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Bu materyal şu kişiler için yararlı bilgiler
içermektedir: Romanya, bir Avrupa Birliği Üye Ülkesi, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)

devleti ya da İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olmayan kişiler.

Bu broşürü okuyarak aşağıdakileri öğrenebilirsiniz:

1. Romanya'ya giriş ve Romanya'da kalma hakkında bilgiler
2. Haklarınız ve sorumluluklarınız
3. Romanya'daki iş piyasasına erişim hakkında bilgiler
4. Romanya'da sosyal destek ve sosyal sigorta hakkında bilgiler
5. Romanya'da eğitim sistemi hakkında bilgiler
6. Romanya'da sosyal destek ve sosyal sigorta hakkında bilgiler 
7. Size, tümü Romanya'da yasal olarak ikamet eden yabancılar için destek sağlayan Bükreş ve Craiova'da bulunan Bölgesel
Entegrasyon Merkezleri, Braşov ve Piteşti'de bulunan şubeleri ve yabancı bireylere hizmet sunan diğer sivil toplum kuruluşlarının
iletişim bilgilerini sağlama konusunda rehberlik edebiliriz.

Bu broşür yayınlanma tarihi (Ocak 2018) itibariyle güncel bilgiler içermektedir.

GENEL BİLGİLER
Romanya'da yasal olarak ikamet ettiğinizden emin olmak ve haklarınız ile yükümlülükleriniz hakkında bilgi
edinmek için Romanya topraklarında ikamet eden yabancı şahıslar için geçerli olan birkaç Romanya yasası
hakkında bilgi edinmeniz ve ikamet ettiğiniz süre boyunca faydalı olabilecek size sunulan hizmetler ve diğer
bilgiler hakkında bilgi sahibi olmanız gereklidir.



1. ROMANYA'YA GİRME VE İKAMET ETME

Üçüncü şahıs ülkelerden bireyler şu durumda Romanya'ya girebilir:

• Geçerli bir seyahat belgesi taşıyorlarsa
• Romanya'ya girmek üzere bir vize aldılarsa ya da yasal koşullara
uygun şekilde adlarına bir ikamet izni düzenlendiyse veya sahibinin
Romanya'dan transit geçmesine ya da Romanya topraklarında kalmasına 
izin veren herhangi bir başka izin düzenlendiyse.

Romanya devleti hangi tip vizeler düzenlemektedir?
Romanya aşağıdaki vizeleri vermektedir:

a) Havalimanı transit vizesi (simge A):
Havalimanlarının uluslararası bölgesine girmenize ve uçağınıza binene kadar orada kalmanıza izin verir.

b) Transit vize (simge B):
Transit amacıyla Romanya topraklarına girilmesine izin verir, transit süresi 5 günü aşamaz.

c) Kısa süreli vize (simge C):
Giriş tarihinden itibaren (birden çok girişli vize durumunda ilk giriş tarihinden başlayarak) 6 aylık bir süre içinde 90 günden uzun olmamak üzere 
Romanya topraklarına girişe kalmaya izin verir. Bu tip vize şunun gibi amaçlar için verilir: Resmi görevler, taşımacılık, özel ziyaretler, turizm, 
kültürel/bilimsel etkinliklere katılma, tıbbi tedavi vb.
Kısa süreli vize uzatılamaz, başka bir deyişle Romanya'da sadece Romanya yetkilileri tarafından verilen kalma izni hakkı sona erene kadar kalabilirsiniz.

d) Uzun süreli vize (simge D):
Şu faaliyetlere katılmak üzere 90 günden uzun olmamak üzere Romanya topraklarına girmeye ve ikamet etmeye izin verir: Eğitim, istihdam, aile 
birleşimi, geçici görevlendirme, ekonomik faaliyetler, profesyonel faaliyetler, ticari faaliyetler (yatırım), dini faaliyetler, bilimsel araştırma faaliyetleri vb.

D tipi vize tarafından sunulan ikamet etme hakkı Göçmenlik 
Genel Müfettişliği (IGI) ile yapılması gereken bir uzatma 
başvurusuna dayalı olarak uzatılabilir. Başvuru kişisel olarak 
Romanya topraklarındaki 90 günlük ikamet izni sona ermeden en 
az 30 gün önce yapılmalıdır. Başvurunuza bağlı olarak sizin için 
bir ikamet izni düzenlenir. İkamet izninin geçerlilik süresi, 
Romanya'daki kalış amacınıza bağlı olarak belirlenir.

Önemli bilgi!!!

• Romanya'da ikamet izninin uzatılması için talep formu ve 
destekleyici belgeler (taranmış olarak) www.portaligi.mai.gov.ro 
adresi üzerinden çevrimiçi olarak da gönderilebilir. Çevrimiçi 
gönderilen belgelerin ilgili uygulama tipi için talep edilmiş olmaları 
önemlidir; aksi halde çevrimiçi talep iptal edilir ve kayıt işlemine 
kaldığınız yerden devam etmeniz gerekir.
Bu hizmet şunlara olanak tanır:
o Başvurunuzun durumunu çevrimiçi olarak dilediğiniz anda 
kontrol edebilirsiniz;
o Belgelerin asıl kopyalarının verilmesi ve biyometrik verilerin 
alınması için IGI Terminali Servis Masası randevunuzun tarih ve 
zamanını kontrol edebilirsiniz;
o Romanya'da uzun süreli ikametiniz için belgeleri sunmak üzere 
eyalet Göçmenlik bürolarındaki bekleme sürenizi azaltabilirsiniz.
Talebin sonuca bağlanması için yasal süre, başvurunun 
kaydedilmesi ve biyometrik verilerin alınması için servis masasına 
başvurduğunuzda başlar.
• Romanya'da ikamet ederken durumunuzda meydana gelebilecek 
herhangi bir değişiklik, değişikliğin meydana geldiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde ikamet ettiğiniz eyaletteki IGI'a bildirilmelidir 
(örneğin isim değişikliği, çocuk doğumu, evlilik, boşanma, 
Romanya'da ikamet eden bir aile üyesinin ölümü, vatandaşlık 
değişikliği vb.).
• Sınırdan geçmenizi sağlayan belgenizdeki (pasaport) herhangi bir 
değişikliği IGI'a bildirmeniz gereklidir.
• Romanya'daki ikametinizi uzatmak üzere, geçerli ikamet izninizin 
geçerliliği sona ermeden en az 30 gün önce başvuruda bulunmanız 
gereklidir.

• Eğitiminizi tamamladıktan sonra eğitim belgelerinizi almak ve 
onaylatmak, bir iş aramak ve istihdam için gerekli formaliteleri tama-
mlamak üzere Romanya'da ikamet etme hakkınızı 6 ay uzatabilir-
siniz.
• Yabancı ülke vatandaşlarının Romanya'ya çalışma amacıyla gelme-
si durumunda ikamet ve çalışma hakkı single permit ya da yüksek 
nitelikli çalışanlar için EU Blue Card tarafından düzenlenir.
• Son 5 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde Romanya'da ikamet etmek 
uzun vadeli ikamet hakkına sahip olmanızı sağlar. Bu hak ve uzun 
vadeli ikamet izni almak için yaşadığınız eyaletteki IGI bölgesel 
hizmetine başvurabilirsiniz. Bu izin bir Romanya vatandaşının aile 
üyesiyseniz 10 yıl geçerli ve Romanya'da bulunma nedeniniz örneğin 
çalışmak, ticari faaliyetler, aile birleşimi vb. ise 5 yıl geçerlidir.
• Uzun vadeli ikamet izni, sendikalar ya da profesyonel organi-
zasyonlara üyelik, ortaklık ve işbirliği özgürlüğü de dahil olmak üzere 
Romanya vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olmanızı sağlar.
• Üçüncü bir şahsın ikamet ve/veya seyahat belgelerinizin aslına 
sahip olmasına izin veremezsiniz.
• Bir savcı ya da mahkemenin talebi üzerine insan kaçakçılığı ya da 
göçmen kaçakçılığı mağduru olan yabancı bireyler Romanya toprak-
larında geçici ikamet iznine sahip olabilir.

İlgili yetkililer

• Romanya diplomatik misyonları ve konsoloslukları – vize başvurusu 
için.
• İçişleri Bakanlığı IGI daireleri.



2. HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

TEMEL ÖZGÜRLÜKLER:

Konuşma, hareket özgürlüğü, 
düşünce ve fikir, dini inanç, 

inanç özgürlüğü
Irk, cinsiyet, cinsel yönelim, 
din, etnik köken, renk, yaş, 
fiziksel ya da ruhsal engel 

durumuna bağlı olarak 
ayrım görmeme hakkı

Bilgiye ulaşma, adalet, 
eğitim, kültür, sağlıklı bir 
ortam, çalışma ve sosyal 
koruma, sağlık hizmetleri 

hakkı

YASAL HAKLAR: 

Yaşama ile fiziksel ve ruhsal 
bütünlük hakkı, özel hayat 

hakkı, insanların ve malların 
genel koruması, savunma hakkı

EŞİTLİK

Vatandaşlar yasalar önünde 
eşittir, hiç kimse yasaların 

üstünde değildir

Ayrıca şunlara hakkınız vardır:
• Romanya'da serbest bir şekilde hareket etme ve dilediğiniz 
yerde ikamet etme;
• Romanya'dan geçici olarak ayrılma ve ülkeye geri dönme. 
Romanya'dan geçici olarak ayrılmak istiyorsanız başka bir 
ülkeye girmek için gerekli koşullar hakkında önceden bilgi sahibi 
olmanız gereklidir (örneğin geçerli bir seyahat belgesine sahip 
olma, ilgili ülke için giriş vizesi alma vb.).
• Bir işe erişim;
• Her türlü eğitime erişim;
• Her türlü sağlıkla ilgili hizmete ve tıbbi yardıma erişim;
• Sosyal koruma ve barınmaya erişim;
• Adalete erişim;
• Ailenizle yeniden bir araya gelme;
• Romanya vatandaşlığı alma.

Temel yükümlülükler:
• Romanya'da bulunduğunuz süre boyunca Romanya yasalarına 
uyum;
• Romanya'ya giriş ve ikamet etmeniz için verilen iznin amacına 
uyum;
• Finansal katkıları ödeme;
• Diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterme;
• Uygun davranışlarda bulunma;
• Herhangi bir çalışma ve/veya olayı önleme;
• İkamet belgelerini doğru zamanda yenileme.

Yasal olarak Romanya'da yaşayan bir yabancı olarak Romanya vatandaşlarıyla aynı temel haklar ve sorumluluklara sahip olursunuz. 
Romanya Anayasası aşağıdaki temel hak ve özgürlükleri garanti altına alır:



3. ROMANYA'DAKİ İŞ PİYASASINA ERİŞİM

bir kişi hangi koşullar altında Romanya'daki iş piyasasına erişebilir?

Bir yabancı ülke vatandaşı olarak şu durumlarda Romanya'daki iş 
pazarına kısıtlamasız erişiminiz olur:
• Romanya topraklarında kalmak üzere uzun vadeli ikamet izniniz 
varsa.
• Aile birleşimi için geçici bir ikamet izniniz varsa ya da bir 
Romanya vatandaşının aile üyesiyseniz.
• Eğitim için bir geçici ikamet izniniz varsa (sadece yarı zamanlı 
bireysel istihdam sözleşmesi için günde 4 saati aşmamak üzere).
• Romanya, ülkenizle işle ilgili unsurların düzenlendiği anlaşmalar 
imzalamışsa.
• Romanya'da akredite olmuş ya da geçici olarak lisanslanmış ilgili 
kurumlarda geçici nitelikte eğitim, bilimsel ya da benzer diğer 
faaliyetlere katılıyorsanız.
• Bakanlıklar ya da merkezi veya yerel kamu idareleri ya da 
otonom idare kurumları tarafından talep edilen geçici faaliyetlere 
katılıyorsanız.
• Geçerli Romen yasaları tarafından gerekli olan belgeler ile 
gösterildiği şekilde genel merkezi başka bir ülkede olan bir şirketin 
Romanya topraklarında faaliyet gösteren bir alt şirketi, temsilcisi 
ya da şubesinden sorumlu olarak görevlendirildiyseniz.
• Bir suçun mağduru olarak sizin için geçici bir ikamet izni 
düzenlenmişse (örneğin insan kaçakçılığı ya da göçmen 
kaçakçılığı).

• Bir Romen vatandaşının aile üyesi olarak en az 3 yıllık bir ikamet 
izniniz varsa ve şimdi aşağıdaki durumlardan birindeyseniz:
- Evliliğiniz sona ermişse.
- Partnerlik ilişkiniz sona ermişse.
- Romanya vatandaşı sponsorunuz ölmüşse.
- Bir Romen vatandaşının aile üyesi olmanız durumunda reşit 
olduysanız ya da 21 yaşına bastıysanız.
• Romanya tarafından size bir koruma sunulduysa.
• Tolere edildiyseniz, Romanya'daki tolere durumunuz süresince iş 
piyasasına erişebilirsiniz.

Önemli bilgi!!!

• Romanya'da istihdam edilmek istiyorsanız, çalışma amaçlı olarak 
vize almak için gerekli olan belgeler arasında istihdam bildiriminin 
bir kopyası da yer almaktadır. Bu belge, işverenin sizi işe almaya 
karar verdikten sonra genel merkezinin yer aldığı eyaletteki 
bölgesel IGI dairesinden aldığı bir belgedir.
• Çalışma izni başvurusu sizin adınıza işveren tarafından 
doldurulmalıdır.
• Çalıma izni transfer edilemez. Bu, aynı izni başka bir iş için ya da 
Romanya'daki asıl iş akdinizi imzaladığınız dışındaki bir işverende 
çalışmak için kullanılamayacağı anlamına gelir.
• Tek bir çalışma izni 1 yıl geçerlidir ve işvereninizle iş akdiniz 
devam ettiği sürece birer yıllık süreçlerle uzatılabilir.
• İkamet izniniz geçerliyken iş akdinizin sona ermesi durumunda 
yeni bir iş bulmak için 90 gününüz olacaktır. Yeni bir işveren 
bulmanız halinde, söz konusu bu işveren sizin için yeni bir çalışma 
izni almakla yükümlü olur ve ardından bu işverenle yeni bir iş akdi 
imzalayabilir bunun ardından da ikamet izninizi uzatmak üzere 
IGI'a gitmeniz gerekir. Yukarıda belirtilen 90 gün içinde bir iş 
bulamazsanız, işsizlik yardımı alma hakkınız yoksa Romanya 
topraklarından ayrılmanız gerekir.

Şu durumlarda herhangi bir istihdam bildirimine gerek yoktur:

• Romanya ile vatandaşı olduğunuz ülke arasında serbest işgücü 
anlaşmaları imzalanmışsa
• İkili anlaşmalar çerçevesinde ya da eğitim ve kültür bakanlarının 
emirleri üzerine eğitsel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor-
sanız
• Bakanlıklarda ya da merkezi / yerel kamu yönetimlerinde geçici 
faaliyetlerde bulunuyorsanız ya da yabancı bir şirketin Romanya'daki alt 
şirketi / şubesine yönetici olarak atanmışsanız
• Uzun vadeli olarak ya da bir Romanya vatandaşının aile üyesi olarak 
aile birleşimi için geçici bir ikamet izni çerçevesinde Romanya'da ikamet 
etme hakkınız varsa
• Eğitiminiz için Romanya'da bulunuyorsanız (bu durumda en fazla 4 
saat / gün çalışabilirsiniz)
• Zaten bir tam zamanlı iş akdiniz mevcutsa ve günde en fazla 4 saat 
olmak üzere yeni bir yarı
zamanlı iş akdi
imzalıyorsanız
day

İlgili yetkililer
   • Çalışma izni İçişleri Bakanlığı IGI daireleri
    tarafından düzenlenir.
  • Bölgesel İstihdam Müfettişlikleri – İşgücü ilişkileri ve sağlık ile   
 güvenlik konularında genel bakış sunar.



4. SOSYAL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ

Romanya Sosyal Sağlık Sigortası
sisteminde kimler sigortalanır?

Romanya Sosyal Sağlık Sigortası sisteminde şu durumdaki 
yabancı ülke vatandaşları ve devletsiz kişiler sigortalanır: 
(i) geçici ikametleri için bir uzatmaya başvurmuş ve uzatılmış 
ya da Romanya'da yerleşik kişiler
(II) ulusal sağlık fonuna katkısını kanıtlayan kişiler.

Ulusal sağlık fonu altında nasıl sigortalanırım?

• Herhangi bir geliriniz yoksa
 o En fazla 12 aylık bir dönem boyunca aylık olarak 
ödeyebilirsiniz (79,75 RON/ay ya da 927 RON/yıl);
 o Kamu sağlık sisteminde tıbbi servislere ihtiyaç 
duyduğunuzda. Bu durumda ödenmesi gereken miktar 
558,25 RON'dur (79,75 RONx7 ay).

• Çalışıyorsanız
 o Aylık katkı miktarınız diğer sosyal sigorta 
katkılarıyla birlikte işvereniniz tarafından ödenir (örneğin 
işsizlik sigortası primi, emeklilik primi)

Ulusal sağlık fonuna katkıda bulunmadan
sigortalanabilir miyim?

Şu durumlarda Romanya'da ulusal sağlık fonuna katkıda bulunmanıza 
gerek kalmadan sigortalanabilirsiniz:

• Çalışma faaliyetleri sonucunda herhangi bir gelir elde etmediğiniz 
anlamına gelecek şekilde 18 yaşından küçükseniz, bir Üniversite 
öğrencisiyseniz ve yaşınız 26 ya da altındaysa.
• Çocuk koruma sistemi kapsamında yetişmiş en fazla
26 yaşındaki bir gençseniz ve çalışma faaliyetleri
kaynaklı herhangi bir geliriniz yoksa ya da herhangi bir
sosyal yardım almıyorsanız.
• Herhangi bir kişisel geliri olmayan bir eş ya da
ebeveynseniz ancak Romanya tıbbi sisteminde
sigortalanmış bir kişi tarafından destekleniyorsanız.
• Engelli bir kişiyseniz ve belirli koşullar altında çalışma
faaliyetleri kaynaklı herhangi bir geliriniz söz konusu
değilse.
• Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığı şekilde
ulusal sağlık sisteminde listelenmiş bir hastalığınız
varsa ve hastalık tedavi edilene kadar çalışma
faaliyetleri kaynaklı herhangi bir gelir elde
etmiyorsanız.
• Hamile bir kadınsanız ya da doğum sonrası
dönemdeyseniz ve herhangi bir geliriniz yoksa ya
da geliriniz Romanya'nın ulusal düzeyde en düşük
vergilendirme öncesi maaşının (2017 yılı için 1.450 RON)
altındaysa.

Sigortalı bir kişi olarak haklarım nelerdir?

Romanya Sosyal Sağlık Sigortası sistemi kapsamında sigortalanmış 
bir kişi olarak şu haklarınız mevcuttur:

• Özgür bir şekilde tıbbi hizmet sağlayıcınızı ve ayrıca dahil olmak 
istediğiniz sağlık sigortası dairesini seçebilirsiniz.
• Özgür bir şekilde bir aile hekimine (GP) kayıt olabilirsiniz. Tercih 
ettiğiniz aile hekimi yaşadığınız yerin dışındaysa hekiminizi ziyaret 
etmek için taşıma ücretleri sizin sorumluluğunuzda olacaktır.
• Kayıt olduğunuz aile hekimini en az 6 ay sonra değiştirebilirsiniz.

Sigortalı bir kişi olarak nelere hak kazanırım?

Romanya Sosyal Sağlık Sigortası sistemi kapsamında sigortalanmış bir kişi 
olarak şunlara hak kazanırsınız:
• Yasalara göre herhangi bir ayrımcılık olmadan temel hizmet paketi.
• Çerçeve sözleşme şart ve koşulları uyarınca kişisel bir katılım göstermek 
zorunda olmadan ilaçların ödenmesi için hastanede kalınan süre boyunca 
meydana gelen tüm masrafların tazminatı, hakkınız olan tıbbi malzemeler ve 
para klinik araştırmalar.
• Hastalıkların erken teşhisi de dahil olmak üzere önleyici ve hastalık öncesi 
sağlık desteği hizmetleri.
• Sosyal sağlık sigortası daireleri ile sözleşme altında olan hastanelerde ve 
polikliniklerde tıbbi hizmetler.
• Acil tıbbi hizmetleri.
• Bazı diş desteği hizmetleri.
• Fizyoterapi ve sağkalım tedavisi.
• Tıbbi cihazlar.
• Evde sunulan tıbbi cihazlar.
• Yasalar kapsamında yıllık izin ve sosyal sağlık sigortası avantajı.
• Özellikle teşhis ve tedaviyle ilgili olmak üzere vermiş olduğunuz bilgilerin 
gizliliği.
• Çerçeve sözleşme kapsamında ortaya konulan koşullarda profilaktik tıbbi 
muayeneler.
• Tıbbi tedavi hakkında bilgiler.

Önemli bilgi!

İlgili yetkililer: İkamet ettiğiniz eyaletteki Eyalet Sağlık Sigortası Dairesi.

Zorunlu sağlık sigortası için ödeme yapmadıysanız çerçeve sözleşme 
kapsamında ortaya konulan bir ücretsiz tıbbi hizmetler paketine sahip 
olabilirsiniz: Tıbbi/cerrahi acil durumlar, salgın potansiyeli olan hastalıklar 
ve Ulusal Bağışıklık Programında listelenmiş olan hastalıklar, hamileliğin 
gelişimi ve doğum sonrası kadınların takibi, aile planlama hizmetleri.

Tüm hastaneler, kritik sağlık durumunda olan bir kişi için kendisine 
başvuran bu durumdaki büyün kişilere ilk yardım ve acil tıbbi destek 
sağlamakla yükümlüdür.
Yetkili ilk yardım ve acil durum tıbbi desteği hastanın tıbbi sigortası olup 
olmadığına bağlı olmaksızın şunlarla (sınırlı olmamakla birlikte) ilgili herhangi 
bir ayrım söz konusu olmadan sağlanmalıdır: Gelir, cinsiyet, yaş, etnik köken, 
din, vatandaşlık ya da siyasi tercih.

Ulusal sağlık sisteminde olduğu gibi özel sistemde de sigortanız olabilir.



5. ROMANYA'DA EĞİTİM SİSTEMİ

Romanya'da yasal olarak ikamet ediyorsanız okullara ve ülkede gerçekleştirilen eğitici faaliyetlere sınırsız erişiminiz olur.

Uzun vadeli bir ikamet iznine sahipseniz burslar da dahil olmak üzere her biçim ve düzeyde eğitim ve mesleki eğitimle ilgili olarak Romanya vatandaşlarıyla 
eşit bir davranış söz konusu olur. Ayrıca geçerli düzenlemeler uyarınca sahip olduğunuz eğitim için denklik ve sertifikalarınız ile dereceleriniz, mesleki 
sertifikalarınız ve profesyonel sertifikalarınız için onay alabilirsiniz.

Kamu sistemi ücretsiz olup kamu okullarında eğitim dili Romence'dir. Ayrıca özellikle Romanya'daki ulusal azınlıkların dilleri başta olmak üzere eğitim dili 
Romence'den farklı olan eğitim kurumları mevcuttur (örneğin Almanca, Macarca, Ukraynaca, Bulgarca vb.).

Romen eğitim sistemi nasıl düzenlenir?

Eğitim Yasası altında Romanya'daki genel zorunlu eğitim 
10. sınıfa kadar olup ilk okul, orta okul ve lise eğitimini 
kapsar.
İlk 10 sınıfta okullarda eğitime katılma yükümlülüğü 18 
yaşıyla birlikte ortadan kalkar.

Romanya'daki Romen ücretli okullarında
verilen eğitim seviyeleri:

Ulusal üniversite öncesi sistem aşağıdaki seviyelerden
oluşur: 
• Erken eğitim (0-6 yaş), şunları içerir:
 o Okul öncesine giriş seviyesi (0-3 yaş) 
 o Okul öncesi seviyesi (3-6 yaş), üç seviyeden oluşur: 
en küçük grup, orta grup ve en yaşlı grup;

• İlk okul eğitimi, şunları içerir:
 o Hazırlık sınıfları (6/7 yaş)
 o I-IV. sınıflar (6/7 - 10/11 yaş) 
• Orta öğretim, şunları içerir:
 o Alt orta öğretim:  V-IX. sınıflar;
 o Yüksek orta öğretim ya da lise: X-XII / XIII. sınıflar, 
aşağıdaki profillerden biriyle birlikte: teorik, mesleki ya da 
teknolojik;
• Mesleki eğitim - 3 yıl sürer ve VIII. sınıfı geçen öğrenciler 
katılabilir. Tamamladıktan sonra alanda (örneğin mekanik, 
elektrik teknisyeni vb.) bir derece elde edilir;
• Üçüncül üniversite dışı eğitim - 1 ile 3 yıl arasında bir 
süresi vardır ve bilgisayar bilimleri, ziraat, sağlık, ekonomi, 
turizm vb. gibi alanlarda mesleki bir yeterlilik sunar.

Ulusal yüksek öğretim sistemi 3 seviyede üniversite 
eğitimi sunar:
• Lisans eğitimi – 3 ya da 4 yıl sürer;
• Yüksek lisans eğitimi – 1 ya da 2 yıl sürer;
• Doktora eğitimi – 3 yıl sürer.

Genellikle akademik yıl Ekim ayının ilk iş günü başlar ve iki 
yarı yıldan oluşur.

Önemli bilgi!
• Üniversiteye kayıt olmak için geldiğiniz ülkede lise 
eğitimini tamamladığınızı gösteren orijinal diplomanız 
gereklidir. Romanya'da üniversiteler akademik olarak 
bağımsızdır. Bu nedenle farklı başvuru koşulları söz konusu 
olabilir;
• Bundan bağımsız olarak derslere devam etmek ve istenilen 
sonuçları almak için Romence bilmek çok önemlidir. 
Üniversiteler tarafından yabancı öğrenciler için hazırlık ve 
yoğunlaştırılmış bir yıllık Romence dili kursları 
düzenlenmektedir



Başka bir ülkede düzenlenmiş sertifikalarımın
Romanya'da kabul edilmesini sağlayabilir miyim?

Romanya'da çalışmak ya da eğitim almak için işverenler ve 
okullar kendi ülkenizde hangi eğitim ve becerilere sahip 
olduğunuzu görmek isteyecektir. Kendi ülkeniz AB alanı 
dışında olduğundan (bu alandaki diplomaları ve becerilerin 
otomatik olarak tanındığı bir sistem), aldığınız tüm eğitim 
belgeleri ve diplomalar için Romanya'da kullanılmak üzere 
denklik verilmelidir

Bu prosedüre başlamak için diplomalar ilgili devlet 
topraklarında akredite bir kurum tarafından düzenlenmiş ve 
duruma göre yasallaştırılmış ya da apostil düzenlenmiş 
olmalıdır.

Bunu yapmak için diğer ülkelerde elde edilmiş yabancı 
diplomaların tanınmasıyla ilgili olarak Ulusal Dilomaların 
Tanınması ve Denkliği Merkezi (CNRED, 
http://www.cnred.edu.ro) ile iletişim kurmanız gereklidir.

Eğitim belgelerimin Romanya devleti tarafından
tanınması prosedürü nedir?

Lise serti�kaları ya da üniversite ve lisans sonrası eğitim serti�kaları ile mesleki beceri serti�kaların tanınması için belgelerinizle 
birlikte CNRED'de bir başvuruda bulunmanız gereklidir. Dosya Eğitim Bakanlığı Kayıt O�sinde doldurulmalıdır; belgeler ayrıca 
CNRED adına Ulusal Eğitim Bakanlığı adresine posta yoluyla da gönderilebilir.

CNRED serti�ka ya da belgeleri noter onaylı ve Romanya'dakine benzer bir eğitim sisteminin sonucu olmaları halinde kabul 
edecektir. Bu tür belgelerin düzenlendiği eğitim sisteminin çok farklı olması durumunda belgelerin sahibinin CNRED tarafından 
gerekli olan adımları takip etmesi gerekecektir (denklik sınavları, yetenek testler vb.).

Önemli bilgi!!!

• Akredite AB ve EEA eğitim kurumları tarafından düzenlenmiş tam zamanlı ve yarı zamanlı 
diplomalar ve sertifikalar otomatik olarak tanınır;
• Üçüncül ülkeler tarafından düzenlenmiş diplomalar ve sertifikalar sadece üçüncül ülkenin 
eğitim yapısının Romanya ile aynı olması ve iki ülke arasında diplomaların karşılıklı olarak 
tanınması üzerine bir sözleşme mevcutsa tanınır. Otomatik tanıma basitleştirilmiş bir 
prosedürdür.
• İkamet izniniz bir aile üyesi için düzenlenmişse şu konularla ilgili olarak:
    o üniversite öncesi eğitimlerin (I - XII. sınıflar) tanınması / denkliği ya da devamı için 
Eyalet Okul Müfettişliğine başvurursunuz;
     o yüksek öğretim eğitimlerinin tanınması  denkliği için CNRED'e başvurursunuz.
• CNRED, sadece ülkenizdeki akredite eğitim kurumları tarafından düzenlenmiş belgeleri 
inceler. Bir işi biliyor ancak bir dereceniz yoksa yetenek değerlendirilmesi talebinde bulun-
abilirsiniz. Ülke çağında yetkinlik değerlendirmesi gerçekleştiren merkezlerin listesine  
http://www.anc.edu.ro/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Romanya'da burs alabilir miyim?

Romanya devleti tarafından yabancı ülke vatandaşların üç eğitim seviyesi için 
burslar sunulmaktadır: Lisans, yüksek lisans ve doktora.
Eğitim dili Romence'dir ve temel alanlar şunlardır: Siyaset ve yönetim bilimleri, 
eğitim bilimleri, Romen kültürü ve uygarlığı, gazetecilik, teknik eğitim, petrol 
ve gaz, ziraat bilimleri, veterinerlik, mimarlık, sanat, müzik.
Burs ile size sunulanlar şunlardır:
• Okul harçlarını karşılar;
• öğrenci yurtlarındaki yerlerle sınırlı olmak üzere barınma ücretlerini karşılar.
• Lisans öğrencileri için aylık olarak 65€ RON eşdeğeri, yüksek lisans öğrencileri 
için aylık olarak 75€ RON eşdeğeri ve doktora öğrencileri için 85€ RON eşdeğeri 
şeklinde mali yardım.

Önemli bilgi!!!

• Sadece belgelerin iletilmesini sağlayarak başvuruların 
değerlendirilmesi ve sonuçların iletilmesine aracı olan Romanya 
diplomatik misyonlarının temsilcilikleri üzerinden bir burs 
başvurusunda bulunabilirsiniz.
• Kabul edilen adaylar, eğitimleri için bir kabul mektubu alacaktır. 
Eğitim için Romanya'da uzun süreli ikamet vizesi sadece bu kabul 
mektubu ve aşağıdaki belgelerin gönderilmesi üzerine 
düzenlenir: Adli sicil belgesi ya da benzer bir yasal değere sahip 
başka bir belge; vize süresi boyunca geçerli tıbbi sigorta; reşit 
değilseniz ebeveynleriniz ya da yasal vasiniz tarafından 
Romanya'da kalmanız ve eğitim almanızı onaylayan bir izin 
belgesi.
• Romanya'ya girişinizin ardından atmanız gereken sonraki adım 
Romence dilini öğreneceğiniz hazırlık yılı için kayıt olmak 
(gerekliyse) ve eğitim amacıyla Romanya'da ikamet izninizi almak 
olacaktır.

İlgili yetkililer
- Romanya'da ikamet edeceğiniz eyaletteki Eyalet Okul 
Müfettişlikleri.
-    Sertifikaların Tanınması ve Denkliği için Ulusal Merkez.
-    Romanya'nın diğer ülkelerdeki diplomatik misyonları.
-    İkamet ettiğiniz bölgedeki Servisi/Dairesi üzerinden IGI.



6. ROMANYA'DAKİ SOSYAL SİGROTA
VE SOSYAL DESTEK SİSTEMİ

Sosyal sigorta sistemi neleri içerir?

Romanya'da sosyal güvenlik sistemi şunları içerir:
A. Sosyal sigorta sistemi kamu emeklilik sistemi ve şunlar 
gibi diğer avantajlardan oluşur: İşsizlik yardımı, iş kazaları 
ve hastalıklar için sigortalar ya da çalışma olanağını geçici 
olarak engelleyen diğer durumlar, sosyal sağlık sigortası.
B. Sosyal destek sistemi.

A. Sosyal sigorta sistemi kamu emeklilik sistemi ve şunlar gibi diğer
sosyal sigorta haklarından oluşur:
1. İşsizlik yardımı – şu durumdaki yabancı ülke vatandaşları ya da devletsiz 
kişiler de dahil olmak üzere iş arayan herkes tarafından yararlanılabilecek bir 
sosyal koruma biçimidir:
i. Romanya'da çalışmış ya da gelir elde etmiş kişiler;
ii. yasalara göre Romanya topraklarında çalışma hakkına sahip kişiler.

2. İş kazaları ve hastalıklar ya da geçici olarak çalışmayı engelleyen diğer 
durumlar için sigorta- Bir Romen işveren ile tam zamanlı bir iş akdi altında 
çalışıyorsanız iş kasaları ve işle ilgili sağlık sorunları için sigortaya hak 
kazanırsınız. Böylece hastalıkların önlenmesi için rapor ve sosyal sağlık 
sigortası avantajlarından yararlanabilir ve iş kazaları ya da işle ilgili 
hastalıkların ardından çalışma yeteneğinin geri kazanılması avantajına sahip 
olabilirsiniz.

3. Emekli Maaşları - Kamu sisteminde kazanılan en önemli sosyal sigorta 
avantajıdır. Romanya'da 5 tip emekli maaşı mevcuttur: Yaş sınırında emekli 
maaşı, engellilik emekli maaşı, dul-yetim emekli maaşı, erken emeklilik maaşı 
ve kısmi erken emeklilik maaşı (Üniform Kamu Emekli Maaşları Sistemi 
263/2010 numaralı yasa). Romanya'da kamu emekli maaşları sistemine 
katılımda bulunduysanız emekli maaşına hak kazanırsınız.

İlgili yetkililer: 
İkamet ettiğiniz bölgedeki Bölgesel Emeklilik Daireleri. 

4. Doğum izni, uzman doktor tarafından yazılan bir tıbbi rapora dayalı olarak 
aile hekimi tarafından düzenlenen bir tıbbi izin biçimidir.

5. Bir çocuk bakımı/yetiştirmek için Aile Tıbbi İzni
Aile tıbbi izni doğum izninin hemen ardından başlar. En fazla 2 yıl sürebilir, 
çocuğun engelli olması durumunda en fazla 3 yıl sürebilir. Aile tıbbi iznini alan 
kişi: Çocuğun biyolojik ebeveyninden biri; bir çocuk edinen bir kişi; koruyucu 
aile olarak bir çocukla ilgilenen kişi; çocuğun yasal vasisi.

Aşağıdaki koşulları eş zamanlı olarak karşılıyorsanız aile tıbbi izni için 
başvurabilirsiniz:
• Yabancı bir ülke vatandaşı ya da devletsiz bir kişiyseniz.
• Yasal ikametiniz Romanya'daysa.
• Bu haktan yararlanmak için başvurduğunuz çocuk/çocuklarla birlikte 
yaşıyorsanız ve çocuk/çocukların yetiştirilmesi ve bakımından doğrudan 
görevliyseniz.
• Çocuğun doğumundan önce 12 ay boyunca gelir elde ediyorsanız.

İlgili yetkililer:
Çocuk yetiştirme yardımı için başvurular ikamet ettiğiniz yere göre köy, 
kasaba, şehir Belediye Başkanlığında ya da Sosyal Harcamalar ve Denetim için 
Eyalet Dairesine müracaat edilerek yapılır.

B. Sosyal destek sistemi

Sosyal destek sistemi Romanya'da ikamet eden bir yabancı 
olarak ya da devletsiz bir kişi olarak alabileceğiniz çeşitli 
tipteki finansal ve/veya benzer nitelikte yardımları içerir.

Sosyal destek sistemi yabancı vatandaşlarla Romen 
vatandaşlarına aynı tipte avantajları sunar.

Sosyal destek önlemleri şu avantajları sunar:
• fakirliği önleme ve mücadele etme.
• ailenin çocuğuna/çocuklarına destek sağlama.
• özel ihtiyaçları olan kişilere destek sağlama.



Alabileceğiniz temel yardım tipleri nelerdir?

Sosyal yardım
(asgari ücretin garanti edilmesi)A

Garanti edilen asgari gelir aylık bir finansal ödemedir. 
Aylık ödeme miktarı:

• Bir kişi için 141,5 RON.
• 2 kişiden oluşan bir aile için 255 RON.
• 3 kişiden oluşan bir aile için 357 RON.
• 4 kişiden oluşan bir aile için 442 RON.
• 5 kişiden oluşan bir aile için 527 RON.
5'in üzerindeki her aile bireyi için ek 36,5 RON.

İlgili yetkililer: 
Sosyal yardım için başvurular ikamet ettiğiniz yere bağlı 
olarak köy, kasaba, şehir Belediye Başkanlıklarında 
yapılmalıdır. Yardım ödemesi bir sosyal arka plan 
araştırma sonrasında Sosyal Harcamalar ve Denetim için 
Eyalet Dairesi tarafından gerçekleştirilir.

Isıtma desteğiB
Bu yardım soğuk mevsim (1 Kasım – 31 Mart) sırasında 
evlerini ısıtmaları için gerekli olan miktarın tamamını 
karşılamak ya da kısmen karşılamak için düşük gelirli 
aileler ve tek başına yaşayan bireyler için sunulur.

Isınma faturası için yardım sadece ikamet edilen ev için ve 
sadece bir ana ısıtma sistemi için sunulur.

Isınma faturası için yardım alma hakkı şu koşullarla verilir:
• En geç 15 Ekim tarihine kadar doldurulması gereken 
"Başvuru – sorumluluk beyanı" formuna ve kanıtlayıcı 
belgelere dayalı olarak. Soğuk dönem sırasında 
gerçekleştirilen başvurular yine de kabul edilecektir.
•  Kasım ayının başında hesaplanır.

İlgili yetkililer: 
İkamet ettiğiniz yerdeki Belediye Başkanlığı / Eyalet Özel 
Destek ve Çocuk Koruma Departmanı. 

Aile desteği yardımıC
Bu yardım tipi 18 yaşından küçük çocuk yetiştiren ve bakan düşük gelirli ailelere verilir. 
Bu yardımın amacı çocuğun daha iyi koşullarda yetiştirilmesi, bakımı ve eğitim alması için 
söz konusu bu ailelerin gelirlerine katkı sağlamaktır.

Yardıma hak kazanabilecek kişiler şunlardır:
• Karı, koca ve bakımlarından sorumlu oldukları çocuklardan oluşan ve birlikte yaşayan 
bir aile.
• Tek bir kişi ve bakımlarından sorumlu olduğu çocuklardan oluşan ve birlikte yaşayan bir 
aile.
• Birlikte yaşayarak hane halkını oluşturan evli olmayan bir erkek ve kadın ile kendi ya da 
partnerlerinin çocukları.

İlgili yetkililer:
• İkamet ettiğiniz yerdeki Belediye Başkanlığı – Başvuruda bulunacağınız ve destekleyici 
belgelerinizi sunacağınız yer. Bir sosyal arka plan araştırması gerçekleştirildikten sonra 
aile desteği yardımı verilmesi kararı Belediye Başkanı tarafından verilir.
• İkamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Sosyal Harcamalar ve Denetim için Eyalet Dairesi – 
Aylık aile desteği yardımını öder.

Çocuklar için devlet yardımıD
Çocuklar için devlet yardımı vergilendirilemeyen ve el 
konulamayan bir devlet koruması biçimidir. Çocuklar için 
devlet yardımı şu kişilere verilir:

• Tüm çocuklar – Romanya vatandaşı, Romanya'da yaşayan 
yabancı ülke vatandaşları ya da devletsiz çocuklar.
• 0 ile 18 yaş arasındaki kişiler.
• Bir lise ya da meslek lisesine kayıt olmaları ve sınıfta 
kalmamaları koşuluyla eğitimlerini tamamlayana kadar 18 
yaşına giren genç bireyler.
Şu anda çocuklar için devlet yardımı miktarı:
• 2 yaşına kadar olan çocuklar için 200 RON/ay.
• 2 ile 18 yaşları arasındaki çocuklar için 84 RON'dur.

İlgili yetkililer: 
Çocuklar için devlet yardımı başvuruları ikamet ettiğiniz yere 
göre köy, kasaba, şehir Belediye Başkanlığına ya da Sosyal 
Harcamalar ve Denetim için Eyalet Dairesine müracaat 
edilerek yapılır.

Diğer yardım biçimleri: Koruyucu aile
yardımı ve engelli kişiler için yardımE

(örneğin HIV/AIDS hastası kişiler için aylık gıda yardımı, yüksek 
düzeyde ya da ciddi engelliliği olan kişilere verilen aylık yardım, 
hafif engellilik durumu olan kişilere destek olan kişiler için aylık 
ücret, HIV/AIDS tipi engele sahip çocuklar için aylık gıda 
yardımı).



7. DİĞER YARARLI BİLGİLER

Romanya Anayasası ve ayrıca diğer yasal araçlar şu konularda yabancı ülke ve Romanya vatandaşları için eşit muamele ve ayrıca bir dizi hak ve 
özgürlük sunmak üzere özel yaptırımlar içermektedir:
 A. Aile (evlilik, çocuk sahibi olma, boşanma).
 B. Adalete erişim.

A. AİLE

Romanya'da evlilik kendi kişisel özgür rızalarına dayalı olarak 
bir erkek ile bir kadın arasında gerçekleşir. Evlilik, eşlerin 18 
yaşında olması halinde gerçekleştirilebilir.
Romanya'da evlenmek isteyen yabancı ülke vatandaşları ya da 
devletsiz kişiler şunları yapmalıdır:
• Yaşadıkları bölgenin sivil evlilik hizmetine giderek Evlilik 
Dilekçesi ve bu dilekçeye ek olarak bir dizi belge vermelidir; 
bu belgelerin tümü bir araya gelerek evlilik sertifikası dosyas-
ını oluşturacaktır; bu dosyalar arasında ilgili kişinin kendi 
ülkesinde evli olmadığını beyan eden bir sertifikayı da 
içermelidir.
• Evlilik dilekçesini verdiği ve evliliğin gerçekleştiği tarihte 
yasal bir ikamet iznine sahip olmalıdır.
Evlilik, gerçekleştirildiği tarihten sonra 30 gün içinde kişinin 
yaşadığı bölgedeki göçmenlik hizmeti/dairesine bildirilmelidir. 
Kişi ayrıca evlilik sertifikasının bir kopyasını da sunmalıdır.
Evlilik yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesinde 
gerçekleştirilmişse, sertifika düzenlendiği tarihten itibaren 6 
ay içinde Romanya'da tescil edilmelidir.

1.1 Romanya'da Evlilik 1.2 Bir çocuğun doğumun bildirilmesi ve tescil edilmesi
                                                                                                  
Bir doğumun bildirilmesi, doğum yapılan hastanede doğumun gerçekleşmesinin 
ardından 3 gün içinde yapılır ve çocuğun doğduğu hastane tarafından doğumu 
onaylayan bir sertifika düzenlenir. Doğumun evde gerçekleşmesi halinde sertifika 
bölgesel tıp tesisi tarafından düzenlenir. Doğumu onaylayan sertifika çocuğun 
annesi adına düzenlenir.
Doğum tescili yerel Belediye Başkanlığı dairesinde gerçekleştirilir ve bu daire 
tarafından doğum sertifikası düzenlenir. Doğumun Belediye
Başkanlığı dairesinde tescil edilmesi için yasal
son tarih doğum tarihinin ardından 14
gündür. Bu son tarihe kadar tescil
edilmemesi durumunda bir ceza söz
konusu olur.
Tescil doğum tarihinden sonra bir
yıldan uzun bir süre sonra
gerçekleştirilirse doğum sertifikası
nihai ve kesin nitelikteki bir
mahkeme kararına dayalı olarak
düzenlenir.

1.3 Boşanma

Romanya'da evlilik aşağıdaki durumlar halinde boşanma 
ile sonlandırılabilir:
• Karşılıklı anlaşma; eşlerin her ikisi de birlikte boşanmak 
üzere başvurdularsa.
• Sağlık durumlarının evliliğin sürdürülmesini imkansız 
hale getirdiğinde eşlerden birinin talep etmesi halinde.
• Makul nedenlerle evliliğin sürdürülmesinin imkansız 
olduğu durumlarda eşlerden birinin talep etmesi halinde.

Boşanma, bir evliliği adli ya da idari bir işlem ile 
sonlandırır. İdari işlem Noter huzurunda gerçekleşir ve 
eşlerin her ikisinin de boşanmayı kabul etmiş olması 
halinde kullanılabilir.

1.4 Bir Romanya vatandaşının 
ölümü ve yarıca yabancı ülke 
vatandaşının ölümü ölüm sertifikası 
ve defin onayını düzenleyecek olan 
Belediye Başkanlığında aile 
efradına / aile üyelerine 
bildirilmelidir.
Defin yerinin seçimi aile efradının 
kararına bağlıdır ve taşıma 
düzenlemeleri Gümrük yetkilileriyle 
birlikte çalışılarak gerçekleştirilir. 
Defin işlemi yabancı ülke 
vatandaşının kendi ülkesinde 
gerçekleşecekse, formaliteler için 
ilgili ülkenin Romanya'daki 
diplomatik misyonuyla iletişim 
kurulması önemlidir.

Önemli bilgi!!!

Ebeveynlerden biri Romanya vatandaşıysa çocuk Romanya 
vatandaşı olur.

Ebeveynlerden biri yabancı ülke vatandaşıysa çocuğun doğumu 
aynı zamanda bu ülkenin çıkarlarını Romanya'da temsil eden 
konsolosluk ofisi ile de tescil edilmeli ve bu konsolosluk ofisi de 
bir ulusal doğum sertifikası düzenlemelidir.

Doğum yurt dışında gerçekleşmiş ve ilgili ülkede yer alan 
Romanya diplomatik misyonu / konsolosluk ofisinden ya da 
ilgili yerel yetkililerden sertifika alınmadıysa doğrum sertifikası 
Romanya'da Nüfus İdaresi ya da durum gereği çocuğun 
ebeveynlerinin ikamet ettiği yerde yetkili Belediye Başkanlığı 
Dairesinden alınır.

Önemli bilgi!!!

• Evlilik Romanya'da gerçekleşmişse boşanma ile sona erebilir ve boşanma kararı her iki eşe de 
iletilmelidir. Evliliğin sonlanma tarihi, kararın nihai olarak mahkeme tarafından düzenlendiği ya da 
Belediye Başkanlığı yetkilisi ve Noter tarafından boşanma sertifikasının düzenlenmiş olduğu 
tarihtir.
• Bir boşanma ya da Romanya'da yaşayan bir yabancı ülke vatandaşının durumundaki diğer her 
türlü değişiklik (örneğin evlilik, bir çocuğun doğumu, yine Romanya'da yaşayan bir yabancı ülke 
vatandaşı olan bir aile üyesinin ölümü, isim değişikliği, seyahat belgesinin değişimi) ikamet ettiği 
bölgede kendileri için ikamet iznini düzenleyen Göçmenlik hizmetine bildirilmelidir.
• Yabancı ülke vatandaşı ile Romanya vatandaşı arasında bir evlilik farklı bir ülkede gerçekleşir ve 
ardından Romanya'da onaylanırsa, bu evlilik öncelikle gerçekleştirildiği ülkede sonlandırılmalı ve 
ardından Romanya'da onaylanmalıdır.
• Yabancı ülke vatandaşı ile Romanya vatandaşı arasında bir evlilik Romanya'da gerçekleşir ve 
ardından yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesinde onaylanırsa, bu evlilik öncelikle Romanya'da 
sonlandırılmalı ve ardından yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesinde sonlandırılmalıdır.



B. ADALETE ERİŞİM

Romanya'da yabancıların adalete erişimi Anayasa ve diğer yasal 
araçlar ile uluslararası anlaşmalar kapsamında Romanya 
vatandaşları için geçerli olanlarla aynı koşullara sahip olacak 
şekilde teminat altına alınmıştır.
Buna göre bir yabancı ülke vatandaşı olarak herhangi bir yasal 
hakkınızın tanınması için yasal olarak mahkemelerde hakkınızı 
arayabilirsiniz.

Önemli bilgi!!!

• Bir yabancı ülke vatandaşı 
olsanız dahi hakkınızda dava 
açılabilir ve diğer özel ya da 
tüzel kişilerin haklarını veya 
herhangi bir kamu çıkarını ihlal 
ederse eylemlerinizin / 
eylemsizliğinizin sonuçlarından 
sorumlu olursunuz.
• Mahkemelerde görülen 
davaların dili Romance'dir. 
Davaları takip etmelerine 
olanak tanıyacak seviyede 
Romence bilmeyen yabancı ülke 
vatandaşları ve devletsiz kişiler 
mahkemede bir tercüman 
yardımı alma hakkına sahiptir.

C. ROMANYA VATANDAŞLIĞI ALMA

Şu durumda bir Romanya vatandaşı olursunuz:
• Romanya'da doğmuş ve yaşıyorsanız ya da Romanya'da 
doğmamış ancak en az 8 yıldır ya da bir Romen vatandaşıyla evli ve 
birlikte yaşıyorsanız evlilik tarihinden itibaren en az 5 yıldır yasal 
olarak Romanya'da yaşıyorsanız.
• Romanya devletine sadakat gösteriyor ve hiçbir şekilde Romaya 
devleti ve ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir eylemde 
bulunmuyor ya da bu tür eylemleri desteklemiyorsanız.
• 18 yaşındaysanız.
• Romanya'da uygun koşullarda yaşamak üzere maddi olanaklarınız 
mevcutsa.
• Uygun davranışlara sahipseniz ve Romanya ya da başka bir 
ülkede herhangi bir suç nedeniyle mahkum olmamışsanız.
• Romence dilini konuşabiliyor ve ülkenin kültürü ve medeniyeti 
hakkında temel bilgiye sahipseniz.
• Romanya Anayasası ve milli marşını biliyorsanız.

Yukarıdaki kriterleri karşılıyorsanız vatandaşlık elde etmek üzere 
destekleyici belgelerle birlikte Ulusal Vatandaşlık Dairesi (ANC) 
üzerinden bir başvuruda bulunmanız gereklidir. ANC belgelerinizi 
kontrol ederek dosyanızın eksiksiz olması halinde sizin için bir 
görüşme planlayacaktır. Görüşme sırasında Romence dili bilginiz 
(yazma ve okuma), toplumla entegre olmanızı kolaylaştırmak üzere 
Romen kültür ve medeniyeti hakkında temel bilgilere sahip olup 
olmadığınız ve Romanya milli marşı ve Romanya Anayasası içeriğini 
bilip bilmediğiniz kontrol edilecektir. Görüşmenin ardından 
vatandaşlık verilmesi ya da reddedilmesi şeklinde bir karar 
verilecektir. Vatandaşlık verilirse Romanya'ya bağlılık yeminini 
edeceğiniz bir seremoniye davet edilirsiniz.

Önemli bilgi!!!

Romanya vatandaşlığı için başvuruda bulunurken 
Romanya topraklarında kaldığınız süre bir yılda 6 aydan 
daha fazla değilse, ilgili yıl Romanya'daki zorunlu ikamet 
süresinin hesaplanmasına dahil edilmez.



I. Tanımlar ve kısaltmalar

1 DEvletsiz = İlgili devletin kanuna göre herhangi bir devletin vatandaşı 
olmayan bir kişi. Uluslararası Göçmenlik Organizasyonu 1992 yılından beri faaliyetlerini 

sürdürmektedir:
• Romanya Devleti ile Uluslararası Göçmenlik Organizasyonu arasında 
organizsayonun yasal durumu üzerine yapılan Sözleşmeyi onaylayan 
Karar No. 568/1992
• Romanya'nın Uluslararası Göçmenlik Organizsayonu anayasasını kabul 
ettiği Yasa No. 123/1998.

Bu konu hakkında daha fazla bilgiye www.oim.ro ya da www.iom.int 
adresinden ulaşabilirsiniz.

9 Üçüncü ülke vatandaşları (RTT)  = Romanya ya da başka bir Avrupa 
Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı Ülkesi ya da İsviçre Konfederasyonu 
vatandaşlığı olmayan bir kişi.

10 Kamu sağlığı desteği   = Toplumun sağlığını korumak ve desteklemek ile 
hastalıkları önlemek ve hayat kalitesini yükseltmek üzere Romanya 
devleti tarafından sağlanan destek.

2 Göçmenlik Genel Müfettişliği - Faaliyetlerini İçişleri Bakanlığına bağlı 
olarak sürdüren yasal kurum durumuna sahip bir kamu dairesi. Daha fazla 
bilgiye  http://igi.mai.gov.ro/home/index/en/ adresinden ulaşabilirsiniz.

3 Geçici ikamet hakkı   = Bir yabancının yasalar tarafından belirlendiği 
şekilde belirli bir süre boyunca Romanya topraklarında kalma hakkı.

4 Uzun vadeli ikamet hakkı  = Bir yabancı ülke vatandaşının ilgili yetkililer 
tarafından Romanya topraklarında ikamet etme süresini uzatma hakkı, 
Acil Hükumet Emri (O.U.G.) yasası No. 104 / 2002 ve yapılan ekler 
uyarınca;

5 İkamet izni = Duruma göre Romanya'da ikamet etme hakkı uzatılan ya 
da uzun vadeli ikamet hakkı verilen bir yabancı için Göçmenlik Genel 
Müfettişliği dairesi tarafından düzenlenen kimlik belgesi;

6 Mukim = O.U.G. No. 194/200 kapsamında geçici bir ikamet iznine sahip 
yabancı

7 Uzun vadeli ikamet   = O.U.G. No. 194/2002 kapsamında uzun vadeli bir 
ikamet iznine sahip yabancı;

8 Uluslararası Göçmenlik Organizasyonu (IOM) –  Göçmenlik için doğru 
yönetimi desteklemek üzere 1951 yılında kurulmuş ve bu alanda 
uluslararası işbirliğinde bulunan ve göçmenlere insani yardım sağlayan 
uluslararası bir devletler arası kurum. IOM, hem göçmenler hem de 
toplum için düzenli göçmenlik avantajları sunma ilkesine bağlıdır.

11 Sosyal sağlık sigortası  = Romanya'daki sağlık hizmetlerinin 
finansmanını sağlayan ve sigortalı kişilerin temel hizmetlerden oluşan bir 
pakete erişmesini sağlayan temel sistem.

12 Sosyal sağlık sigortası sisteminde sigortalı olmak=  being entitled to 
medical services in Romania on condition of paying the contribution to 
the Uniform National Fund for social health insurance.

13 Katkı Payı = Temel hizmet ya da ilaç paketi kaynaklı olarak tıbbi 
hizmetler almak üzere sigortalı kişi tarafından yapılan kişisel, ek katkı.

• katkı payı gerektiren tıbbi hizmetlerin listesi, katkı payı miktarı ve 
katkı payı ödeme tarihi çerçeve sözleşme kapsamında ve uygulama 
düzenlemeleri kapsamında belirlenmiştir.
• Katkı payının gerekli olduğu tıbbi destek alanları ile birlikte her 
kategorideki tıbbi hizmet ve tesis için en düşük ve en yüksek katkı payı 
miktarları Hükumet Kararı ile belirlenir.
• Katkı payı ile elde edilen fon tıbbi hizmet sağlayıcılarının gelirlerini 
oluşturur ve bu hizmetlerin kalitesini artırmak için kullanılır.

14
Sosyal sağlık sigortası sisteminde sigortalı olmanın kanıtı = Romanya 
sosyal sağlık sigortası sisteminde bir kişinin sigortalı olduğunu kanıtlayan 
araçlar ve belgeler:
• Ulusal sosyal sağlık sigortası kartı
• Bu kart düzenlenene kadar bir kişi sigortalı olduğunu bağlı olduğu 
sağlık sigortası dairesi tarafından düzenlenen bir sertifikayı kullanarak 
kanıtlayabilir.

16 Temel hizmetler paketi = Sigortalı olan kişilere sunulur ve şunlardan 
oluşur: sigortalı kişilerin hak sahibi olduğu tıbbi hizmetler, sağlık 
hizmetleri, ilaç, tıbbi malzemeler, tıbbi cihazlar ve diğer hizmetler olup 
Hükumet Kararı ile belirlenir.

17 Asgari hizmetler paketi  = Sigortalı olduğunu kanıtlayamayan kişilere 
sunulur ve şunlardan oluşur: sağlık hizmetleri, sadece tıbbi/cerrahi acil 
durumlar ve yerel/salgın potansiyeli taşıyan hastalıklar için ilaçlar ve tıbbi 
materyaller; hamileliğin gelişiminin ve hamilelik sonrası takip; aile 
planlama hizmetleri; önleyici hizmetler ve topluluk tıbbi desteği olup 
Hükumet Kararı ile belirlenir.

15 Çerçeve sözleşme = Desteğin sağlanacağı koşulları düzenler:
• Sigortalı kişilerin hak sahibi olduğu temel hizmetler paketi ve asgari 
hizmetler paketi;
• temel hizmetler paketinde yer aldığı şekilde sigortalı için tıbbi hizmetler, 
bakım hizmetleri, evde bakım, ilaç, tıbbi cihazlar ve diğer hizmetler;
• Hizmetler paketleri altında sunulan tıbbi hizmetler için kalite kriterleriyle 
uyum;
• Fonun finansal stabilitesini sağlamak üzere sosyal sağlık sigortası 
sistemindeki kaynakların kullanımı ve maliyetlerin kontrolü;
• Temel hizmetler paketi sözleşmesi kapsamındaki ödeme yöntemleri, 
tazminatlar nasıl ödenir ve bu konuda gerekli olan belgeler nelerdir;
• evde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri;
• Sahada bu hizmetleri sunmanın koşulları ve adı geçen hizmetlerin bir 
listesi;
 
• İlaçların, tıbbi materyallerin ve cihazların reçete edilmesi ve tedarik 
edilmesi;
• Sigortalılara bilgi verme yöntemi;
• Belirli tıbbi hizmetler için gerektiği şekilde söz konusu olan katkı payları.

KISALTMALAR

Yararlı web siteleri:

• ANC – Ulusal Vatandaşlık Dairesi
• IGI – Göçmenlik Genel Müfettişliği
• MAI – İçişleri Bakanlığı
• MAE – Dışişleri Bakanlığı
• IOM – Uluslararası Göçmenlik Organizsayonu
• RTT – Üçüncü ülke vatandaşı

• Göçmenlik Genel Müfettişliği (IGI) – www.ori.mai.gov.ro
• Ulusal Sağlık Sigortası Dairesi (CNAS) – http://www.cnas.ro
• Ulusal Vatandaşlık Dairesi – http://cetatenie.just.ro/
• Ulusal Sertifika Tanıma ve Denklik Merkezi (CNRED) – http://www.cnred.edu.ro
• Dışişleri Bakanlığı (MAE) – http://www.mae.ro/ 
• Eğitim ve Araştırma Bakanlığı – http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage 
• Çalışma, Aile, Sosyal Koruma ve Yaşlılar Bakanlığı (MMFPS) – 
http://www.mmuncii.ro



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bölgesel Entegrasyon Merkezlerinden birinde ve www.romaniaeacasa.ro adresinde sizi bekliyoruz. 

BÖLGE

1
1. Bükreş Bölgesel Entegrasyon Merkezi
11 Viitorului caddesi, Sector 2, Bükreş
Telefon: 021-210.30.50
E-posta: iombucharest@iom.int

2. Craiova Bölgesel Entegrasyon Merkezi
25 Fratii Buzesti caddesi, Craiova
Telefon: 0351-442,287
E-posta: a.globalhelp@yahoo.com

3. Braşov Bölgesel Entegrasyon Merkezi
26 bis Aurel Vlaicu caddesi, 2. Kat (eski 24 numaralı okul), Brașov
Telefon: 0766-282.090
E-posta: astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

(București and the following counties Ilfov,
Prahova, Buzău, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj,

Brașov, Covasna, Giurgiu, Călărași, Ialomița,
Teleorman, Olt, Dolj)

BÖLGE

3
1. Iaşi Bölgesel Entegrasyon Merkezi
66, Păcurari caddesi, Iași (iletişim kurulacak kişi: Zota Ionuț Lucian)
Telefon: 0745-992,668
E-posta: rttiasi@gmail.com
  
2. Rădăuți Bölgesel Entegrasyon Merkezi
9A, I.L. Caragiale caddesi, Rădăuți (iletişim kurulacak kişi: Iulia Cazaciuc)
Telefon: 0754-494,400
E-posta: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

(aşağıdaki eyaletler için: Suceava,
Botoșani, Neamț, Iași)

REGIUNEA

2
1. Köstence Bölgesel Entegrasyon Merkezi
13, Mamaia bulvarı, Köstence
Telefon: 0738-719.233; 0738-719.235
Faks: 0372-877.090
E-posta: jrsromania@gmail.com

2. Galați Bölgesel Entegrasyon Merkezi
37, Brăilei caddesi, 2. kat, Galați
Telefon: 0738-719.234; 0738-719.231
Faks: 0372-877.090 
E-posta: jrsromania@gmail.com

3. Galați Saha Dairesi (Bir Çocuğun Kalbi Derneği)
7, Furnaliștilor caddesi, Galați
Telefon: 0236-312,199 
Faks: 0236-3121,99 
E-posta: office@inimadecopil.ro

(aşağıdaki eyaletler için: Galați, Vrancea,
Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, Constanța)

İletişim bilgileri:

BÖLGE

4
1. Cluj-Napoca Bölgesel Entegrasyon Merkezi
108, 21 Decembrie 1989 bulvarı, no. 23-24, Cluj
Telefon: 0264-434,806
E-posta: macaveiflorin@yahoo.com; 93atoth@gmail.com

2. Baia Mare Bölgesel Entegrasyon Merkezi
3, Rachetei caddesi, Baia Mare
Telefon: 0262-222,226 
E-posta: assoc@asoc.ro

3. Sibiu Saha Dairesi- Göçmen Bilgi Merkezi Sibiu
1, Constantin Noica caddesi, Sibiu
Telefon/Faks: 0269-215,944 
E-posta: costin1i@yahoo.com

4. Târgu Mureș Saha Dairesi - Göçmen Bilgi Merkezi Târgu Mureș
10, Emil Dandea caddesi, Târgu Mureș
Telefon: 0742-029,458 
E-posta:  hajnal_sz@yahoo.com

5. Șomcuta Mare Saha Dairesi
1A, Cetății caddesi, Șomcuta Mare, Maramureș
Telefon: 0262-222,226 
E-posta: assoc@asoc.ro

(aşağıdaki eyaletler için: Maramureș,
Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud,

Mureș, Harghita, Sibiu, Alba)

BÖLGE

5
1. Timişoara Bölgesel Entegrasyon Merkezi
9, Gheorghe Șincai caddesi, Timișoara
Telefon: 0256-217.096 / 0740-040.032
E-posta: ilioni.flavius@yahoo.ro  

2. Oradea Bölgesel Entegrasyon Merkezi
2B, Buzăului caddesi, Oradea
Telefon/faks: 0259-436.601 / 0743-081.449
E-posta: adrianapopa@filantropiaoradea.ro

(aşağıdaki eyaletler için: Timiș,
Mehedinți, Caraș Severin, Bihor,

Arad, Hunedoara)

BÖLGE


