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Bu Ülke Bilgi Notu’nda bulunan bilgiler iyi niyetle ve özenle araştırılmıştır.  Ancak, IOM Al-
manya Ofisi herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekte-
dir. Ayrıca,  Ülke Bilgi Notu’nda sağlanan bilgilerden çıkarılan sonuçlar veya verilen kararlardan 
dolayı  sorumlu tutulamaz.

Gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.Retur-
ningfromGermany.de adresinde bulunan bilgi portalını ziyaret ediniz veya yerel geri dönüş ve 
yeniden entegrasyon ofisi ile temasa geçiniz.
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Covid-19 önlemleri hakkında genel bilgi

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mü-
cadele etmek amacıyla hükümet, Sağlık 
Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim 
komisyonunun tavsiyeleri doğrultusun-
da önlemler almaktadır. Bu çerçevede, 
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne ait 
(SABIM) «184» numaralı ücretsiz 
danışma hattı  koronavirüs yardım hattı 
olarak da beş dilde (İngilizce, Almanca, 
Fransızca, Arapça ve Rusça) hizmet 
vermeye başlamıştır. Danışanlar, 184’ü 
tuşlayarak ilgili tercümana aktarılmayı 
talep edebilirler. Mart ayı itibarıyla, 
gereklilikleri karşılayan bütün vakıf hasta-
neleri ve özel sağlık kuruluşları pandemi 
hastanesi olarak ilan edilmiştir.  Bu hasta-
neler Covid-19 hastaları için bir klinik ve 
yoğun bakım servisi tahsis etmekte ve bu 
hizmetleri ücretsiz olarak sunmaktadır. 

Covid-19 rehberinde listelenen belir-
tileri gösteren hastalar hasstanelerde 
test edilmektedir. Olası Covid-19 vaka 
tanısına uyan hastaların solunum yolu 
örnekleri  SARS-CoV-2 açısından Halk 
Sağlığı Genel Merkezi (HSGM) mikro-
biyoloji referans laboratuvarlarında ve 
buna yetkisi bulunan laboratuvarlarda   
değerlendirilmektedir.

Bütün Covid-19 testleri ve tedavile-
ri , hastanın SGK kaydı olmasa bile  
ücretsizdir.

Bilgi: 

Covid-19 yardım hattı: 184 

Web: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

Covid-19 rehberi (gelişmelere göre 
güncellenmektedir) https://hsgm.saglik.
gov.tr/depo/birimler/goc_sagligi/covid19/
rehber/COVID-19_Rehberi20200414_
eng_v4_002_14.05.2020.pdf

İngilizce Web Sayfası: https://hsgm.saglik.
gov.tr/tr/covid-19-i-ngilizce-dokumanlar.
html

Arapça  Web Sayfası:

h t tps : //hsgm . sag l ik . gov. t r/ t r/co -
vid-19-arapca-dokumanlar.html

Sağlık Hakkında Genel Bilgi

Türkiye’nin sağlık sisteminden fayda-
lanmak için bireylerin Türkiye Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıt olması 
gerekmektedir. Genel olarak Türkiye’nin 
sağlık sistemi özel ve kamusal uygula-
malar ve hizmetlerden oluşmaktadır. 
Kişilerin SGK’ya kayıt olması durumunda, 
devlet hastanelerinde tedavi ücretsiz-
dir. Özel sigortalar da kapsamlarına 
göre yüksek ücretli tedavi masraflarını 
karşılayabilmektedir.

Faydalar:

SGK kapsamında aşılanma, tanı labora-
tuvar testleri, tıbbi muayene, doğuma 
hazırlık ve doğum sonrası tedavileri ve 
acil tedavi hizmetleri ücretsizdir.

Maliyet:

Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) fayda-
lanmak için katılım ücreti faydalanıcının 
gelirine bağlıdır (Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik sahipleri için bedel 88,29 TL’den 
başlamaktadır).

İletişim Adresi:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Tel: 170, E-posta: diyih@csgb.
gov.tr

Sağlık Kuruluşlarına ve Doktorlara  
Erişim 

SGK’ya kayıtlı olan faydalanıcılar 
devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi 
görebilmektedir. Reçete edilen ila-
çlar eczanelerden satın alınabilmekte 
ve bir kısmı da SGK tarafından 
karşılanmaktadır.

Sağlık Kuruluşlarına Kabul

SGK faydalanıcıları ilgili toplum sağlık 
merkezinde veya devlet hastanele-
rinde ücretsiz tedavi görebilmektedir. 
Muayene sonrasında, kayıt olmaksızın 
veya kabul prosedürüne tabi tutul-
maksızın kişiler eczane ile temasa 
geçebilmektedir.

İlaçlara erişim ve maliyetleri

Faydalanıcılar eczanelere kolayca ulaşa-
bilmektedir. Her mahallede en az bir 
eczane bulunmaktadır. Bazı ilaçların 
alınabilmesi reçete edilmeleri gerekir-
ken bazıları için de böyle bir gereklilik 
bulunmamaktadır. 

2020 yılı fiyat listesini aşağıdaki adreste 
bulabilirsiniz: 

h t t p s : / / w w w . t i t c k . g o v . t r /
dinamikmodul/100
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Geri dönenlerin erişimi

Uygunluk ve gereklilikler: Geri 
dönenlerin kayıt durumlarına özel bir 
prosedür bulunmamaktadır. SGK’ya 
kayıt olduktan sonra faydalanıcının aile 
üyeleri de (çocuklar/eşler) kayıt olmuş 
sayılır ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilir

Kayıt prosedürü: Özel bir prosedür 
bulunmamaktadır. Geri dönenler, 
ikamet ettikleri illerde bulunan SGK 
müdürlüğüne giderek sağlık hizmetleri 
için başvurularını gerçekleştirebilirler.

Gerekli belgeler: Geçerli oturma izni 
kartı veya T.C. kimlik kartı, Başvuru 
formu (SGK ofislerinden temin edilebilir)



İstanbul:

Lüleci Hendek Cad. No:4

Tophane İstanbul

0 212 249 29 87 / 3 lines

Faks: 0 212 249 08 61

Bursa:

Atatürk Cad. No: 104 Bursa

Tel: 224 222 4325

Faks: 224 222 4328

İzmir:

1362 Sok . No:29 Çankaya İzmir

Tel: 0232 441 11 03 441 1885

İlave Eğitim ve Öğretim Desteği 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aşağıdaki 
gibi mesleki eğitim, seminer ve kurslar 
sunmaktadır:

• İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme 
Kursları

• Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Yönelik 
Meslek Edindirme Kursları

• Meslek geliştirme kursları

• Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve 
Rehabilitasyon Faaliyetleri

• Hükümlülere mesleki eğitim

• İşsizlik Sigortası Kapsamında İşsizlere 
Verilen Eğitimler

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii 
Destekleme Vakfı (MEKSA)

Türkiye çapında şubeleri olan özel bir 
mesleki eğitim vakfıdır.  Çeşitli eğitim 
fırsatları sunmaktadır.

Cinnah Cad 9-10  06634

Cankaya /Ankara Tel: 312 468 15 25 
Faks: 468 58 97 , E-posta: meksa@tr 
net

URL: www.meksa.org.tr

Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 
Teknikokullar-Ankara

Tel: 312 212 99 56 57

E-posta: cygm@meb gov tr

İŞKUR’a bağlı Mesleki Eğitim Kursları 
Listesi

http: //esube iskur gov tr/Kurs/
KursOnAir aspx?ProgramTur= 1

İşgücü piyasasına ilişkin genel bilgi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve-
rilerine göre, kişi başına düşen GSYH 
Türkiye’de (2019 sonunda) 9.127 ABD 
Dolarıdır.  İşsizlik oranı (Ocak 2020) 
%13,8 iken 25 yaşından küçükler için 
işsizlik oranı %24,5’tir.

Bunun içerisinde erkek işgücü %65,7 
kadın işgücü ise %29,4’tür. Kadın işsizlik 
oranı %16,6’ya tekabül ederken erkek 
işsizlik oranı ise %11,7’dir.

İşsizlik oranı sektör bazında ayrıştırılmıştır. 
Buna göre, tarımda işsizlik %16, sanayide 
%20,7, inşaat sektöründe %5,2 ve hizmet 
sektöründe %57’dir.

İş bulma

İş ilanları çevrimiçi iş arama sitelerinin 
yanı sıra Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
aracılığıyla da bulunabilir. İŞKUR, iş 
başvurularını kabul etmekte ve T.C. 
vatandaşlarına iş arama desteği sun-
maktadır. Ek olarak, mesleki eğitimler 
/ kurslar da sunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi 
ziyaret edebilirsiniz: http://www.iskur.
gov.tr  

İşsizlik desteği

Hizmet akdi sonlanan kişiler İŞKUR’un 
sağladığı işsizlik sigortası priminden fay-
dalanabilmektedir. Özel işsizlik desteği, 
bankalar ve özel sigorta sistemleri ta-
rafından sağlanmaktadır. 

Faydalar ve Maliyetler

• 600 gün süre ile işsizlik sigortası pri-
mini ödeyen kişiler 180 gün boyunca 
işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir

• 900 gün süre ile işsizlik sigortası pri-
mini ödeyen kişiler 240 gün boyunca 
işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir

• 1080 gün süre ile işsizlik sigortası pri-
mini ödeyen kişiler 300 gün boyunca 
işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir

İstihdam Büroları

Ankara:

Atatürk Bulvarı No:133 Kızılay / Ankara

Tel: 0 312 425 06 86
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Geri dönenlerin erişimi

Uygunluk ve gereklilikler: İşverene bağlı 
çalışmayan bağımsız profesyoneller 
başvuru yapamazlar. Bu desteklerden, 
tam zamanlı çalışıp düzenli maaş alanlar 
faydalanabilirler. Aylık ortalama işsizlik 
ödeneği miktarı aylık asgari ücretin netini 
geçemez.

Kayıt Prosedürü: Başvuru sahipleri işsiz 
kalmalarını müteakip 30 gün içerisinde 
İŞKUR il müdürlüklerine başvuru 
yapmalıdırlar.

Gerekli belgeler: Resmi kimlik belgesi ve 
işveren tarafından düzenlenecek işten 
ayrılma bildirgesi.



Konut edinme hakkında genel bilgi

Aşağıdaki tablo, Nisan 2020 itiba-
riyle çeşitli şehirlerdeki ortalama kira 
ve satış ücretlerini göstermektedir. 
Elektrik ve su faturaları gibi giderler 
ilgili hizmet sağlayıcılara bağlıdır. Bu 
nedenle de şehirden şehire değişiklik 
göstermektedir.

Kişilerin düzenli olarak konaklayacak 
yeri araştırması gerekmektedir.

İstanbul 3.603 Satılık (m2 başına) /TL, 
15 Kiralık (m2 başına)/TL

Ankara 1.804 Satılık (m2 başına) /TL, 
10 Kiralık (m2 başına)/TL

İzmir 2933 Satılık (m2 başına) /TL, 13 
Kiralık (m2 başına)/TL

Antalya 2343 Satılık (m2 başına) /TL, 13 
Kiralık (m2 başına)/TL

Bursa 2089 Satılık (m2 başına) /TL, 10 
Kiralık (m2 başına)/TL

Konaklayacak yer bulma

Konaklama ilanları, gazeteler, emlakçılar 
veya arkadaşlar aracılığıyla duyurulmak-
tadır. Yine de emlak ofisi hizmetlerinden 
faydalanmak konaklama yeri bulmak 
için en etkili ve en sık başvurulan yol-
lardan biridir.

Konut edindirmeye yönelik sosyal 
yardımlar

Türkiye’deki çoğu finans kurumu konut 
kredisi sunmaktadır. Çoğunun 5 ile 10 yıl 
arasında değişen geri ödeme imkanları 
bulunmaktadır. Sosyal konut üretimi için 
kurulan kamu kurumu TOKİ, bankalar-
dan daha uygun oranlarda kredi imkanı 
sunmaktadır (http ://www toki gov tr/
en/index html ).
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Geri dönenlerin erişimi 
Savunmasız durumdaki gruplar

Barınma hizmetleri yalnızca evsizlere 
yöneliktir. Geçici koruma ve konut 
tesisleri sadece özel ihtiyaçları olan 
insanlara destek sağlamaktadır. İletişim 
bilgileri için lütfen bölüm VIII’de bulunan 
listeye bakınız.



Sosyal refah sistemi

Türkiye’de istihdam ve sosyal güven-
lik işleri Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının sorumluluğuna 
girmektedir. Başvuru sahiplerinin sosyal 
güvenlikten faydalanabilmek için sosyal 
güvenlik fonuna (SGK’ya) kayıt olmaları 
şarttır. Geri dönenler de bu sistemden 
faydalanabilmektedir.

Maliyetler

Şart koşulan katılım ücreti faydalanıcının 
bireysel gelirine göre değişiklik göster-
mektedir. Katılım oranı brüt ücretin 
%30’u alınarak hesaplanmaktadır.

Faydalar

Bölüm I’de açıklanan sağlık yardımları 
dışında, memurlar için çocuk yardım 
ödeneği de bulunmaktadır. İlgili bilgi için 
aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

Yaş Grubu 0-6 Jahre: 500 x -aylık kat-
sayı, 73 TL

Diğer çocuklar: 250 x  aylık katsayı, 
36,51 TL
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Geri dönenlerin erişimi

Uygunluk ve gereklilikler: Kendi 
memleketlerindeki mevzuat kapsamında 
sağlık sigortası olmayan ve daimî olarak 
(en az bir yıl boyunca) Türkiye’de 
yaşamış olan ve oturma izni bulunan geri 
dönenler aylık mecburi ücreti ödemek 
zorundadırlar.

Sosyal güvenlik sisteminden/sağlık 
sisteminden yararlanabilmek için 
faydalanıcıların sisteme kayıt olması 
ve en az 180 gün boyunca sigorta 
birimi ödemesi zorunludur. Bu 180 
gün çerçevesinde ise ilgili tanı 60 gün 
öncesinde konulmuş olmalıdır.

Kayıt prosedürü: Geri dönenler, ülke 
çapında bulunan sosyal güvenlik kurumları 
aracılığıyla sisteme kayıt yaptırabilirler.

Gerekli belgeler: Oturma izni kartı, T.C. 
kimlik belgesi ve numarası, Pasaport

Emeklilik Sistemi

Hem kamu hem de özel emeklilik sistemi 
mevcuttur.

Maliyet

Katılım ücreti SGK’ya ödenmektedir SKG 
primleri dışında ilave maliyet veya ilave 
katılım ücreti bulunmamaktadır.

Faydalar

Faydalanıcı gereklilikleri yerine getirmesi 
durumunda kendi prim ödeme düzeyi 
ile uyumlu olarak aylık emeklilik maaşı 
alacaktır.

Hassas Gruplar

65 yaş üstü kişiler, 18 yaş üstü engelli 
bireyler veya yasal vasiliklerini üstlen-
dikleri 18 yaş altında engelli yakınları 
olan kişiler düzenli olarak aylık ödeme 
almaktadırlar.

Gerekli belgeler:

• Başvuru formu

• Uzmanlardan oluşan sağlık kurulunun 
düzenlendiği sağlık raporu

• 3 adet fotoğraf

•Maliye Bakanlığı il müdürlüğüne sunul-
mak üzere engelli raporu

Dul ve öksüz / yetimler:

Emekli olduktan sonra ve / veya en az 10 
yıl çalıştıktan sonra vefat eden sigortalı 
bireylerin çekirdek ailesi dul veya öksüz / 
yetim yardımı alma hakkına sahiptir. Vefat 
eden kişinin 5 yıl ve daha fazla çalışmış 
olduğu durumlarda, 18 yaş altındaki 
çocukları, 20 yaş altındaki ortaöğrenim 

gören çocukları ve 25 yaş altında olup 
yükseköğrenim gören çocuklarının yetim 
yardımı alma hakkı bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için şu adresi ziyaret ediniz: 
www.sgk.gov.tr

Geri dönenlerin erişimi/emeklilik 
sistemi

Uygunluk ve gereklilikler:

• 18 yaş üstü Türk vatandaşları

• Yurtdışındaki çalışmalarını 
belgeleyebilecek göçmenler 

• 18 yaşın üzerinde herhangi bir 
mesleği olmayan eşler ve vatandaşlar, 
yurtdışında kaldıkları sürenin tamamı 
veya bir kısmı için SGK, Bağkur veya 
Emekli Sandığı’na primlerini yabancı para 
cinsinden ödemişlerse emekli maaşından 
faydalanabilirler

Kayıt Prosedürü: Türkiye’ye 
dönüşlerinden itibaren iki yıl içerisinde 
primlerini ödedikleri SGK’ya başvurulur 
/ kayıt olunur.  Yurtdışından ödenen 
primler Türkiye’ye havale edilebilir ve 
havalenin gerçekleştiği tarihteki döviz 
kuruna göre hesaplanan Türk Lirası 
cinsinden geri ödenebilir. Sigortası 
olmayan kadınlar Bağkur kapsamında “ev 
hanımı sigortası” yaptırabilirler. 

Gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanının tasdikli sureti, 
Beyanname ve taahhüt mektubu, 
Ödemenin gerçekleştiğini gösteren 
makbuz, 2 adet fotoğraf



Eğitim hakkında genel bilgi

Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitim hem 
oğlan hem kız çocuklarına uygulan-
maktadır. Mesleki eğitim ve dini eğitim 
seçeneklerinin de sisteme dâhil edilmesi 
için 2012-2013 akademik yılından itibaren 
4+4+4 sistemi yürürlüğe konmuştur.

Maliyet, kredi ve burslar

Devletin eğitim ve öğretim kuru-
mlarında, birinci öğretim üniversite 
eğitimi için herhangi bir eğitim ücreti 
alınmamaktadır.

İkinci öğretim dersleri için ise harçlar 
üniversiteden üniversiteye farklılık gös-
termektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu 
tarafından kredi imkânı sağlanmaktadır.

Yurtların sayısı da oda tahsisi ve şehir-
lere göre değişiklik göstermektedir. 
Üniversite öğrencilerine sağlanan kre-
diler 500 TL olup (2019-2020 eğitim 
öğretim yılı için) eğitim dönemi sonun-
da geri ödenmek üzere öğrencilere 
verilmektedir.

Devlet kredilerinin yanı sıra, özel kuru-
mlar ve hükümetin sağladığı yıllık bazda 
başka krediler de bulunmaktadır.

Son başvuru tarihine ve gerekliliklere 
ilişkin bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://yurtkur.gsb.gov tr/

Yabancı diplomaların onaylanması ve 
doğrulanması

Diploma denkliği için başvurular, 
Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) şahsen 
veya posta yoluyla yapılmaktadır.

Diploma denkliği başvuruları için başvu-
ru sahiplerine gerekli olan belgeler:

• Ulusal kimlik kartının fotokopisi

• Önceki mezun olunan okula ait diplo-
manın aslı veya tasdikli nüshası

• Diplomanın aslı

• Diploma çevirisi

• Öğrencinin son iki yıl boyunca yurt-
dışında gördüğü eğitime dair diplomaların 
aslı ve resmi not dökümü (transkript) ve 
ek belgeler

• Resmî not dökümünün tercümesi
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Geri dönenlerin erişimi

Kayıt prosedürü: Denklik prosedürü, 
ortaöğretimin tümünü veya bir kısmını 
yurtdışında tamamlayanlar için geçerlidir. 
İlkokul denkliğine dair karar ilkokul 
idareleri tarafından verilmektedir. Bu tür 
denklik talepleri, Millî Eğitim Bakanlığı 
aracılığıyla www.meb.gov tr adresinden 
ya da yurt dışındaki konsolosluklardan 
yapılabilmektedir.

Gerekli belgeler: “Lise” için; en son 
akademik yıla ait eğitim sertifikası veya 
ilgili diploma

“Meslek lisesinde öğrenim” için; 
yurtdışındaki meslek okulu tarafından 
düzenlenen sertifika veya mesleki 
eğitimden önce tamamlanan okulun ilgili 
diploması veya okula devam kayıtları.

Lisans, lisansüstü diplomalarının ve lisans 
öğrencilerinin denkliğine, YÖK tarafından 
aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi ile 
karar verilmektedir:

• Lise eğitim sertifikası veya lise diploması 
(tasdikli nüshası da kabul edilmektedir)

• Yurtdışındaki konsolosluklardan ve / 
veya Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 
Bakanlığı’ndan talep edilen lise denklik 
belgesi

• Lisans diplomasının ve / veya lisans 
eğitimine veya lisansüstü eğitimine 
ilişkin belgelerin aslı veya bu belgelerin 
yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri 
veya noter tarafından tasdikli Türkçe 
tercümesi

• Yurtdışında alınan diplomaların aslı veya 
tasdikli nüshası

• Kimlik kartının fotokopisi

• Giriş ve çıkış tarihlerini gösteren 
sayfalar dahil pasaportun tasdikli nüshası

•Denklik talep gerekçesini belirten 
mektup

• Zarf (26 x 35 cm)

Denklik başvuru formlarını, YÖK Bilkent 
Ankara adresindeki Tanıma ve Denklik 
Birimi’nden temin edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için;

Tel: 90 312 298 7142 Faks: 90 312 266 
5060

E-posta: denklik@yok gov tr

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
06539 Bilkent ANKARA



Çocuk Destek Merkezleri

Suça sürüklendiği, suç mağduru olduğu 
veya sokakta toplumsal tehlikelerle ka-
rşılaştığı için psikososyal desteğe ihtiyaç 
duyduğu tespit edilen çocuklara geçici 
bakım ve koruma sağlayan merkezler-
dir. Bu merkezlerde, çocukların fiziksel, 
duygusal, fizyolojik ve sosyal ihtiyaçları 
belirlenmektedir.

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve 
Değerlendirme Birimi (ÇOKİM)

Uygun hizmet modeli belirlenene kadar 
hizmet veren birimlerdir. Bu birimler 
belirli korumaya ihtiyaç duyan çocukla-
ra yöneliktir. Örneğin, suça sürüklenen 
çocuklar vb.

Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 

Bu kuruluş, ülke genelinde korunmaya 
muhtaç çocuklar, ebeveynler ve genç 
kadınlar için bilime dayalı eğitim pro-
gramları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

90 (212) 213 42 20 / 213 46 39 acev@
acev.org, https://www.acev.org/ 

Anne ve Bebek Sağlık Vakfı 

Başlıca amacı Türkiye’deki bebek öl-
ümlerini azaltmaktır ve seminerler 
gerçekleştirerek kaynak geliştirme faa-
liyetleri düzenlemektedir.

Çocukların genel durumu

Türkiye nüfusu 22.876.798 çocuğu 
kapsamaktadır (%27,5). Toplam okul-
laşma oranı %93,3 (2018-2019) iken, 
kızlar için ortaokul düzeyinde okullaş-
ma %93,6 ve erkekler için %92,9’dur 
(devlet okulu sistemine göre). Bununla 
birlikte, ilköğretim düzeyindeki özel 
okulların Türkiye’de önemli bir rolü 
vardır.

Sağlık sistemi 18 yaş altında olan 
çocuklara ücretsiz sağlık hizmeti sun-
mayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
Türkiye’de bir “Genişletilmiş Bağışıklama 
Programı” uygulanmaktadır. Bu pro-
gramın kapsamına boğmaca, difteri, 
tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabaku-
lak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B 
ve H. enflüanza tip b’nin kontrolü ve 
tamamen ortadan kaldırılması için 
aşılama hizmetleri girmektedir. Şu anda 
tüm çocuklar için bu aşıların tamamı 
ücretsizdir. Bu program sayesinde Türk 
çocukları 2002 yılında çocuk felcinden 
kurtulmuş ve 2009 yılında yüksek 
oranda ölüme sebep olan yenidoğan 
tetanosu ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine 
göre, ekonomik faaliyetlerde bulunan 
çocukların (5-17 yaş) sayısı 2019’da 
720.000’dir. (%35,9). Bu nedenle, 
çocuk işçiliğinin ortadan tamamen 
kaldırılmasını amaçlayan «Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Ulusal Programı (2017-
2023)» başlatılmıştır. Bu bağlamda, 
2018 yılı “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Yılı” ilan edilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü

Bu Müdürlük, savunmasız durumdaki 
çocuklara yardım etmek amacıyla ku-
rulmuştur ve Türkiye’de bu bağlamdaki 
başlıca kuruluştur. Aşağıda ismi verilen 
kuruluşlarla koordineli olarak farklı 
hizmetler sunmaktadır.

Çocuk Evleri

0-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik 
ev ortamına benzer birimlerdir.

Çocuk Evleri Sitesi (ÇES)

Sosyal hizmet birimlerine benzer konut 
imkânları sunan bir kurumdur ve ko-
runmaya muhtaç çocukların destek 
alabileceği aynı kampüste yer almaktadır.

Çocuk Evi Koordinasyon Merkezleri 
(ÇEKOM)

İllerdeki çocuk evlerinin planlanması, 
açılması ve işleyişini yürütmek üzere 
kurulmuş merkezlerdir. Çocuk Evlerinin 
giderlerini kontrol etmenin yanı sıra 
Çocuk Evleri arasındaki koordinasyonu 
da sağlamaktadır.
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Koruma, yeniden entegrasyon, 
dönüş yardımı 

IOM, Türkiye’nin göç alanındaki 
zorluklarına etkili ve kapsamlı bir 
yaklaşım oluşturmak için hükümete 
destek ve yardım sağlamaktadır.

Birlik Mahallesi Şehit Kurbani 
Akboğa Sokak No:24 Yaşam 
Hastanesi Yanı Çankaya /Ankara.
+90 (0) 3124543000
ankmission@iom.int
http://www.turkey.iom.int/

SGDD - S ı ğ ınmac ı l a r  ve 
Göçmenler le Dayan ı şma 
Derneği

Mültecilerin korunması, gıda dışı 
malzeme yardımı, psikososyal 
danışmanlık. SGDD-ASAM, mülte-
cilerin ve sığınmacıların Türkiye’de 
karşılaştıkları sorunlara çözüm 
üretmeye çalışmaktadır.

Birlik Mahallesi Katar Caddesi No: 
11 Çankaya /ANKARA 
+90 312 427 55 83  
sgdd@sgdd-asam.org www.sgdd.
org.tr

Aile , Çal ı şma ve Sosya l 
Hizmetler Bakanlığı
Koruma, danışma, finansal yardım, 
geçim kaynağı

Bakanlık, toplumsal değerler çerçe-
vesinde bireyi ve aileyi güçlendiren 
sosyal hizmetler sunmaktadır.
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 
Pk: 06520 Emek / ANKARA
+90 (312) 296 60 00 (Özel 
santral)
ozelkalem@ailevecalisma.gov.tr
https://www.ailevecalisma.gov.tr/

I GA M – İ l t i c a  ve  Göç 
Araştırmaları Merkezi

Türkiye’deki mültecilerin haklarını 
gözetmeyi ve mültecilerin iler-
lemesine katk ıda bulunmayı 
amaçlamaktadır
+90 (0) 3124402355
İnternet: http://www.igamder

İnsani Yardım Vakfı

Gıda dışı yardım, gıda, barınma 

Vakfın amacı muhtaç ve yoksul 
insanların temel insani ihtiyaçlarını 
karşılamaktır.
Büyük Karaman Caddesi,
Taylasan sokak, 3, Fatih, İstanbul
+90 02126312121
info@ihh.org.tr
www.ihh.org.tr

Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı 
(AÇEV) 
Eğitim, farkındalık arttırma, çalış-
tay, danışmanlık

Ülke genel inde korunmaya 
muhtaç çocuklar, ebeveynler ve 
genç kadınlar için bilime dayalı 
eğitim programları geliştirmekte 
ve uygulamaktadır.
Büyükdere Cad. Stad Han. 
No:85 Kat:2 34387 Mecidiyeköy 
/ İSTANBUL
90 (212) 213 42 20 / 213 46 39 
acev@acev.org, https://www.
acev.org/ 

Çocuk Hizmetler i Genel 
Müdürlüğü
Koruma, barınma, sosyal, eğitsel ve 
finansal yardım. 
Savunmasız çocuklara yönelik 
kurum bakımı, psikososyal hizmet 
sunmaktadır.
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 
2177 Sk. No:10/A Kat:10/11/12/13 
+90 (312) 705 50 00

Kadın Girişimciler Derneği 
Danışmanlık, yasal danışmanlık, 
eğitim, farkındalık arttırma

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, 
kadın gir işimciler i güçlendir-
meyi amaçlayan bir sivil toplum 
kuruluşudur.
Büyükdere Caddesi, No: 199, Şişli
Tel: (0212) 266 82 61
Faks: (0212) 266 82 65
kagider@kagider.org
www.kagider.org

Anne ve Bebek Sağlık Vakfı 
Seminerler, sosyal faaliyetler, 
kaynak geliştirme

Başlıca amacı Türkiye’deki bebek 
ölümlerini azaltmaktır. 

İtri Dede Sok. Berna Ap. No:35/11
Kızıltoprak / İSTANBUL
info@annevebebek.org  
www.annevebebek.org/

Çocuk Hizmetler i Genel 
Müdürlüğü
Barınma, kurum bakımı, psikoso-
syal destek, geçim kaynağı 

Türkiye’de hassas, özel ihtiyaç sahibi 
çocuklara yardım etmek amacıyla 
kurulan başlıca kuruluştur.

Esk i şeh ir Yo lu Söğütözü 
Mah. 2177 Sokak No:10/A 
Kat.10.11.12.13 Posta Kodu: 
06510 Çankaya/ANKARA
+90 (312) 705 50 00 (pbx)

Türkiye İş Kurumu
İş, geçim kaynağı, işgücü piyasasına 
erişim

Bu kurum, Aktif ve Pasif İşgücü 
Piyasası Politikalarının tasarlan-
masından ve uygulanmasından 
sorumlu kamu otoritesidir.
Emniyet Mahallesi Mevlana    
Bulvarı
No:42 Ankara, TR
0312 216 30 00
0312 216 30 01
ww.iskur.gov.tr



BİR BAKIŞTA
Dönmeden Önce Alınacak Tedbirler

• Sosyal güvenlik : Türkiye’ye dönecek 
olan Türk vatandaşları, sağlık ve 
sosyal güvenlik süreçleri için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine 
başvurabilme hakkında sahiptir. Bilgi 
için: +90 312 444 32 01 | diyih@csgb.
gov.tr. www.ailevecalisma.gov.tr/

• Sağlık sigortası: Genel sağlık 
sigortasından faydalanmak üzere 
başvuru sahiplerinin Türkiye’de kalıcı 
bir adresinin olması gerekmektedir. 
Bu nedenle, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğüne 
başvurmalıdırlar. Bilgi için: +90 312 
591 2100 (01- 02) www.nvi.gov.tr/

• Eğitim: Başvuru sahipleri, eğitimlerine 
Türkiye’de devam etmek istiyorlarsa 
yurtdışındaki eğitim ataşeliğine 
veya eğitim danışmanlık bürosuna 
başvurabilmektedirler. Eğitim 
kurumu, e-okul sistemine kayıtlıysa, 
söz konusu kuruluş Türk eğitim 
kurumu olarak kabul edilmektedir. 
http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-
disi-temsilciliklerimiz/icerik/27.

• E-Devlet: Başvuru sahipleri, Türkiye 
büyükelçilikleri ve konsoloslukları 
aracılığıyla e-devlet hesabı 
edinebilmektedir. Yurtdışında 
yaşayan Türk vatandaşları birçok 
hizmete kolayca erişmek için bu 
internet sitesini kullanabilirler. https://
giris.turkiye.gov.tr/Giris/

• Bürokratik prosedürler: Usuller 
ve bürokratik işlemlerle ilgili genel 
ve daha ayrıntılı bilgi almak isteyen 
başvuru sahipleri aşağıdaki internet 
sitesini ziyaret edebilirler: https://
www.ytb.gov.tr/, 0(312) 218-40-00, 
info@ytb.gov.trytb@hs01.kep.tr

Varışın Hemen Ardından Alınacak 
Tedbirler

• Sağlık sigortası: Ülkeye varınca, 
başvuru sahipleri genel sağlık 
sigortasından faydalanabilmek ve 
adreslerini güncellemek için Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 
başvurmalıdır. https://www.nvi.gov.tr/
il-nufus-mudurlukleri

• Sosyal güvenlik: Adres değişikliği 
sonrasında, başvuru sahibi yazılı 
dilekçeyle sosyal güvenlik kurumunun 
il müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. 
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/
sgk/tr/kurumsal/il_mudurlukleri

• Denklik işlemleri: Diploma denklik 
belgesi alabilmek için başvuru 
sahiplerinin Yükseköğretim Kurulu’na 
başvuru yapması gerekmektedir. 
Gereken hallerde başvuru 
sahiplerinden yerleştirme ve yeterlilik 
sistemine dahil olmaları istenmektedir. 
0850 470 0 965 denklik@yok.gov.tr 
https://denklik.yok.gov.tr/iletisim

• Eğitim: İlk ve ortaöğretimlerine 
devam edebilen başvuru sahiplerinin il 
milli eğitim müdürlüklerine başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. https://
www.meb.gov.tr/baglantilar/mem/
index_ilmem.php

• İşe alım: İşgücü piyasasına erişmek 
isteyen başvuru sahipleri İŞKUR’a 
başvurabilmektedir. https://www.
iskur.gov.tr/iletisim

• E-Devlet: e-devlet hesabı olmayan 
başvuru sahipleri, şifre edinmek için 
şehirlerde bulunan PTT şubelerine 
gitmelidirler. https://www.ptt.gov.tr/
Sayfalar/Banka/DigerTicariIslemler.
aspx


