ceza hakimine derhal ulaştırılır.
 • Sulh ceza hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.
 • Sulh ceza hakiminin kararı kesindir.
 • Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, idari gözetim şartlarının or-
tadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurulabilir.

4.1. İdari Gözetim Kararına İtiraz Durumunda Hukuki Yardım
İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvurmanız durumunda, avukatlık ücretlerini karşılama 
imkanınız bulunmuyorsa, talebiniz halinde 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

 5.Geri Gönderme Merkezlerindeki Konaklama, Haklar ve Yükümlülükler
GGM’de kalacağınız süre içerisinde iaşe ve ibate masraflarınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafın-
dan karşılanacaklardır. GGM’deki sorumluluklarınız ve haklarınıza ilişkin ilave bilgileri Merkez 
yönetiminden edinebilirsiniz.
İşbu metin, bir nüshası kendisine verilmek üzere iki nüsha hazırlanmış, hakkında sınır dışı etme 
kararı alınan yukarıda açık kimliği yazılı yabancıya anladığı dilde yazılı olarak tebliğ edilmiş ve imza 
atına alınmıştır.

Tebliğ Tarihi ve Saati
..   / ..  / ....           . .  : . .

Tebliğ Eden Görevli                                         Hazırun                                           Tebellüğ Eden
                                                                                                                        (Yabancı/ Yasal Temsilci/ Avukatı)

Tercüman        Refakatindekiler
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T.C.
……………  VALİLİĞİ

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEBLİĞ- TEBELLÜĞ TUTANAĞI

İLGİ:

a) 04/04/2013 tarihli 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

b) 05/06/2015 tarihli 2015-17 Sayılı Genelge 

c) 7201 nolu tebligat kanunu

d) …. tarihli ve …… sayılı Valilik Oluru 

Üçüncü bir ülkeye gitmek üzere ülkemize gelerek ilimize müracaatla uluslararası koruma talebinde 
bulunan, aşağıda açık kimliği yazılı yabancının ilgi (a)’da kayıtlı kanunun 77’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendi kapsamında ‘Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üt üste yerine 
getirmemesi, veya ikamet yerini terk etmesi’ başvurunuzun geri çekişmiş sayılacağı, geri çekilm-
iş sayılma kararına karşı Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna 10 (on) gün, yetkili 
idare mahkemesine 30 (otuz) gün içinde itiraz hakkınızın olduğu, itiraz süreniz içinde ülkemizden 
çıkış yapabileceği ve belirtilen itiraz süresi içinde itiraz edilmediği takdirde hakkında son kararın 
oluşacağı yazmaktadır. Başvurunuz imza yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz için geri çekilmiş 
sayılmıştır. 
İlgi (d) ekli 8588 sayılı valilik oluru ile Uluslararası Koruma başvuru sahibi İlgi (a)’ da kayıtlı ka-
nunun 77. Maddesinin (ç) bendi yükümlülüklerini yerine getirmediğinden başvurusu geri çekilmiş 
sayılma kararı verilmiştir.
Kanunun 54. Maddesi (i) fıkrasında “uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası 
korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri 
çeken başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenle-
rden haklarında verilen son karardan sonra Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar hakkında sınır 
dışı etme kararı alınacağı” ve O-100 tahdit kodu ile yurda giriş yasağı uygulanacağı ülkemizden 
30 (otuz) gün içerisinde çıkış yapmaları gerektiği, bu süre sonunda ülkemizden çıkmadıklarının 
anlaşılması halinde yakalandıklarında sınır dışı kapsamına alınarak sınır dışı edilecekleri hususları 
kendilerine ayrıntılı bir şekilde tebliğ edilerek, bir suret tebliğ tebellüğ tutanağı kendisine verilm-
iştir.
 
Tarih :
TEBLİĞ EDEN      TERCÜMAN

İl Göç Uzm Yrd                                                        

TEBELLÜĞ EDEN

REFAKATİNDEKİLER
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                                                                                   T.C
                                                                 …………. VALİLİĞİ  
                                                               İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Sayı: ……                                                                                                    Tarih
Konu: Hakkınızda Sınır Dışı Kararı Alınması
Sayın: …
İlgi:  a) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
         b) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 05.06.2015 tarih ve 2015/17 sayılı genelge.
         c) … tarih ve … sayılı Valilik Olur’u
         d) … tarih ve … sayılı Valilik Olur’u
 
Üçüncü bir ülkeye gitmek üzere ülkemize gelerek … ilinden Uluslararası Koruma Başvuru talebinde 
bulunduğunuz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşleri ile zorunlu ikamete tabi tutul-
mak üzere ilimize sevk edildiğiniz halde tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde ikamet 
yeri olarak belirlenen ilimize gelerek müdürlüğümüze herhangi bir müracaatta bulunmadığınız 
anlaşılmıştır. Ülkemizde bulunduğunuz süre içerisinde ülkemiz kanunlarına uymamanız, mecburi 
olarak ilimizde ikamet etmeniz gerekirken ikamet etmeyerek semti meçhule gitmeniz nedeni-
yle ilgi (a) sayılı kanunun 77’nci maddesinin (ç) bendi ve ilgi (b) sayılı genelgenin 14.2.1 maddesi 
gereğince Uluslararası Koruma Başvurunuz ilgi (c) sayılı Valilik Olur’u ile geri çekilmiş sayılmış ve 
anılan genelgenin 8.1 maddesi gereğince hakkınızda V-71 (Firar) kodu ile bilgisayara veri girişi 
yapılmıştır. 
İlgi (a) sayılı kanunun 77’nci maddesi uyarınca ... Valiliğinin ilgi (c) de kayıtlı olurları ile alınan 
“Uluslararası Koruma Başvurunuzun Geri Çekilmiş Sayılması Kararı”na yasal süresi içerisinde 
itiraz başvurusunda bulunmadığınızdan ve kararın kesinleştiği görüldüğünden yine ... Valiliğinin İlgi 
(d) de kayıtlı olurları ile ilgi (a) sayılı kanunun 54’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (i) bendi uyarın-
ca hakkınızda “Sınır Dışı Kararı” alınmış ve anılan genelgenin 14.2.1 maddesi gereğince O-100 
tahdit kodu ile yurda giriş yasağı uygulanmıştır.
Hakkınızda ve refakatinizde bulunan kişiler hakkında Valiliğimiz tarafından alınmış olan sınır 
dışı kararına ilgili (a) sayılı kanunun 53’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre on beş (15) gün 
içerisinde İdare Mahkemesine başvuruda bulunabileceğiniz, başvuruda bulunmanız halinde 
Müdürlüğümüzü bilgilendirmeniz gerektiği, yapılan başvurunun İdare Mahkemesince on beş 
(15) gün içerisinde sonuçlandırılacağı, mahkeme kararının kesin olduğu hususlarını;

Bilgilerinize rica ederim.

          İmza

           …… 

          Vali a.
          İl Göç İdaresi Müdür V.
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 TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESİ 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi 
ve Valilik Makamının 09.10.2015 tarihli olur yazıları ile ile ‘’İmza Yükümlülüğünüzü Yerine’’ Getir-
mediğinizden dolayı (24 gün) hakkınızda sınır dışı kararı alınmıştır.

6458 sayılı kanunun 53. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, EK’te sunulan sınırdışı kararına karşı te-
bligat tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde idare mahkemesi başvurmanız gerekmektedir.

İş bu tebliğ ve tebellüğ belgesi altı birlikte imzalanmıştır. .. /.. / ....

Tebliğ Eden    Tebliğ Eden

Tercüman    Tebellüğ Eden
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T.C.
.......... VALİLİĞİ

İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Sayı:   Dosya No:
Konu: İdari Gözetim Uzatma Kararı

KARAR
(İdari Gözetim Devam Kararı)

Yabancıya İlişkin Detaylar :
Adı   :
Soyadı   :
Baba Adı  : 
Doğum Tarihi  :
Uyruğu / İletişim Dili :
Pasaport / İkamet No :
YabancıKimlik No :
Teslim Tarihi  :
Karar   :

.............. tarihinde Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen yukarıda açık kimliği yazılı ya-
bancının, 6458 sayılı kanunun 54/l –h bentleri uyarınca hakkında sınır dışı ve sınır dışı edilmek 
üzere idari gözetim kararı alınmış olup, 6458 sayılı Kanunun;

 o. 57/4. Maddesinde “İdari gözetimi devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından 
her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari 
gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılır. Bu 
yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi 
idari yükümlülükler.”  hükmü doğrultusunda yapılan değerlendirme ve mezkur kanun 57. mad-
desince alınan idari gözetim kararının sınır dışı işlemlerinde işbirliği yapmaması, kaçma ve kay-
bolma riski taşıması,  Kamu düzeni veya kamu güvenliğini tehdit etmesi, nedenleriyle 6458 sayılı 
kanunun 57. maddesi gereğince idari gözetim kararının 1 ay süreyle devamına karar verilmiştir.
         
         OLUR
         Tarih
         Ad Soyad
         Vali a.
         İl Müdür Vekili
.../.../...... İl Göç Uzman Yardımcısı :
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T.C.
............ VALİLİĞİ

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

EK/2 NO:          ŞEHİR
İkamet No:

TEBLİĞ – TEBELLÜĞ BELGESİ

İlimizden Uluslararası Koruma Talebinde bulunan aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı yabancının, 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ............ tarih ve ............. sayılı yazısı doğrul-
tusunda ............... ilinde ikametinin uygun görüldüğü, söz konusu yabancıya; ülkemizde bulun-
duğu süre içinde yükümlülüklerine uyması gerektiği, uymaması halinde eğitim ve temel sağlık 
hakları hariç diğer haklardan faydalanması bakımından sınırlama getirilebileceği, sevk edildiği ile 
15 (on beş) gün içerisinde gitmesi gerektiği, gitmemesi veya serbest ikametinin uygun görüldüğü 
ilden semti meçhule gitmesi halinde başvurusunun geri çekilmiş sayılacağı ve itiraz süresi biti-
minde hakkında sınır dışı ile yurda giriş yasağı kararı alınacağı tercüman huzurunda tebliğ edilerek 
kendi imkanlarıyla sevk edilmiştir.
İş bu Tebliğ-Tebellüğ Belgesi tarafımızdan tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır. .../.../....  Saat: 

            TEBLİĞ EDEN          HAZURUN    TERCÜMAN

  
     TEBELLÜĞ EDEN



401

TEBLİĞ TEBELLÜĞ VE SALIVERME BELGESİ

İLGİ :a) İstanbul İl Göç İdaresinin ......... tarihli yazısı.

  b) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün .../.../..... ve .............. sayılı yazısı.

  c) 04.04.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

  d) 2015/17 sayılı Genelge

İlgi (a) sayılı yazı ile .../.../..... tarihinde sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi tarafından 
sevk edilerek ....... İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen ......... 
uyruklu ............... doğumlu ........... isimli şahıs sınır dışı işlemleri için bekletilmekte iken ........... 
tarihinde vermiş olduğu dilekçe ile uluslararası koruma başvuru sahibi statüsüne müracaatta bu-
lunmuş ve .....-...-... ......... numaralı müracaatları İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 
gönderilmiş; alınan ilgi (b)sayılı yazı ile şahısın ........ ilinde işlemlerine devam etmeleri uygun 
görüldüğünden ilgi (c) sayılı kanun gereği gerekli tebligatın yapılarak 15 gün içerisinde işlemlerini 
başlatmak üzere ........... İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunması istenildiğin-
den; 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göreve Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Tarihli 
Cenevre Sözleşmesinin 2. maddesi  “Her Mültecinin bulunduğu ülkeye karşı özellikle yasalara, 
yönetmelikler ve kamu düzeni için alınan önlemlere uymayı öngören yükümlülüklerin bulun-
duğu, “Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uymanız gerektiği, uyulmaması halinde statünüze 
bakılmaksızın hakkınızda başka tedbirlerin alınabileceği” ayrıca hakkınızda herhangi bir karar 
alındığında (............ Valiliğince) ayrıca tebliğ edileceği hususları şahsın yüzüne anladığı dilde 
(İngilizce) okunarak tebliğ edilmiş ve ilgi (c) sayılı kanuna istinaden tebligat tarihinden itibaren 
(15) on beş gün zaman zarfında ........... ilinde müracaat işlemlerini tamamlayarak, haftalık rutin 
imza çizelgesine imza atmak suretiyle ............ ilinde sabit bir adreste ikamet etmesi gerektiği, ilini 
izinsiz terk etmesi veya belirtilen ek mülakatlara gelmemesi durumunda  hakkında V-71 semt-i 
meçhul tahdit kodu ile işlem yapılacağı ve başvurusunun geri çekilmiş sayılacağı “Başvurunun Geri 
Çekilme” kararına karşı Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna (10) gün, yetkili idare 
mahkemesine (30) gün içinde itiraz hakkının olduğu, itiraz süresi içinde itiraz etmediği takdirde 
ilgi (d) sayılı genelgenin 17.7 maddesi gereğince hakkında sınır dışı kararının alınıp, ülkeye giriş 
yasağının uygulanacağı tebliğ edilerek serbest bırakılmış olup, konu hakkında tanzim edilen tebliğ 
ve tebellüğ ve salıverme belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek altı birlikte imza altına alınmış; bir 
nüsha şahsa elden teslim edilmiştir. .../.../...... Saat: 

 TEBLİĞ EDEN  HAZURUN  TERCÜMAN  TEBELLÜĞ EDEN
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SALIVERME VE TEBLİĞ TEBELLÜĞ TUTANAĞI

İlgi :  a) 6458 Sayılı Yabancıla ve Uluslararası Koruma Kanunu
         b) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün …. tarih ve  ... sayılı yazısı.

İlimiz Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan yabancılar ile ilgili olarak Göç İda-
resi Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucunda;

Ekli listede isimleri belirtilen yabancıların 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nununun 57nci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden sınır dışı kararları saklı kalmak kaydıyla 
idari gözetim kararlarının sonlandırılması talimatı alınmış olup:

Bu itibarla; ............. uyruklu, ................. doğumlu, .......... ........... isimli yabancıya ... ..... ...... tar-
ihinden geçerli olmak üzere 30 (otuz) gün içinde ülkemizden çıkış yapması, verilen sürede çıkış 
yapmadığı takdirde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102/1-c maddesi 
uyarınca 1000 (bin) TL idari para cezası uygulanarak Müdürlüğümüz Geri Gönderme Merkezinde 
idari gözetim altına alınarak sınır dışı edileceği hususları tebliğ edilerek Müdürlüğümüz geri Gön-
derme Merkezimizden salıvermiş olup;
İş bu salıverme ve tebliğ tebellüğ tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imza altına 
alınmıştır.
tarih .. ... ...   saat  .. : ... 

TEBLİĞ EDEN          HAZURUN    TUTANAĞI YAZAN

İl Göç İdaresi Müdürü a.                         İl Göç Uzm. Yrd.                İl Göç Uzm. Yrd.
Düzensiz Göç Çalışma Grup Başkanı

TEBELLÜĞ EDİLEN ve SALIVERİLEN
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TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESİ

... İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi        : a) 04.04.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

               b) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih ve 2015/17 sayılı genelgesi. 

               c)  ... Valiliği'nin ….. sayılı ve …. tarihli oluru

20.11.2016 tarihinde .... İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından görevli memur refakatinde teslim 
edildiğiniz İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezimizde ... tarihinde vermiş olduğunuz 
dilekçeye istinaden uluslararası koruma başvurunuz alınmış olup mülakat formlarınız ve diğer 
belgeleriniz ... İl Göç İdaresi Müdürlüğünce genel değerlendirme usulleri kapsamında bireysel 
olarak incelenmiş olup sunmuş olduğunuz gerekçelerin Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 
tarihli Cenevre sözleşmesi, ilgi (a) Kanun, ilgi (b) Genelge kapsamında değerlendirildiği ve farklı 
bir gerekçe sunmaksızın aynı başvuruyu yenilemeniz sebebiyle ‘uluslararası koruma talebinizin 
KABUL EDİLEMEZ BAŞVURU’ olduğuna karar verilmesinin ... Valiliğinin ... tarihli olurları ile uygun 
görülmüştür. Bu çerçevede hakkınızda kanunun 72. inci  maddesinin 3.  fıkrasına göre alınan kar-
ara karşı, kararın şahsınıza tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde, şahsınız veya yasal temsil-
ciniz ya da avukatınız tarafından yetkili idare mahkemesine başvurabileceğinizin ve ilgi (b) Genelge 
ekinde gönderilen hak ve yükümlülüklerinizi içeren EK-1’in tebliğ edilmesi istenildiğinden, hak-
kınızda alınan karar tarafınıza anladığınız dilde (Arapça) okunarak yasal temsilciniz veya avukatınız 
bulunmadığından ilgili kişi olarak size detaylı olarak tebliğ edilmiştir.

İş bu tebliğ ve tebellüğ belgesi ile ... Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce hakkınızda verilen kararın 
size tebliğ edildiğine dair iki nüsha halinde tanzim edilmiş olup; belgenin bir nüshası ile hak 
yükümlülüklerini içeren EK-1 formu avukatınız ya da yasal temsilciniz yanınızda olmadığından 
şahsınıza elden teslim edilmiştir.   
Tarih: ... Saat: ...

TEBLİĞ EDEN    HAZURUN     TERCÜMAN      

TEBELLÜĞ EDEN 
İl Göç Uzman Yardımcısı       
İl Göç Uzman Yardımcısı
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T.C
.... VALİLİĞİ

... İl Göç İdaresi Müdürlüğü

BİLDİRİM TUTANAĞI

Konu: Genel Hükümler Doğrultusunda Çıkış

İlgi           : a) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
                  b) 22.10.2014 gün ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği
                  c) 15.03.2016 gün ve 2016-8 Sayılı Genelge

İlgi (a ve b)’de düzenlenen hükümler doğrultusunda ülkemizde geçici koruma kapsamında bulu-
nan ancak daha sonra ilgi (b)’de kayıtlı Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 12. Maddesi veya geçici 1. 
Maddesi gereğince kayıtlarının pasif hale getirilmesi gerektiği anlaşılan ve bu sebeple geçici koru-
ma statüsü iptal edilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı ... uyruklu yabancıların ilgi (b) yönetmelik 
doğrultusunda genel hükümlere tabi olduğu ve geçici koruma kapsamında bulunmadığı kendileri-
ni ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bahse konu yabancılar geçici koruma kapsamında olmayıp ilgi (a)’da kayıtlı kanun kapsamında 
genel hükümlere tabidir.

Tarih: 

BİLDİRİMİ YAPAN                                       TERCÜMAN                                               BİLDİRİMİ YAPILAN

İl Göç Uzman Yardımcısı                                                                                ... SORUMLULUĞUNDAKİLER
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BMMYK 1. AŞAMA RET KARAR ÖRNEĞİ



BMMYK 2. AŞAMA (İTİRAZ) RET KARAR ÖRNEĞİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ

UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

Full Name:  
UNHCR File Number:
Date:
 
Your application for refugee status has been carefully considered by our offices against the refu-
gee criteria contained in the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the Statute 
of the Office of the High Commissioner. You were required to show a well-founded fear of being 
persecuted based on any one or more of the five grounds contained in the 1951 convention viz., 
race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. 
Events described by you do no show that you suffered or should suffer treatment of such a gravity 
as to amount to persecution under the Convention. You have not been able to substantiate your 
fears of being persecuted with any credible incidents, or with any documentary or other evidence 
which would prove that those fears are well-founded. 
We regret to inform you that, after carefully examining your application in this second review you 
have not been found to meet the refugee criteria under international refugee law. 
You are therefore not a person of concern to UNHCR. As a result, we have closed your file and we 
are unable to assist you. 
This does not affect your temporary asylum application with the Turkish authorities as that is a 
separate procedure. 

Yours sincerely,
UNHCR BO Ankara

406



EKLER





409

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 71’e İsti-
naden, Bireysel Uluslararası Koruma Prosedürüne Tabi Kişilerin İkameti için Uygun Görülen İller 

Listesi

1 Adana 32 Karabük 
2 Adıyaman 33 Karaman
3 Afyonkarahisar 34 Kars 
4 Ağrı 35 Kastamonu 
5 Aksaray 36 Kayseri 
6 Amasya 37 Kırıkkale 
7 Ardahan 38 Kırşehir 
8 Artvin 39 Kilis 
9 Balıkesir 40 Konya 
10 Batman 41 Kütahya 
11 Bayburt 42 Malatya 
12 Bilecik 43 Manisa 
13 Bolu 44 Mardin 
14 Burdur 45 Mersin 
15 Çanakkale 46 Nevşehir 
16 Çankırı 47 Niğde 
17 Çorum 48 Ordu 
18 Denizli 49 Sakarya 
19 Düzce 50 Samsun 
20 Elazığ 51 Siirt 
21 Erzincan 52 Sinop 
22 Erzurum 53 Şanlıurfa 
23 Eskişehir 54 Sivas 
24 Gaziantep 55 Şırnak 
25 Giresun 56 Tokat 
26 Gümüşhane 57 Trabzon 
27 Hakkâri 58 Uşak 
28 Hatay 59 Van 

29 Iğdır 60 Yalova 
30 Isparta 61 Yozgat 
31 Kahramanmaraş 62 Zonguldak
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MÜLTECİ BAŞVURULARI BAĞLAMINDA HUKUKİ DESTEK SAĞLARKEN GÖZETİLMESI 
GEREKEN ETİK KURALLARA DAİR

NAİROBI İLKELERİ 1

1 Şubat 2007 tarihinde Kenya’nın Nairobi kentinde düzenlenen Güney Ülkeleri Mülteci Hukuki 
Destek Ağı (Southern Refugee Legal Aid Network) Konferansı’nda kabul edilmiştir.

 1. Kapsam ve amaç
 1.1 Buradaki ilkelerin amacı, mülteci statüsünün belirlenmesi ve mültecilere sunulan diğer 
hukuki yardım hizmetleri ile ilgili hukuki destek sağlayanlara yol göstermektir.
 1.2 Hukuki hizmetlerin sağlanmasına ilişkin geçerli bir ulusal mevzuatın varlığı söz konusu 
ise, burada sıralanan ilkeler ikincil nitelikte değerlendirilmelidir ve mevcut kuralları tamamlama 
amacı taşımaktadır.

 2. Tanımlar
 2.1 “Hukuki danışman” terimi, “mülteci” olarak tanınmayı amaçlayan ya da “mülteci” 
olarak tanınmış ancak başka konularda yardım talep eden kişilere, hukuki danışmanlık ve/veya 
hukuki temsil hizmeti sunan kişileri tanımlar.
 2.2 “Hizmetler” terimi, bir hukuki danışman tarafından sunulması söz konusu olabilecek 
tavsiye, belge hazırlama ve/veya hukuki temsili kapsar.
 2.2.1 “Tavsiye” terimi, mevcut yasaların ya da politikaların belirli bir kişinin durumunda 
nasıl yorumlanacağı ve etkili olacağı konusunda görüş sunmayı içerir.
 2.2.2 “Belge hazırlama” terimi, bir kişiye mülteci statüsü belirleme başvurusu ve diğer ben-
zeri başvuruları desteklemek üzere, o kişinin adına yazılı belgeler hazırlama konusunda yardımcı 
olmayı içerir. Buna, kişinin mültecilik iddiasına dair kişinin kendi ağzından hazırlanan ifade beyan-
ları da dahildir.
 2.2.3 “Temsil” terimi, sözle ya da yazılı olarak başka bir kişinin adına eylemde bulunmayı if-
ade eder. Buna, bir kişinin “mültecilik” statüsü almak için gerekli kriterleri karşıladığına dair hukuki 
argümanlar ya da kişinin mültecilik başvurusuyla ilgili BMMYK diğer karar vericilerle iletişim içine 
girmek de dahildir.
 2.3 “Müvekkil” terimi, hukuki danışmanın hizmet sunmayı kabul ettiği ve bu hizmetten 
yararlanmayı gönüllü olarak kabul etmiş olan kişiye denir. 
 2.4 “Müstakbel müvekkil” terimi, hukuki danışmandan hizmet almayı talep etmiş fakat 
danışmanın hizmet sunmayı henüz kabul etmemiş olduğu kişiye denir. 

 3. Danışman-Müvekkil İlişkileri
 3.1 Danışmanlar bütün vakalarda müstakbel müvekkillere herhangi bir tür hizmet 
sunup sunamayacaklarını ve hangi tür hizmetler sunabileceklerini açıkça izah etmelidir. Danışman 
vaka üzerinde herhangi bir iş yapmaya başlamadan ve müvekkilden hukuki temsil için onay iste-
meden evvel, danışman-müvekkil ilişkisinin kapsamı ve amacı açıkça ifade edilmiş olmalıdır.
 3.2 Hukuki destek sağlayanlar, yaptıkları hukuki destek faaliyetinin olumlu etkilerini azami 
hale getirmek amacıyla, vermeyi taahhüt edecekleri hizmetleri sınırlamayı tercih edebilir. Örneğin 
bazı hukuki destek kuruluşları sadece danışmanlık ya da belge hazırlama konusunda hizmet 
sağlıyor olabilir, ya da hizmetlerini özelikle aciliyet arz eden ihtiyaçları bulunan veya mültecilik 
başvuruları özellikle karmaşık hukuki yorum meseleleri içeren, belirli tipte müvekkillere odakla-
mayı tercih edebilir. Ancak sunulan hizmetlerle ilgili bu türden sınırlamalar danışman tarafından 
danışman-müvekkil ilişkisi kurulmasının ilk aşamasında belirtilmelidir. 
 3.3 Madde 3.4’te ifade edilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, bir hukuki danışmanın bir 
müstakbel müvekkile hizmet sunmak zorunluluğu yoktur ve Madde 3.4’te yer alan hükümlerle 
yasaklanmamış ise, müstakbel müvekkile hizmet sağlamayı reddedebilir. 
 3.4 Madde 3.2’de ifade edilen mülahazalar çerçevesinde değerlendirilmek şartıyla, huku-
ki danışmanlar kiç kimseye hizmet sunmayı, kişinin ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, milliyeti, siyasi 
görüşü, dini, yaşı, aile durumu, ekonomik durumu ya da belirli bir sosyal gruba aidiyetiyle ilgili bir 
sebepten dolayı reddetmemelidir.

1 Türkçe tercüme: Mülteci Hakları Merkezi- Refugee Rights Turkey: www.mhd.org.tr
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 3.5 Danışman-Müvekkil ilişkisi yalnızca müvekkilin kendi gönüllü ve bilgiye dayalı rızası ile 
başlayabilir ve ancak bu rıza devam ettiği müddetçe sürdürülebilir. Müvekkil, hukuki danışmanı ile 
olan ilişkisini, sözlü ya da yazılı olarak yapacağı açık ve doğrudan bir ifadeyle sona erdirebilir. Bir 
müvekkil danışmanın etik kurallara uymayan bir davranış içinde olduğuna dair suçlamada bulun-
muşsa, bu durumun müvekkilin danışman-müvekkil ilişkisinin devam etmesi yönünde artık rızası 
kalmadığı anlamında geldiği varsayılacaktır.
 3.6 Hukuki temsilin hedeflerini müvekkiller belirlemelidir. Eğer ki danışman-müvekkil 
ilişkisinin herhangi bir evresinde danışman ve müvekkil hukuki temsil faaliyetinin amaçları ve izle-
necek stratejiler konusunda anlaşmazlığa düşerse, danışman hukuki temsil ilişkisini sonlandırmayı 
tercih edebilir.
 3.7 Müvekkiller dosyalarındaki bütün belgeleri görme ve kopyasını alma hakkına sahip-
tir. Danışmanlar istenilen belge kopyalarını gerek danışman-müvekkil ilişkisi sırasında gerekse 
danışman-müvekkil ilişkisi sonlandıktan sonraki dönemlerde müvekkile sunmakla yükümlüdür. 
Bununla beraber, danışmanlar bir müvekkilin dosyası üzerindeki çalışmalarına dair kayıtlarını 
saklamak hakkına sahiptir. Müvekkil öyle istese dahi danışmanlar hukuki yardım dosyalarını imha 
etmemeyi tercih etme hakkına sahiptir. 
 3.8 Danışman-müvekkil ilişkisinin sona ermesi halinde danışman bunu kişinin mültecilik 
başvurusuyla ilgili karar verici durumunda olan mercie yazılı olarak bildirmelidir.
 
 4. Özen
 4.1 Danışman bir müvekkilin dosyasını takip ederken sorumlu ve özenli davranacak, ayrıca 
müvekkil adına en iyi sonuçlara ulaşmak için mevcut hukuk ve burada sıralanan etik kuralları 
çerçevesinde hareket edecektir.
 4.2 Danışmanlar müvekkillere yapmayı taahhüt ettikleri tüm işleri tamamlayacaktır. 
Danışmanlar, müvekkilin mültecilik başvuru prosedürü bakımından hazırlanması zorunlu olan 
bütün belgeleri son teslim tarihlerinden önce tamamlayacaktır. 
 4.3 Danışmanların, müvekkillere mülteci statüsü belirleme başvuruları ve diğer hukuki 
konularda destek sağlamak için gerekli olan yayımlanmış BMMYK belgeleri ve menşe ülke bilgile-
rinden haberdar olmak ve yararlanmak sorumluğu vardır.
 4.4 Danışmanlar, müvekkillerinin dosyaları üzerinde yaptıkları çalışmaların kaydını tutmak 
amacıyla bir dosyalama ve kayıt sistemi oluşturacaktır.

 5. Çıkar Uyuşmazlıkları
 5.1 Eğer bir danışmanın ekonomik ya da şahsi çıkarları müstakbel müvekkilin çıkarlarıyla 
çatışıyorsa, danışman söz konusu müvekkile hizmet sunmayacaktır.
 5.2 Eğer bir danışmanın mevut bir müvekkilinin çıkarları müstakbel müvekkilin çıkarlarıyla 
çatışıyorsa danışman söz konusu müvekkile hizmet sunmayacaktır.
 5.3 Eğer danışman-müvekkil ilişkisinin tesis edilmesinden sonraki dönemde, aynı 
danışmanın iki müvekkili arasında bir çıkar çatışması ortaya çıkarsa, o yerelde geçerli olan etik ve 
profesyonel standartlar izin verdiği taktirde, danışman müvekkillerden birini ya da ikisini birden 
vakit kaybetmeden başka danışmanlara yönlendirecektir.
 5.4 Eğer danışman ve müvekkil arasında, danışmanın objektif karar verme kabiliyetini et-
kileyebilecek kişisel bir ilişki söz konusu ise, danışman mümkünse müvekkilini başka bir danışma-
na yönlendirmeyi deneyecektir.
 5.5 5.3 ve 5.4 numaralı maddelerin söz konusu olduğu durumlarda müvekkilleri yönlendi-
recek başka bir danışman bulunamıyorsa, danışman bir çıkar çatışması olması halinde bile müvek-
kiline destek sağlamaya devam edebilir. Ancak bu durumda danışman müvekkiline söz konusu 
çıkar çatışması ve doğurabileceği sonuçlar konusunda açıkça ve doğrudan bilgi vermelidir. Ayrıca 
danışman çıkar çatışmasının olası olumsuz sonuçlarını an aza indirmek maksadıyla hukuki temsil 
ilişkisinin kapsamını sınırlama imkanlarını araştırmalıdır.  
 6. Gizlilik
 6.1 Müvekkiller ve müstakbel müvekkiller, danışmanları ile paylaşmış oldukları bilgile-
rin gizli tutulması hakkına sahiptirler. Gizlilik imtiyazı danışmana değil, müvekkile aittir. Burada 
sıralanan etik kurallarla izin verilen durumlar dışında, gizlilik imtiyazı sadece müvekkilin açık izni 
ile feragat edilebilir. 
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 6.2 Danışman – burada sıralanan etik kuralların tersini gerektirdiği durumlar haricinde 
– müvekkiliyle ilgili toplamış olduğu bütün bilgilerin gizliliğini koruyacaktır. Danışmanlar dosya 
ve kayıtlarını müvekkillerinin gizlilik imtiyazını koruyacak şekilde tutacaktır. Burada sıralanan 
kurallarda aksi öngörülen durumlar dışında, danışmanların müvekkilin gizliliğini koruma görevi 
danışman-müvekkil ilişkisinin sona ermesinden sonraki dönemde de geçerli kalır.
 6.3 Müvekkilin kendi rızasıyla kamusal dolaşıma giren bilgiler açısından gizlilik esası uygu-
lanmayacaktır. Bir müvekkil kendi isteğiyle bir bilginin kamusal dolaşıma girmesine izin vermişse, 
bu bilgi üzerindeki gizlilik imtiyazından feragat etmiş olduğu varsayılacaktır. Ancak, kamusal 
dolaşıma müvekkilin isteği veya rızası olmadan aktarılmış olan bilgiler danışmanlar tarafından ifşa 
edilemez.
 6.4 Danışman gizlilik imtiyazı olan bilgileri uzmanlar arasında fikir alışverişi amacıyla diğer 
danışmanlarla paylaşabilir, fakat bu gibi durumlarda diğer danışmanlar da aynı gizlilik esaslarına 
bağlı kalmalı ve müvekkille aralarında 5. Madde’de söz konusu edilen türden bir çıkar çatışması 
bulunmamalıdır. 
 6.5 Eğer danışman müvekkilinin yakın bir gelecekte başka bir kişiye fiziksel zarar vere-
ceği inancındaysa, bu durumu ilgili yetkililere bir an önce haber vermelidir. Bu gibi durumlarda, 
danışman gizlilik imtiyazı olan bilgilerden fiziksel zararı önlemek için gerekecek kadarını yetkililerle 
paylaşabilir.
 6.6 Danışman burada sözü geçen etik kuralları çiğnemekle resmen suçlandığı bir durumda, 
müvekkil bilgilerini kendini savunmak için gereksinim duyduğu ölçüde ifşa edebilir.
 6.7 Hukuki danışman ya da hukuki danışman çalıştıran kuruluşlar, müvekkilin dosyası ile 
ilgili toplanmış bilgileri müvekkilin iznine gerek olmaksızın yayınlarında ve yazılarında kullanabil-
irler. Fakat bu durumlarda kullanılan bilgilerin müvekkilin kimliğini ifşa edebilecek ayrıntılardan 
arındırılmış olması şartı vardır.
 6.8 Hukuki danışman ya da hukuki destek sağlayan kuruluşlar bütün personel ve çalışan-
lara müvekkillerin bilgilerinin gizli tutulması ilkesi konusundaki sorumlulukları hakkında eğitim 
vermeli ve müvekkillerin gizlilik imtiyazının korunmasını güvence altına almalıdır.

 7. Dürüstlük Görevi
 7.1 Danışman bütün iletişimlerinde gerçeğe sadık kalmalı ve müvekkillerine de bu yönde 
tavsiye vermelidir. Danışmanlar hiç kimseyi müvekkil adına muhatap olduğu mahkeme ya da diğer 
kurumların karşısında yalan söylemeye ya da yanıltıcı bilgi vermeye teşvik etmeyecek, bu yönde 
bir tavsiye ya da yardımda bulunmayacaktır.
 7.2 Madde 7.1’de ifade edilmiş hükümler saklı kalmak kaydıyla, danışmanlar mülteci 
statüsünün tanınması için yapılan başvuruların geçerliliğiyle ilgili olarak ve diğer konularda karar 
verme organı değildir.  Bu sebeple danışmanların mültecilik iddiasının göreli olarak zayıf olduğunu 
değerlendirdikleri müstakbel müvekkilleri elemek ya da geri çevirmek gibi bir görevleri yoktur. 
 7.3 Danışman diğer taraflarla etkileşimlerinden saygılı ve profesyonel davranmalı, diğer 
insanlara saygı ile insan hakları ve ayrımcılık yasağı prensiplerini gözetmelidir. 
 7.4 Eğer danışman, müvekkilin danışman-müvekkil ilişkisi başlamadan önceki dönemde 
mültecilik başvurusuyla ilgili karar verici bir kurumun karşısında yalan beyanda bulunduğunu öğre-
nirse ve başka etik kurallar aksini gerektirmedikçe, aşağıdaki kurallar takip edilmeyecektir:
 7.4.1 Danışman müvekkilinin açık izni olmadan hiçbir kimseye ya da kurula müvekkilin 
yanlış ifade verdiğini ifşa etmeyecektir;
 7.4.2 Danışman müvekkilini beyanlarını düzeltmek yönünde ikna etmeye çalışacaktır;
 7.4.3 Danışman karar verici makamla ya da hiçbir başka kurumla geçmişteki bu yalan bey-
anlara dayalı herhangi bir iletişim içine girmeyecektir; ya da aynı makam ve kurumların söz konusu 
beyanlara itimat etmesi sonucu doğurabilecek herhangi bir girişimde bulunmayacaktır. 
 7.5 Danışmanın yalan ya da yanıltıcı bilgi içeren mektup, rapor ya da başka belgelerle 
hiçbir ilişkisi olmayacak; danışman söz konusu müvekkille ilgili yalan ya da yanıltıcı bilgi içeren 
herhangi bir bildirim veya sunum yapmayacaktır. Danışman karar verici makama sahte olduğunu 
ya da yalan veya yanıltıcı bilgi içerdiğini bildiği herhangi bir belgeyi sunmayacaktır.
 7.6 Eğer danışman, danışman-müvekkil ilişkisi başladıktan sonraki dönemde karar verici mer-
cie danışmanın yalan olduğunu bildiği bir beyanda bulunursa, aşağıdaki kurallar takip edilecektir:
 7.6.1 Danışman müvekkilinin açık izni olmadan hiçbir kimseye ya da mercie müvekkilin 
yalan ifade verdiğini ifşa etmeyecektir;
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 7.6.2 Danışman müvekkilini doğru ifade vermeye ikna etmeye çalışacaktır;
 7.6.3 Danışman karar verici makamla ya da hiçbir başka kurumla bu yalan beyanlara dayalı 
herhangi bir iletişim içine girmeyecektir; ya da aynı makam ve kurumların söz konusu beyanlara 
itimat etmesi sonucu doğurabilecek herhangi bir girişimde bulunmayacaktır. 
 7.6.4 Eğer söz konusu yalan beyan mültecilik statüsü değerlendirmesi bakımından be-
lirleyici önemde bir konuyla ilgiliyse ve müvekkil ifadesini düzeltmeyi reddediyorsa, hukuki 
danışman müvekkille hukuki temsil ilişkisini sonlandıracaktır.

 8. İstismarı Önleme Görevi 
 8.1 Danışman hukuki hizmet sunarken müvekkili hakkında tarafsızlığını doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkileyecek hiçbir ilişkiye girmeyecektir; müvekkilini ekonomik, cinsel ya da başka 
amaçlarla istismar etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir kuşkuya alan bırakmama prensibinden 
hareketle, bir danışmanla ve müvekkil arasındaki her türlü cinsel ve ekonomik ilişki istismar olarak 
kabul edilecektir.
 8.2 Danışman hiçbir müvekkilinden normalde para ya da başka alışverişler karşılığında 
sunulan hiçbir hizmet, ürün ya da emeği kabul etmeyecektir. Bu kural danışman-müvekkil ilişkisi 
bittikten altı ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. Ancak Madde 5.5’te izin verildiği şekilde eğer 
danışmanla müvekkil arasında hukuki hizmetin talep edilmesinden önce kurulmuş bir ilişki söz 
konusuysa ve kişiyi başka bir danışmana yönlendirmek mümkün değilse bu kural uygulanmayabilir.
Danışman hiçbir müvekkilleriyle maddi nitelikte ilişkilere girmeyecektir. Bu kural 
danışman-müvekkil ilişkisi bittikten altı ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır.
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EK-2 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURU FORMU 
 

Şikâyetçinin 
Unvanı  

Adresi  

Telefon No  

Faks No  

E-Posta  

Varsa Elektronik tebligat 
adresi 

 

Merkezi tüzel kişilik numarası  

Yetkili kişi veya vekilinin 

T.C. Kimlik No  

Adı-Soyadı  

Unvanı  

Pasaport No-Kimlik No-
Uyruğu (Yabancılar için) 

 

Adresi  

Telefon No  

Faks No  

E-Posta  

 

1. Şikâyet edilen idare 

 

 

2. İlgili idareye başvuru tarihi, idarenin cevap tarihi ve varsa idarenin bununla ilgili bilgi ve 
belgeleri 
 

 

3. Şikâyet konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan dava 
bulunup bulunmadığı 
 

4. Şikâyet konusu 

 

 

 

5. Talep 

 

 

Tarih-imza 

*Şikâyet konusuna ilişkin her türlü belge başvuru formuna eklenir. 
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EK-1  
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURU FORMU 
 

Şikâyetçinin 
T.C. Kimlik No  

Adı-Soyadı  

Pasaport No-Kimlik No-
Uyruğu (Yabancılar için) 

 

Adresi  

Telefon No  

Faks No  

E-Posta  

Kanunî temsilcisi veya vekilinin 

T.C. Kimlik No  

Adı-Soyadı  

Pasaport No-Kimlik No-
Uyruğu (Yabancılar için) 

 

Adresi  

Telefon No  

Faks No  

E-Posta  

 

1. Şikâyet edilen idare 

 

 

2. İlgili idareye başvuru tarihi, idarenin cevap tarihi ve varsa idarenin bununla ilgili bilgi ve 
belgeleri 
 

 

3. Şikâyet konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan dava 
bulunup bulunmadığı 
 

4. Şikâyet konusu 

 

 

 

 

 

5. Talep 

 

Tarih-imza 

 

*Şikâyet konusuna ilişkin her türlü belge başvuru formuna eklenir.
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

A U T H O R I.TY1

YETKİ BELGESİ

I, ...................................................................................................................................................
Aşağıda imzası olan ben,
.......................................................................................................................................................
(name and address of applicant) (başvuranın adı ve adresi)
hereby authorise ...........................................................................................................................
Bu belge ile aşağıda adı belirtilen kişi ya da kişilere yetki veriyorum:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(name and address of representative) (temsilcinin adı ve soyadı, adresi)
to represent me in the proceedings before the European Court of Human Rights, and in any sub-
sequent proceedings under the European Convention on Human Rights, concerning my applica-
tion introduced under Article 34 of the Convention against

Bu kişi ya da kişiler beni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ve Avrupa İnsan Hakları Sö-
zleşmesi’ne göre yapılabilecek her türlü usul işleminde Sözleşme’nin
34. maddesine göre
.......................................................................................................................................     ’ye karşı
(respondent State) (savunmacı hükümetin adı)
on ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... tarihinde
(date of letter of introduction) (ilk mektup tarihi)
Yaptığım başvuruda temsil edecektir.
.....................................................................................
(place and date)(yer ve tarih)
.................................................................................
(signature of the applicant) (başvuranın imzası)
I hereby accept the above appointment
Yukarıda belirtilen başvurucuyu temsil etmeyi kabul ediyorum.
........................................................
(signature of representative) (temsilcinin imzası)

 
1 Bu form Mahkeme nezdinde bir avukat ya da kişi tarafından temsil edilmek isteyen başvurucu ve 
belirlediği temsilci tarafından doldurularak imzalanmalıdır.

1 Bu form Mahkeme nezdinde bir avukat ya da kişi tarafından temsil edilmek isteyen başvurucu ve belirlediği temsilci tarafın-
dan doldurularak imzalanmalıdır.



417

TUR - 2014/1 

Başvuru Formu

Başvuru Formu hakkında 
Başvuru formu resmi ve hukuki bir belge olup hak ve 
yükümlülüklerinizi etkileyebilecek niteliktedir. Başvuru 
formunuzu, başvuru formunun doldurulmasına ilişkin 
açıklamaları dikkate alarak doldurunuz. Durumunuzu 
ilgilendiren tüm bölümleri doldurunuz ve başvurunuzla 
ilgili belgeleri başvuru formuna ekleyiniz. 

Hatırlatma: Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmadığı 
takdirde kabul edilmeyecektir (Mahkeme İçtüzüğü Madde 
47). Özellikle, İçtüzüğün 47. maddesinin 2. paragrafı a) 
bendine göre, 47. maddenin 1. paragrafı d), e) ve f) 
bentlerinde başvurucudan istenen bilgilerin (maddi 
olaylara dair açıklama, iddia edilen Sözleşme ihlalleri, 
başvurucunun kabul edilebilirlik kriterlerini yerine 
getirdiğini gösteren açıklamalar) Mahkeme’nin başvurunun 
niteliğini ve kapsamını başka bir belgeyi incelemeksizin 
belirlemesine yetecek düzeyde olması gerekmektedir.

A.   Başvurucu (Gerçek kişi) 
Bu bölüm, gerçek kişiler tarafından yapılan bireysel başvurulara 
mahsustur. Başvurucu tüzel kişi ise B bölümüne geçiniz. 

B.   Başvurucu (Tüzel kişi)
Bu bölüm, tüzel kişiler tarafından yapılan başvurulara mahsustur (şirket, 
sivil toplum örgütü, dernek veya diğer yasal kurum veya kuruluşlar).

1. Soyadı

2. Adı

3. Doğum tarihi

4. Uyruğu

5. Adresi

6. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)

7. Elektronik posta adresi (eğer varsa)

8. Cinsiyeti

erkek 

kadın 

9. Adı

11. Kurulma veya tescil tarihi (eğer varsa)

12. Faaliyeti

13. Resmi adresi

14. Telefon numarası (uluslararası kod ile birlikte)

15. Elektronik posta adresi

G G A   A Y Y Y Y 

Örnek  27/09/2012 G G A A Y Y Y Y 

Örnek 27/09/2012 

Kayıt veya referans numarası
Mahkeme’nin tarafınıza bildirdiği bir kayıt veya referans numarası 
varsa bu numarayı aşağıda belirtiniz. 

10. Sicil numarası (eğer varsa)

Barkod etiketi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından gönderilmiş barkod 
etiketiniz varsa aşağıdaki kutucuğun içerisine bir adet barkod 
etiketi yapıştırınız. 

Please note that this form will work correctly only with Adobe Reader 9 
Upwards (download available from www.adobe.com).  
Please save a copy of this form locally before filling it in using Adobe Reader, 
then print it and post it to the Court. TUR - 2014/1
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419



420



421



422

 

C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği 
iddiasının açıklanması: 

 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 

 

III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 

 

B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu 
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih: 

 

1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :............................................... 
 

.............................................................................................................................................. 

 

2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI:.................................................................................. 
 

3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ :........................................................................ 
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424



425



426



427
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T.C. 
 

ANAYASA MAHKEMESİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL BAŞVURU FORMU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
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BİREYSEL BAŞVURU FORMU 

 

I- KİŞİSEL BİLGİLER 
 

A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN 
 

BAŞVURUCUNUN 
 

1- T.C. KİMLİK NUMARASI : 
 

2- ADI:..............................................  3 - SOYADI :....................................................     

4- CİNSİYETİ: ERKEK :  KADIN :     

5- UYRUĞU :....................................................             

6- MESLEĞİ :....................................................   GÜNAY  YIL 

7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ..........................., 

          

          

8- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................             

 ........................................................................... ...................... 

 ................................................................................................. 

9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ     

a- EV :....................................................            

b- İŞ :....................................................            

c- CEP :....................................................            

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................     

AVUKATININ             

1- ADI:..............................................  2 - SOYADI :....................................................     

3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................            

 ........................................................................... ...................... 

 .................................................................................................  

4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ     

a- EV :....................................................            

b- İŞ :....................................................            

c- CEP :....................................................            

 

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................ 
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B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN 
 

BAŞVURUCUNUN 
 

1- UNVANI : ............................................................................................................ 
 

2- ADRESİ :.............................................................................................................. 
 

............................................................................................................... 
 

............................................................................................................... 
 

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN 

1- T.C. KİMLİK NUMARASI: 
 

2- ADI:..............................................  3 - SOYADI :....................................................     

4- UYRUĞU :....................................................             

5- MESLEĞİ :....................................................   GÜNAY  YIL 

6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ..........................., 

          

          

7- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................            

 .................................................................................................  

 ........................................................................... ...................... 

8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ     

a- EV :....................................................            

b- İŞ :....................................................            

c- CEP :....................................................            

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................     

AVUKATININ             

1- ADI:..............................................  2 - SOYADI :....................................................     

3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................            

 ........................................................................... ...................... 

 ........................................................................... ...................... 

4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ     

a- EV :....................................................            

b- İŞ :....................................................            

c- CEP :....................................................            

 

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................ 
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II- AÇIKLAMALAR 

 

A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
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II- AÇIKLAMALAR 

 

A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
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C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği 
iddiasının açıklanması: 

 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 

 

III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 

 

B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu 
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih: 

 

1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :............................................... 
 

.............................................................................................................................................. 

 

2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI:.................................................................................. 
 

3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ :........................................................................ 
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V- SONUÇ TALEPLERİ 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 

 

 

Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda 
belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir 
değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. 
 

Başvurucu : ................................................. Temsilcisi/Avukatı :.......................................... 
 

 

 

 

Tarih : 

 

İmza : 
 

 

 

 

EKLER 
 

1- Yetki belgesi veya vekâletname 
 

2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge 
 

3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik 
belgesi 4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi 
 

5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi 
 

6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri 
 

7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler 
8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler 
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleri 
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V- SONUÇ TALEPLERİ 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................. 

 

 

Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda 
belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir 
değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. 
 

Başvurucu : ................................................. Temsilcisi/Avukatı :.......................................... 
 

 

 

 

Tarih : 

 

İmza : 
 

 

 

 

EKLER 
 

1- Yetki belgesi veya vekâletname 
 

2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge 
 

3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik 
belgesi 4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi 
 

5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi 
 

6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri 
 

7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler 
8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler 
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleri 
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Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59 ilâ 84. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
 

 

 

1 



437

ANAYASA MAHKEMESİNE

BİREYSEL BAŞVURU FORMU KILAVUZU

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya karar vermeden önce Anayasa Mahkemesinin 
www.anayasa.gov.tr internet adresinden de faydalanarak;

 -Anayasa’yı ve özellikle “Temel Hak ve Ödevler” başlıklı İkinci Kısmı,
 -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve Sözleşme’nin eki Türkiye’nin taraf olduğu pro-
tokolleri,
 -30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun’un 45 ilâ 51. maddeleri,
 -12/7/2012 gün ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğü’nün 59 ilâ 84. maddeleri,
 -“66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” kitapçığı
 -ve bu Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu,

 Dikkatle okunmalıdır.

 Söz konusu metinlere göre bireysel başvuru koşullarının gerçekleştiği düşünülüyorsa ekteki 
form, bu kılavuzdaki açıklamalara uygun ve eksiksiz olarak doldurulup başvuru yapılabilir.
 Başvuru formunun Kanun ve İçtüzük’te öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde doldu-
rulmamasının başvurunun reddine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle başvuru for-
munun doldurulmasında aşağıdaki hususların göz önünde tutulması gerekmektedir:
 a) Bireysel başvuruların Bireysel Başvuru Formu veya başvuru formunda bulunması gerek-
en bütün bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçeyle yapılması zorunludur.
 b) Formda istenen bilgiler bu kılavuzdaki talimatlar dikkate alınarak tam ve okunaklı bir 
şekilde doldurulmalı, form ya da form yerine geçen dilekçe başvurucu ya da varsa kanuni temsilci-
si veya avukatı tarafından imzalanmalıdır.
 c) Bireysel başvuru formunun Türkçe dışında bir dille doldurulması hâlinde başvurunun 
kabul edilmeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 ç) Başvuru formu şayet el yazısı ile dolduruluyorsa yazısı silinmez bir kalem kullanılmalıdır. 
Başvuru formu daktilo veya bilgisayar kullanılarak dolduruluyorsa okunaklı bir yazı karakterinin ve 
yazı tipi boyutunun (en az 12 punto) seçilmesi, gerekmektedir.
 d) Başvuru formunda sadece başvurunun esasına yönelik ve başvurunun karara bağlan-
masında zorunlu olan özlü bilgilere yer verilmeli; başvuru formu, ekleri hariç 10 sayfayı geçme-
melidir. Bu nedenle başvuru formunun ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler tekrar forma yazıl-
mamalı, ilgili belgeye atıf yapılmak suretiyle konu özetlenmelidir. Sayfa sayısının belirtilenden 
fazla olması durumunda, başvuru formuna “Açıklamalar” kısmının en fazla 10 sayfalık bir özetinin 
eklenmesi gerekmektedir.
 e) Birden fazla başvurucu birlikte başvuruda bulunuyorsa veya tüzel kişiliği temsile yetkili 
kişi birden fazla ise her bir başvurucu veya temsile yetkili kişi, formun kişisel bilgilerle ilgili kısmı 
için ayrı bir sayfa kullanmalıdır.
 f) Başvuru bir kanuni temsilci tarafından yapılacaksa temsile ilişkin yetki belgesinin; avukat 
aracılığıyla yapılıyorsa vekâletnamenin; tüzel kişiler için ise tüzel kişiliği temsile ilişkin yetki belge-
sinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.
 g) Başvuru formunda yer alan beyanların ya da sunulan belgelerin doğru olmaması baş-
vurucunun sorumluluğunu doğurabilecektir. Ayrıca bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kul-
landığının tespit edilmesi hâlinde Anayasa Mahkemesi başvurucular aleyhine, yargılama giderleri-
nin dışında, ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına hükmedilebilir.
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İKİNCİ KISIM

FORMUN DOLDURULMASI

 Formun aşağıdaki açıklamalara göre doldurulması gerekmektedir:

 I. KİŞİSEL BİLGİLER

 A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 BAŞVURUCUNUN

 1- T.C. KİMLİK NUMARASI: Formdaki kimlik numarası ile ilgili alana T.C. vatandaşlarının 11 
rakamdan oluşan T.C. kimlik numarasını yazmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan baş-
vurucular bu alanı boş bırakacaklardır.

 2- ADI:

 3- SOYADI:

 Formun bu alanlarına T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan adlarını ve soyad-
larını, yabancılar ise pasaportlarında yer alan adlarını ve soyadlarını yazacaklardır. Başvurucunun 
geçerli kimlik belgesinde birden fazla adı veya soyadı varsa tamamı forma aktarılmalıdır. Adın ve 
soyadın değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekmektedir.

 4- CİNSİYETİ: Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan cinsiyetlerini, ya-
bancılar ise pasaportlarında yer alan cinsiyetlerini yazacaklardır.

 5- UYRUĞU: Bu alana Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, “T.C.” kısaltmasını yazacaklardır. Ya-
bancı uyruklular, birden fazla uyruğu olanlar, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ile mülteciler 
durumlarını belirtir açıklamayı bu alana yazmalıdırlar.

 6- MESLEĞİ: Başvurucunun mesleğini, yoksa durumunu belirten açıklamayı bu alana 
yazması gerekir.

 7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında, yabancılar ise 
pasaportlarında yer alan bilgileri yazacaklardır. Doğum tarihi gün, ay ve yıl biçiminde formdaki 
ilgili kutucuklara aktarılmalıdır. Bu bilgilerin nüfus cüzdanında veya pasaportta yer aldığı şekliyle, 
kısaltılmaksızın ve değiştirilmeksizin yazılması gerekir.

 8- YAZIŞMA ADRESİ: Anayasa Mahkemesinin başvurucular ile yapacağı her türlü yazışma, 
tebligat ve bilgilendirme yazıları bu formda belirtilen yazışma adresine gönderilecektir. Bu neden-
le formda belirtilen adresin doğru ve güncel olması gereklidir. Başvurucu, bildirdiği adres bilgileri-
nin yanlış ya da eksik olması veya güncel olmamasından sorumludur. Bu itibarla formda belirtilen 
adres bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede Mahkemeye bildirilip söz 
konusu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

 9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: Formun bu alanına başvurucunun 
sürekli olarak kullandığı ve kendisine en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşılabilecek ev, iş ve 
cep telefon numaraları ile elektronik posta adresinin yazılması gerekmektedir. Başvurucunun 
bilgilendirilmesinde bu alanda belirtilen iletişim bilgileri kullanıldığından bunların doğru ve güncel 
olması önem taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler 
en kısa sürede güncellenmelidir.
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 AVUKATININ

 (Başvuru avukat aracılığıyla yapılacak ve takip edilecekse, formun bu alanlarının aşağıdaki 
açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.)

 1- ADI:

 2- SOYADI:

 Gerçek kişiler bakımından yukarıdaki “Adı” ve “Soyadı” alanlarının doldurulmasına ilişkin 
bilgilere bakınız.

 3- YAZIŞMA ADRESİ: Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda avukat ile yapılan yazışmalar 
ya da ona yapılan tebligatlar başvurucuya yapılmış sayılmaktadır. Bu nedenle formun bu alanına 
avukatın yazışma adresinin yazılması ve bu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda en kısa 
sürede Anayasa Mahkemesine bildirilmesi gerekmektedir.

 4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: Bu alana avukatın sürekli olarak 
kullandığı ve kendisine en kısa zamanda ulaşılabilecek ev, iş ve cep telefon numaraları ile elektron-
ik posta adresinin yazılması ve iletişim bilgilerinde bir değişiklik olduğunda en kısa sürede Mahke-
meye bildirilmesi gerekmektedir.

 B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 BAŞVURUCUNUN 1- UNVANI:
 2- ADRESİ:

 Bu alanlara tüzel kişiliğin tesciline ilişkin belgelerde yer alan unvanı ile güncel adresinin 
yazılması gerekir. Tüzel kişinin unvanı, hukuki durumu ya da adres bilgilerinde değişiklik olması 
durumunda bu değişiklik en kısa sürede Mahkemeye bildirilmelidir.

 TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN

 1- T.C KİMLİK NUMARASI:

 2- ADI:

 3- SOYADI:

 4- UYRUĞU:

 5- MESLEĞİ:

 6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ:

 7- YAZIŞMA ADRESİ:

 8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

 Yukarıdaki alanların doldurulmasında, gerçek kişiler bakımından yukarıdaki “A- Gerçek 
Kişiler İçin” “Başvurucunun” başlığı altındaki açıklamalara bakınız.
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 AVUKATININ

 (Başvuru avukat aracılığıyla yapılacak ve takip edilecekse, formun bu alanlarının aşağıdaki 
açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.)

 1-ADI:

 2-SOYADI:

 3-YAZIŞMA ADRESİ:

 4-TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

 Yukarıdaki alanların doldurulmasında, gerçek kişiler bakımından yukarıdaki “A- Gerçek 
Kişiler İçin” “Avukatının” başlığı altındaki açıklamalara bakınız.

 II. AÇIKLAMALAR:

 (Bu başlık altındaki açıklamalarda başvurucu sadece özet ve özlü bilgiler vermeli, gerek-
tiğinde ekte sunduğu ilgili belgeye atıf yapmak suretiyle taleplerini aktarmalıdır.)

 A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti:

 Bu alanda bireysel başvuru konusu bir hak ve özgürlüğün kamu gücünün hangi işlem, ey-
lem ya da ihmali nedeniyle ihlal edildiğine ilişkin olayların tarih sırasına bağlı kalınarak açık ve özet 
bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Şayet başvurucunun birden fazla Anayasal hak ihlali iddiası 
varsa her bir şikâyete ait açıklamanın ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

 B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin, hangi nedenlerle ihlal edildiği 
ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:

 Bu alanda başvurucu Anayasa ile güvence altına alınan haklarından hangisinin ya da han-
gilerinin ihlâl edildiğini açık ve özet bir şekilde ifade etmeli ve şikâyetlerinin Anayasa’nın hangi 
maddelerine dayandığını belirtmelidir. Ayrıca başvuru konusu edilen kamu gücünün işlem, eylem 
ya da ihmaline dair olayların hangi temel hakkını ihlal ettiğine ilişkin bağlantının kurulup açıklan-
ması gerekmektedir.

 Başvurucu gerekçelerini açık, sade ve anlaşılır bir tarzda delilleriyle birlikte ortaya koy-
malıdır.

 C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının 
açıklanması:

 Bu alanda başvurucunun kamu gücü kullanılarak kişisel ve güncel bir hakkının ihlâl edildiği-
ni ve mağduriyetinin başvurunun yapıldığı sırada da sürdüğünü gerekçeleriyle birlikte açıklaması 
gerekir.

 Başvurunun Anayasa Mahkemesince kabul edilebilmesi için bir temel hakkı şahsen ve 
doğrudan zedeleyen bir kamu gücü işleminin varlığı ve bu ihlâl nedeniyle meydana gelen mağduri-
yetin başvuru yapıldığı sırada da devam ediyor olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru konu-
su bireysel işlemle bir temel hakkı şahsen ve doğrudan etkilenmeyen kişilerin başvuruları kabul 
edilemez bulunup reddedilmektedir.
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 III. BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 (Bireysel başvuru yapılmadan önce ihlâle neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da 
ihmal için kanunda öngörülmüş idarî ve yargısal başvuru yollarının tamamının tüketilmiş olması 
gerekir. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce bu yolların tüketilip tüketilmediği ve mevcut kararın 
kesinleşmiş olup olmadığı değerlendirilmelidir.)

 A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar:

 Bu alanda bireysel başvuru öncesinde başvuru konusu edilen kamu gücü işlemine karşı 
hangi başvuru yollarına gidildiğinin ve buralardan elde edilen sonuçların, başka bir anlatımla baş-
vuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların ve neticelerinin belirtilmesi gerekmektedir.

 B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih:

 Bu alanda ihlâle neden olaya ilişkin kesin kararı veren mercii veya makam ile kararın 
tarih ve sayısı (başvuru yollarının tüketildiğini gösteren en son karar) veya başvuru yolu 
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ve kesin kararın tebliğ veya öğrenilme tarihinin belirtilme-
si gerekmektedir.

 1-  KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/MAKAM :

 Kesin kararı veren mercii ya da makamın neresi olduğu belirtilmelidir. Başvuru konusu bir 
mahkeme kararıysa, bu kararı veren ilk derece ya da temyiz mahkemesinin hangisi olduğu ve varsa 
dairesinin gösterilmesi gerekir.

 2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI:

 Başvuruya konu kesin kararın tarihi ile esas ve karar numaraları yazılmalıdır.

 3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ:

 Söz konusu kesin karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebliğ tarihinin, tebliğ edilmemişse 
tefhim ya da öğrenme tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.

 C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:

 Başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlâlin 
öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Bununla beraber başvuru 
süresinin mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle kaçırılması hâlinde, ma-
zeretin kalktığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde mazeretine ilişkin açıklamaları da içeren 
başvuru formu ve eklerinin yanı sıra mazeretini ispatlayan belgelerle birlikte başvuru yapılabilir.

 IV- DİĞER BİLGİLER

 A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa nu-
marası:

 Bu alana başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu 
varsa numarasını ve yeni başvurusu ile bir bağlantısı bulunup bulunmadığını belirtmesi gerekmek-
tedir.

 B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun ger-
ekçesi:

 Bu alanda başvurucunun varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebinin 
olup olmadığını belirtmesi gerekir. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen başvurucu yargılamanın 
aleniyeti ilkesinin istisnası niteliği taşıyan bu talebinin gerekçesini bildirmelidir. Mahkeme kimliğin 
saklı tutulması taleplerini istisnai durumlarda ve ancak gerekçesini haklı bulursa kabul edebilir.
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 V- SONUÇ TALEPLERİ

 Bu alanda başvurucunun nihai taleplerini özetlemesi ve bu kapsamda adli yardım, tedbir, 
duruşma, keşif ve bilirkişi incelemesi, tazminat ve yargılama giderlerine hükmedilmesi vb. istekler-
ini belirtmesi gerekmektedir.

 TARİH

 Formun doldurulduğu tarihin gün, ay ve yıl biçiminde yazılması gereklidir. Bununla birlik-
te başvurunun yapıldığı tarihin, başvurunun Kanun’da gösterilen yerlerce kaydının yapılıp baş-
vurucuya alındı belgesinin verildiği gün olduğu bilinmelidir.

 İMZA

 Başvuru formunun başvurucu veya varsa temsilcisi ya da avukatı tarafından imzalanması; 
imzalı asıl nüshasının Kanun’da gösterilen yerlere ibraz edilmesi gerekmektedir.

 Formun imzasız olması ya da asıl nüsha olmaması durumunda başvuru işleme konulmaya-
cağından formun ilgili mercie tesliminden önce bu hususların kontrol edilmesinde yarar vardır.

 EKLER

 (Formun ekine başvurunun esasına dayanak teşkil eden belgelerin başvuru formundaki 
sıra takip edilmek ve aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmak suretiyle eklenmesi gerekmektedir.)

 Başvurucunun ek olarak sunacağı belgeleri ya da onaylı örneklerini tarih sırasına göre nu-
maralandırarak, her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusulasına bağlaması gerekir.

 Belgelerin asıllarının gönderilmesi hâlinde bunlar başvurucuya iade edilmeyecektir.

 Anayasa Mahkemesine sunulacak belgelerin birbirine tutturmak için zımbalanmaması, 
yapıştırılmaması ya da bağlanmaması gerekir. Tüm sayfalar sırasına göre numaralandırılmalıdır.

 1- Yetki belgesi ve vekâletname

 2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge

 3- Nüfus cüzdanı örneği ve başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi 4- Tüzel kişilerde 
tüzel kişiliği temsile yetki belgesi

 5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi

 6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri

 7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler 8- Başvuru 
süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler

 Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve 
gerekçeleri
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
 

FORMUN TESLİMİ VE SONRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 

Bu kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzu 
ile birlikte mahkemelere veya yurt dışı temsilciliklerine ya da bizzat Anayasa Mahkemesine teslim 
edildiğinde başvuruculara ya da temsilcilerine bir alındı belgesi verilmektedir. 
 

Bu alındı belgesindeki tarih bireysel başvurunun yapıldığı tarihi gösterir. Bu belgenin başvuru 
tarihi ile ilgili herhangi bir ihtilaf olması durumunda ibrazı gerekeceğinden saklanması önemlidir. 
 

Mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru formu ve ekleri gerekli kayıt 
işlemleri yapıldıktan sonra elektronik ve fiziki ortamda Anayasa Mahkemesine ulaştırılır. Ayrıca dava 
ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak form 
ve ekindeki veriler kaydedilir ve saklanır. Bu makamlar tarafından başvuru formu ve eklerinin kabul 
edilebilirlik ya da esasına ilişkin herhangi bir inceleme ya da değerlendirme yapılmaz. 
 

Form ve ekindeki belgeler Anayasa Mahkemesine ulaştığında Mahkemece başvurunun 
kayda alındığı hususu ve başvuru numarası başvurucuya bildirilecektir. 
 

Başvuru formunun tesliminden sonra aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

a) Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Anayasa Mahkemesince 
eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa temsilcisine ya da avukatına onbeş günü 
geçmemek üzere bir süre verilerek eksikliğin tamamlanması talep edilecektir. Anayasa 
Mahkemesince istenen belgelerin süresinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bildirilen sürede 
eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine karar verilir. 

 

b) Başvuruyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince istenen belgeler Mahkemeler veya yurt dışı 
temsilcilikler aracılığıyla gönderilebileceği gibi Anayasa Mahkemesinin aşağıda belirtilen 
adresine de bizzat teslim edilebilir. Belirtilen usul haricinde mektup, posta, elektronik posta vb. 

yollarla gönderilen belgeler kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacaktır. 
 

c) Anayasa Mahkemesi ile yapılan her türlü yazışmada başvurucunun adı, soyadı, T.C. 
kimlik numarası ile kendisine bildirilen başvuru numarasının belirtilmesi gerekmektedir. 

 

ç) Anayasa Mahkemesi, başvurucudan her aşamada başvurusuna ilişkin ilâve belge, bilgi 
veya tamamlayıcı açıklamalar talep edebilir. Talep hâlinde istenenlerin belirtilen sürelerde 
sunulması zorunludur. 

 

d) Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından yazılı veya telefon, faks, elektronik posta vb. 
yollarla yapılan başvuru süreciyle ilgili bilgi edinme taleplerine cevap vermemektedir. 

 

e) Anayasa Mahkemesine şahsen yapılacak başvurular ile belge sunumlarının aşağıdaki 
adrese yapılması gerekmektedir. 

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
 

Ahlatlıbel Mahallesi İncek Yolu Serpmeleri No: 
4 06890 Çankaya / Ankara - Türkiye 

 

 

Bu kılavuz Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyinin Ortak 
Programı olan “Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında basılmıştır. 

Projenin ihale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. 
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