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1.Sınır Dışı Etme Kararı 

Aşağıda sayılanlar hakkında sınır dışı eme kararı alınır: 

1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.5471-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-ç), 

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

13. Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariç 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 göre Türkiye’de kalma hakkı 

bulunmayanlar (m.54/1-i), 

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



15.Uluslararası koruma başvuru 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 giyenler (m.54/2). 

Yukarıda belirtilen (13) 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 Karşın Yargı Yoluna Başvuru 

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

gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. 

• 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 etme 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. Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim ve Süresi 

1. Kaçma riski bulunanlar, 

2. Kaybolma riski bulunanlar, 

3. Türkiye’ye giriş kurallarını ihlal edenler, 

4. Türkiye’den çıkış kurallarını ihlal edenler, 

5. Sahte belge kullananlar, 

6. Asılsız belge kullananlar, 

7. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar, 

8. Kamu düzeni açısından tehdit oluşturanlar, 

9. Kamu güvenliği açısından tehdit oluşturanlar, 

10. Kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında idari gözetim kararı alınır. 

 

6458 sayılı Kanunun 57’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen (…) nolu durum kapsamında 

olduğunuz için tarafınıza Türkiye’ye terk için süre tanınmamış olup hakkımızda idari gözetim kararı alınmıştır. 

Bu nedenle Geri Gönderme Merkezinde (GGM) tutulmanız gerekmektedir. 

GGM’deki idari gözetim süreniz altı ayı geçemez. Anca bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin, iş birliği 

yapmamanız veya ülkeniz ile ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemeniz nedeniyle tamamlanamaması halinde, 

en fazla altı ay daha uzatılabilir. Vereceğiniz bilgilerin niteliği, GGM’de kalış süresini kısaltabilecektir. 

4. İdari Gözetim Kararına Karşı Sulh Ceza Hakimine İtiraz 

• Şahsınız veya yasal temsilciniz a da avukatınız tarafından, İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine 

başvurabilir. 

• Başvurunuz idari gözetimi durdurmaz. 

• Dilekçenin idareye verilmesi halinde, dilekçe yetkili sulh ceza hakimine derhal ulaştırılır. 

• Sulh ceza hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. 

• Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. 

• Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya 

değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurulabilir. 

4.1. İdari Gözetim Kararına İtiraz Durumunda Hukuki Yardım 



İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvurmanız durumunda, avukatlık ücretlerini karşılama imkanınız 

bulunmuyorsa, talebiniz halinde 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre 

avukatlık hizmeti sağlanır. 

       5.Geri Gönderme Merkezlerindeki Konaklama, Haklar ve Yükümlülükler 

GGM’de kalacağınız süre içerisinde iaşe ve ibate masraflarınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 

karşılanacaklardır. GGM’deki sorumluluklarınız ve haklarınıza ilişkin ilave bilgileri Merkez yönetiminden 

edinebilirsiniz. 

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 atına alınmıştır. 
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