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OLAY 1: Rus vatandaşı Bay (R), Bodrum’da yer alan bir özel okulda Ruşça öğretmeni olarak çalışmak
üzere çalışma izni başvurusunda bulunmuştur. Gerekli izni alan Bay (R) Ekim ayında Türkiye’ye
gelerek çalışmaya başlamıştır. 10.12.2016 tarihinde Bodrum’da araç kullanırken polis tarafından
durdurulan Bay (R), alkol muayenesi için götürüldüğü hastanede kan vermiş ve bu kan testi
sonucunda AIDS olduğunu öğrenmiştir. Daha sonra Bay (R) hakkında geçerli ikamet izni bulunmadığı
ve bulaşıcı hastalık taşıdığı gerekçeleriyle Muğla Valiliğince sınır dışı etme kararı alınmıştır.
1.

Olayda Bay (R)’nin çalışabilmesi için gerekli olan iznin türünü, başvuru makamını ve koşullarını
açıklayınız.
2. Bay (R) hakkında verilen sınır dışı etme kararı yerinde midir? Olayda belirtilen gerekçeleri ayrı
ayrı değerlendiriniz.
3. Bay (R)’nin sınır dışı etme kararına başvurabileceği hukuki yollar nelerdir? Bu süreçte Bay
(R)’nin sınır dışı edilmesi mümkün müdür?
OLAY 2: Turistik amaçla Türkiye’ye gelen Nijerya vatandaşı Bay (N) ağır bir hastalığa yakalandığını
öğrenir. Bu hastalığın kendi ülkesinde tedavi edilemediğini ve tedavisi için en iyi doktorların İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptığını öğrenen Bay (N) tedavisine İstanbul’da devam etmeye
karar verir. Uzun bir tedavi sürecine başlayan Bay (N)’nin bu esnada almış olduğu vizenin süresi
dolar.
4. Vize süresi dolan Bay (N) Türkiye’de kalmaya devam edebilmesi için ne tür bir ikamet izni
almalıdır? Bunun koşulları nelerdir? (15 p.)
5. İkamet izni alabilmek için Bay (N) hangi makama başvurmalıdır, Türkiye içinden başvuruda
bulunabilmesi mümkün müdür? (10 p.)
OLAY 3: Suriye’de uzun süredir devam etmekte olan iç savaştan kaçan Suriye’li ekonomi profesörü
(S), eşini ve çocuğunu da alarak Akçakale Sınır Kapısı bölgesine gelmiştir. Buradan telleri yırtarak
Türkiye sınırını aşan ve daha sonrasında Urfa’ya giden (S) ve ailesinin, Urfa’da kolluk kuvvetlerince
yapılan GBT sorgulaması sırasında ülkeye kaçak girdikleri tespit edilmiştir.

6. (S) ve ailesinin Türk yabancılar hukuku açısından hukuki statüsü nedir? Bu kişiler Türkiye’de ne
tür bir korumadan yararlanabilirler?
7. Bay (S) Turkuaz Kart sahibi olmak üzere başvuruda bulunmuştur. (S)’nin Türkiye’de çalışma
hakkını değerlendiriniz.

