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................................... MOOURLUGUNE

ilgi

: Mu~ il EmniyetMudiirliiguniin 08.02.2018 tarih ve 91244/39 say1l1 yazlsl

ilgi yazlda Ge<;ici Koruma talebinde bulunan Suriye Uyruklu ~ahlslardan kaYlt
tamamlamayanlara acil saghk hizmetleri hari<; olmak uzere saghk, egitim, sosyal
yardlm vb. Hizmetlerin verilememesi, ulkelerine g6nullu geri d6nu~ yapmak isteyenlerin
6nce1ikle kayrrlanmn kontrol edilmesi, kaydi yoksa tamamlanmasl istenilmi~ olup;
Ekli yazl He ; kaYlt i~lemlerini tamamlamaml~ Suriyelilerin tespiti amaClyla kolluk
gorevlileri tarafmdan denetimler artmlarak kayttslz oldugu anla~llan yabancllann kolluk
refakatinde kaYlt merkezine g6tUrUlmesi gerektigi belirti1mi~tir.
Bu nedenle kurumunuza muracaat eden ba~ta Suriye uyruklu yabancl1ar olmak iizere
kimlik yada kaYlt belgesi bulunmayan yabancllar ile ilgili olarak ~ahlS ya da ~ahlslar
kurumunuzdan aynlmadan (IVEDi) olarak il Emniyet Mudiirlugune bUgi verilmesi,
kurumunuza muracaat eden kimlik yada kaYlt belgesi bulunan mm yabancl uyruklu
" ~ahi.nslarm a<;lk kimlik, adres ve telefon numaralanmn ahnmasl, duzenli olarak il Emniyet
Mudiirlugiine bildirilmesi hususunda;
i~lemlerini
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Geregini bilgilerinize rica ederim.

Mehmet QZ<;ELiK
Mudura.
Milli Egitim MUdur Yrd.

EKLER :
ilgi Yazl

Bn evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml$t1r. https:llevraksorgu.meb,gov.tradresinden

fb62-560f- 370a-83a4-915c

kodu ile teyit edilebili:r.
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DAOITIM YERLERiNE
iIgi:

a) i<;i~leri Bakanhgl Ernniyet Genel MtidfulUgtintin 30.10.2017 tarihIi ve 169655 saYlh
yazlsl
b) i<;i~leri Bakanhgl 29.11.2017 tarihli ve 2017/10 saYlh genelgesi

ilgi (a) saYlh yazl ile; Ge<;ici Korurna talebinde bulunan (Suriye Uyruklu) ~ahlslardan
kaYlt i~lernlerini tarnamlamayaniara acil saghk hizrnetleri hari<; oIrnak tizere saghk, egitirn,
sosyal yardlrn vb. hizrnetlerin verilrnernesi, tilkelerine gontil1ti geri donti~ yaprnak isteyenlerin
oncelikle kaYltlarmm kontrol edilrnesi, kaydl yoksa tarnarnlanrnasl istenilrni~tir.
ilgi (b) saYlh yazl He; KaYlt i~lernlerini tamamlamarnl~ Suriyelilerin tespiti amaclyla
koBuk gorevlileri tarafindan denetirnler arttmlarak kaYltslz oldugu anla~lIan yabancllann
kolluk refakatinde kaYlt rnerkezine gotiirtilrnesi gerektigi belirtilrni~tir.
Bu nedenle kururnunuza rni.iracaat eden ba~ta Suriye uyruklu yabanctlar olrnak lizere
kirnlik ya da kaYlt belgesi bulunrnayan yabancllar ile ilgili olarak ~ahls ya da ~ahlslar
kurumunuzdan aynlmadan iVEDi olarak iI Ernniyet MtidtirlUgtine bilgi verilrnesi, kurumunuza
rntiracaat eden kimlik ya da kaYlt belgesi bulunan tUm yabancl uyruklu ~ahlslarm a<;lk kirnlik,
adres ve telefon nurnaralarlmn almrnasl, dtizenli olarak 11 Emniyet Mtidtirltigline bildirilrnesini
rica ederirn.

DAGITlM:
Geregi:
l-iI Milli Egitirn Mtidtirltigti
2-il Saghk Mtidfulligti
3-SosyaI Yardlml~rna ve Dayam~rna Vakfl
it Mlidtirltigti
4-Aile ve Sosyal Politikalar il Mlidtirltigti
5-i~kur il Mtidfultigli

