Mülteci Hukuku

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼّﺟﺊ

Geri Göndermeme
İlkesi

ﻣﺒﺪأ ﺣﻈﺮ اﻹﻋﺎدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ
Sınır Dışı Etme

اﻟﱰﺣﻴﻞ

İdari Gözetim

اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ

SINIR DIŞI VE
İDARİ GÖZETİM
Mülteciler dünyanın her yerinde hem
yasalar hem de uluslararası sözleşmelerle
korunur. Mülteci Hukuku kapsamında bu
kişiler “işkenceye, insanlık dışı ya da onur
kırıcı ceza veya muameleye tabi
tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi
ﬁkirleri dolayısıyla hayatının veya
hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir
yere gönderilemez.” (Cenevre Sözleşmesi,
Madde 33; Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu, Madde 4; Geçici Koruma
Yönetmeliği, Madde 6)

اﻟﱰﺣﻴﻞ و
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻدارﻳﺔ

اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﺤﻤﻴﻮن مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧني
.واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎمل
 ﻻ ميﻜﻦ "ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻫﺆﻻء،مبﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌني
،اﻷﺷﺨﺎص إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ
 اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﳌﻬﻴﻨﺔ أو اﻟﺘﻲ،اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺗﻌ ّﺮض ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أو ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ
 ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﰲ، دﻳﻨﻬﻢ،ﻋﺮﻗﻬﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو أﻓﻜﺎرﻫﻢ
،  ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ33 )اﳌﺎدة."اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ؛4  اﳌﺎدة، ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
(6  اﳌﺎدة، ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

Geri Gönderme
Yasağı
Devletler sınırları içindeki yabancı uyruklu
bireyleri, bu kişilerin kendi ülkelerinde ırkları,
dinleri, uyrukları, belirli bir toplumsal gruba
mensubiyetleri ya da siyasi görüşleri nedeniyle
ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalmalarına
dönük gerçek riskler olduğu koşulda geri
gönderemez.

ﺣﻈﺮ
اﻟﻌﻮدة
ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻠﺪول ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻮاﻃﻨني اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن داﺧﻞ أراﺿﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄرية
، دﻳﻨﻬﻢ،ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻬﻢ
 اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ،ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ
ﻣﻌﻴﻨﺔ أو وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل
.ﺑﻠﺪﻫﻢ

Geri gönderme yasağı hem Türkiye’nin tarafı
olduğu Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin
Cenevre Sözleşmesi Madde 33, hem Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) Madde 4,
hem de Geçici Koruma Yönetmeliği (GKY) Madde
6 kapsamında kendine yer bulmuş Mülteci
Hukuku’nun en önemli ilkelerinden biridir.

ﺣﻈﺮ اﻹﻋﺎدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ
 اﻟﺬي أﻧﺸﺊ مبﻮﺟﺐ،ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌني
 ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ33 اﳌﺎدة
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺤامﻳﺔ4  اﳌﺎدة،اﻟﻼﺟﺌني
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤامﻳﺔ6 اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺎدة
.اﳌﺆﻗﺘﺔ

Türkiye Cumhuriyeti, ayrıca Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin (AİHS) de imzacıları arasında yer
alır. AİHS gereği, Türkiye’de YUKK ya da GKY
kapsamında statü alamamış olsa da yabancı
uyruklu kişinin döneceği ülkede işkenceye
uğrama ya da yaşam hakkı ihlali gibi tehlikeler
varsa bu kişinin sınır dışı edilmesi hukuka uygun
olmaz.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑني
.اﳌﻮﻗﻌني ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻧﺘﻬﺎك
ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻮد إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ ا
ﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ وإن مل ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ وﺿﻌﻪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ
ﻧﻄﺎق ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮن
 ﻓﺈن ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
.ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن

Bir mültecinin rızası dışında kendi
ülkesine, o ülkede yaygın şiddet
olayları sürerken ya da kişisel olarak
haklı bir zulüm korkusu taşırken geri
gönderilmesi, geri gönderme yasağı
(non-refoulement) ilkesi kapsamında
hukuka aykırılık taşır.

ﰲ ﺣﺎل إرﺳﺎل اﻟﻼﺟﺊ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ
إﱃ ﺑﻠﺪه أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻤﺮار أﻋامل
اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻴﻪ أو ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ
 ﻳﻌﺘﱪ، ًاﻻﺿﻄﻬﺎد و اﻟﻈﻠﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ
ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن مبﻮﺟﺐ ﻣﺒﺪأ
.ﻣﻨﻊ اﻹﻋﺎدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ

Türkiye’ye ekonomik sebeplerle gelmiş
kişiler eğer Türkiye’de bir statü
alamamış ya da kendi ülkelerinde
yaşam haklarını tehlikeye sokacak bir
durum söz konusu değilse “Geri
Gönderme Yasağı” ilkesinden
yararlanamaz.

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ميﻜﻨﻬﻢ
"اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ "ﺣﻈﺮ اﻹﻋﺎدة
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺒﺐ
ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﺣﻘﻮق ﻋﻴﺸﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ
.ﻟﻠﺨﻄﺮ

Sınır Dışı
/ İdari Gözetim
Hakkınızda bir sınır dışı etme kararı alındıysa bu
karara karşı 7 gün içinde idare mahkemesine
başvurarak dava açma hakkınız bulunmaktadır.
● Sınır dışı kararı, Türkiye’nin de taraf olduğu
Cenevre Sözleşmesi uyarınca belirlenen “Geri
Gönderme Yasağı” ilkesiyle çelişemez.
● 'Gönüllü Geri Dönüş' başlıklı evrakları
okumadan ve içeriğinden emin olmadan
imzalamak zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu
formun imzalanması halinde yabancı kendi
rızasıyla ülkesine geri dönmeyi kabul etmiş
sayıldığından, sonrasında herhangi bir itiraz
şansı kalmamaktadır.
● Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, sınır
dışı etme kararına itiraz için dava açma süresi
içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde,
yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır
dışı edilmez. Mahkemenin bu konuda vermiş
olduğu karar kesindir.
● Sınır dışı kararının gerekçesiyle birlikte
hakkında bu kararın alındığı yabancıya veya
yasa temsilcisine ya da avukatına tebliği
gerekir. Kişi bir avukatla temsil edilmiyorsa
kendisi ya da yasal temsilcisi, kararın sonucu
itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Sınır Dışı Kararına
karşı neler yapılabilir?
Hakkınızda sınır dışı kararı alınması halinde;
● Şahsen veya yasal temsilci ya da avukat
aracılığıyla bu karara 7 gün içinde itiraz
edebilirsiniz.
● Maddi durumunuz avukatla temsile el
vermiyorsa, sınır dışı kararına itiraz edebilmek
için yerel barodan adli yardım talebinde
bulunabilir ve adli yardım kapsamında avukatlık
desteğinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

اﻟﱰﺣﻴﻞ
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ/
إذا ﺗﻢ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ ﺿﺪّﻛﻢ ميﻜﻨﻜﻢ رﻓﻊ
دﻋﻮى ﺿ ّﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ
. أﻳﺎم7 ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﰲ ﻇﺮف
● ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ "ﺣﻈﺮ
،اﻹﻋﺎدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ" اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ
.واﻟﺬي ﺗﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻪ
● ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان "اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ" دون أن ﺗﺘﻢ
 ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ.ﻗﺮاءﺗﻬﺎ أو دون اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ
 ﻳﻌﺘﱪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ واﻓﻖ، اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
 ﻟﺬﻟﻚ ﻻ، ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻼده مبﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
.ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻋﱰاض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
● ﺧﻼل ﻓﱰة رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أو ﰲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪم
 ﻓﺈﻧﻪ،اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﻼﻋﱰاض ﻋﲆ ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود إﱃ ﺣني
ﺗﺒﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
َ  ﴍﻳﻄﺔ أن، ﺻﺪور ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
 ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ. اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
.ﻧﻬﺎيئ
● ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﱪراﺗﻪ إﱃ
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار أو إﱃ ﻣﻤﺜﻠﻪ
 إذا مل ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ.اﻟﻘﺎﻧﻮين أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
 ﻳﺘﻢ إﺑﻼﻏﻪ أو إﺑﻼغ ﻣﻤﺜﻠﻪ، ﻣﻤﺜﻼً مبﺤﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺑﺈﺟﺮاءات اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮار
.وﻣﺪة ذﻟﻚ

ﻣﺎ اﻟﺬي ميﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ
ﺿﺪّ ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ؟
:ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ ﺑﺤﻘﻚ
7 ● ميﻜﻨﻚ اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ ﻏﻀﻮن
أﻳﺎم وذﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎً أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮين أو
.ﻣﺤﺎم
،● إذا ﻛﺎن وﺿﻌﻚ اﳌﺎدي ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻴني ﻣﺤﺎم
ميﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺤﺎﻣﺎة اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ
.ﰲ ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ

- Sınır dışı kararının iptali için mahkemeye
başvuru yapıldığında, mahkemeden
davanın açıldığını beyan eden bir
derkenar belgesi alınarak, belgenin sınır
dışı kararını veren makama iletilmesi
gerekir. Bu başvurular 15 gün içinde
sonuçlandırılır, mahkemenin verdiği karar
kesindir.
- Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim
altında tutulan yabancının avukat talebi,
kişinin tutulmakta olduğu geri gönderme
merkezi memurları vasıtasıyla yerel
baroya bildirilir. Aynı şekilde sınır dışı
kararına karşı idareye verilen dava
dilekçesi yetkili idare mahkemesine
ulaştırılır.
- Sınır dışı edilecek yabancının seyahat
masrafları kendisi tarafından karşılanır.
Yabancının hiç parası yoksa masraflar
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
karşılanır. Öte yandan masraflar geri
ödenmediği müddetçe kişinin Türkiye’ye
yeniden girişi yasaklanabilir.

İdari Gözetim altına
alınma halinde;
● Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;
- Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
- Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını
ihlal eden,
- Sahte ya da asılsız belge kullanan,
- Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın
Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede
çıkmayan,
- Kamu düzeni, kamu güvenliği veya
kamu sağlığı açısından tehdit
oluşturanlar,
hakkında Valilik tarafından idari gözetim
kararı alınması yahut idari gözetime
alternatif yükümlülükler getirilmesi
zorunludur.

 ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻼم وﺛﻴﻘﺔ، ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ رﻓﻊ
اﻟﺪﻋﻮى وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ
 ﻳﺘﻢ ﺻﺪور ﻧﺘﻴﺠﺔ.أﺻﺪرت ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ
،  ﻳﻮ ًﻣﺎ15 ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﰲ ﻏﻀﻮن
.وﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻧﻬﺎيئ
،  ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر ﻃﻠﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﱰﺣﻴﻞ
إﱃ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﱄ
.ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻮدة ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺠﺰ اﻟﺸﺨﺺ
 ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى، وﺑﺎﳌﺜﻞ
اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﻹدارة ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ إﱃ
.اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
 ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إذا مل ﻳﻜﻦ ﻟﺪى اﻷﺟﻨﺒﻲ.ﻧﻔﻘﺎت ﺳﻔﺮه
 ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻧﻘﻮد
 ﻣﻦ.اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة
 ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ،ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻋﻮدة اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻃﺎﳌﺎ مل ﻳﻌﻴﺪ
.ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎز
ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
● ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺤﺎﻓﻆ أو ﻓﺮض اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﺑﺤﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار ﺑﱰﺣﻴﻠﻬﻢ وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ؛
،  اﳌﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻬﺮوب واﻟﻀﻴﺎع اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ دﺧﻮل أو ﺧﺮوج،ﺗﺮﻛﻴﺎ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰورة أو ﻻ،أﺳﺎس ﻟﻬﺎ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ اﻟﻔﱰةاﳌﺤﺪدة ﻟﻠﺨﺮوج وﻻ ميﻠﻜﻮن ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل
،ﻟﺬﻟﻚ
 أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻠﻨﻈﺎم.اﻟﻌﺎم أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

● Sınır dışı edilmek üzere verilen idari gözetim
süresi 6 ayı geçemez ve gerekli görülmesi
halinde en fazla 6 ay daha uzatılabilir.
● İdari gözetim altına alınan kişi, geri
gönderme merkezinde tutulur. İdari gözetim
altına alınan kişinin uyruklarının tespiti
amacıyla elektronik ve iletişim cihazları
incelenebilir.
● İdari gözetim kararına karşı, şahsen yahut
yasal temsilci veya avukat aracılığıyla yetkili
sulh ceza hakimliğine itiraz için gidilebilir.
İtirazın reddi halinde, idari gözetim
şartlarının kalktığı ya da değiştiği iddiası ile
yeniden sulh ceza hakimliğine başvurulabilir.
● İdari gözetim kararına itiraz edebilmek
için yerel barodan adli yardım talep
edilebilir ve adli yardım kapsamında
avukatlık desteğinden ücretsiz olarak
yararlanılabilir. Avukat talebi, geri
gönderme merkezi memurlarına da
iletilebilir. Aynı şekilde idari gözetime itirazı
içerir dilekçe, geri gönderme merkezindeki
memur aracılığıyla yetkili sulh ceza
hakimliğine ulaştırılabilir.

İdari Gözetime Alternatif
Yükümlülükler
Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu'nda tanımlandığı haliyle, yabancılara
ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara,
24 ayı geçmemek üzere aşağıdaki
yükümlülüklerin bir ya da birkaçı getirilebilir:
- Belirli adreste ikamet etme
- Bildirimde bulunma
- Aile temelli geri dönüş
- Geri dönüş danışmanlığı
- Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük
esasıyla görev alma
- Teminat
- Elektronik izleme
Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde
yabancı idari gözetim altına alınabilir.

● ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﱰة اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
 أﺷﻬﺮ وميﻜﻦ متﺪﻳﺪﻫﺎ6 اﳌﻘﺮرة ﻷﺟﻞ اﻟﱰﺣﻴﻞ
 أﺷﻬﺮ أﺧﺮى إذا اﻗﺘﻀﺖ6 ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ
.اﻟﴬورة
● ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺰ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ
 ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻷﺟﻬﺰة.ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻮدة
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ
.ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
● ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﱰاض ﻋﲆ ﻗﺮار اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺷﺨﺼ ًﻴﺎ أو ﻣﻦ ﺧﻼل
،  ﰲ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻻﻋﱰاض.ﻣﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮين أو ﻣﺤﺎم
ميﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪم إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﺮة أﺧﺮى
.ﺑﺪﻋﻮى زوال ﴍوط اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ أو ﺗﻐريﻫﺎ
، ● ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮار اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
ميﻜﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ وميﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
 ميﻜﻦ أﻳﻀً ﺎ إرﺳﺎل ﻃﻠﺐ.اﳌﺤﺎﻣﺎة اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
،  وﺑﺎﳌﺜﻞ.اﳌﺤﺎﻣﻲ إﱃ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻮدة
ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ
 إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ، اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ
.ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻮدة
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﻹدارﻳﺔ
ﻛام ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺤامﻳﺔ
 ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻓﺮض واﺣﺪ أو أﻛرث ﻣﻦ، اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 ﺷﻬ ًﺮا24 اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﻋﲆ اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إﻧﻬﺎء ﻓﱰة
:ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ
 اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪد اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻌﻮدة ﻋﲆ أﺳﺎس اﻷﴎة اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻃﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﻀامﻧﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻗﺪ، ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
.ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺠﺎز اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ

Sınır dışı etme kararı
alınabilecekler
- Terör örgütü yöneticisi, üyesi,
destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü
yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
- Sahte belge kullananlar
- Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu
sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
- Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit
edilenler
- Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den
yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya
da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
- Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı
bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği
tespit edilenler
- Uluslararası kurum ve kuruluşlar
tarafından tanımlanan terör örgütleriyle
ilişkili olduğu değerlendirilenler
- Türkiye’de bulunduğu süre zarfında
geçimini meşru olmayan yollardan
sağlayanlar

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ميﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﻢ
ﻟﻘﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ
 ﻋﻀﻮ أو ﻛﻔﻴﻞ ﳌﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻣﺴﺆولإﺟﺮاﻣﻴﺔ
 ﻣﺴﺘﻌﻤﲇ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺰورة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺪّدون اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أواﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺪون رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺘﻬيك اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ دﺧﻮﻟﻬﻢ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦوﺟﻮد ﺣﻈﺮ دﺧﻮل إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺤﻘﻬﻢ
 اﳌﺮﺗﺒﻄني ﺑﺎﳌﻨﻈامت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎتواﳌﻨﻈامت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

Sınır dışı etme kararı
alınmayacaklar
- Sınır dışı edileceği ülkede ölüm
cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da
onur kırıcı ceza veya muameleye maruz
kalacağı konusunda ciddi emare
bulunanlar
- Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik
durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli
görülenler
- Hayati tehlike arz eden hastalıkları
için tedavisi devam eden ve sınır dışı
edileceği ülkede tedavi imkânı
bulunmayanlar
- Mağdur destek sürecinden
yararlanmakta olan insan ticareti
mağdurları
- Tedavileri tamamlanıncaya kadar,
psikolojik, ﬁziksel veya cinsel şiddet
mağdurları

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن
ﻟﻘﺮار اﻟﱰﺣﻴﻞ
 اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌ ّﺮﺿني ﻟﻔﻘﺪان ﺣﻴﺎﺗﻬﻢاﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ﺑﺒﻠﺪ اﻟﱰﺣﻴﻞ
 اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ميﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ اﻟﺴﻦ أو اﻟﺤﻤﻞ،ﺧﻄرية
 اﻟﻌﻼج اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﺨﻄرية اﳌﻬﺪدة ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻋﺪمﺗﻮﻓﺮ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﱰﺣﻴﻞ
 ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﴩ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻋﻢاﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
 ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ، ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﴘ أو اﻟﺒﺪين أو اﻟﺠﻨﴘاﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻼج

Siz ya da bir yakınınız sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kaldığınızda Hayata
Destek Derneği’ne ulaşabilirsiniz!

! ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﻧﺖ أو أي ﺷﺨﺺ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻤﻌﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻮن ﺧﻄﺮ اﻟﱰﺣﻴﻞ

