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DAVANIN ÖZETİ : Rusya  Federasyonu  vatandaşı olan  davacı  tarafından,  6458  sayılı 
Kanun'un  54.maddesinin  (b),  (c),  (d),  (ı)  ve  (k)  bentleri  uyarınca  sınır  dışı  edilmesine  ilişkin 
22.03.2019  tarih  ve  7365415.101.18.03.3  sayılı  Eskişehir  Valiliği  İl  Göç  İdaresi  Müdürlüğü 
işleminin;  hukuka aykırı olduğu, Rusya'ya bağlı federe bir devlet olan Başkurtistan Cumhuriyeti 
vatandaşı ve Müslüman olduğu, yasal olarak Türkiye'ye giriş  yaptığı,  kamu güvenliği açısından 
tehdit  oluşturmasının  söz  konusu  olamayacağı,  davacının  terör  veya  suç  örgütü  yöneticisi, 
destekleyicisi  veya  üyesi  olmadığı,  göç  idaresi  tarafından  oluşturulan  tahdit  kodlarının  Rus 
interpolü tarafından davacının adının bildirilmesi nedeniyle konulduğu, politik sisteme muhalif olan 
bireylerin  yerlerini  tespit  ederek  yakalamak,  hareket  kabiliyetlerini  sınırlandırmak,  politik 
aktivitelerini  engellemek amacıyla Rusya devletinin interpol araçlarından yararlanmaya çalıştığı, 
Rusya ülkesinin interpole yaptığı müracaatın herhangi bir dayanağının bulunmadığı, arkadaşları ile 
Başkurtistan'ın başkenti Ufa şehrinde bir vakıf kurarak Müslümanları biraraya topladıkları, bu vakıf 
aracılığı  ile  Rusya'da  ve  Afrika'da  ihtiyacı  olan  Müslümanlar  için  yardım  toplayarak  birtakım 
faaliyetlerde bulundukları, Rus istihbaratı tarafından söz konusu vakfın takibe alınması nedeniyle 
defalarca  gözaltına  alındığı,  ölümle  tehdit  edildiği,  bir  kısım  arkadaşlarının  Rus  istihbaratı 
tarafından öldürüldüğü, muhalif kişiliği sebebiyle beş yıl haksız yere ceza evinde kaldığı, işkence 
gördüğü,  ülkesine  geri  gönderilmesi  halinde  can  güvenliğinin  tehlikeye  gireceği,  işkence  ve 
zalimane davranışlarla  karşı  karşıya kalacağı,  sınırdışı  edilemeyecekler  kapsamında olduğu ileri 
sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : 20.03.2019  günü  Eskişehir  ilinde  Terörle  Mücadele  Şube 
Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde davacının üzerinde sahte pasaport ile yakalandığı, gerçek 
kimliği üzerinden yapılan sorgulamada değişik tarihli G-87 (genel güvenlik), Ç-141 (ülkemize girişi 
bakanlık iznine tabi), M-26 (yasadışı örgüt faaliyetleri) tahdit kaydı bulunduğunun tespit edildiği, 
davacı  hakkındaki  G-87 tahdit  kaydının  MİT Başkalığı'nın  10.08.2017 tarih  ve  99614331/4931 
sayılı  yazısına  istinaden  girildiği, bu  tahdit  koduna  sahip  yabancıların  genel  güvenlik  aleyhine 
faaliyette bulunan, ülkemiz açısından sakıncalı olarak değerlendirilen yabancılar anlamına geldiği 
ve ülkemize girmelerinin engellenmesi veya ülkemizde bulunuyorsa ülkemizden çıkış yapmalarının 
sağlanması  gerektiği,  6458  sayılı  Kanun'da  öngörülen  düzenlemelere  göre  yabancının  kamu 
güvenliği  açısından  tehdit  oluşturduğunun  saptanması  halinde  sınır  dışı  edilmesinde  hukuka 
aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nce, duruşma için önceden belirlenen 11.09.2019 
günü saat  14:00'dedavacı  Salavat  Amanov ve vekili  Av.  Ayşegül  Karpuz ile  davalı  idare  vekili 
Av.Huriye  Öztürk'ün  duruşmaya  geldiği  görülerek,  gelen  taraflara  usulüne  göre  söz  verilip 
açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek, dava dosyası incelendikten sonra gereği 
görüşüldü: 
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Dava,  Rusya Federasyonu vatandaşı olan davacının, 6458 sayılı Kanun'un 54.maddesinin 
(b),  (c),  (d),  (ı)  ve  (k)  bentleri  uyarınca  sınır  dışı  edilmesine  ilişkin  22.03.2019  tarih  ve 
7365415.101.18.03.3 sayılı Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle 
açılmıştır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun "Sınır dışı etme" başlıklı 
52. maddesinde, "Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye 
ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir." kuralı yer almış; aynı Kanun'un "Sınır dışı etme kararı" 
başlıklı 53. maddesinde, "(1) Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen 
valiliklerce alınır. (2) Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya 
veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, 
bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri 
ve süreleri hakkında bilgilendirilir. (3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme 
kararına  karşı,  kararın  tebliğinden  itibaren  on  beş  gün  içinde  idare  mahkemesine  başvurabilir. 
Mahkemeye  başvuran  kişi,  sınır  dışı  etme  kararını  veren  makama  da  başvurusunu  bildirir. 
Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş 
olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı 
yoluna başvurulması hâlinde 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b),(d) ve (k) bentleri ile ikinci 
fıkrası  kapsamındakiler  hariç,  yargılama  sonuçlanıncaya  kadar  yabancı  sınırdışı  edilemez." 
hükümlerine yer verilmiş;"Sınır dışı etme kararı alınacaklar" başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasının 
(b),(c),(d),(ı) ve (k) bentlerinde, "(b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı 
suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, (c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri 
için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar, (d) Kamu düzeni veya kamu 
güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, (ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı 
bulunmasına  rağmen  Türkiye’ye  geldiği  tespit  edilenler,  (k)  Uluslararası  kurum  ve  kuruluşlar 
tarafından tanımlanan terör  örgütleriyle  ilişkili  olduğu değerlendirilenler"  sınır  dışı  etme kararı 
alınacak  yabancılar  arasında  sayılmış,  "Sınır  dışı  etme  kararı  alınmayacaklar"  başlıklı 
55.maddesinin  1.fıkrasının  (a)  bendinde  ise;  54  üncü madde kapsamında olsalar  dahi  sınır  dışı 
edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye 
maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar hakkında sınır dışı kararı alınamayacağı kurala 
bağlanmıştır.

Aynı  Kanunun  "Geri  Gönderme  Yasağı"  başlıklı  4.  maddesinde  de;  "Bu  Kanun 
kapsamındaki  hiç  kimse,  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." hükmüne 
yer verilmiştir.

17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin "Geri gönderme yasağı" 
başlıklı 4. maddesinde; "(1) Geri gönderme yasağı, Kanun kapsamına giren yabancıların tamamı 
için uygulanır.

(2) Türkiye’de kalma hakkı  bulunmayan yabancıların,  sınır  dışı  edilmeden veya ülkeden 
gönderilmeden önce;

a) Sınır dışı edilecekleri yahut gönderilecekleri yerde işkenceye, insanlık dışı veyahut onur 
kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulup tutulmayacağı,

b) Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla 
hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunup bulunmayacağı, hususları valilik tarafından resen 
araştırılır.

(3) Yabancı,  yapılan araştırma sonucunda tehlikelerle karşılaşılacağının anlaşıldığı ülkeye 
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sınır dışı edilemez veya gönderilemez. Bu kişiler hakkında Kanunun uluslararası koruma, ikamet 
veya sınır dışı etmeye ilişkin diğer hükümlerine göre işlem tesis edilir ve Genel Müdürlüğe derhal 
bilgi verilir.

(4) Araştırma esnasında, yabancıdan konuyla ilgili bilgi ve belge istenebileceği gibi menşe 
ülke bilgilerinden de yararlanılır.''  hükmü, ''Sınır dışı etme kararının uygulanmaması veya iptali'' 
başlıklı 57. maddesinin 1. fıkrasında ise; "Sınır dışı etme kararı alındıktan sonra, Kanunun 55 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olduğu anlaşılan yabancı hakkında öncelikle 
üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi ihtimali değerlendirilir. Yabancının üçüncü bir ülkeye sınır dışı 
edilmesi mümkün olmadığında sınır dışı etme kararı uygulanmaz ve yabancıya insani ikamet izni 
verilir. İnsani ikamet izni süresince yabancının ülkesine veya gidebileceği üçüncü bir ülkeye sınır 
dışı edilme olanakları araştırılmaya devam edilir. Sınır dışı etme engelinin ortadan kalkması halinde 
insani ikamet izni iptal  edilir  ve yeni bir  karar alınmaksızın sınır  dışı  etme işlemi tamamlanır." 
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda  metnine  yer  verilen  mevzuat  hükümlerinin  birlikte  değerlendirilmesinden;  sınır 
dışı etme kararını tesis edecek olan idarece, hakkında sınır dışı kararı tesis edilecek olan yabancının 
öncelikle 6458 sayılı Kanun'un 55. maddesi uyarınca sınır dışı etme kararı alınamayacak yabancılar 
kapsamında  olup  olmadığı  hususunun  değerlendirilmesi  ve  ilgilinin  sınır  dışı  edileceği  ülkenin 
belirlenerek, sınır dışı edileceği (menşe ülkesi veya güvenli üçüncü ülke) ülkeninanılan Kanun'un 
52. maddesi uyarınca sınır dışı etme kararında belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

29/08/1961  tarih  ve  359  sayılı  Kanunla  onaylanması  uygun  bulunan  1951  tarihli 
Mültecilerin  Hukuki  Durumuna  Dair  Sözleşme  ve  Mültecilerin  Hukuki  Statüsüne 
İlişkinProtokolünün 1. maddesi uyarınca bu Sözleşmenin; ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal 
gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için 
vatandaşı  olduğu  ülke  dışında  bulunan  ve  vatandaşı  olduğu  ülkenin  himayesinden  istifade 
edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet 
ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen her 
şahsa uygulanacağı, anılan Sözleşmenin 33. maddesinde de, "1. Hiçbir taraf Devlet, bir mülteciyi, 
ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da 
özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek 
veya iade etmeyecektir. 2. Bununla beraber, bulunduğu ülkenin güvenliği için tehlikeli sayılması 
yolunda ciddi sebepler bulunan veya özellikle ciddi bir adi suçtan dolayı kesinleşmiş bir hükümle 
mahkum olduğu için söz konusu ülkenin halkı açısından bir tehlike oluşturmaya devam eden bir 
mülteci, işbu hükümden yararlanmayı talep edemez." hükmünü içermektedir. 

Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti,  Sözleşmenin  1.  maddesine  çekince  koyarak,  yalnızca 
Avrupa'dan  gelenlere  mülteci  statüsü  tanımakta  olup;  Avrupa  dışından  gelenlere  ise  sığınmacı 
statüsü tanımaktadır. 

İnsan  Hakları  Avrupa  Sözleşmesi'nin  2.  maddesinde,  herkesin  yaşam  hakkının  yasanın 
koruması altında olduğu, 3. maddesinde de, hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 
ceza veya işlemlere tabi tutulamayacağı düzenleme altına alınmıştır.Bu kapsamda İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi'nin 2.  maddesi  ve 3.  maddesi;  genellikle bir  suç isnadıyla sınırdışı  edilmesi 
sonrası iade edileceği ülkede yargılanacak olan kişilere ilişkindir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Shamayev ve Diğerleri / Gürcistan ve Rusya davasında, 
Çeçen kökenli bir Rus vatandaşının, Çeçenistan’daki savaşa katılmış olan terörist bir isyancı olduğu 
gerekçesiyle Rusya’ya iade edilmesi durumu başvuru konusu olmuştur.Mahkeme, başvuranın sınır 
dışı edilerek Rusya’ya gönderilmesine ilişkin kararın infazı halinde, Gürcistan’ın, Sözleşme’nin 3. 
maddesini  (insanlık  dışı  veya  aşağılayıcı  muamele  yasağı)  ihlal  edeceğine  karar  vermiştir. 
Mahkeme, mevcut belgeleri dikkate alarak, başvuranın iade edilmesine ilişkin kararın iki yıl önceki 
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dönemde dayandırıldığı değerlendirmelerin, Sözleşme’de yasaklanan her türlü kötü muamele riskini 
ortadan  kaldırmak  için  yeterli  olmaktan  uzaklaştığı  kanısına  varmıştır.  Mahkeme,  özellikle  de, 
başvuruda bulunmuş olan Çeçen kökenlilerin işkenceye maruz bırakılmaları  ve öldürülmelerinin 
konu olduğu yeni ortaya çıkan son derece endişe verici olaylara dikkat çekmiştir.

Başka bir davada,tesis edilen sınır dışı işlemi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan 
2016/22418 Başvuru Numaralı başvuru sonucunda; "25. Anayasa Mahkemesi, sınır dışı işlemlerine 
karşı yapılan başvurularda, geri gönderilen ülkenin koşullarını dosyaya sunulan bilgi ve belgelerle 
sınırlı  kalmaksızın  ulusal  ve uluslararası  kuruluşların ve  hükümetlerin  düzenlemiş  olduğu insan 
hakları  raporlarından  da  yararlanmak  suretiyle  resen  araştırmaktadır  (Leyla  Dogot  [TAK],  B. 
No:2015/11252, 10/7/2015, § 14; Eiza Kashkoeva [TAK], B. No:2016/9483, 25/5/2016, § 17).26. 
Başvuru  konusu  olayda  başvurucunun  Kabardey-Balkar  Özerk  Cumhuriyeti  vatandaşı  olduğu, 
kişisel durumuyla ilgili iddialarını ayrıntılı olarak dile getirdiği, idare mahkemesinde açtığı iptal 
davasının  hâlen  derdest  olduğu,  dolayısıyla  bu  aşamada  sınır  dışı  işleminin  gerçekleştirilmesi 
hâlinde telafisi imkânsız sonuçların ortaya çıkabileceği anlaşılmaktadır.27. Açıklanan nedenlerle, 
İçtüzük’ün 73. maddesi uyarınca başvurucunun“yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne” 
yönelik  ciddi  bir  tehlike  bulunduğu  anlaşıldığından  tedbir  talebinin  kabulüne  karar  verilmesi 
gerekir."  şeklinde  değerlendirmede  bulunularak  Anayasa  Mahkemesi  (İkinci  Bölüm)  tarafından 
01/11/2016 tarihli karar ile tedbir talebinin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

Yukarıda alıntıları verilen ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde; ilgililerin 
sınır  dışı  edilip  edilemeyeceğine  ilişkin  değerlendirmenin  nesnel  ve  öznel  durumlar  göz  önüne 
alınarak yapılması gerekmektedir. Nesnel unsurlar ilgililerin menşe ülkesindeki koşulların somut 
olarak ele alınmasını gerektirmekte ve bu unsurlar sonuçta ilgililerin öznel unsurlardaki korkusunun 
saptanmasında  önem  arz  arzetmektedir.  Belli  olaylar  karşısında  her  bireyin  aynı  davranmasını 
beklemek  imkansız  olduğundan,  ilgililerin  olaylar  karşısındaki  durumu  önemlidir.  Bu  nedenle 
yapılacak  mülakatlarda  ilgililerin  söz  konusu  zulüm  korkusunu  makul  bir  düzeyde  ortaya 
koyabilmeleri  gerekir.  Yapılan  mülakat  sonucunda  elde  edilen  verilerin  yeteri  derecede  açık 
olmaması  durumunda bir  inanılırlık  değerlendirilmesinin yapılması  ve kişinin içinde bulunduğu 
veya  yaşadığı  korkunun,  makul  olup  olmadığının  ve  buna  bağlı  bir  risk  değerlendirmesinin 
yapılması gerekli görülmektedir. 

Dava dosyasının incelenmesinden; 20.03.2019 günü Eskişehir ilinde Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü  ekiplerince  yapılan  kontrolde  davacının  üzerinde  sahte  pasaport  ile  yakalandığı, 
hakkında resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan adli 
işlem  yapıldığı,  adli  işlemlerinin  tamamlanmasının  ardından  gerekli  idari  işlemleri  için  teslim 
edildiği Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğinde yapılan Polnet4 sorgusunda herhangi 
bir GBT kaydı olmadığı ancak hakkında değişik tarihli G-87 (genel güvenlik), Ç-141 (ülkemize 
girişi  bakanlık  iznine  tabi),  M-26 (yasadışı  örgüt  faaliyetleri)  tahdit  kaydı  bulunduğunun tespit 
edildiği, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 7365415.101.18.03.3 
sayılı  işlemi  ile  6458  sayılı  Kanun'un  54/1-b,c,d,ı,k  bendleri  uyarınca,"terör  örgütü  yöneticisi,  
üyesi,destekleyicisi olanlar", "Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek  
dışı  bilgi  ve  sahte  belge  kullananlar",  "kamu düzeni  veya  kamu güvenliği  ya  da  kamu sağlığı  
açısından tehdit oluşturanlar"," hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye  
geldiği tespit edilenler","uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle  
ilişkili olduğu değerlendirilenler" kapsamında hakkında sınırdışı etme kararı ve 6 ay süreyle idari 
gözetim kararı alındığı, bu kararların davacıya Türkçe ve 

vatandaşı olduğu ülkenin dili olan Rusça olarak aynı gün 22.03.2019 tarihinde tebliğ edildiği ancak 
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davacının  imzadan  imtina  ettiği,  01.04.2019  tarihinde  Mahkememiz  kaydınagiren  dilekçe  ile 
Eskişehir  Valiliği  İl  Göç  İdaresi  Müdürlüğü'nün  22.03.2019  tarih  ve  7365415.101.18.03.3 
sayılısınırdışı etme işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Öte  yandan,  Mahkememizin  16.07.2019  tarihli  ara  kararı  ile  Eskişehir  Cumhuriyet 
Başsavcılığı'ndan,  Eskşehir  İl  Emniyet  Müdürlüğü  İstihbarat  Şube  Müdürlüğü'nden  ve  Milli 
İstihbarat  Teşkilatından  Rusya  Fedarasyonu  uyruklu  davacı  hakkında  herhangi  bir  soruşturma 
başlatılıp başlatılmadığının,  başlatılmışsa bu soruşturmayla ilgili  akıbetin sorulmasına,  davacının 
terör  örgütlerine  veya  Milli  Güvenlik  Kurulunca  Devletin  milli  güvenliğine  karşı  faaliyette 
bulunduğuna  karar  verilen  yapı,  oluşum veya  gruplara  üyeliği,  mensubiyeti  veya  iltisakı  yahut 
bunlarla irtibatı bulunup bulunmadığının sorulmasına, davacı hakkında bu kapsamda bulunan her 
türlü  bilgi  ve  belgenin  (istihbari  nitelikteki  raporlar  da  dahil  olmak  üzere)  istenilmesine  karar 
verildiği, ara karar yanıtında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcığınca davacı hakkında "resmi belgede 
sahtecilik,  resmi  belgenin  düzenlenmesinde  yalan  beyan  suçundan  yürütülen  2019/13582 
soruşturma  sayılı  dosyada  iddianame  düzenlenerek  Eskişehir  9.  Asliye  Ceza  Mahkemesi'nin 
2019/1093  esas  sayılı  dosyasında  kamu  davası  açıldığı,  Milli  İstihbarat  Teşkilatının  ara  karar 
cevabında  davacı  hakkında  istihbari  nitelikte  gizli  bilgiler  bulunduğu,  EskişehirEmniyet 
Müdürlüğü'nün ara karar yanıtında da davacı hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bilgisinin 
verildiği görülmüştür.

Uyuşmazlık  konusu  olayda,  her  ne  kadar  davacının  kamu  düzeni  açısından  tehdit 
oluşturduğundan, terör örgütü üyesi olduğundan bahisle 6458 sayılı Kanun'un 54/1-(b,c,d,ı ve k) 
maddesi  uyarınca sınır  dışı  edilmesine karar verilmiş ise  de;  dava dosyasında yer alan bilgi  ve 
belgelere göre, davacının menşe ülkesine geri gönderilmesi halindezulme, insanlık dışı muameleye, 
işkenceye veya ölüm cezasına maruz kalabileceği şeklinde beyan ve iddialarının olduğu, davacının 
bu iddialarının  irdelenmeyi  gerektirir  nitelikte  olduğu,  dolayısıyla  yukarıda  metnine  yer  verilen 
mevzuat hükümleri gereği davalı idarece, sınır dışı edilecek olan davacının 6458 sayılı Kanun'un 
55.  maddesi  uyarınca  sınır  dışı  edilemeyecek  yabancılar  kapsamında  olup  olmadığı  hususunun 
incelenmesi ve davacı hakkında menşe ülke değerlendirmesinin yapılması gerektiği,  ancak dava 
konusu sınır  dışı  işlemi tesis  edilirken davacının sınır  dışı  edilemeyecek yabancılar kapsamında 
olup  olmadığı  veya  güvenli  üçüncü  bir  ülkeye  gönderilip  gönderilmeyeceği  hususunda  davalı 
idarece herhangi bir değerlendirme yapılmadığı gibi sınır dışı etme kararında da davacının sınır dışı 
edileceği ülkenin belirtilmediği anlaşılmaktadır.

Öte  yandan,  davacı  hakkında,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin  ulusal  çıkarlarına  aykırı 
olarak, terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi 
veya destekleyicisi olduğunun, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunun 
yasal ve somut delillerle belirlenmesi durumunda davacı hakkında Devletin hükümranlık hakları 
doğrultusunda her zaman sınır dışı etme kararı alınabileceği açıktır.

Bu durumda; davacının geri gönderilmezlik iddiaları karşısında, 6458 sayılı Kanun'un 55. 
maddesi uyarınca sınır dışı edilemeyecek yabancılar kapsamına girip girmediği araştırılmaksızın ve 
davacı hakkında nesnel ve öznel olarak menşe ülke değerlendirmesi yapılmaksızın eksik araştırma 
sonucu tesis edilen ve davacının sınır dışı edileceği ülkenin neresi olduğu konusunda herhangi bir 
açıklamaya yer verilmeyen dava konusu işlemde bu haliyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin  iptaline, aşağıda dökümü yapılan 293,60.-TL 
yargılama  gideri  ile  karar  tarihinde  yürürlükte  olan  Avukatlık  Asgari  Ücret  Tarifesi  uyarınca 
duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya 
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verilmesine,  artan  posta  ücretinin  res'en  davacıya  iadesine,  6458  sayılı  Kanun'un  6458  sayılı 
Yasa'nın  53/3.  maddesi  uyarınca  kesin  olmak  üzere, 13.09.2019  tarihinde  oy  çokluğuyla  karar 
verildi.

Başkan
RAFET TÜRKSOY

101847

Üye
AKIN ALTINBAŞ

191751

Üye
DEMET KILIÇ

195131
X

YARGILAMA GİDERLERİ  :  
Başvurma Harcı : 44,40 TL
Karar Harcı : 44,40 TL
Vekalet Harcı : 6,40 TL
Posta Gideri : 198,40 TL

TOPLAM :                                     293,60 TL

AZLIK   OYU (X):   Uyuşmazlık;  Rusya Federasyonu vatandaşı olan davacı tarafından; Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanununun 54/1.maddesinin (b),(c),(d),(ı) ve (k) bentleri uyarınca sınır dışı 
edilmesine ilişkin alınan 22.03.2019 tarih ve 7365415.101.18.03.3 sayılı Eskişehir Valiliği İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü işleminin iptali isteminden doğmuştur.

Gerek  ulusal  mevzuat  gerekse  de  uluslararası  sözleşme  hükümlerinin,  devletlere  bir 
yabancının ülkeye girişinde izin vermesini, izin almadan yada izinle ülkeye giriş yapan yabancıların 
sınırdışı edilmesini veya birtakım idari yükümlülükler getirilmesini yasaklamadığı, kamu düzeni ve 
güvenliğinin sağlanması ve kamu sağlığının korunması veya terör faaliyetlerinin engellenmesi gibi 
nedenlerle yabancıların ülkeye girişinin yasaklanması, sınırdışı edilmeleri veya faaliyetlerinin takip 
altında  tutulmasını  sağlamak  amacıyla  idari  yükümlülükler  getirilmesinin  devletin  hükümranlık 
haklarının tabi bir sonucu olduğu açıktır. 

Olayda;  sahte  pasaport  ile  yakalandığından  hakkında resmi  belgede  sahtecilik  ve  resmi 
belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan adli işlem yapılarak dava açılan ve yasa dışı örgüt 
faaliyetleri  nedeniyle  değişik tarihlerde hakkında G-87 (genel güvenlik),  Ç-141 (ülkemize girişi 
bakanlık  iznine  tabi),  M-26  (yasadışı  örgüt  faaliyetleri)  tahdit  kaydı konulan  davacının,  ulusal 
mevzuata ve Türkiye'nin taraf olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalara 
uygun olarak 6458 sayılı Yasanın 54/1( b-c-d-ı-k) maddesi uyarınca sınırdışı edilmesine ilişkin tesis 
edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan  nedenlerle,  davanın  reddi  gerektiği  görüş  ve  oyu  ile  aksi  yöndeki  çoğunluk 
kararına katılmıyorum.

     Üye
       DEMET KILIÇ

                               195131
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