
 
 

 

 

       Uluslararası Korumayla ilgili 

                             Sıkça sorulan Sorular 

 

Kimlerin iltica/uluslararası koruma hakkı vardır? 

Yunan devleti, ırkı, dini, etnik kökeni, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti 

veya siyasi inançları nedeniyle zulme uğrayan veya menşe ülke veya daha önce 

ikamet ettikleri ülkede, özellikle ölüm cezası veya infaz, işkence veya insanlık 

dışı veya aşağılayıcı muamele riskiyle karşı karşıya olan   veya uluslararası ya 

da ülke içinde yaşanan bir çatışma nedeniyle hayatları veya vücut bütünlükleri 

tehlikede olduğu için ciddi zarar görme riski taşıyan üçüncü ülke vatandaşlarını 

veya vatansız kişileri (sığınma, uluslararası mülteci-uluslararası koruma statüsü 

sağlayarak) koruma altına alır.  

 
Sığınma başvurusu nasıl yapılır? 

Kabul ve Kimlik Teyit Merkezlerindeyken uluslararası koruma/iltica 

başvurusunda bulunabilirsiniz. Talebiniz üzerine, Kabul ve Kimlik Teyit Merkezi 

personeli, başvurunuz için sizi İltica Ofisinin yetkili birimine yönlendirecektir. 

Alternatif olarak, başvurunuzu aşağıdaki çevrimiçi uygulamayla elektronik 

olarak da kayıt altına alabilirsiniz:  

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login 

Başvuruda bulunmak için ödeme yapmam gerekiyor mu? 

Hayır, uluslararası koruma sürecine erişim serbest ve ücretsizdir.  

 

Hem eşim hem de çocuklarım için başvuruda bulunabilir 
miyim?         

Yunanistan'da yanınızda bulunmaları ve arzu etmeleri şartıyla aile fertleriniz 
için de başvuruda bulunabilirsiniz. 

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login


 
 
  

Başvurumu değerlendirmekle görevli memur bana mülteci 
statüsü tanınıp tanınmayacağına nasıl karar verir? 
 

Başvuruyu değenlendirmekle görevli memur kişisel mülâkatınız sırasındaki 
beyanlarınızı, başvurunuzu desteklemek için sunduğunuz kanıtları, menşe 
ülkenizle ilgili bilgileri ve idari dosyanızda yer alan bilgilerin hepsini birlikte 
değerlendirmeye alarak başvuruyu karara bağlar. 
 

İltica başvurusunda bulunduktan sonra ve yanıt beklerken 

seyahat edebilir miyim? 

Hayır, uluslararası koruma başvurusunda bulunan biri olarak Yunanistan dışına 

seyahat edemezsiniz. Kanıtlanmış özel insani durumlar örneğin önemli sağlık 

sorunları gibi başka ülkede şahsen bulunmanızı gerektiren şartlar, buna istisna 

teşkil etmektedir. Bu gibi durumlarda seyahat belgesi alabilmek için İltica 

Ofisi’ne başvurmanız gerekecektir. İltica Ofisine haber vermeden ülkeyi terk 

etmeniz durumunda, başvurunuz reddedilecektir. 

 

Mülakata bir tercüman getirmem gerekiyor mu - İngilizce 

bilmemem durumunda ne olur? 

İltica Ofisi, kendisiyle gerçekleştirdiğiniz her işlemde dilinizi veya anladığınız bir 

dili konuşan tercüman bulunmasını sağlayacaktır. 

 

Başvurumun hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim? 

Değerlendirilen başvurularla ilgili bilgiler telefonla verilmediği için İltica 

Ofisine şahsen kendinizin veya vekâlet vermiş olduğunuz avukatınızın gelmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte, günlük olarak hizmet almak üzere gelen çok 

sayıda kişi olması nedeniyle, uluslararası sığınma başvurucusu kimlik kartının 

(DADP) bitiş tarihinde gelmenizi öneriyoruz böylece başvurunuzun 

değerlendirme  süreciyle ilgili  de bilgi alabilirsiniz.  

 

Yunanistan'da yasa dışı/düzensiz olarak bulunuyor olsam da 

başvuruda yapabilir miyim? 

Evet, ülkeye girişinizden itibaren kısa bir süre içinde başvurduğunuz sürece, 

ülkeye yasa dışı giriş yapmış olmanız, başvurunuzun incelenmesini ve sürece 



 
 

erişiminizi etkilemez. Yunanistan'a yasa dışı/düzensiz olarak giriş yaptıysanız, 

zorunlu olarak bir Kabul ve Kimlik Teyit Merkezinde kalacak ve Uluslararası 

Koruma başvurunuzu Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İltica Ofisi Birimine 

yapacaksınız. 

 

Reşit değilsem başvurabilir miyim? 

Evet. On beş (15) yaşının altındaysanız, uluslararası koruma 

başvurusunun, ebeveyniniz veya sizin bakımınızdan sorumlu olarak atanan 

yetişkin ya da atanmış temsilciniz tarafından yapılması gerekmektedir. On beş 

(15) yaşından büyükseniz, başvurunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Refakatsiz bir 

çocuksanız, Resmi Makamlar tarafından, korunmanız ve reşit olmayanlar için 

uygun bir ortamda barınmanızı sağlaması ve uluslararası koruma başvurunuzda 

size yardımcı olması için bir vekil atanacaktır. 

 

Mülakatım sırasında yanımda bana yardımcı olabilecek bir kişi 

bulunabilir mi? 

Mülâkat sırasında vekâlet sahibi avukatınız, doktorunuz, sosyal hizmet 

danışmanı veya psikoloğunuz size eşlik edebilir. 

    

Başvurumun sonucunu beklerken tıbbi bakıma erişim 

sağlayabilir miyim? 

Evet. Sağlık ve hastane hizmetlerinden yararlanabilmek için başvurunuzu yapar 

yapmaz Yabancılar için Geçici Sigorta ve Sağlık Hizmeti Numarası (PAAYPA) 

alabilirsiniz. 

 

İltica hakkım kabul edildikten sonra (başvurum onaylandıktan 

sonra) seyahat edebilir miyim? 

Size mülteci statüsü verildiyse, bir seyahat belgesi (TDV) için başvurabilirsiniz 

fakat bu belge menşe ülkenize seyahat etmenize kısıtlama getirecektir. İkincil 

koruma almanız halinde, bir seyahat belgesi için de başvurabilirsiniz, Daire 

tarafından ülkeniz makamlarınca size ulusal bir pasaport verilmesinin mümkün 

olmadığına karar verilirse ancak bu durumda size bir seyahat belgesi 

verilecektir. 

 



 
 

Mülakatımda/Başvurumda verdiğim kişisel veriler korunuyor 

mu? 

Evet, hazır bulunan herkes güvenilirlik yükümlülüğüne tabidir. İltica Ofisi, 

başvurunuz hakkında ülkeniz makamlarına herhangi bir bilgi vermeyeceğini 

taahhüt eder, ancak diğer Yunan makamlarına bilgi bildiriminde bulunabilir. 

Yunanistan'da İltica ile ilgili mevzuatı nerede bulabilirim? 
Uluslararası korumaya ilişkin 4686/2020, 4636/2019, 4825/2021 

sayılı kanunlar, İltica Ofisinin web sitesinde Yunanca olarak yayımlanmıştır. 

 

Sığınma başvurusunda bulunmuş kişi ve mülteci statüsü almış  

kişi arasında haklar bakımından ne fark vardır? 

 

Sığınma başvurusunda bulunmuş kişi, kendisine ülkede yasal olarak kalma hakkı 

ve başvurusu karara bağlanıncaya kadar gerekli işlemlerdeki haklarından 

faydalanmasını sağlayan Uluslararası Sığınma Başvurusunda Bulunmuş kişi özel 

kimliğine sahiptir. Uluslararası koruma hakkı ve oturma iznine sahip kişiler 

Yunan vatandaşlarının sahip olduğu haklara denk düşen haklardan 

faydalanırlar. 

Başvurum reddedilirse ne olur? 
Kararınızda belirtilen süre içinde, bağımsız temyiz makamı olan 

Temyiz  Mercii nezdinde karara ücretsiz olarak itiraz edebilirsiniz. Ayrıca bu 

aşamada ücretsiz adli yardım almanıza olanak da sağlanmaktadır. Uluslararası 

koruma başvurunuzun son aşamada reddedilmesi durumunda, sınır dışı edilme 

kararınız uygulamaya konur. 

 

  

Nihai karar çıkarılıncaya kadar başvurumun değerlendirilmesi 

ne kadar sürer? 

Toplamda, durumunuza bağlı olarak başvurunuzun incelenmesi yirmi (20) gün 
ile altı (6) ay arasında sürebilir. 


