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GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ 25.12.2019 DEĞİŞİKLİĞİ

 Tanımlar 
MADDE 3-

 Tanımlar 
MADDE 3-

 e) Geçici barınma merkezi: Bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancıların toplu olarak 
barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla 
kurulan merkezleri,

 e) Geçici barınma merkezi: Bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancılar ile Bakanlık 
tarafından uygun görülen kişilerin toplu 
olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması 
amacıyla kurulan merkezleri,

k) Kurul: Kanunun 105 inci maddesi 
uyarınca oluşturulan Göç Politikaları 
Kurulunu

k) Kurul: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 521 inci maddesi 
gereğince kurulan Göç Kurulunu,

YENİ EKLENDİ
s) Bakanlık tarafından uygun görülen kişi: 
Bakanlık onayı ile bu Yönetmeliğin 
hükümleri kapsamında değerlendirilmesi 
uygun görülen kişileri,

Geçici koruma sağlanacak yabancılar Geçici koruma sağlanacak yabancılar
MADDE 7-
(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.

MADDE 7-
(2) Geçici koruma, Cumhurbaşkanı 
tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, geçici 
koruma ilanının geçerliliğinden önce, geçici 
koruma ilanına esas teşkil eden olayların 
olduğu ülkeden veya bölgeden ülkemize 
gelmiş olanları kapsamaz.

Geçici koruma kapsamına alınmayacak 
yabancılar

Geçici koruma kapsamına alınmayacak 
yabancılar

MADDE 8-
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar 
bireysel olarak Genel Müdürlük tarafından 
alınır ve ilgili yabancıya bildirilir.

MADDE 8-
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar 
bireysel olarak Genel Müdürlük tarafından 
alınır ve ilgili yabancıya bildirilir. Genel 
Müdürlük bu yetkisini, kısmen veya 
tamamen valiliklere devredebilir.

MADDE 8-
(4) Geçici koruma kapsamına alınmayan 
kişilerin ülkelerine geri dönüşleri 
sağlanıncaya kadar haklarında yapılacak tüm 
iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Genel 
Müdürlük tarafından belirlenir.

MADDE 8-
 (4) Geçici koruma kapsamına alınmayan 
kişilerin ülkelerine geri dönüşleri 
sağlanıncaya kadar haklarında yapılacak tüm 
iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından belirlenir.

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 alınması 
MADDE 9- (1) Geçici koruma kararı, 
Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı 
tarafından alınır. 
(2) Geçici korumanın yöntemi ve 
uygulanmasına dair usul ve esaslar Kurul 
tarafından belirlenir ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından uygulanır.
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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 
edilebilecek hususları,
e) 15 inci maddeye istinaden alınan geçici 
koruma kapsamında ülkemize kabul 
işlemlerinin sınırlandırılması veya 
durdurulmasıyla ilgili hususları, 
f) Gerekli görülen diğer hususları, 
belirlemeye yetkilidir. 
 (2) Bakanlar Kurulunca geçici koruma kararı 
alınmasını müteakip geçici korumadan 
yararlananlar hakkında verilebilecek bireysel 
kararlar Genel Müdürlük tarafından alınır.

Geçici koruma kararının içeriği 
MADDE 10- (1) Cumhurbaşkanı 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) Kurul tarafından karar alınabilecek ve 
takip edilebilecek hususları,
e) 15 inci maddeye istinaden alınan geçici 
koruma kapsamında ülkemize kabul 
işlemlerinin sınırlandırılması veya 
durdurulmasıyla ilgili hususları, 
f) Gerekli görülen diğer hususları, 
belirlemeye yetkilidir. 
 (2) Cumhurbaşkanınca geçici koruma 
kararı alınmasını müteakip geçici korumadan 
yararlananlar 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;

Geçici koruma uygulamasının sona ermesi 
MADDE 11- (1) Bakanlık, geçici korumanın 
sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı 
teklifte bulunabilir. Geçici koruma, 
Cumhurbaşkanı kararıyla sonlandırılır. 
(2) Cumhurbaşkanı, sonlandırma kararıyla 
birlikte;

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 

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, 
d) Kanunda yer alan diğer yasal kalış 
türlerinden birisi ile kalış hakkı 
kazanması,
e) Türk vatandaşlığını kazanması,
hallerinde geçici koruma bireysel olarak sona 
erer. 
(2) 8 inci maddenin birinci fıkrası 
kapsamında yer alanların geçici korumanın 
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kapsamı dışında tutulması gerektiğinin 
sonradan anlaşılması halinde geçici koruma, 
Genel Müdürlük veya valilikler tarafından 
iptal edilir.

kapsamı dışında tutulması gerektiğinin 
sonradan anlaşılması halinde geçici koruma, 
Genel Müdürlük veya valilikler tarafından 
iptal edilir.
(3) Mazeretsiz olarak bildirim 
yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine 
getirmeyenlerin geçici korumaları Valilik 
tarafından iptal edilir. Bu maddenin 
uygulanmasında 13 üncü madde 
hükümleri uygulanır.

Geçici korumanın sona ermesini müteakip 
yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Bakanlar Kurulunun geçici 
korumanın sona erdirilmesi kararını 
müteakip, geçici korunanların 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 alınma-sı 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.

Geçici korumanın sona ermesini müteakip 
yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Cumhurbaşkanının geçici 
korumanın sona erdirilmesi kararını 
müteakip, geçici korunanların 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, Cumhurbaşkanı tarafından, 11 inci 
madde kapsamında, geçici korumadan 
yararlanmış olanlara grup temelli toplu statü 
kararı alınma-sı 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.

Geçici koruma kapsamında ülkemize 
kabul işlemlerinin sınırlandırılması veya 
dur-durulması 
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.

Geçici koruma kapsamında ülkemize 
kabul işlemlerinin sınırlandırılması veya 
dur-durulması 
MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanı, 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.

Ülkeye kabul 
MADDE 17- 
(5) Yabancılardan ülkemize şahsi taşıtlarıyla 
giriş yapmak isteyenler, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara 
göre giriş yapar.

Ülkeye kabul 
MADDE 17- 
(5) Yabancılardan ülkemize şahsi taşıtlarıyla 
giriş yapmak isteyenler, Ticaret Bakanlığınca 
belirlenecek usul ve esaslara göre giriş yapar.
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Geçici korunanlara illerde kalma hakkı 
verilmesi 
MADDE 24- (1) Kamu düzeni, kamu 
güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle 
herhangi bir sakınca görülmediği hallerde 
geçici korunanların, Genel Müdürlükçe 
belirlenen illerde kalmalarına izin verilebilir. 
Buna ilişkin usul ve esaslar Genel 
Müdürlükçe belirlenir.

Geçici korunanlara illerde kalma hakkı 
verilmesi 
MADDE 24- (1) Kamu düzeni, kamu 
güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle 
herhangi bir sakınca görülmediği hallerde 
geçici korunanların, Genel Müdürlükçe 
belirlenen illerde kalmalarına izin verilebilir. 
Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.

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 kuru-
labilir. 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.

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 kuru-
labilir. Sağlık merkezinin bulunması halinde, 
yeterli sayıda ambulans ve sağlık personeli 
bulundurulur. 
b) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu 
kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan 
Bakanlıkça* belirlenen tutar veya oran 
üzerinden katılım payı alınabilir.
(*Bakanlık: İç İşleri Bakanlığı)

Eğitim hizmetleri 
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancıların eğitim 
faaliyetleri, geçici ba-rınma merkezlerinin 
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 
çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti 
verilebilir. 
b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin 
eğitim ve öğretim faaliyetleri, Millî Eğitim 
Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde 
yürütülür.
c) Her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, 
meslek edindirme, beceri ve hobi kursları 
talebe bağlı olarak düzenlenebilir.

Eğitim hizmetleri 
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancıların eğitim 
faaliyetleri, geçici ba-rınma merkezlerinin 
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 
çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti 
verilebilir. 
b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin 
eğitim ve öğretim faaliyetleri, Millî Eğitim 
Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde 
yürütülür.
c) Yaygın eğitim kapsamında kişisel 
gelişim, sosyal-kültürel, mesleki ve teknik, 
sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı 
olarak düzenlenebilir.

İş piyasasına erişim hizmetleri 
MADDE 29- (1) Geçici korunanların 
çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, 
Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirlenir.

İş piyasasına erişim hizmetleri 
MADDE 29- (1) Geçici korunanların 
çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, 
Bakanlığın görüşü alınarak Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığının teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.
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(2) Geçici koruma kimlik belgesine sahip 
olanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda 
(il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
başvurabilir.

(2) Geçici koruma kimlik belgesine sahip 
olanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek 
sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda 
(il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak 
için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına başvurabilir.

Sosyal hizmetler ve yardımlar
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 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar 
çerçevesinde anılan Kanun kapsamındaki 
sosyal yardımlardan yararlandırılabilir. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki özel ihtiyaç 
sahiplerinin geçici barınma merkezilerinin 
içinde ve dışında yararlanacakları sosyal 
hizmetler ve yardımlar ile bu yabancılara 
sağlanacak psikososyal destek çalışmaları 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülür. 
Yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve 
esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından belirlenir. 
(3) 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 Genel Müdürlük 
ile işbirliği halinde barındırılabilir. 
(4) Geçici barınma merkezleri içinde ve 
dışında yaşayan özel ihtiyaç sahiplerinin 
psikososyal destek gereksinimlerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılacak hane 
ziyaretleri, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre 
gerçekleştirilir. 
(5) Geçici barınma merkezleri içinde ve 
dışında uluslararası ve ulusal sivil toplum 
kuruluşları tarafından verilmesi planlanan 
psikososyal destek hizmetlerinin takibi ve 
kontrolü Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre 
düzenlenir.

Sosyal hizmetler ve yardımlar
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 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar 
çerçevesinde anılan Kanun kapsamındaki 
sosyal yardımlardan yararlandırılabilir. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki özel ihtiyaç 
sahiplerinin geçici barınma merkezilerinin 
içinde ve dışında yararlanacakları sosyal 
hizmetler ve yardımlar ile bu yabancılara 
sağlanacak psikososyal destek çalışmaları 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı kontrolünde ve sorumluluğunda 
yürütülür. Yürütülen iş ve işlemlere ilişkin 
usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından belirlenir. 
(3) Refakatsiz çocuklar, esas olarak Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinesinde 
barındırılır. Ancak uygun koşullar 
sağlandığında refakatsiz çocuklar, geçici 
barınma merkezlerinin ayrı bir bölümünde, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının  kontrol ve sorumluluğunda 
Genel Müdürlük ile işbirliği halinde 
barındırılabilir. 
(4) Geçici barınma merkezleri içinde ve 
dışında yaşayan özel ihtiyaç sahiplerinin 
sosyal hizmet psikososyal destek 
gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılacak hane ziyaretleri, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen 
usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. 
(5) Geçici barınma merkezleri içinde ve 
dışında uluslararası ve ulusal sivil toplum 
kuruluşları tarafından verilmesi planlanan 
sosyal hizmet ile psikososyal destek 
hizmetlerinin takibi ve kontrolü Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 
belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.
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Gümrük işlemleri 
MADDE 32- (1) Geçici koruma amacıyla 
ülkemize gelen yabancıların ve varsa aile 
üyelerinin yanlarında getirecekleri eşya ve 
taşıtlar ile ülkemizde bulundukları süre 
içerisinde bu kişilere çeşitli yollarla 
gönderilebilecek eşyalara dair yürütülecek 
işlemlere ilişkin esaslar, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

Gümrük işlemleri 
MADDE 32- (1) Geçici koruma amacıyla 
ülkemize gelen yabancıların ve varsa aile 
üyelerinin yanlarında getirecekleri eşya ve 
taşıtlar ile ülkemizde bulundukları süre 
içerisinde bu kişilere çeşitli yollarla 
gönderilebilecek eşyalara dair yürütülecek 
işlemlere ilişkin esaslar, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenir.

Geçici barınma merkezlerinin kurulması, 
yönetimi ve işletilmesi 
MADDE 37-
(2) Geçici barınma merkezleri, valilikler 
tarafından işletilir veya işlettirilir.

Geçici barınma merkezlerinin kurulması, 
yönetimi ve işletilmesi 
MADDE 37-
(2) Geçici barınma merkezleri, Genel 
Müdürlük tarafından işletilir veya işlettirilir.

Geçici barınma merkezlerinde sağlanacak 
hizmetler 
MADDE 38- (1) Geçici barınma 
merkezlerinde bulunanlara beslenme, 
barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve 
yardımlar, eğitim ve benzeri hizmetler 
imkânlar ölçüsünde sağlanır.(2) 
(2) Geçici barınma merkezlerinin dışında 
kalan geçici korunanlar, bu merkezlerdeki 
hizmetlerden imkânlar ölçüsünde 
yararlandırılabilir. 
(3) Geçici barınma merkezlerinde aileler ve 
özel ihtiyaç sahipleri için yer tahsis edilmesi 
amacıyla gerekli düzenlemeler yapılır.

Geçici barınma merkezlerinde sağlanacak 
hizmetler 
MADDE 38- (1) Geçici barınma 
merkezlerinde bulunanlara beslenme, 
barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve 
yardımlar, eğitim ve benzeri hizmetler 
imkânlar ölçüsünde sağlanır.(2) 
(2) Geçici barınma merkezlerinin dışında 
kalan geçici korunanlar, bu merkezlerdeki 
hizmetlerden imkânlar ölçüsünde 
yararlandırılabilir. 
(3) Geçici barınma merkezlerinde aileler ve 
özel ihtiyaç sahipleri için yer tahsis edilmesi 
amacıyla gerekli düzenlemeler yapılır.
(4) Geçici korunanlar ile Bakanlık 
tarafından uygun görülen kişilerin geçici 
barınma merkezlerinde kalışlarına izin 
verilir.
(5) Geçici barınma merkezlerinde kalışları 
Bakanlık tarafından uygun görülen  
kişilere sağlanacak yardım ve desteğin 
kapsamı, kişilerin durumları 
değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir.

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 
kuruluşlarından personel görevlendirilebilir. 
İlde görevlendirilecek yeterli kamu görevlisi 
bulunmaması halinde ise valilik il dışından 

Sevk merkezleri ile geçici barınma 
merkezlerinde görevli personel 
MADDE 41- (1) Sevk 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 kuruluşlarından personel 
görevlendirilebilir. İlde görevlendirilecek 
yeterli kamu görevlisi bulunmaması halinde 
ise valilik il dışından personel 
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personel görevlendirilmesini talep edebilir. görevlendirilmesini talep edebilir.
Destek çağrısının yapılması ve yardım 
sağlanması 
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancılara, hizmetlerin 
sağlanabilmesi amacıyla uluslararası 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 
kullanılması, Dışişleri Bakanlığı ile 
Bakanlığın görüşleri alınarak, Başbakanlıkça 
belirlenen kurum tarafından koordine edilir.
(3) Başbakanlıkça belirlenen kurum, 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.

Destek çağrısının yapılması ve yardım 
sağlanması 
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancılara, hizmetlerin 
sağlanabilmesi amacıyla uluslararası 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 
kullanılması, Dışişleri Bakanlığı ile 
Bakanlığın görüşleri alınarak, 
Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurum 
tarafından koordine edilir.
(3) Başbakanlıkça belirlenen kurum, bu ayni 
ve nakdi yardımların kullanılması konusunda 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları başta 
olmak üzere, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile valiliklerle doğrudan işbirliği 
yapabilir.

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 kullanılır. 
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve 
işlemlerin yürütülmesi kapsamında Genel 
Müdürlükçe uygun görülen kişisel veriler, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü 
ülkeye yerleştirme çalışmaları kapsamında 
üçüncü ülke veya Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle 
paylaşılabilir.

Kişisel veriler 
MADDE 50- (1) Geçici koruma sağlanması 
amacıyla ülkemize gelen yabancıların kişisel 
verileri, Bakanlık tarafından belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde, Genel 
Müdürlük veya valiliklerce ilgili mevzuata 
ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara 
uygun olarak alınır, korunur, saklanır ve 
kullanılır. 
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve 
işlemlerin yürütülmesi kapsamında 
Bakanlıkça uygun görülen kişisel veriler, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü 
ülkeye yerleştirme çalışmaları kapsamında 
üçüncü ülke veya Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle 
paylaşılabilir.

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.

İstatistikler 
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik 
kapsamındaki yabancılara ait istatistikî 
veriler, Kanun kapsamında Türkiye İstatistik 
Kurumu ile işbirliği halinde Bakanlığın 
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 
Genel Müdürlük ve valilikler tarafından 
tutulur.
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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.

Tebligat 
MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik 
kapsamındaki tebligat işlemleri, 11/2/1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yerine getirilir. 
Bakanlık bu konuda ek usul ve esaslar 
düzenleyebilir.

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.

Talep yetkisi 
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelikteki iş ve 
işlemlerle ilgili olarak ülke güvenliği ve 
Devlet istihbarat hizmetleri kapsamında Milli 
İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının talepleri, 
ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarınca ivedilikle karşılanır.

Yürütme 
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yürütme 
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik 
hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


