
TEBLİĞ TEBELLÜĞ VE SALIVERME BELGESİ 

 

İLGİ :a) İstanbul İl Göç İdaresinin ......... tarihli yazısı. 

  b) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün .../.../..... ve .............. sayılı yazısı. 

  c) 04.04.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

  d) 2015/17 sayılı Genelge 

İlgi (a) sayılı yazı ile .../.../..... tarihinde sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi tarafından sevk edilerek 

....... İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen ......... uyruklu ............... doğumlu 

........... isimli şahıs sınır dışı işlemleri için bekletilmekte iken ........... tarihinde vermiş olduğu dilekçe ile 

uluslararası koruma başvuru sahibi statüsüne müracaatta bulunmuş ve .....-...-... ......... numaralı müracaatları 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmiş; alınan ilgi (b)sayılı yazı ile şahısın ........ ilinde 

işlemlerine devam etmeleri uygun görüldüğünden ilgi (c) sayılı kanun gereği gerekli tebligatın yapılarak 15 gün 

içerisinde işlemlerini başlatmak üzere ........... İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunması 

istenildiğinden; 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göreve Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Tarihli 

Cenevre Sözleşmesinin 2. maddesi  “Her Mültecinin bulunduğu ülkeye karşı özellikle yasalara, 

yönetmelikler ve kamu düzeni için alınan önlemlere uymayı öngören yükümlülüklerin bulunduğu, 

“Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uymanız gerektiği, uyulmaması halinde statünüze bakılmaksızın 

hakkınızda başka tedbirlerin alınabileceği” ayrıca hakkınızda herhangi bir karar alındığında (............ 

Valiliğince) ayrıca tebliğ edileceği hususları şahsın yüzüne anladığı dilde (İngilizce) okunarak tebliğ edilmiş ve 

ilgi (c) sayılı kanuna istinaden tebligat tarihinden itibaren (15) on beş gün zaman zarfında ........... ilinde 

müracaat işlemlerini tamamlayarak, haftalık rutin imza çizelgesine imza atmak suretiyle ............ ilinde sabit bir 

adreste ikamet etmesi gerektiği, ilini izinsiz terk etmesi veya belirtilen ek mülakatlara gelmemesi durumunda  

hakkında V-71 semt-i meçhul tahdit kodu ile işlem yapılacağı ve başvurusunun geri çekilmiş sayılacağı 

“Başvurunun Geri Çekilme” kararına karşı Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna (10) gün, yetkili 

idare mahkemesine (30) gün içinde itiraz hakkının olduğu, itiraz süresi içinde itiraz etmediği takdirde ilgi (d) 

sayılı genelgenin 17.7 maddesi gereğince hakkında sınır dışı kararının alınıp, ülkeye giriş yasağının uygulanacağı 

tebliğ edilerek serbest bırakılmış olup, konu hakkında tanzim edilen tebliğ ve tebellüğ ve salıverme belgesi iki 

nüsha halinde düzenlenerek altı birlikte imza altına alınmış; bir nüsha şahsa elden teslim edilmiştir. .../.../...... Saat:  

 

 

TEBLİĞ EDEN  HAZURUN  TERCÜMAN  TEBELLÜĞ EDEN 


