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OLAY 1: Gürcistan vatandaşı Bayan (G) ile Türk vatandaşı Bay (T) 2012 yılında evlenmişlerdir. Çift, bir
çocuk sahibidir. Bayan (G), idareye aile ikamet izni için başvurmuş, aile ikamet izni başvurusu uygun
görülmeyerek reddedilmiş ve sınır dışı edilecek yabancılar kapsamına alınmıştır. İdare bu red kararının
gerekçesi olarak 2012 yılında tutulan tutanağı göstermiştir. Bu tutanakta Bayan (G)’nin oturduğu
binada komşuluk ilişkilerinin olmadığı, yabancı kişilerin çokça eve girip çıktığı, evi düzenli bir aile olarak
kullanmadıkları, Bay (T)’nin 4 ayrı suç kaydına rastlanıldığı, (G)’nin değişik tarihlerde ve değişik
otellerde, değişik erkek şahıslarla 17 kez kaldığı kaydına rastlanıldığı, (G)’nin HPV virüsünün taşıdığının
hastane raporu ile tespit edildiği, evliliğin formalite olduğu hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca dosyada
Bayan (G)’nin Türkiye’ye girişinin ve çıkışının sınır kapılarından geçerli pasaport veya pasaport yerine
geçen belgelerle yapılmadığı, bu nedenle Türkiye’de kalışının haklı nedene dayanmadığı ileri
sürülmüştür. Bayan (G)’nin avukatı (A), İdare Mahkemesi’nde dava açarak 2012 yılında tutulan
tutanakta (G)’nin komşularının imzasının olmadığını, idarenin davacı ve eşi ile hiç görüşme yapmadığını,
(G)’nin otellerde 17 kez kaldığına dair her hangi bir kayıt gösterilemediğini, evliliğin formalite olduğuna
dair her hangi bir delil olmadığını, çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini ileri sürerek idarenin
kararının iptalini talep etmiştir.
1. Aile ikamet izninin şartlarını belirterek, somut olayda Bayan (G)’nin ikamet izni talebinin reddi
nedenlerini değerlendiriniz.
2. Sınır dışı etme kararı alınabilecek kişiler kimlerdir? İdare Bayan (G) hakkında sınır dışı etme
kararı alabilir mi?
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.
3. Vize süresi dolan Bay (N) Türkiye’de kalmaya devam edebilmesi için ne tür bir ikamet izni
almalıdır? Bunun koşulları nelerdir?
4. İkamet izni alabilmek için Bay (N) hangi makama başvurmalıdır, Türkiye içinden başvuruda
bulunabilmesi mümkün müdür?
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.

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

