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KANUN 
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU 
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BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı 

............... 
Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar 
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin 

verilmeyerek geri çevrilir: 
a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da 

çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği 
veya sahte olduğu anlaşılanlar 

b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en 
az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi 
olmayanlar 

c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti 
kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan 
yabancılar 

(2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen 
yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz 
haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal 
hak ve yükümlülükleri de yer alır. 

.............. 
İkamet izni çeşitleri 
MADDE 30 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır: 
a) Kısa dönem ikamet izni 
b) Aile ikamet izni 
c) Öğrenci ikamet izni 
................ 
Kısa dönem ikamet izni 
MADDE 31 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet 

izni verilebilir: 
a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler 
b) 
c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar 

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar 

............. 
 
 
 
 



 
Kısa dönem ikamet izninin şartları 
MADDE 32 – (1) Kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesinde 

aşağıdaki şartlar aranır: 
a) 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya 

birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve 
belgeleri ibraz etmek 

b) 7 nci madde kapsamına girmemek 
c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına 

sahip olmak 
ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği 

ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren 
belgeyi sunmak 

d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek 
 
Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması 
MADDE 33 – (1) Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, 

verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz: 
a) 32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine 

getirilmemesi veya ortadan kalkması 
b) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi 
c) Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt 

dışında kalınması 
ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı 

bulunması 
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