
 

 

 

 

 

 

GİGM’nin 6458 Sayılı Kanun Kapsamında 

GİRİŞ YASAKLARINI UYGULAMA USULÜ   

 

 

 

Ülkemizde yasal kalış hakkı ihlalinde yani vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni veya çalışma izni 

muafiyeti ihlallerinde bulunan yabancılara 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı  

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Türkiye’ye Giriş Yasağı” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında 

uygulanan giriş yasakları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından  

yapılan açıklamaya göre aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 



 

 

  

ŞARTLAR  

KISALTMALAR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

ŞARTLAR İHLAL SÜRESİ GİRİŞ YASAĞI SÜRESİ

A + B 3 aydan az (3 ay dahil değil) Giriş yasağı kararı alınmaz.

B + E 3 aydan az (3 ay dahil değil) Giriş yasağı kararı alınmaz.

3 ay - 6 ay 1 ay

6 ay -1 yıl 3 ay

1 yıl - 2 yıl 1 yıl

2 yıl - 3 yıl 2 yıl

3 yıldan fazla 5 yıl 

3 aydan az (3 ay dahil değil) 3 ay

3 ay - 6 ay 6 ay

6 ay -1 yıl 1 yıl

1 yıl - 2 yıl 2 yıl

2 yıldan fazla 5 yıl 

D 3 aydan az (3 ay dahil değil) 3 ay

C + F 3 aydan az (3 ay dahil değil) 3 ay

3 ay - 6 ay 6 ay

6 ay -1 yıl 1 yıl

1 yıl - 2 yıl 2 yıl

2 yıldan fazla 5 yıl 

3 aydan az (3 ay dahil değil) 3 ay

3 ay - 6 ay 6 ay

6 ay -1 yıl 1 yıl

1 yıl - 2 yıl 2 yıl

2 yıldan fazla 5 yıl 

Görevli personel refakatinde sınır dışı edilen

A + B 

A + C

F 

G - H - I - J - K'den biri

Hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen 

Hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar

İkamet izni talepleri reddedildiği veya ikamet izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan

Çalışma izni talepleri reddedildiği veya çalışma izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan

“180 günde 90 gün” kuralı çerçevesinde vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı kalış hakkının tümünü kullandığı halde, 10 gün içinde ikamet 

iznine başvurma şartı ile ülkemize girişine izin verilmesine rağmen ikamet iznine başvurmayan

İdari gözetim kararı sonlandırılarak alternatif yükümlülüklere tabi tutulan

YASAL KALIŞ İHLAL SÜRELERİNE GÖRE GİRİŞ YASAĞI KOŞUL VE SÜRELERİ

AÇIKLAMALARI

Yasal kalış hakkı ihlalinde bulundukları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyen

Hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilenlerden  kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tesis edilen giriş yasağı kararının süresi sona ermiş olsa dahi  

492 sayılı Harçlar Kanunundan ve diğer mevzuat hükümlerinden doğan idari para cezalarını ve  

diğer amme alacaklarını ödemeyen yabancıların söz konusu para cezalarını ve amme  

alacaklarını ödemedikleri müddetçe ülkemize girişlerine 

6458 sayılı Kanunun 7. ve 15. maddeleri kapsamında izin verilmemektedir." 

 

 

 

 


