
DAĞITIM YERLERİNE

        
GENEL EMİR

NO: 3

          Ülkemiz hem coğrafi konumu hem de bulunduğu bölgede yaşanan krizler nedeniyle
göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında bulunmakta, istikrarsızlık yaşanan
bölgelerden gelerek Avrupa’ya geçmek isteyenler için transit ülke olmasından dolayı,
düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, düzensiz göçle ülke
içerisinde etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizması oluşturulması, göçmen
kaçakçılarının önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9'uncu maddesinin (ç)
fıkrası ile 11'inci maddesinin (c) fıkrasının verdiği yetkiler çerçevesinde;

1) Ticari taksilerin il dışına yabancı yolcu taşıması halinde ekte yer alan ve yabancıların
iller arası seyahatlerine imkân tanıyan belgelerin kontrolü yapılacaktır. Söz konusu belge
kontrol yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunun 102’nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kolluk birimlerince idari
para cezası uygulanacak ve göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılacaktır.

2) Tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere tır brandalarını kesip
girerek düzensiz göçe konu olan yabancıların engellenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin
mücadele amacıyla, tır parklarında kamera sistemi kurulacak ve fiziki güvenliğin sağlanması
için gerekli tedbir alınacak, denetimler yapılacaktır.

Başta kolluk birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık
verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde
yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, 6458
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 102’nci maddesinin ikinci fıkrasına ve
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesinde öngörülen idari para cezası
uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İlanen tebliğ olunur.
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Ali Hamza PEHLİVAN
Vali

Ek: Belgeler (9 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanlığına
Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne
Mersin İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğü
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanlığı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına
Mersin Özel Kalem Müdürlüğü
Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
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YABANCILARIN ŞEHİRLER ARASI SEYAHATİNE İMKAN TANIYAN BELGELER 

 

Vize veya vize muafiyetine sahip olan yabancılar yanlarında pasaportlarını bulundurmak 

kaydıyla şehirlerarası seyahat gerçekleştirebilirler.  

 

Bununla birlikte aşağıda sıralanan belgelerden herhangi birine sahip olan yabancıların da 

şehirlerarası seyahatinde bir engel bulunmamaktadır. 

 

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler 

Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi 

Müdürlükleri) tarafından ülkemizde yasal olarak kalış hakkı veren Geçici Koruma Kimlik 

Belgesi verilir. Kayıtlı olduğu ilden başka bir ile gitmek isteyen Suriye uyruklu yabancılar 

kayıtlı oldukları ilden yol izin belgesi almak zorundadır.  

Suriyelilerin iller arası seyahatleri için aşağıda yer alan her iki belgenin de bulundurulması 

gerekmektedir. 
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Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Yabancılar 

Ülkemizde uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi 

Müdürlükleri) tarafından uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik 

numarasını içeren Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Bu 

kapsamdaki yabancıların seyahatlerine kendilerine düzenlenen yol izin belgesi ile izin verilir. 

Uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların iller arası seyahatleri için aşağıda yer alan her 

iki belgenin de bulundurulması gerekmektedir. 
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Uluslararası Koruma Statü Sahibi Yabancılar 

Ülkemizde uluslararası koruma başvurusu uygun bulunan yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi 

Müdürlükleri) tarafından Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Bu 

kapsamdaki yabancıların seyahatlerine kendilerine düzenlenen yol izin belgesi ile izin verilir. 

Uluslararası koruma statü sahibi yabancıların iller arası seyahatleri için aşağıda yer alan her iki 

belgenin de bulundurulması gerekmektedir. 

 

 

 

 

İkamet İzni Başvurusunda Bulunan Yabancılar 

Ülkemizde yasal olarak bulunup ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılara, Valilikler (İl 

Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından başvuruları sonuçlanıncaya kadar ülkemizde kalış izni 

sağlayan İkamet İzni Müracaat Belgesi düzenlenir. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller 

arası seyahat edebilir. 
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İkamet İzni Sahibi Yabancılar 

Ülkemizde ikamet izni ile kalmaya hak kazanmış yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi 

Müdürlükleri) tarafından düzenlenen belgeler aşağıda paylaşılmıştır. Bu yabancılar, aşağıdaki 

belgelerden herhangi biriyle iller arası seyahat edebilir. 
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Çalışma İzni Sahibi Yabancılar 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilen yabancıların sahip olduğu 

belge aşağıda paylaşılmaktadır. Bu yabancılar, aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vatansız Kişiler 

Hiçbir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan yabancılara düzenlenen Vatansız Kişi Kimlik 

Belgesi örneği aşağıda paylaşılmaktadır. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat 

edebilir. 
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Göçmen Belgesi Sahipleri 

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Türk soylulara düzenlenen Göçmen Belgesi örneği aşağıda 

paylaşılmaktadır. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir. 
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İdari Gözetimi Sonlandırılan Düzensiz Göçmenler 

Sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar belirli bir ilde bildirim yükümlülüğüne tabi tutulan ancak 

çeşitli gerekçelerle başka bir ile seyahatine izin verilen düzensiz göçmenlere Valilikler (İl Göç 

İdaresi Müdürlükleri) tarafından Yol İzin Belgesi düzenlenmektedir. Bu yabancılar, aşağıdaki 

belgeyle iller arası seyahat edebilir. 
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Çıkış İzin Belgesi Verilen Düzensiz Göçmenler 

Ülkemizden ayrılmak üzere kendi başına çıkış yapacak olan düzensiz göçmenlere Valilikler (İl 

Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından verilen Çıkış İzin Belgesi örneği aşağıda 

paylaşılmaktadır. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir. 

 


