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Sayı: ……                                                                                                    Tarih 

Konu: Hakkınızda Sınır Dışı Kararı Alınması 

Sayın: … 

İlgi:  a) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

         b) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 05.06.2015 tarih ve 2015/17 sayılı genelge. 

         c) … tarih ve … sayılı Valilik Olur’u 

         d) … tarih ve … sayılı Valilik Olur’u 

  

Üçüncü bir ülkeye gitmek üzere ülkemize gelerek … ilinden Uluslararası Koruma Başvuru talebinde bulunduğunuz, 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşleri ile zorunlu ikamete tabi tutulmak üzere ilimize sevk edildiğiniz 

halde tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde ikamet yeri olarak belirlenen ilimize gelerek müdürlüğümüze 

herhangi bir müracaatta bulunmadığınız anlaşılmıştır. Ülkemizde bulunduğunuz süre içerisinde ülkemiz 

kanunlarına uymamanız, mecburi olarak ilimizde ikamet etmeniz gerekirken ikamet etmeyerek semti meçhule 

gitmeniz nedeniyle ilgi (a) sayılı kanunun 77’nci maddesinin (ç) bendi ve ilgi (b) sayılı genelgenin 14.2.1 maddesi 

gereğince Uluslararası Koruma Başvurunuz ilgi (c) sayılı Valilik Olur’u ile geri çekilmiş sayılmış ve anılan 

genelgenin 8.1 maddesi gereğince hakkınızda V-71 (Firar) kodu ile bilgisayara veri girişi yapılmıştır.  

İlgi (a) sayılı kanunun 77’nci maddesi uyarınca ... Valiliğinin ilgi (c) de kayıtlı olurları ile alınan “Uluslararası 

Koruma Başvurunuzun Geri Çekilmiş Sayılması Kararı”na yasal süresi içerisinde itiraz başvurusunda 

bulunmadığınızdan ve kararın kesinleştiği görüldüğünden yine ... Valiliğinin İlgi (d) de kayıtlı olurları ile ilgi (a) 

sayılı kanunun 54’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (i) bendi uyarınca hakkınızda “Sınır Dışı Kararı” alınmış ve 

anılan genelgenin 14.2.1 maddesi gereğince O-100 tahdit kodu ile yurda giriş yasağı uygulanmıştır. 

Hakkınızda ve refakatinizde bulunan kişiler hakkında Valiliğimiz tarafından alınmış olan sınır dışı kararına ilgili 

(a) sayılı kanunun 53’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre on beş (15) gün içerisinde İdare Mahkemesine 

başvuruda bulunabileceğiniz, başvuruda bulunmanız halinde Müdürlüğümüzü bilgilendirmeniz gerektiği, 

yapılan başvurunun İdare Mahkemesince on beş (15) gün içerisinde sonuçlandırılacağı, mahkeme kararının 

kesin olduğu hususlarını; 

Bilgilerinize rica ederim. 

İmza 

……  

Vali a. 

İl Göç İdaresi Müdür V. 


