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Yapılan Değişiklik
“Yetkili aracı22.8.2016
kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve
Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu” hükmü
eklenmiştir.
“İkamet izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.” hükmü
eklenmiştir.
“Çalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan,
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar
ikamet izni harcı tahsil edilir“hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
(1) “j) Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek
kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve
eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
k) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları”
eklenmiştir.

hükümleri

(2) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç
olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.” şeklinde
değiştirilmiştir.
“(5) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ikamet
izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir.” hükmü eklenmiştir.
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c) Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında
kalınması hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü eklenmiştir.

“her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir” hükmü
“her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir” şeklinde
düzenlenmiştir.
d) Son bir yıl içinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında
kalınması hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü eklenmiştir.
“(5) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim
görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir” hükmü
eklenmiştir.
Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri
için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla
olamaz. hükmü;
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“Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans
öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve ilgili kanunla
düzenlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.
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d)” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde,
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yabancı iş gücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım alanlarındaki mevsimlik işler için
gelecek yabancılara ilişkin esasları belirlemek” hükmü
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde, Türkiye’nin
yabancı işgücüne ihtiyacına ilişkin esasları belirlemek” şeklinde
değiştirilmiştir.

