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Ai'et ve aci] durumlar ile sivi] savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke diizeyinde etkin bir
Şekilde gerÇekleŞtiıi]ııesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların nreyclana gelınesiıden
önce hazırlık ve zarat aza\tma, olay sııasında yapılacak müclahale ve olaa sonrasında
gerÇekleŞtirilecek iyileştirnıe çalışmalarını yüri.iten kurrım ve krıruluşlar arasıncla
koordinasyonu sağlaınak ve bı.ı konrılarda politikaları tiretmek ve uygulamak üzere 5902 sayılı
Afet ve Acil Drırum Yönetimi Başkanlığının Teşkiiat ve Görevleri Flakkında Kaıruııla Ai'et ve
Acil Duı,ıını Yönetinıi Başkaırlığı (AFAD) yetkili kılıırnııştır.

Acil dı-ıruın; tııplumtın tamamının veya belli kesimlerinin nonrıal hayatve fbaliyetletini
durduran veya kesintiye uğratan ve acil miiclahaleyi geı,ektireır olaylar ve bu olaylarrn
olııŞturdıığu l,siz lralidiı,. 19/0212011 tarihli ve 27851 sayıIı Resmi Gazetede yayımlanaıak
Yürürltiğe giı'en Afet ve Acil Duıuııı Yönetiııı iı4erkezleri Yönetııeliğine göı,e, meydana geleır
ve gelmesi ınuhtemel büyük ölçekli; deprem, sel, tirtına, toprak kayınası ve çığ gibi doğal
afetler ile iltica ve büyük nüfus hareketleri, büyük yangınlar, ve kazalar, kimyasal, biyolojik,
ı'adYolojik ve ntikleer madde kazaları veya olayları, tchlikeli ve salgıır hastalıklar gibi tel«ıolojik
ve iırsaır kaynaklı afct vc acil duruınlar ile Başbakaır tai,aflııdan acil cluı:uın veya afet olarak
değeriendirilen diğer olay ve duıunılarda kooı,dinasyon AFAD taı,afindaır sağlanmaktadır.

Zikredileıı Yönetnreliğe göre iltica ve btiyük ırüfus lıareketleri acil durunr olarak
öngörülırriiş olup iltica ve btlyük ntifus hareketleri karşısında yapılacak iş ve işleııılerin
koordinasyoıı ve işbirliğiııi sağlamaktan tsaşbakaıı adına Afet ve Açil Durum Yöıretimi Başkanı
soruınlu krlınmıştır.

Bilindiği üzere, Srıriye Arap Cuınhııriyeti'nde yaşanan iç karışıklık neticesind,e,29
Nisan 201] tarilıiı-ıde Hatay'ıır Yayladağı İlçesi'nden Ti,irkiye'ye giıişler başlaınış olup giriş
yapan yabancılaı:ın barıırma ve beslenmc gİbi teınel ilıtiyaçlarının karşılaıımasl alnacı başta
olmak üzeı:e AFAD koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakaırlığı, Sağlık
Bakaırlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanhğı, Günıı:tik ve Ticaret Bakanlığı ve'Iiiı,k Kızılayı gibi pek çok kurum, kurııluş
ve sivil toplunı kurı"ıluşuııun işbirliği i[c Stıriye'den ülkemize yönelil< ntit'us hareketlerinc itişkin
faali yetler yüı,ütülmekted i r.

Yabııırcılar ı,e Ulrıslaıarası Koıuma Kanrııııınuıı 9l inci ınacld.esiııe dayanılarak
hazırlaııaır Geçici Korrınıa Yöııetnıeliği 22/1012014 taritı_li ve 29153 sayılı Resnıi Gazete'cie
yayıııılanaı:ak ytirürlüğe girıniş ve aırıları Yönetneliğiır Geçici 1 inci nracidesi ile ülkenrizç

.,$, ,,eN
Kızılıı,mak lr,[ah. lJltık t)niveısitesi (-]atl. *u, 

''
Ayı,ıı,ılılı bilg.i için iı,tibat: AFz\D lJz.nıan Yı.d.t). KAI{A

Çukııranıbaı, Çtıııkaya.i ANKARA 'I'elef<ın: (0 3 l 2 258 23 23/1402 Faks: (03 l2) 287 36 4l



T.C.
tsAŞBAKANLIK

Afet ve Acil Duruın Yönetimi Başkanlığı

28104/201l tarihinden itibaren geçici koruma bı.ılnıa aınacıyla gelen Suril,g|i|91 ,.geçici
koıuma" stattisıiııe alıııınıştıı:.

Yönetııeliğin "Geçici Koırıııanlara Sağlanacak Hizınetler" başiıklı altıncı bölüııtiııün. "]-Iizmetleı'" baŞlıklı 26 nçı ınaddesinde; "Bu Yönetnelik kapsamınİa ilgili bakanlıklar ile
kaınu kuiunİ ve kuıuluşlaı:ı tarafinclan verİlen hizmetler AFAIİ koordinasy"oıruııcla yüriitülür,,
hükıntine Yer verilerek geçici koruma altıııdaki yabaııcılara srınulan lrizmetleriıı genel
koordinasYoıı Yetki ve sorı-ımluliığu AFAD'a verilnıiştir. yönetmeliğin uygulannıasına iİşkin
alt düzeıılemelerin, "Uygtılamaya ilişkin düzenlemeler" başlıklı 58lnci'Ğaa.y. göre iıİ ay
iÇinde Yüriirlüğe koırulacağı da ayrıca beliıtilmiştir. Bu çerçevede, geçici koruma altınclaki
Yabancılara veıilecek geÇici barrnma,.e.ğitim, sağİık, iş piyasasınu *rill*, sosyai yardım gibi
hizmetlerin etkin ve verimli yürütulebilmesi için bu İıLınetlerin koordinasyonrıncla aşağıda
beliıtilen usul ve esaslara riayet edilmesi gerekmektedir.

I. Geqel Hususlar

GeÇici koruma altındaki yabancılara ilişkin hizmetlerin yürütiilmesi AFADkoordinasYontında iigili diğer kurtım ve kurulı-ışlar tarafındırn yerine g*tiriHr. iİı-.a. s.İİJkoruına .altındaki Yabancllaıın hizmetlerinin yurııttilmesindeıı biriııcii cierececle va]iler
sortımludur.

Hizmetlerden ancak'-geÇici korunıa altına alınan ve bu stattintiır gerektirdiği
Yükiimlü|ııkl91i Yerine getiren' yabancılar vrrrrİ"""uıir. yönetnıelik,te,.beiiıtilmiş 

o1an
, Yükümliiliikleı:i kendil":il: uyau yapıldığ: hal{e y_eıi.n9 getirnıeyen yabancılıu hakkıırda eğitim,bulaŞıcı ve salgın.hastalıklardan İ.orurımi hizpıeileri ile-acil sağ_lık"hizmetüeri haı.iç, diğer hakve imkanlar yöniiyle ilılal edilen ytikümlülüı.İ;;.r;İİiı şekilde kısıtlamaya gidilebilir,

Çocuk ' iŞÇilerin kendileri iç.in 
_ belitlenmiş olarr ıırevzuat lıükümleı.i clışıntla

ÇalıŞtirılmalarını önleınek anracıyla geçici koruma altndaki yabancının tuyrİİşı*n,[eri sırasıırclabeYan ettiği YaŞl İ]. fiziksel gtıİtılıım_t1 arasıncla uyutll olup olınaclığı kayıt işleniinigerçekleştiren göı.evli tarafi ndan değerleııclirilir.

Yönetnrelik kaPsamıncla yer alaır lriznıetlcriıı verimli ve süratli bir şekilde ytirütülnıesi ilekaYnakların etkin bir Şekilcle yönetilmcsi amacıyla geçici koruma altındaki yabancılara yönelik
ı"ılusal ve uluslaıarası protokol ve işbiılikleriııde aİab'r, uyguıl görüşti a]ınır.

GeÇici koruma altındaki yabaııcılara sunulacak hizmetlerin ve bu kapsanıdaki
kool'dinasyonun dalra hızlı ve etkin yüriitii]ebilınesi amacryla Geııelgecle zikredilen merkezteŞkilatlarrnda nrüsteŞaı' yarclımcısİ başkaıılığında uygun görüleıı ilgili birimlerdeııgörevlendirilen Persoııelden 7l24 esasına goı,e lıizmet sunaÜil"cek ği, irtibut ofTsi oltışturı_ılur vegörevlendirilen kiŞilerin i-letişiııı bilgileı,i AFAD'a bilclirilir. Geçici koıuına altıııciaki yabarıcı
saYlslnln on bini geÇtiği illerde, Genelgede zikledilen kuııııırlarınİaşra teşkilatlarıncla il nıtidürtilıaŞkaıılığıırda olmal< üzere bir konrisyon oluşturulıır. Geçici koru,oa uıt,norı.İ vun;;;, ;;fi;;; ^

oır bin ve altıııda olaır illerde komisyon İ<ıırulması Üalinin takdirincleclir. oluştı_ırulaır bukomisYoırlar illirinde geÇici koruına altındaki yabaııcrların sorunılu oldukları l.ıizmet alanlarıııailiŞkin iŞ ve iŞlemlcrini AF'AD koorclinuryon., altıncia ilgili kurııırı ı,e kuruluşlaıla işbiı.liğiiÇerisinde Yıirütür. Ayrıca, geçici koı:uıııa altındaki yİbancılara sı_ıııulacak lıizııretleı.de;

Ayı,ı ntı l ı lıi l gi ici n iıt;bat: AlıılljİzııaııTİİ5l«ffi G
Kızılıııııtılt Mah. t-Iluk Ünlr".sltesi Caa Ncı U
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iiniversiteler, ycrel yönetimler, Ti.irkiye Kızı|ay Derneği ve koıruyla ilgili diğeı, sivil topluın
kı;ırıluşları arasında etkin işbirliğinin sağlannıası için gerekli tedbirler alınır.

II. Gümrük İştemieri

Acil geçici korunra bulmak amacıyla sinırlarımrzıi gelen yabancılanıı iilkeınize
girişleriırin giinrrük kapısı olan kapılardan yapılması esastrr. Olağantistü durumlarda güınr|ü
kapısı olmayan hudut kapılan dışından giriş yapılması zorunllı olan hallerde en yakın gümrük

idaresine durum bildirilerek girişin gerçekleşeceği yerde giirmiik görevlilerinin gerekli

koııtrolleri yapmaları anracıyla gerekli tedbirler alınarak mobil gi.iınrük hizmeti sağlanabilir.

İrısaıri yardrınların güınrük idaresi btılunaır hudut kapılarından yapılması esastlr.

o]ağanüstti duruınlarıır bir gereği olarak sıfir noktasında İnsaırİ yardım yapılması gereken

hallerde, en yakın gtimrüık idaresine haber verilerek görev yapmakta olan giiınriik görevlİlerinin

geıekli konİrolleri yapnıaları amacryla gerekli tedbirler alıııaı,ak nıobil güınr'ük lrizmeti

verilebiliı.,

Sıırırlaı1mı zdan aci|geçici koıuma bulınak amacıyla pasaportsuz olarak yaprlan giıiŞlerde

ticari değeri bıılunan eşyanln ülkeye girişiı-ıe izin verilınez. Acİl geçicİ koı'uma amacıYla

tılkenrize geien yabancılaİrn ve varsa aile üyelerinin yanlaırnda getiı'ecekleı'i eŞYa ve taŞıtlar ile

iilkemizde bulrıııdukları süıe içelisinde bu kişilere çeşitli yollaı'la göırderilebilecek eŞYalara dair

yüriltülecek işlernlere itişkin usul ve esaslaı,Gümı,ük ve Ticaret Bakarılıği tarafindan belirlenir

ve uygulanır.

III. Geçici gannmaya İliş

yöııetmeliğiıı 21 inci maddesi uyarınca sınırlarımızdaıı girİş yapmıŞ olan yabancrların

kayıt işleııleri Ğ<ıç iclaresi Genel MüctüııLüğtince yapılır ve güncel fufulur. KaYıt iŞlemleri

yapıla,, yabaııcrlarİn geçici barınma merkezlerine yerleştirilnreleı,i yapılırken iŞsiz ve kendi

!.çı," imkanı bulrınnıayaıılaı,a öncelik tanınır. Acil ve ivedi hallerde kaYıt altına alıırrnıŞ

}uÜurcrü*.rn geçici barınnıa ınerkezleı,ine yönlendirilırresi Valiliklerin talebi üzerine AFAI)
İarafından dğudan gerçekleştirilir. Geçici barınnra merkeziırden ülkeıniz iÇinde baŞka bir

yeı.cle bulunma]< anacıyla ayrılanların yeni adres bilgileri kayıt sisteıııine iŞleniı:.

Sınırlaı:ımızdan giriş yapmlş yabancılarıır barındırılması amacıyla kurulması planlanaıı

geçici barınma ınerkezleı,iniıı kurulacağı il ve o ildeki yerin seçiıni AFAD taratından

gerçekleştirilir,

IV. Sağlılr Hizmetleri

yönetmelik kapsamındaki yabancılardan Yönetıneliğiıı 21 İncİ maddesine göre kaYıt^

işleıııini tamamlamayaıılar bulaşıcİ ve salgın lıastalıklaı,dan l<orunnıa hizmetleri ve acil sağlık

hizırretleri dışıncla ,ugll. hiznıeİlerinclen yararlanamaz,Iliznıetlerin daha etkin ve vcrimli biı:

şekilde yurtiİtılıne.si anıacıyla Göç İclaresi Genel Miidürltiğü taraflndan oluŞtıırulan kaYıt

sistc,niniı, MERNİS ve MEDUI_.A gibi bilişinı sistemleıinde de kullaııılabilirliği sağlaırıı'.

,6p"x
l<,zl,,,,ııal< N,1alı. Uliık Ürıivcı,sitcsi Cad. No: l2- Ayrınlılı tıilgi için iı-tibat: Al"Al) Uznıan Yı,d.D. KARAC
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SosYai Güvenlik Kurunıu tsaŞkanlığı tarafından genel sağlık sigoıtalılaıı için srınulan
sağlık hizınetleri dlŞında sağiık hizıneti sağlananıaz. Sağlık Bakunlıgrrca geçİei koruıııa
altındaki YabPncılara suntılacak sağlık hizmetleı:inin kapsamı Sağlık Üygrlama Tebliğiııdc
daıaltqa'yapllmak sııreiiyle gösteriiebilir.'

GeÇiei k9rYm1 altınclaki yabancılara ikinci ve üçüncti basamakta srınulan sağlık
hizmetleri de d6hil blmak üzere, sağlık hizı,ııetleriııin beclelleri; Sosyal Güvenlik Kurunııı
BaŞkanlığl tarafindaır genel sağlıl< sigoılalılaır için beliıLenmiş oİun gİı,r..l sağlık uygulaırra
tebliğindeki bedelleri geçeınez. Aşılaı lrariç olmak kayclıyla- Sosyaİ Güveıılik Ktıruınııııca
bedeli karŞılanıırayan sağlık liizmetleri kapsamıııda sağlık hİzıneti verilemez.

Sağlık hizınetleriniır yıirütülmesi anracıyla geçici bai,ınma merkezleriııde kurulan geçici
sağlık nıerkezleri Sağlık Bakanlığınıır belirlecliği usul ve esaslara göre işletilir.

Üll<enrizde geÇici koruına altıııclaki yabancıların karşılanabileıı tedavi gicieılerininSağlık'UYgulama Tebliği'ne (SUT) gore fiyaİlanclırılarak faturalandırılması için ilgili Valiliktaı'afiırclaıı il afet ve acil durıınr ıniidürliiğünd_eı bir kişi, ilgili yer eczacıIar odasından bir eczacı,il sosYal güvenlik mildlirJüğünden bir kişi, Ku*u llurtrİ.ı.ri Birtiği Genel Sekreterliği gelirtahakkuk biriminde görev Yapanlaıdan ve il sağlık müclürli.iğünün eczacılık şubıemiidürlüğünden bir kiŞi olmak iizeı:e (döneı seı:maye 
".k 

od.*.rinclen kesinti yapılınanrası
ŞartıYla) YaPılain sağlık haı'camalarının mali denetimi anıacıyla Koınisyoıı olı.ışturulı_ır.. OluŞturulan konıisYon tedavi giderleıinin_ tarşılaıİa, kru-şrlurrorn ayacağı lıususunıı, ilgilinıevzuat ve SUT hükünılerine goı'e inceler. |I"edat gijerleriniıı karşılanması anracıyla gcrckliödenek Sağlık Bakanlığı'.ıııır kontrolündeır geçerek iğiıi vaıiıik tarafınd,aır talep ec]iiir. çalışınaizni.aJarak sosyal güvenlik kapsamına aıırr.rıar dışn?akilc;; İ;;;;;;;;;,,.,-_._; ,,. ''

GeÇici koruma altİnclaki yabancıların kayıt yaptırciıkları ilde sağlık hizmeti alnıalarıesastır, KaYıt altında oldukları ilde tedavilerinin yapıİa-aa,ğı tısulrine 
"uygr,, 

olarak cloktortaı'afirıclan düzenle_neıı sevkle belgeleruniş olanlzu, vcınetmeliğin 27 nci macldesinin 1 iııciflkrasının (d) bendinde belirtilen İevk zinçirine ,ygm oıarak ieclavi edilebileceği en uygunildeki sağlık kuruluşuıra sevk edilebiliı.

TedaviYi YaPan sağlık klıruluşu, fatuı:ayı kişinin kayıtlı oldı.iğu Valilik adıııa düzenler.Fatuı'alar geÇici koruına altınclaki yabancınrn kayıtlı oldı_ığu Valilik taralindan ödeniı..

Acil ve zorun-lu haller ile Yoğuıı 9*T" hali dışıııda özel sağlık ktırulıışlarına vcİiniversite sağlık uYgulama ve araştırnra ıneıkezlerine sevk y apılamaz.Bu hükme aykın olarakyapılan sevklerden kaynaklı sağlık harcanıaları öclerunez.

GeÇici koruıııa altındaki yabaııcıların sağlık lrizmetlerirrclen yararlanmalaı.ı içinöııcelikle birinci basaıııak sağlık hiznıeti verıırekte"olan bir sağlık k,r.rÜşuru başvurınalarıesastır, ]]irinci basamak sağlık kuruluşrınca gerekli görülnresi ha'İinde geçici kortıııa altınclaki
Yabaııcı sevk ziııcirine rıYguır olarak ikinci ..Juçtın.İ basaırıak sağlık kuıı_ılrışuna yönleııdirilir. ^Biriııci basanıak sağlık kuruluşuıra başvurulmadan ikinci ve üçüncü basaıııak sağhkkuıuluşlaırna doğrrıdan başvuı.ulanraz.

Ülkemize giriş yapınadaır önce oluşınuş oian organ ve
gideı,leı,i karşılanmaz ncak uırıı,fşmızdaıı ülkeırıize yaı:alı

.. l(ızılırnıak M nivöS'itcsi Cad. No: Ayrınıılı tıi lgi için l,tiıritffi
'I'clefoıı: (0 .3 l2 258 23 23/lıl02 }'aks: (03 l2J 287 36 4l
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kaYbına uğı'anıış olaıı geçici krıruırra altındaki yabancılatın asgari cltizeyde basit, nıekaırik ortez
ve Protezleriııe ilişkin asgari düzeyde tedavi giderleri karşılanabilir. Elektroııik yazılmrlı ytiksek
ınaliyetli cihazlarla yapılan tedavilerin ücretleri karşılaımaz.

Sınırlar'ımızdan ülkenıize giriş yapan yabancıların brılaşıcı hastalık riskine karşı gerekli
önlenılerin alınınası, toplu kullanım alanlarıırın sağlığa tıygunluğrınrın sağlaırnrası, sağlık
hizınetlerinin ilgili ııevzuat hiikümleiine uygun gerçekleşip gerçekleşrnediği iİe sağlık hizmeti
verilmelrte olan Yerlerin deıretİmi, geçici barınnra merkezlerinin buluncluğu çevre koşullarının
sağlık aÇlsından eiverişli lrale getirilmesi gibi hususlar Sağlık Bakanlığının kontrolü ve
sorunrlı"ıl uğunda yürütülür.

GeÇici sağlık tesislerinde yürütiilen sağlık hizmetlerinin etkiıı ve verimli yü.iittilmesini
sağlamak amacıYla bı-ı tesisleı,de görev yapan göniillü sağlık çalışanlanna ilişkin bilgiler ile bıı
tesislerin kurtıluıŞ, işletim ve kapasitesine ilişkin bilgiler lıer ayııı 15'i ve soır günti esas alinmak
kaYdıYla en geÇ o ayln 20 si ve sonı,aki ayın 5 ine kaclar onbeşer güııliik pİriyotlarda Sağlık
Bakanlığı tarafından AFAD' a iletil ir.

AYırca sağIık hiznıetleriniı-ı koordinasyonunun etkin ve verimli 1ürütiilebilmesi ve bı_ı
hizmetlere iIiŞkin mali kaynakların yönetilebjlmesi aciıııa sınırdan giriş yapan yaralı sayısl,
geÇici barınma merkezi içerisinde ve geçici barınma meıkezi dışında yapılanpollUitl< ruyrr,,
hastaneYe sevk saYısı, hastaneye yatan hasta sayısl, doğıım sayısı, a*.liyut ,uyrrr, kaınplara
tahsis edilen ile il dışındaıı görevlendirileıı ambulans sayısı, görevlendirilen sağlık personeli
saYN] ve uzmaıılıl< alanlarr gibi veriler hei aym i 5'i ve soıı günü esas alınmak kaydıyla en geç
o aYln 20 si ve soııraki ayın 5 ine kadar onbeşer günlük periyotlarda Sağlık Bakanlığı tarafinJan
AFAD'a raporiarur. Sınıriarrmızdaır yaraiı girişi olduğu hallerde bu drııuma ilişkin bitgiler
geciknıeksizin AFAD' la paylaşılır.

GeÇici koruma altındalci yabancılara sı-ıırulan sağlık liizmetine ilişkin hususları içeren
usı-ıl ve esaslar bu Genelge'ye aykırı olınamak kaydıyla Sağlık Bakanlığı tarafincİan düzeırleniı:.

V. Eğitim Hiz_m_etleı.i

GeÇici koruma altındaki yabancılaı,a eğitiın-öğretim hizınetleri verilmesindc kayıtlı
oldtıklal'ı İller esas alınır. Brına göre, geçici koruına altındaki yabancılar buluncluklari ilde
bu l u nan eği tiın -öğretiııı nıerkez]erinde lrizmet al ı r.

GeÇici korunıa altıııdaki yabancıların buluırdukları illerde, geçici korurma altındaki
Yabancı niifusı.ın yoğrınlrığu, eğitim-öğretin imkanlaı,ı gibi hususlar değerlenclirilerek geçici
eğitim ınerkezleri krırulabilir. Geçici eğitim meı,kezleıiıriıı kurıılmasına ilişkin arsa İalısis
talcpleri V ali likleı,ce öncelil<l i olarak değerl encliril iı..

Geçici kortrına altındak.i yabaııcılaıa eğitinı-öğretim hizınctleri tilkeııizdeki Eğitiırı-
öğretiın müfiedatıyla çelişmeyecek şekilde veriliı:. Eğitinıcle devaınlılığıır sağlanması aıııacıyla
eğitim-öğretinı hizmetleıi ülkeııizdeki eğitiın-öğretiııı dönemlerine göre yapılır. An<;ak uzrın
clöırcırr o]<ııla gidemeyeır çocrıl<Iarıır eğitim-öğı,etim kaybını tclaf] etmck aıı:ıacryla ihtiyaç
drıYı-ılmasl lıalinde eğitinı-öğretinr döııenıi dışıırda cla geçici kortınıa altındaki yabancıİara
eğitiın-öğı,etini hizmeti verilebilir.
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Milli Eğitim Bakanlığı taraflndaıı bir soıuaki eğitiıı,ı-öğı,etim yıiı içiı-ı geı.ekli
Planlamalalln Yapllabİlnıesİ amacıyla eğitİın-öğretin-ı yılı başlamadarı 4 ay tınce eğitiın_oğretinı
lıizıneti verilecek )'abanc] saylsi Göç İclaresi Genel Mücitirlüğü taı-a{indaıı 

-Milli 
İgitio,

Bakanlığına verilir.

GeÇici barıruna merkezleri ve merkezler dışınclaki eğitinr ve öğretiın hiznıetleriıriıi
Yürütülmesi ile ilgili iş ve işlenılerin, özellikle kı_ıı:ıılması planlanan okulların yer seçiııi, alt
YaPl ve ÇeVIe düzenlemesi, ihale sürecine ilişkin şaftname ve ihale sözleşınesinin hazırİaıil]ıası,
mal ve lrizmet alınıı, yaplm gibi işlenıler, lrizmetin asli sorumluİu olan Milli Eğitinı
Bakanlığınca yerine getirilir.

Ulııslararası kuıuluşlaı' tarafından sağlaıran kaynakların bilgi teınelli kullaııiabilıııesi
iÇin geÇici banruna nrerkez]eti ile merkez chşıııda eğitinıle ilgili kaclemeleriıre göre hangi ilde
kaÇ eğitim-öğretinı ıneıkezi oldıığu, bu merkezlerde kaç kişiniıı eğitinı-öğretim hizmetleiindeıı
Yararlandırıldığı, okul çağı nüfusu bitgİsi, okullaşına bilgisi ve eğitim-öğretim ıneı-kezlerine
iliŞkin her tüiı:lü bilgi MiUi Eğitiın Bakanliği taıafındaır lrer ayın 15'i ve son günii esas alınnıak
kaYdlVla en geÇ o aytn 20 si ve soıuaki ayın 5 ine kadar onbeşer güıılük peıiyotlaı-halinde
AFAD'a yerilir.

Ayrıca, eğitim hizınetleriııe ilişkin nrali kayıraklarıır etkin ve verimli bir şekilde
Yönetilebilııesi iÇin okul sayisr, deı,slik saylsı, öğreniın seviyelerine göre toplanı öğrenci sayrsı,
her öğrenim duzeYi iÇin öğretmen sayısl, yetişkin eğitimi kurs ve kuı.siyeı. .oyr.İ giUi veriler
}ılilli Eğitim Bakanlığı taı,afından aylık peı{yotlar halinde AFAD'a bildirİll,., ,

GeÇici koı'uma altındaki yabaırcıların diploına ve öğrcnirn belgelerine clayah clenklii<
işlenıleri Milli Eğitim Bakanlığınca. yerine getirilir.

VI. Çalışına Hpvatına İlişkin Hizınetler

Yönetmeliğin 29 unctı ııacldesi uyailnca geçici koruma kinılik belgesinc sahip olanlar,
BakanIar Kurulı-ınca belirlenecek sektörlerdc, iş kollaunda ve coğrafi alaııiar;la (il, İlçe veya
köylerde) Çalışına izni almak içiır Çalışnia ve Sosyal Giivenlik Bakanlığına başvurabilir.

GeÇici korunıa altındaki yalıaırcıların yoğı-ın olarak buluırduklaı.ı i]lerde görevli
Personele, geÇici koıırma altındaki yabancılaıı yönlendirebilıneleri amacıyla Çalışnra ve 

-Sosyal

Giivenlik Bakanlığınca çalışına izni alınmasında izleırecek yol hususuııda bilgilendiı-m* yuprİ,r.
GeÇici koruma altıııda olup da çalışına izııi içiıı başvu,acakyabancıların izlenreleri gereken yol
ile ilgili olarak Valiliklerçe Tüı,kçe ve Arapça olınak üzere bilgileırdirme broşiirLeri hazıı.lanır.

Eğitim ve sağlıl< gibi hiznıet alanlarıırda çalışacaklarıı çalışınaizni için başvuı:ırıaclan
evvel alırraları gerekeıı öır izinlc ilgiti iş ve işleırıleı, ilgili kanıu kuıı_ıın ve kuruluşlarınca
bekletilıneksizin değerlendirilir.

ÇalıŞırıa hayatı ile ilgili lrizınetlerin etkiı,ı ve verimli yürtitıilebilnresi aıııacıyla geçici
kolı.ıırıa altınclııki yabancılardaıı istihdaıı potansiyeli oian nitclik]i işgticü ile istihcIanıı
gerÇekleŞtİrileırlere aİt yaş, cİnsİyct, eğitinı dıizeyi vc ıneslek bilgileriıri içeı,ir istilıclanı verileri
ile Potzu"ısiYel istihdaın dı-ırı.unları Çalışırıa ve Sosyal Giivenlik Bakanlığı tarafinclıın lrer ayın
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15'i ve son giinii esas alııımak kaydıyla en geç o ayıil 20 si ve soruaki ayın 5 ine kadar onbeşeı.
giinltik periyotlarda l5 giiıılük aralık]arla AFAD'la paylaşılıı,,

VU. SosyiıJ_YardımlaJ

Ret-akatsiz çocuklaı,, engelliler gibi özel ihtiyaç salriplerinin barıırclrılınası, bakıını,
gözetinri gibi hizı,ııetlerin ytir|itülmesiırden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorurıludur.
Anılaıı Bakanhk tarafindan geçici barıruna meı*ezleıi dışında bı-ılunan hassas grupların çocrık
ytıvalarr, kadın sığııına evleı,i gibi kurıılrışlardan yararlandırılması sağlanır.

GeÇici koruma altındaki yabancılaı,a veri]ecek psikososyal destek hiznretleı,inden biıinci
derecede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhğı sorumlrıdrır. Diğer kurtıın ve kuı,ııluşlar ile yeı.li
ve yabancı sivil topluın kuruluşları tarafindan veı,ilebilecek psikososyal destek hizn,ıetleri r\ile
ve Sosyal Politikalar Bakanhğı koordinasyontı ve denetiminde yürütülür.

Rei'akatsiz çocı-ıkların uluslaraı,ası lırıkı-ıkı*ın gereklerine uygun olarak geçici barınma
merkezlerinde çocı"ığuıı üstiin yaranna u)rgun olaiak baıındırılmasl amacıyla Aile ve Sosyal
Politikalar Bakarılığı r,e Valililçler işbiıliği içinde kapasite oluşturur,

Geçici koruma altındaki yabancilara verilecek sosyal yardınların tespiti, bu yardıınlarııı
verilmesine ilişkin ı.ısu] ve esasların belirlenmesi ile sosyal yarclımların tekerrüre yer
Vermeyecek şekilde eşit ve adil dağılımının sağlanması Aile ve-Sosyal Politikalar Bakanlığının
sorıımluluğuıı<ia,.iıı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca özellikle geçici barınma merkezleri
dıŞında yaŞa)/an geçici konima altıııdaki yabancı ailelerin iilkemizdeki topluınsal yapıya
uYlımlarrnı sağIayabilınek içiıı l'ürkçe ve Arapça bilgiiendiıııe dokümanlarr ve broşilrler
hazırlanarak toplumsal uyum siireçlerine ilişkin düzenli bilgilendirme ve danrşmanlık
hizmetleri suınulur.

GeÇici korunıa altınclaki yabaııcilara yapılacak sosyal yardım ve hizmetleı,e ilişkin
Valilik, kaymakamlık ve nıahalli idareler tarafiırdaıı Aile ve Sosyal Politikalar Bakaı-ılığı'ıra
iletilen istatistiki verileı ile refakatsiz çocuk, engelliler gibi özel ihtiyaç sahibi yabancılara
iliŞkin istatistiki veriler anılan Bakanlıkça heı ayııı l5'i ye son gtinü esas alınmak kaydıyla en
geÇ o ayın 20 si ve soruaki ayın 5 ine kaclar onbcşer günlük periyotlarda AFAD'a bildirilir.

VUI. TercümaırlıkHizmetleri

GtlÇ İdaresi Genel MüctürlüğLl tarafından ülkeııize giriş yapaıı yabancıların kayıtlarınrn
tı"ıttılınası aŞaınasında a,lınan meslekİ bİlgiler doğrultustında tercüınanlık hizırretleri veıebileçek
kiŞilerin ııitelikleri belirlenir. Bu kişileı:in göııtillü olaral< ihtiyaç duyıılaır alaırlarda hizmet
vcrıııesi Göç İdaresi Gencl Müdürlüğü taratjndan sağlaırır, Bu şekiİde beliı.leıren kişileriıı
nıevcut ilıtiyacı karşılayaınanası duruınuırda bu hizmetlerin aksafulınadan yiirtihilııesi
amacıYla Milli Eğitim Bakaıılığı b|inyesinde görev yapan dil bilen öğı:etnıeırleı.den clestek
alıırabilir.

IX. Bilgi Plaıı.Iaması vc Kaynak Yönetiıni

GeÇici Korıınıa Yöııetmeliği lrapsamıırda yürtlttiien lıer bir lrizmet ile ilgili olarak veri
gıivenliğiniıı sağlannurl y§ hizııletleriıi E{<in ve verinıli yıiı:üttilınesi anıacıyla Göç İdaı.esi
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Geırel lvlüclürlüğti taıafından nıerkezi bir kayıt sistemi kıırulur. Krırulan sisteırrcle geı.i döneıılere
iiiŞkin kaYıtlar da gliııcel olarak yer alır, Kayıt sisteıniııde; geri döntış, ölüm, il cleğişikliği, adres
değiŞikliği, eğitim bilgisi, nreslek bilgisi, doğum tarihi, sağlık clurunr1ı, engelliiik ve rızeİ ihtiyaç
dı"ııuıııu gibi diğer kuıuııı ve kuruluşların hiznretleriıre teınel teşkil eclecek olan bilgiler kayıt
esnasında alınır ve gtincel tutrılur. İİgili kurum ve krırulrışlaı, her türlii işlenılerini bu verileri
sorgulaYarak YaPar. Brı kayıt sistemİıre AFAD ve hizmetleri yürüten diğer Bakaıılıklarıır
eriŞinrinin sağlarunası için gerekli tel«rik iınkdnlar Göç İdaresi Gcnel Müdürlüğünce
oluŞturı;lur. Kurıınr ve kuruluşlaı,ilgili iş ve işlenıleri gerçekleştirirken kayıt sistenıindeır alınan
kimliğin geÇerliliğiıri yine kayıt sistemi üzerinclen sorgulayarak cloğrular ve işleııleri
doğıulaına sonucuna göre yaparlar.

' Ilgili kurum ve kuruluşlarca Yöıietnıelik'te belirtilen lrizmetlerin etkin ve veriınli bir
Şekilde Yürütülebilmesi ile gerekli planlaınalarııı yapılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan verileı:
GöÇ' İdaresi Geırel Mücli.irltiğü tarafindan gecikmeksizin veri taletincle bulunan kuııım ve
kuruluşlarla paylaşılır.

'Mali 
kaYnak yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi için geçici korunıa altındaki

Yabaırcı kiŞi sayısıırın bilinmesi önem taşıdığıırdan kayıt aitında buluııan geçici koruma
altındakİ yabancılaırn saJısl ve göntillü geri döırüş yapanlann istatistiki veıileİi Göç idaresi
Gene] Miidüılüğıi tarafındaır grinliik oiarak AFAD'a bilclirilir. Ayrıca Goç idareİi Genel
Müdilrlüğü geçici koruma altındaki yabancıların yaş, cinsiyet, eğitim, ıneslek gibi temel
denıogı'afik istatistiki verilerini hei ayın son güntinü esas alarak lrazıİlayıp en geç soİıraki ayın
5 ine kadar AFADıa bildirir. ,

Yönetmelik kapsanıında yüriitülecek hizmetlerle ilgili ı"ıluslararası kuruluşlarla işbiı.liği'iÇerisinde gerÇckleştirilecek her İtlrltl proje ile uluslararası kurulrışlzu,ca aktarılacak kaynaklarııı
kullanımna ilişkin koordinasyon yetkisi AF'AD'a aittir.

Geçici korunıa altındaki yabancılala suııulan hizmetleı,kapsaınında ilgili kamu kuı.uırı
ve kııruluşlau tarafiırdan hazırlanzm {brmlar, bilgi notlaı,ı ve raporlar gibi doki.inanlarııı AI,'AD
tar aİ ndan bel i rlenecek standafi l aı,a uygutl o ]nıasına ö zeıı gösterilir.

x St4S
Yöıretmelik kapsan,ıında yiirıitülen hizmetleriır bedeliııin ilgili kamtı kuıum ve

kuı'uluşlannın lçendi bütçelerinden karşılanınasr esastır. Kencli bütçe imkaıılaı-ı ile
karşılanaınayan lrallerde, ilğili kurunı ve kuı,uluşlar iş ve işleınlerin keııdi bütçeleriyle
karşılanamadığını oıtaya koyarak işin yaklaşık maliyet hesabr ile beraber iist yönctici tarafından
afet ve acil'durum faaliyetlcri ödeneğiııdeıı talepte bulunabilir, İlgili kurunr ve kurı.ıluşlaı:ın bu
taleplcri merkez tcşkilatlarında üst yöıretici, illerde Valinin iınzasıyla gerçekJeştirilir.

Brı tür iş ve işleınlerde öderıek tahsisi gerçekleşnıedeıı harceınıa yapılanraz. AFAD_
tarafındaır ilgili kurum ve kuruluşların talepleriniıı uygun bulururıası lıalinde tahsis edilecek
olan öcleırek, Afet ve Acil Durı.ın-ı Harcamaları Yöııetıneliğiıideki usul ve esaslara göıe tideneğin
aktarıldığı krıı,uırr tarafından kullanılır. Yapılaıı harcaınalar, ödeııek aktaı,ılaır kamu kurum ve
k uı:u lu şuııuıı soırınr luluğrında ol ııp Sayı ştay denct iıni ne tabidir.
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Xt. Rarıorlama ve İzlgJne

Yrıkarıda beliıtilen hizmetler çerçevesinde yapılacak iş ve işlenılerin izlerunesi aııacıyla
yürütülen t'aaliyetlere ilişkin olarak ilgili kurıun ve kıııuluşlarca rapor hazıilanır. Yiiıtitülen
faaliyetleri içeı,en bıı raporlar her ayın sonunda AFAD'a göndeıilir, Anılan raporlarda yürütülen
faaliyetler, projeler, tespit edilen soruırlar ve çözüm önerileri, ihtiyaç duyulan kaynaklar gibi
hususlann buluruırasına özen gösterilir.

xll. HizmetAlanlarınııllşlrlo koordinasyrrn

Yönetınelik kapsaınında yi.irüt|ilen faaliyetlerle ilgili olaı,ak AF'AD tarafindan gerekli
görülcn aralıklaria her lıizınet alanı özeliırde sektörel toplaııtılar yapılır. Aıılan bu toplantılarda
her bir hiznıet sektöri.inde görev alan kanıu kurum ve kuruluşlan kaı,ar verici düzeyde katılımcı
brılundurur.

Geçici korunıa altındaki yabancılara yönelik kültürel ve sosyal faaliyetler, dil öğretimi
gibi Yönetnrelikte yer veı,ilmenriş olan diğer hizınetleıe ilişkin lroordinasyon ilgili kurı-ıın ve
kurulı"ışların katılımı ile AFAD taratıııdaıı gerçekleştiriliı,. Yönetmelikte yer alan hiznıetlerin
yiirlitülnıesinden soruıılu kurı-ım ve kuıuluşlar ile gerek duyulması halinde çağrılacak diğer
ktııum ve kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarınııı katılımı ite ilgili Başbakan Yardımçısi
veya AFAD Başkanının başkanlığında her ayın ill< lraftası genel koordinasyon toplantısı yapıiır.
Bu toplantıların Sekıeta:l,a işlemleri AFAD taratlndan yerine getirilir.

Geçici koruma altındaki Suı,iye Aıap Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili bu Genelge
tarihinden e.,,vel AFAD tarafıııdan çıkartılmış ikincil düzenleyici işleınlerin bu Genelge'ye
al,kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devaın edilir.

k)*§,[t**-
Prof. Dr. Numaıı KUIiTULMUŞ

Başlrakan Yardrıncısr
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l.

BAŞBAK.A.NLIK
Afet ve Acil f)rırum Yönetimi Başkanhğı

l) Dışişleri Bakanlığı

2) İçişleri Bakanlığı

3) Sağlık Bakanlığı

4) Milli Eğitim Bakanlığı

5) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

6) Çalışn,ıa ve Sosyal Cüveıılik Bakanlığı

7) Giimrtik ve Ticaret Bakanlığı

8) 81 İl Valiliği

-< ,.Ae @,
Çuktıraınbaı Çankaya/ AN KA l{A


