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1. Sınır Dışı Etme Kararı 

Aşağıda sayılanlar hakkında sınır dışı etme kararı alınır: 

1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a), 

2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi olanlar (m.54 /1-b), 

3. Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b), 

4. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar 

(m.54/1-c), 

5. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-c), 

6. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d), 

7. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e), 

8. İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f), 

9. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni 

süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g), 

10. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ), 

11. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h) 

12. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı), 

13. Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma 

başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, 

uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal 

edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 sayılı Kanunun diğer hükümlerine göe Türkiye’de 

kalma hakkı bulunmayanlar (m.541-i), 

14. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j), 

Aşağıda sayılanlar hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir: 

15. Uluslararası koruma başvurusu sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup ülke güvenliği için tehlike 

oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunanlar (m.54/2), 

16. Uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup kamu düzeni açısından 

tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giyenle (m.54/2). 

Yukarıda belirtilen (…)  nolu durum / durumlar kapsamında olduğunuz tespit edildiğinden, 6458 sayılı Kanunun 54 

üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, Valiliğimizce hakkınızda sınır dışı etme kararı 

alınmıştır. 

Sınır dışı etme kararı sebebiyle varsa ikamet izniniz veya vizeniz iptal edilmiştir. 

 

 



2.Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yargı Yoluna Başvuru 

• Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden 

itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir. 

• Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. 

• Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. 

• Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir. 

• 15 günlük dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar 

sınır dışı edilme işleminiz durdurulur. Ancak sınır dışı etme işlemine karşı yazılı olarak dava açma 

hakkınızdan feragat etmeniz durumunda 15 günlük süre beklenmez. 

 

2.1 Hukuki Yardım 

Sınır dışı etme işlemine karşı mahkemeye başvuruda bulunmanız halinde varsa kendi avukatınız tarafından temsil 

edilebilirsiniz. Dilemeniz halinde ücretini kendiniz karşılamanız koşuluyla, ilgili birim tarafından da size bir avukat 

temin edilebilecektir. 

 

3.Türkiye’yi Terke Davet 

6458 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında olduğunuz değerlendirildiğinden (16) gün içinde Türkiye’yi terk 

etmeniz gerekmektedir. Dilerseniz bu süreyi beklemeden de Türkiye’yi terk edebilirsiniz. 

Türkiye’den çıkış için size süre tanındığından, tarafınıza hiçbir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi tanzim edilerek 

verilecektir. 

Tanınan süre içerisinden Türkiye’yi terk etmemeniz durumunda, hakkınızda idari gözetim kararı alınacaktır. 

Hakkınızda giriş yasağı kararı alınmaması için size tanınan süre içerisinde Türkiye’yi terk ediniz. 

İşbu metin, bir nüshası kendisine verilmek üzere iki nüsha hazırlanmış, hakkında sınır dışı etme kararı alınan 

yukarıda açık kimliği yazılı yabancıya anladığı dilde yazılı olarak tebliğ edilmiş ve imza altına alınmıştır. 

 

Tebliğ Tarihi ve Saati: 
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