
İkamet izni belgesi, yabancı uy-
ruklu kimselerin Türkiye’de yasal 
olarak ikamet ettiklerini göste-
ren belgedir. İkamet izni işlem-
leri, 6458 sayılı Yabancılar ve  
Uluslararası Koruma Kanunu-
nun ikinci bölümünde “İkamet” 
başlığı altında, 19 ile 49’uncu 
maddeleri arasında düzenlen-
miştir.

YABANCILARIN  

İKAMET İZNİ  

İŞLEMLERİ

İkamet İzni  

Türleri

Önceki sisteme göre ikamet izinleri kısa süreli (6 aya 
kadar) ve uzun süreli (6 aydan fazla süreli) olarak ikiye 
temel kategoriye ayrılmış iken yeni kanunla ikamet izin 
türleri; kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet 
izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, insani ikamet 
izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni olmak üzere 
altı türde sınıflandırılmıştır. İkamet izinleri, kalış ama-
cına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenmektedir. 

İkamet İzni  

Uzatma

İkamet izni uzatma başvurusu yapıldığında herhangi 
bir ücrete tabi olmayan “müracaat belgesi” verilmek-
tedir. Bu belge, ikamet izni süresi sona ermiş olsa dahi 
uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal 
kalış hakkı sağlamakta ve yabancı ikamet izninin uza-
tılmasını beklemeksizin yurt dışına bu belgeyle gidip 
gelebilmektedir. 

Çalışma İzninin  

İkamet İzni  

Sayılması

Kanundan önce, Türkiye’de çalışacak bir yabancı sıra-
sıyla çalışma izni, çalışma vizesi ve ikamet izni aldıktan 
sonra yasal çalışma hakkı elde etmekte iken, yeni dö-
nemde çalışma izni ikamet izni yerine geçerli sayılarak 
bürokratik işlemler minimize edilmiştir.

Öğrencilere  

Getirilen Çalışma  

Hakkı

Yeni kanunla Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, li-
sans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni 
almak kaydıyla çalışma hakkı da elde etmişlerdir. Ön 
lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkı ilk yıldan 
sonra başlamakta ve haftada yirmi dört saati geçeme-
mektedir.



Önceki sistemde (Mülga 5683 sayılı Yabancıların Tür-
kiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun gereği) 
ikamet izni talebi uygun görülen yabancılara Valilikler-
ce defter formatında ikamet tezkeresi düzenlenirken; 
yeni kanunla 11.04.2014 tarihinden itibaren şekil ve 
içeriği yeniden belirlenen kart formatında ve her birey 
için ayrı düzenlenen ikamet izni belgesi verilmektedir. 

Yeni dönemde ikamet izni için illerden yapılan başvu-
ruların olumlu olarak değerlendirilmeleri sonucunda 
ikamet izin belgeleri (ikamet izin kartları) Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünce Ankara’da GÖÇ-NET kapsa-
mında basılmakta ve PTT aracılığıyla özel zarf içerisin-
de yabancıların adreslerine teslim edilmektedir. 

Zarfta ikamet izin belgesi, Türkiye Cumhuriyeti  
İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala’nın imzasını taşıyan 
Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olmak 
üzere beş farklı dilde bir mektup ve aynı dillerde hazır-
lanan broşür yer almaktadır.

İkamet izin belgesi için 208 TL olan ikamet izni bedeli, 
11 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üze-
re 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu uygulamanın kayıt 
dışılığı azaltmada önemli bir uygulama olması bek-
lenmektedir.

Yeni dönemde başvuruların elektronik ortamda alın-
ması için hazırlıklar önemli ölçüde tamamlanmıştır.

İkamet izni başvuruları esas itibariyle konsolosluklara 
yapılacaktır. Ancak geçiş döneminde ikamet izni baş-
vurularının Türkiye içinden alınması uygulamasına bir 

süre daha devam edilecektir. 
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