
MÜLTECİ VE HÜMANİTER 
KORUMADAN YARARLANANLARIN 

MOLDAVYA CUMHURİYETİNDE HAK 
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

BİLGİ BROŞÜRÜ

Projenin finansmanı 
Avrupa Birliği tarafndan 

sağlanmıştır. 

Moldavya Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanlığı 

Proje BM Ajansın ek  
finansmanı ile 
desteklenmiştir

Mülteci ve Hümaniter 

Korumadan Yararlananların 

Moldavya Cumhuriyetinde Hak 

ve Yükümlülükleri 

Mülteci statüsü veya Moldavya 
Cumhuriyetinde hümaniter korumanın 
tanındığı anından itibaren aşağıdaki 
yükümlülüklerin vardır: 

 Moldavya Cumhuriyeti Anayasasını ve 
kanunlarını bilmelisin ve onlara 
uymalısındır;

Toplum içinde doğru ve medeni 
davranışlar sergilemelisindir;

Eğer ki Konaklama Merkezine 
yerleştirildiysen oradaki iç kurallarına 
saygı göstermek zorundasındır; 

Eğer ki yeterli gelirler elde edebilirsen 
yardım olarak aldığın para bedelini geri  
çevirmelisin.

Mülteciler, eski kimliğin geçerlilik 
süresinin bitmesine en az 30 gün kala 
yeni bir kimlik almak için veya kaybolma 
veya hasar görmesi durumunda 3 gün 
içinde İltica ve Entegrasyon 
Müdürlüğüne başvurmak 
mecburiyetindesindir. 

Hümaniter korumadan yararlanan   
hümaniter koruma kimliğinin kayıp 
olması veya hasar görmesi durumunda 
aniden İltica ve Entegrasyon 
Müdürlüğüne başvurmak 
mecburiyetindedir. 

FAYDALI İRTİBAT ADRESLERİ:

Göç ve İtica Bürosu,   İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü
Ștefan çel Mare  Bulvarı no. 124, Kişinev, MD-2012,  
Moldavya Cumhuriyeti  Tel: (+373 22) 207196, 276901, 
265636
web site: http://www.bma.gov.md/content/6624 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 
Moldavya Cumhuriyeti Bürosu
Mateeviç sok. No. 68, Kişinev,  MD-2009, Moldavya 
Cumhuriyeti Tel: (+37322) 271853, 270865 Fax: 
(+37322) 271953
e-mail: mdach@unhcr.org  web site: www.unhcr.md

Sivil Toplum Örgütü “Avukatlar Hukuk Merkezi” 
(danışmanlar / hukuki yardım) 
Vlayku Pırkalab sok. No. 8, Kişinev, MD-2009, Moldavya 
Cumhuriyeti  Tel: (+373 22) 240 899 Fax: (+373 22) 
240 898 
e-mail: law-center@cda.md web site: www.cda.md 

Çocuk ve Aile Güçlendirme Sivil Toplum Örgütü „AVE 
COPIII” ( sosyal, tıbbi ve eğitim  yardım) 
Ion Pelivan  sok. no. 20, Kişinev, MD-2051, Moldavya  
Cumhuriyeti  Tel: (+373 22) 74 57 31, (+373 22) 74 56 
66 GSM: 060 158 258 
e-mail: refugee@avecopiii.md

Sivil Toplum Örgütü “Mülteciler için Hayır Kurumu” 
(gelişme ve konuşma hizmetleri).   
Ion Pelivan sok. No. 20,  Kişinev, MD-2051, Moldavya 
Cumhuriyeti Tel: (+373 22) 74 57 51, (+373 22) 
e-mail: ccr@mdl.net, 
blog:http://charity-centre.blogspot.com/  

Sivil Toplum Örgütü RCTV Memoria (sıhhi – sosyal 
rehabilitasyon ve psikoloji kapsamlı hizmetleri, özel 
psikolojik danışmanlık) 
Ismail sok. No. 44, Kişinev, MD-2001, Moldavya 
Cumhuriyeti. Tel: (+37322) 273222
e-mail: rctv@memoria.md 

Devlet tarafından garantilenen Hukuki Yardım Milli 
Kurulu
Aleku Russo sok. No.  1, blok. A1 büro. 35, 36, Kişinev, 
MD–2068 Moldavya Cumhuriyeti Tel:/fax: (+37322) 496 
953, 496 339, 310065
web site:  www.cnajgs.md                                           
e-mail:ot_chisinau@cnajgs.md



Moldavya Cumhuriyetinde Mülteci ve Hümaniter korumdan  

yararlananların hakları 

Moldavya Cumhuriyetinde mülteci statüsü veya Hümaniter korumanın tanınmasından 
itibaren aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 Moldavya Cumhuriyeti sınırları dahilinde 
sahip olduğun hak ve yükümlülükler 
hakkında bilgilen-dirilmektir;

Moldavya Cumhuriyeti toprak-larında 
kalmak ve şahsiyetini belirleyen ve devlet 
sınırını geçebilmek için bir kimliğe sahip 
olmaktır. Mülteci statüsünü alanlar 5 yıllık 
bir süre boyunca geçerli olan ve ümaniter 
korumadan yararlananlar 1 yıllık bir süre 
ile geçerliliği olan bir kimlikten 
yararlanırlar. 

Kaldığı yeri kendisi tarafından seçmektir;

Iş piyasasında çalışmaktır;

Maaş almak ve sosyal sigortadan 
yararlanmaktır;

Moldavya Cumhuriyeti vatandaşları gibi 
mecburi genel eğitime girip okumak ve 
yabancı vatandaşlar ve vatandaşsızlar ile 
aynı şartlarda   eğitimin diğer 
şekillerinden de yararlanmaktır;

Reşit olmayan mülteci veya hümaniter 
korumadan yararlanıp  reşit olmayan 
birisi Moldavya Cumhuriyeti vatandaşı 
olan çocuklar ile aynı kapsamda her türlü 

sosyal yardımlardan yararlanmaktır;

Kendi dinini yaşamak ve kendi 
çocuklarına dini eğitim vermektir; 

Tıbbi yardımlardan yararlanmaktır;

Kendine ait şahsi bilgilerin korunmasının 
sağlanmasıdır; 

Kendi ülkene iade edilemez ve sınır dışı 
edilemezsindir;

Zaman ile belirlenmiş bir dönem için 
sosyal açıdan güvenliği olmayan  
şahısların Konaklama Merkezine 
yerleştirilmeleridir;

Mahkeme kurumlarına ve kamu 
yardımlarına açık ve serbest bir erişime 
sahip olmaktır;

Isteği üzere entegrasyon ekinliklerine 
veya programlarına katılmaktır;

Moldavya Cumhuriyetinde yasal oturumu 
olan vatandaşsızların ve yabancı 
vatandaşların yararlandığı diğer hak ve 
yükümlülüklerden yararlanmaktır.

 Geçim için gelir kaynağın olmaması 
durumunda maddi yardım alma hakkına 
sahipsindir. 

Eğer  İltica ve Entegrasyon Müdürlüğüne 
(İEM) başvuruda bulunup gelecekte elde 
edeceğiniz gelirlerin müsade etmesi 
durumunda alacağınız yardımlarını geri 
çevireceğine dair üstlenirseniz size altı 
aylık bir süre boyunca maddi yardım 
verilecektir. 

Maddi yardım mülteci statüsünün veya 
hümaniter korumanın tanındığı tarihten 
itibaren iki ay içinde talep 
edilebilmektedir. 

Entegrasyon programlarına katılma 
dilekçesi herhangi bir koruma statüsünün 
verildiği tarihinden itibaren 30 gün içinde 
verilmektedir.  
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