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TÜRKiYE’DE BULUNAN YABANCILARLA iLGiLi
KAVRAM KARGAŞASI
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1Giriş

Şehirler kalabalık insan gruplarına ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu gruplar içerisinde vatandaşlarla 
beraber yabancılar da bulunmaktadır. Vatandaş-
lar, Anayasal ve yasal çerçevede çizilmiş eşit hak 
ve yetkilere sahiptir. Ancak bir ülkede bulunan ve o 
ülkenin vatandaşı olmayan yabancılar, çeşitli ka-
tegoriler altında farklı adlarla farklı statülerle bu-
lunmaktadır. Bu adlandırma ve kategoriler çoğu 
zaman kavram kargaşası doğurmaktadır. İşbu 
makalede ülkemizde bulunan yabancıların tabi 
olduğu mevzuat çerçevesinde statüleri ve sahip 
olduğu hak ve yükümlülükleri ele alınacaktır.   

Bir devletin vatandaşı olmak, kişiye belirli hak 
ve yükümlülükleri getirdiği gibi, başka bir devletin 
ülkesinde yabancı olarak bulunmak da, o ülkede 
belirli haklardan yararlanmak ve belirli yüküm-
lülükleri yerine getirmek anlamına gelmektedir. 
Bu kapsamda, yabancı kişinin vatandaşı olduğu 
ülkeden hangi sebeplerle ve ne şekilde çıktığı ile 
bulunduğu yabancı ülkeye hangi yollarla ve hangi 
statü ile girdiğine ilişkin tespitlerin yapılması gere-
kir. Bu durum, yabancı kişinin bulunduğu ülkede, 
hangi hak ve yükümlülüklere sahip olacağının tes-
pitinde büyük önem taşımaktadır2.

1 SDÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
2 Tokcan, Işıl, “Mülteci Hukukunda Uluslararası Koruma”, Türk Mülteci 
Hukuku ve Uygulamadaki Gelişmeler, İstanbul Barosu Yayınları, Şu-
bat 2004, s. 57.

Milletlerarası Hukuk Enstitüsü, 1892 tarihinde 
Cenevre’de yaptığı toplantıda “yabancı” kavra-
mını, “bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin 
vatandaşlığını henüz iddiaya hakkı olmayan kim-
se” olarak tanımlamıştır. Hem 6458 sayılı Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) hem 
de 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK), 
yabancıyı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatan-
daşlık bağı bulunmayan kişi” olarak tarif etmiştir. 
Bu tanımlardan yola çıkıldığında, ülkemizde ya-
sal veya yasadışı olarak bulunan, başka bir devlet 
ile vatandaşlık bağı olan ve olmayan herkes ya-
bancıdır. Bu kapsamda, başka devletlerin vatan-
daşları, mülteciler, göçmenler ve vatansız kişilerin 
tümü yabancı olarak kabul edilmektedir.

Burada önemle belirtilmelidir ki, ülkemizde bu-
lunan yabancıların hukuki statülerinin adlandırıl-
ması ile ilgili olarak (özellikle sığınmacı, göçmen 
ve mülteci kavramları) ciddi bir kavram kargaşa-
sı bulunmaktadır. Bunun birkaç sebebi vardır: İlki, 
2014’te yürürlükten kaldırılan 1994 Yönetmeliği3, 
Avrupa’dan gelen yabancıları “mülteci”, Avrupa 
dışından gelenleri ise “sığınmacı” olarak adlandı-
rılmıştı. İkincisi, göç konusunda yapılan bazı ulus-
lararası anlaşmalarda kullanılan terimlerin Türk 

3 Yönetmeliğin tam adı: Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülk-
eye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit 
Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Ya-
bancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik.
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mevzuatında farklı içerikte düzenlenmiş bulun-
masıdır. Mesela BM Anlaşmalarındaki “göçmen” 
kavramı ile Türk Hukukundaki “göçmen” kavra-
mı birbirinden farklı anlamlar ifade etmekte-
dir. Üçüncüsü ise medyanın, göçmen kavramını 
bilinçsiz olarak, Türkiye’ye yasadışı yollardan gir-
meye çalışan herkes için kullanmasıdır.

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan yabancılar, 
tabi olduğu mevzuata göre tasnif edilmiş, özet 
bir şekilde sahip oldukları hak ve yükümlülüklere 
değinilmiştir. Mümkün olduğunca teorik tartış-
malara girilmemiş, sadece kavram kargaşası olan 
yerlerde konuya açıklık getirilmiştir. Ülkemizde 
yabancılarla ilgili temel düzenleme Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu4 (YUKK) dur. Bu Ka-
nunun dışında yabancılarla ilgili hüküm içeren çok 
sayıda düzenleme bulunmaktadır. Aşağıda bu 
düzenlemelere yeri geldikçe değinilecektir. İlgili 
mevzuat bağlamında Türkiye’de bulunan yaban-
cıları on iki kategoriye ayırmak mümkündür.

1-Vize ile Türkiye’de bulunan yabancılar

Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancı-
lar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulunduk-
ları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da 
belirten vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafi-
yetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz sek-
sen günde doksan günü geçemez (YUKK, m.11/1).

Vize başvurularının değerlendirmeye alınabil-
mesi için, başvuruların usulüne uygun olarak ya-
pılması gerekir. Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak 
hak sağlamaz. Vizeler, konsolosluklarca, istisnai 
durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu vali-
liklerce verilir. Konsolosluklara yapılan başvurular 
doksan gün içinde sonuçlandırılır (YUKK, m.11/2-4).

Vize, Türkiye’ye turistik veya resmi ziyaret, iş 
görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, 
fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal 
etkinlik, arkeolojik kazı, araştırma, film veya bel-
gesel çekimi, tedavi, refakat, aile birleşimi, in-
sani yardım, taşımacılık gibi genellikle kısa süreli 
(doksan güne kadar) amaçlarla gelmek isteyen 
yabancılara verilir. Ayrıca Türkiye’ye herhangi bir 
sınır kapısından girerek belirlenen süre içinde Tür-
kiye’den geçiş yapmak isteyen yabancılara verile-

4 4.4.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu.

cek transit vize de bulunmaktadır.  Aşağıda belir-
tileceği gibi vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı 
süreden ya da doksan günden fazla kalacak ya-
bancılar, Türkiye’de yasal olarak bulunmaya im-
kân verecek olan ikamet veya çalışma izni gibi 
izin/vize almak zorundadır. Mesela, eğitim, uzun 
süreli tedavi, çalışma, resmi görev gibi amaçlarla 
Türkiye’ye gelecek olanlar bu gruptan sayılabilir. 

2-Vizeden muaf olan yabancılar (YUKK, m.12)

Türk hukukunda bazı yabancılar, Türkiye’ye gi-
rişte vize şartından muaf tutulmuştur. Bu muafi-
yet, ya uluslararası bir anlaşmadan veya iç hukuk 
mevzuattan kaynaklanmaktadır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu an-
laşmalarla ya da Cumhurbaşkanı kararıyla vize-
den muaf tutulan ülkelerin vatandaşları vizeden 
muaftır. Bugün itibariyle Türkiye’nin anlaşmalarla 
veya Cumhurbaşkanı kararı ile vize muafiyeti ta-
nıdığı, doksan ülke bulunmaktadır5. Bu yabancı-
lar, anlaşmada veya Kararnamede belirtilen süre 
kadar (genellikle, doksan, atmış, otuz ve yirmibir 
gün), vize almadan Türkiye’de bulunabilirler.   

b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, 
geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar vize 
şartından muaf tutulmuştur. Aşağıda bu konu 
biraz daha ayrıntılı ele alınacaktır.

c) Pasaport Kanunu6 gereğince verilmiş ve ge-
çerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus dam-
galı pasaport sahipleri de vizeden muaftır (m.18). 
Herhangi bir ülke vatandaşlığı olmayan veya va-
tandaşlık durumu muntazam bulunmaması se-
bebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen 
vatansız görülen kimselere Bakanlığın alacağı 
kararla “yabancılara mahsus” damgasını taşıyan 
bir pasaport verilir. Bu pasaport söz konusu kişi-
ye, Türk vatandaşlığını kazanma manası ve hakkı 
vermez. Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den 
yalnız bir çıkış için kullanılan bu pasaportlar, veril-
diği tarihten itibaren bir ay içinde kullanılmadığı 
takdirde yenilenmesi gerekir (Pasaport K., m.18). 
İşte bu pasaport ile bazı yabancıların Türkiye’de 
bulunması mümkündür. 

5 Güncel sayı ve liste için bakınız: https://www.goc.gov.tr/turki-
yenin-vize-uygulamadigi-ulkeler (Erişim tarihi: 14.11.2021).
6  15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu.
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d) Türk Vatandaşlığı Kanunu7 (28 inci maddesi) 
kapsamında olduğu anlaşılanlar da vizeden muaf 
tutulmuştur. Bunlar mavi kart sahibi olan kişilerdir. 
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni al-
mak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 
üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, Kanunda 
belirtilen istisnalar dışında, Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam 
ederler. Bu kişiler, vize şartı, ikamet ve çalışma iz-
ninden muaf tutulmuş olup, Türkiye’de süresiz ola-
rak kalma hakkına sahiptir.  

3-İkamet izni ile Türkiye’de bulunan 
yabancılar (YUKK, m.19)

Yasal olarak Türkiye’de bulunma hakkına sahip 
bir diğer kategori de ikamet izni sahibi yabancılar-
dır. “Vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden 
ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların 
ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay 
içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini 
kaybeder” (YUKK, m.19). Görüldüğü gibi bu kate-
gorideki yabancılar, eğitim, resmi görev, uzun süreli 
tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de genellikle uzun süre 
kalacak olan yabancılardır. Bu yabancılar ikamet 
izni almak zorundadırlar. İkamet izni kural olarak 
yabancıya çalışma hakkı vermez.

Şartları, süresi ve sağladığı haklar bakımından 
ikamet izni çeşitleri şunlardır: a) Kısa dönem ika-
met izni b) Aile ikamet izni c) Öğrenci ikamet izni, 
ç) Uzun dönem ikamet izni d) İnsani ikamet izni e) 
İnsan ticareti mağduru ikamet izni (YUKK, m.30).

4-İkamet izninden muaf olan yabancılar 
(YUKK, m.20) 

Vizede olduğu gibi, yabancılar bazı hallerde 
ikamet izninden muaf tutulurlar. Bu yabancıları şu 
şekilde saymak mümkündür: 

a) “Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden 
muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize mua-
fiyeti süresince” Türkiye’de ikamet izni olmaksızın 
yasal olarak bulunabilir.

b) Vatansız kişi kimlik belgesi sahibi olanlar. Bu 
kişiler, “kamu düzeni veya kamu güvenliği açısın-
dan ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı 
edilmezler. Bu kişiler Uluslararası İşgücü Kanunu 
kapsamında Türkiye’de çalışabilir, Bakanlığın uy-

7  29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu.

gun görmesi halinde bu kişilere yabancılara mah-
sus pasaport verilebilir” (YUKK, m.51). 

c) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk 
memurları. Bu kişiler görev süreleri boyunca Türki-
ye’de yasal olarak bulunma hakkına sahip yaban-
cılardır. Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk 
memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca 
bildirilenler de Türkiye’de kalma hakkına sahiptir. 
Yine bu bağlamda uluslararası kuruluşların Türki-
ye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri an-
laşmalarla belirlenmiş olanlar da Türkiye’de yasal 
olarak bulunan yabancılar arasındadır. 

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaş-
malarla ikamet izninden muaf tutulanlar. 

e) Mavi Kartlılar (TVK, m.28) da ikamet izninden 
muaftır.  Yukarıda vizeden muaf olanlar başlığın-
da belirtildiği gibi, doğumla Türk vatandaşı olup 
da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığı-
nı kaybedenler (ve üçüncü dereceye kadar olan 
altsoyları), vize şartı, ikamet ve çalışma izninden 
muaf tutulmuş olup, Türkiye’de süresiz olarak kal-
ma hakkına sahiptir.   

f) Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik 
belgesi olanlarla (YUKK, m.76/1) uluslararası ko-
ruma statüsü (mülteci, şartlı mülteci ve ikincil ko-
ruma) sahibi kimlik belgesi olanlar (YUKK, m.83/1), 
ikamet izninden muaf olup Türkiye’de yasal olarak 
bulunma hakkına sahiptir. Bu konu aşağıda ayrıca 
ele alınacaktır.

5-Çalışma izni ile Türkiye’de bulunan 
yabancılar

Türkiye’de yasal olarak bulunma hakkına sahip 
önemli bir grup da çalışma izni olanlardır. Yaban-
cıların Türkiye’deki çalışma şart ve usulleri esas iti-
bariyle Uluslararası İşgücü Kanunu8 (UİK) tarafın-
dan düzenlenmiştir. “Bu Kanuna tabi yabancıların 
çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya 
çalıştırılmaları yasaktır” (UİK, m.7/2).

UİK’e göre verilen çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyeti, ikamet izni yerine geçer. Ancak, (mül-
teci ya da ikincil koruma statüsü dışında) yaban-
cının herhangi bir nedenle ikamet izni olması ya-
bancıya çalışma hakkı vermez (UİK, m.12/1)

8  2016 tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu.
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UİK, Turkuaz kart sahiplerinin de vize veya ika-
met izninden muaf olacağını düzenlemiştir. Tur-
kuaz Kart, yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma 
hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla 
yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı ve-
ren belgedir (UİK, m.3/ğ). 

Bu konu aşağıda ayrı bir başlık altında ele 
alınacaktır.

6-Çalışma izninden muaf olan yabancılar

UİK, sayılan bazı yabancıları çalışma izninden 
muaf tutmuştur. UİK’e göre, diğer kanunlarda ya 
da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde, çalış-
ma izni almadan çalışabileceği belirtilen yaban-
cılar, bu Kanuna göre çalışma izni almadan ça-
lışabilir veya çalıştırılabilirler. Ayrıca doğumla Türk 
vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk 
vatandaşlığından ayrılan kişilerin (mavi kartlılar) 
çalışma hakları saklı tutulmuştur (UİK, m.6).

UİK’e göre, çalışma izni muafiyeti kapsamında 
olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti (için belge) 
almak kaydıyla çalışabilir. Bu kapsamda çalışma 
izni muafiyeti için başvurmaları gerekmektedir. 
Bu kişiler, başvuruları yurt içinde doğrudan Ba-
kanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı oldu-
ğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da başkonsolos-
luklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular 
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkon-
solosluklarınca Bakanlığa iletilir. Çalışma izni mu-
afiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından 
da yapılabilir. Başvurusu olumlu değerlendirilen 
yabancılara Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti 
düzenlenir (UİK, m.13/1-5). 

UİK’e göre çalışma izni muafiyetiyle geçirilen sü-
reler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni sürelerinin 
hesabında dikkate alınmaz. Ayrıca 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin 
Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi 
ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı 
ile Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen 
gün içinde doksan günü geçmeyen sınır ötesi 
hizmet sunucusu, çalışma izni muafiyeti kapsamın-
da değerlendirilir (UİK, m.13/6-7)

7.Uluslararası koruma altındaki yabancılar

Sayıları az olsa da Türkiye’de yasal olarak bu-
lunan bir kategori de uluslararası koruma altında 
bulunan yabancılardır. Uluslararası koruma ile ilgili 
ve önemli temel düzenleme 1951 Tarihli Birleşmiş 
Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Ce-
nevre Sözleşmesi9 ve 1967 Ek Protokolü’dür. Ancak 
Sözleşme, sadece tek bir mülteci statüsü öngör-
müş ve bu kişilere uluslararası koruma sağlana-
cağı belirtilmiştir. Oysa mültecilik olaylarının mey-
dana geliş sebepleri, şekli ve sonuçları çoğunlukla 
birbirinden farklı olmaktadır10. Sözleşme’de mül-
teci tanımı yapılmış olsa da bu kriterleri sağla-
yan kişilere tanınacak statü, bulundukları devlet 
bağlamında değerlendirilerek sağlanacaktır11. Bu 
kapsamda pek çok devlet mültecilik ile ilgili iç hu-
kukunda düzenlemeler yapmıştır. Ülkemizde de bu 
konuda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nu (YUKK) çıkarılmıştır. Ancak YUKK, Sözleşmeden 
farklı şekilde uluslararası koruma sahibi olan kişi-
leri üç grup olarak saymıştır. Bunlar mülteci, şartlı 
mülteci ve ikincil koruma sahibi olanlardır. 

7.1.Mülteciler

YUKK’ta mülteci12 şu şekilde tanımlanmıştır: 
Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar 
nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlana-
mayan ya da söz konusu korku nedeniyle yarar-
lanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışın-
da bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 

9  Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi, 28 Tem-
muz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 22 Nisan 1954 tarihin-
de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşme’yi 29 Ağustos 1961 tarih ve 
359 sayılı Kanun’la, çekince koyarak onaylamıştır. Bozkurt, Enver – 
Kütükçü, M. Akif – Poyraz, Yasin, Devletler Hukuku, Yetkin Yayınları, 8. 
Baskı, Ankara, 2015, s. 169.
10  Bu nedenle hem doktrinde hem de uygulamada, mültecilik 
tanımına uymayan haller için “düzensiz mülteci” (irregular refugee) 
ifadesini de kullanmaktadır. Bett, Alexander, Towards “Soft Law” 
Framework for the Protection of Vulnarable Irregular Migrants”, In-
ternational Journal of Refugee Law, Oxford University Press, Vol:22, 
No:2, 2010, s.209-236.
11  Goodwin-Gill, Guy S. – McAdam, Jane, The Refugee in Interna-
tional Law, Oxford University Press, New York, 2011, s.16.
12  Doktrinde yapılan mülteci tanımları için bakınız: Odman, Musta-
fa Tevfik, Mülteci Hukuku, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s. 188.



39

korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız ki-
şiye, statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci 
statüsü verilir (YUKK, m.61). Bu kapsamda mülte-
ciler ikamet izninden muaf olup Türkiye’de yasal 
olarak bulunabilirler. 

YUKK’ta öngörülen bu mülteci tanımı, 1951 Ta-
rihli Cenevre Sözleşmesi’nin 1.maddesinin 2.fıkrası 
ile neredeyse aynıdır. Aslında Sözleşme, coğrafi 
ve tarih bakımından iki kısıt öngörmüştür. Bunlar, 
1951’den önce meydana gelen olaylar ve Avrupa 
dışında meydana gelen olaylar şeklindeydi. Söz-
leşme, taraf devletlere bu iki konuda çekince koy-
ma yetkisi vermişti. Türkiye Sözleşme’yi her iki kısıt-
la birlikte onaylamıştı. Ancak 1967 yılında yapılan 
1951 Sözleşmesine yapılan Ek Protokol ile tarih kısıtı 
kaldırıldı. Ancak Türkiye coğrafi kısıtı kaldırmamış-
tır. Bu nedenle “Avrupa ülkelerinde meydana ge-
len olaylar nedeniyle” ülkemize gelenler mülteci 
olarak kabul edilmektedir. Avrupa dışında mey-
dana gelen olaylar nedeniyle ülkemize gelen-
ler konusunda ise coğrafi kısıt kaldırılmadığı için 
mülteci kabul edilmemektedir. Bu kişiler YUKK’ta 
(bir sonraki başlıkta ele alınan) “şartlı mülteci” 
kategorisinde değerlendirilmiştir. 2014 yılında yü-
rürlükten kaldırılan 1994 Yönetmeliği “Avrupa ül-
keleri dışında meydana gelen olaylar nedeniyle” 
ülkemize gelen bu kişileri, mültecilerden ayırmak 
için “sığınmacı” olarak adlandırmıştı. Ancak bu 
adlandırma giriş kısmında belirtildiği gibi kavram 
kargaşasına yol açmıştır. Aslında Yönetmelik, hem 
“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 
nedeniyle” ülkemize gelenleri hem de uluslarara-
sı koruma başvurusu yapanları “sığınmacı” olarak 
tanımlamıştı. YUKK ile bu kavram kargaşası bir 
nebze giderilmiş oldu. Şimdi artık “sığınmacı” kav-
ramı hukuki bir terim olmaktan çıkmış oldu. 

7.2.Şartlı mülteciler

Türk hukuku Avrupa ülkeleri dışında meydana 
gelen olaylar sebebiyle ülkemize gelenlere mülte-
ci statüsü tanımamıştır. Bu kişileri “şartlı mülteci” 
olarak adlandırmıştır. Şartlı mülteci kavramı, ulu-
sal bir kavram olup 1951 Sözleşmesi’nde bulun-
mamaktadır. YUKK’a göre “Avrupa ülkeleri dışında 
meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabi-
iyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayaca-

ğından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin ko-
rumasından yararlanamayan, ya da söz konusu 
korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı-
ya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya döne-
meyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri 
sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ül-
keye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türki-
ye’de kalmasına izin verilir” (YUKK, m.62). Bu tanım 
“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 
sebebiyle” kısmı hariç mülteci tanımıyla aynıdır. 
Türkiye, Avrupa ülkeleri dışında meydana olaylar 
nedeniyle ülkemize gelenleri mülteci olarak kabul 
etmemiştir. 

Şartlı mülteci (…) statüsü sahibi kişiye, Genel 
Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği 
nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, belirlenen 
süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü 
getirilebilir. Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt 
yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle 
yükümlüdür (YUKK, m.82). Dolayısıyla şartlı mülte-
ci olarak adlandırılan bu grup uluslararası koruma 
statüsü ile ülkemizde yasal olarak bulunmaktadır.

7.3.İkincil koruma altında bulunanlar

Uluslararası koruma statüsü altında yer alan 
ve ülkemizde yasal olarak bulunan bir diğer grup 
da ikincil koruma altındaki yabancılardır. İnsan 
hakları ile ilgili olanlar başta olmak üzere mültecilik 
ile ilgili uluslararası düzenlemeler, devletlerin iç 
hukukunu olumlu bir şekilde etkilemiştir13. YUKK 
da, bu gelişmelere uygun olarak özel bazı du-
rumları sebebiyle ülkemize gelen, geldikleri veya 
ikamet ettikleri ülkeye dönemeyen kişilere, ikin-
cil koruma statüsü tanımıştır. Bu kişiler geldikleri 
veya ikamet ettikleri ülkeye gönderildiği takdirde 
olumsuz bazı durumlarla karşılaşacak olan kişi-
lerdir. Bu kapsamda “mülteci veya şartlı mülteci 
olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine 
veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; 
a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm 
cezası infaz edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı 

13  Türk, Volker, “The Role of UNCHR in the Development of Interna-
tional Refugee Law”, Refugee Rights and Realities, (Ed: Nicholson, 
F.-Twomey, P.), Cambridge University Press, 1999, s.153 vd.
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ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz 
kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki 
silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen 
şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi 
tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe 
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından 
yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız 
kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil 
koruma statüsü verilir” (YUKK, m.63). Doktrinde 
şartları sağlamadığı için ikincil koruma statüsü 
verilmeyen kişilere, insani ikamet izni verilebileceği 
ileri sürülmüştür14.  

(…) İkincil koruma statüsü sahibi kişiye, Genel 
Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği 
nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, belirlenen 
süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü 
getirilebilir. Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt 
yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle 
yükümlüdür (YUKK, m.82). Dolayısıyla ikincil koru-
ma statüsü altındaki kişiler ülkemizde yasal olarak 
bulunma hakkına sahiptir.

7.4.Uluslararası koruma başvuru sahipleri

Burada, uluslararası koruma başvurusunda 
bulunanları da zikretmek gerekir. Türk hukukuna 
göre uluslararası koruma başvurusunda bulunan-
lar, başvuruları sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de 
yasal olarak bulunma hakkına sahiptir. Kanuna 
göre, “kayıt işlemleri tamamlanan başvuru sahi-
bine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, ulus-
lararası koruma talebinde bulunduğunu belirten 
ve yabancı kimlik numarasını içeren Uluslararası 
Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir 
(YUKK,m.76). Dolayısıyla uluslararası koruma baş-
vurusunda bulunanlar da mevzuat çerçevesinde 
ülkemizde bulunan bir kategori oluşturmaktadır.

8.Geçici koruma altındaki yabancılar 
(YUKK, m.91)

Uluslararası koruma sağlananların dışında en 
önemli ve en kalabalık grubu oluşturan yabancı-
lar ise geçici koruma altında bulunanlardır. Geçi-

14  Asar, Aydoğan, Yabancılar Hukuku, Seçkin Yayınevi, 3.Baskı, 2017, 
s. 194.

ci koruma, kitlesel olarak ülkelerini terk ederek bir 
ülke topraklarına akın eden kişiler için sağlanan 
durumu ifade etmektedir15. YUKK’a göre ise bu kişi-
ler “ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülke-
ye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 
sınırlarımızı geçen yabancılardır” (YUKK, m.91/1). 
Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak 
ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapı-
lacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak 
tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-
lar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve 
taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev 
ve yetkileri Geçici Koruma Yönetmeliği16 ile düzen-
lenmiştir (YUKK, m.91/2). Suriye’deki olaylar sebe-
biyle ülkemizde bulunan Suriyelilerin çok büyük bir 
kısmı geçici koruma altında bulunmaktadır17. 

Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre, geçici ko-
ruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. 
Ancak bu belge Kanunda düzenlenen ikamet izni 
veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer 
sayılmaz, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı 
tanımaz, süresi ikamet izni toplamında dikkate 
alınmaz ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru 
hakkı sağlamaz (Yönetmelik, m.25). Geçici koru-
ma kimlik belgesine sahip olanlar, Cumhurbaş-
kanınca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve 
coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma 
izni almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına başvurabilir (Yönetmelik, m.29/2). 
Görüldüğü gibi geçici koruma altında olan kişiler, 
Kanun ve Yönetmelik’te belirlenmiş şartlarla Türki-
ye’de kalma ve çalışma hakkına sahiptir. 

8.Göçmenler

Mülteci kavramıyla en çok karıştırılan bir diğer 
kavram ise “göçmen” kavramıdır. Uluslararası hu-
kuk anlamında göçmen, vatandaşı olduğu ülkeden 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, dini gibi neden-
lerle ayrılarak yerleşme maksadıyla bir başka ülkeye 
giden kişilere verilen isimdir18. 

15  Hathaway, James, The Law of Refugee Status, Kanada: Butter 
Worths Press, 1991, s. 10.
16  13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği
17  Güncel sayı ve istatistikler için bakınız: https://www.goc.gov.tr/
gecici-koruma5638; Ayrıca bakınız:  Poyraz, Yasin, “Suriye Vatan-
daşlarının Geçici Korunması ve Uluslararası Mülteci Hukuku”, Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, C. 20, S. 2, s. 65.
18  Doğan, Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 
2021, s.12.
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Bu anlamda göçmenler, herhangi bir zorlama 
unsuru olmaksızın, kendileri ve aileleri için daha iyi 
maddi ve sosyal imkânlara ulaşmak ve geleceklerini 
iyileştirmek maksadıyla bir ülkeye veya bölgeye göç 
eden kişileri ve ailelerini kapsadığı belirtilmektedir. 
Birleşmiş Milletlere göre ise, yabancı bir ülkede bir yıl-
dan fazla süreyle ikamet eden kişi, gönüllü ya da zo-
runlu ve düzenli ya da düzensiz şekilde göç etmesine 
bakılmaksızın göçmen olarak adlandırılmaktadır19.

Türk hukukunda ise göçmen, farklı bir anlam 
ve içeriğe sahiptir. Göçmenlerin hukuki durumu, 
İskân Kanunu20 ile düzenlenmiştir. Kanuna göre 
göçmen, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı 
olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu 
halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul 
olunanlar” olarak tanımlanmıştır (İskan K, m.3/d). 
Bu tanıma göre göçmen kabul edilecek kişinin 
Türk soyundan olması, Türk kültürüne bağlı bu-
lunması ve yerleşmek amacıyla Türkiye’ye gelmesi 
gerekmektedir. Kanun, göçmenleri serbest göç-
men, iskânlı göçmen, münferit göçmen ve toplu 
göçmen olarak dört farklı gruba ayırmıştır. 

Göçmenler, sınırlarımızdan girdikten sonra giriş 
noktalarındaki göçmen kabul merkezlerinde sağ-
lık, gümrük, idari ve nakil işlemleri tamamlanıncaya 
kadar misafir edilirler. Göçmenler, kendileri ve aile 
fertleri için Vatandaşlığa Girme Beyannamesini 
imzalayarak “Göçmen Belgesi” almaya mecbur-
dur. Göçmen Belgesi, iki yıl için geçerli olup, geçici 
kimlik belgesi olarak kullanılır. 

Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli işlem-
lerin ilgili kuruluşlarca tamamlanmasından sonra 
Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlığa alınırlar. 
Küçükler, baba ve analarına, baba veya anaları 
yoksa kan ve kayın hısımlarına bağlı tutulurlar. Kim-
sesiz gelen küçükler, yaşlarına bakılmaksızın vatan-
daşlığa alınırlar (İskan K, m.8).

Göçmenler, istisnai yol ile Türk vatandaşlığına 
geçene kadar yabancı sayılmaktadır. Göçmenlik 
belgesi, göçmenlere Türkiye’de yasal olarak 
bulunma hakkı sağlamaktadır.

9.Özel statülü yabancılar: Mavi Kartlılar ve 
19  Göç Terimleri Sözlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İkinci Baskı, 
No:31, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turk-
ish_2ndedition.pdf (Erişim Tarihi: 14.11.2021)
20  19.09.2006 tarih ve 5543 sayılı İskân Kanunu.

Turkuaz Kartlılar

Türkiye’de bulunan bazı yabancılar, vize şartın-
dan, ikamet ve çalışma izninden muaf olarak özel 
statüye sahiptir. Bunlar iki gruptur: Mavi kartlılar 
ve Turkuaz kartlılar. 

9.1.Mavi Kartlılar (TVK, m.28)

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni al-
mak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 
üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu madde-
de belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam 
ederler. Bu (…) kişilerin, seçme ve seçilme, muafen 
araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik 
hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin 
sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları tutulmuş-
tur. Bu (…) kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu huku-
ku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti 
görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve 
kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel 
olarak çalıştırılabilirler (TVK, m.28/1-3). 

Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde üçün-
cü dereceden itibaren hangi dereceye kadar 
olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan 
faydalanabileceğini belirleyebilir. Bu madde hü-
kümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu 
ile soy bağını belgelendirmesi şarttır. Bu madde 
kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu 
maddede belirtilen haklardan faydalanabilecek-
lerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu maddenin 
sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ib-
razı yeterlidir (TVK, m.28/4-7).

Sonuç olarak Mavi kartlılar, Kanunda sayılan bu 
beş istisna haricinde Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 
Dolayısıyla istisnalar dışında bu kişilerin hem Türki-
ye’ye gelişlerinde vize şartı aranmaz, hem de Tür-
kiye’de ikamet ve çalışma hakkına sahiptir. 

9.2.Turkuaz Kartlılar 

UİK ile, nitelikli yabancı işgücünün Türkiye’ye gel-
mesini teşvik etmek amacıyla Turkuaz kart uygula-
ması öngörülmüştür21. Buna göre, uluslararası işgü-

21  Bu konuda geniş bilgi için bakınız: Karagül, Dilara, “Turkuaz Kart 
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cü politikası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki 
deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen 
usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen 
yabancılara Turkuaz Kart verilir (UİK, m.11/1). Tur-
kuaz Kart uygulamasında, akademik alanda ulus-
lararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile 
bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından 
stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olan-
lar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi 
olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya 
da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak 
değerlendirilir (UİK, m.11/5).

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kay-
dıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren 
veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bil-
gi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde ip-
tal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi 
kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve 
süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş sü-
resinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından 
itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan ya-
pılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının 
kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve 
Turkuaz Kart geçersiz hale gelir (UİK, m.11/2-3).

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hü-
kümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu 
çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu 
gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. 
Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzen-
lenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan 
yararlanır (UİK, m.11/4).

10.Yabancı devlet temsilcileri ile diplomatik 
ve konsolosluk çalışanları

Yabancı devlet temsilcileri ile diplomatik ve 
konsolosluk çalışanları da ülkemizde yasal ola-
rak bulunan kategori oluşturmaktadır. Devlet 
başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakanla-
rı resmi ziyaret amacıyla ülkemizde bulunabilir. 
Devleti temsil eden diğer kişiler ile diplomatik ve 
konsolosluk çalışanları ile bunların ailelerinin de 

Uygulaması”, Public and Private International Law Bulletin, Yıl 2019, 
Cilt 39, Sayı 2, 393 – 414.

ülkemizde yasal olarak bulunması söz konusudur.

Yabancı ülke diplomatlarına, Türkiye Cumhuri-
yeti büyükelçiliklerince re’sen vize verilebilir. Bu vize-
ler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık 
ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler 
harca tabi değildir. Ülke menfaatleri göz önünde 
bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen ya-
bancılara, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyü-
kelçilerince re’sen vize verilebilir. Bu amaçla verilen 
vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak İçiş-
leri ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler 
harca tabi değildir (YUKK, m.11/4-5).

11.Vatansızlar (YUKK, m.50-51)

6458 sayılı YUKK, “hiçbir devlete vatandaşlık 
bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan ki-
şi”yi vatansız olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda 
vatansız kişiler Türk Hukukuna göre “yabancı” ola-
rak kabul edilmektedir22. Türkiye’de sayıları az da 
olsa vatansız kişiler de bulunmaktadır. 

Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapı-
lır. Vatansız kişilere, Türkiye’de yasal olarak ikamet 
edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Bel-
gesi düzenlenir. Başka ülkeler tarafından vatan-
sız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz. 
Vatansız kişiler, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi almakla 
yükümlü olup, belge Genel Müdürlüğün uygun gö-
rüşü alınarak valiliklerce düzenlenir. Hiçbir harca 
tabi olmayan bu belge, ikamet izni yerine geçer ve 
iki yılda bir valiliklerce yenilenir. Vatansız Kişi Kimlik 
Belgesinde yabancı kimlik numarası da yer alır. Va-
tansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olarak Türkiye’de 
geçirilen süreler, ikamet sürelerinin toplanmasında 
hesaba katılır. Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin 
herhangi bir ülke vatandaşlığını kazanmasıyla bir-
likte geçerliliğini kaybeder (YUKK, m.50).

Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olanlar 
bazı hak ve güvencelere sahiptir: Bu kapsamda 
(…) ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte 
bulunabilirler. Kamu düzeni veya kamu güvenli-
ği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece 
sınır dışı edilmezler. Yabancılarla ilgili işlemler-
de aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar. 

22  Vatansız kişilerin de mülteci sayılması gerektiği görüşü için 
bakınız: Darling, Kate, “Protection of Stateless Persons in Interna-
tional Asylum and Refugee Law”, International Journal of Refugee 
Law, Oxford University Press, Vol:21, No:4, December-2009, s.742-767.
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Çalışma izniyle ilgili mevzuat çerçevesinde çalışa-
bilir. Pasaport Kanunu kapsamında yabancılara 
mahsus pasaport alabilir (YUKK, m.51).

12.Zorunlu ve diğer sebeplerle Türkiye’de bu-
lunan yabancılar (YUKK, m.12/2)

Türk hukukunda zorunlu nedenlerle, Türk hava 
ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan ta-
şıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak ki-
şiler vize şartından muaf tutulmuştur. Ayrıca deniz 
limanlarına gelip, yetmiş iki saati geçmemek kay-
dıyla, liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı 
gezecek kişilerden vize şartı aranmamaktadır.

Sonuç

Şehirler, vatandaşlarla birlikte yabancılara ev 
sahipliği yapmaktadır. Ancak ülkemizde bulunan 
her yabancı, aynı statüde olmayıp, ülkemizde 
bulunma sebebine göre farklı mevzuata tabi-
dir. Bu nedenle herbir statü için farklı süreler ile 
hak ve yükümlülükler öngörülmüştür. Ülkemizde 
yabancılarla ilgili temel düzenleme, Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunudur. Ancak 
yabancılarla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası 
düzenleme bulunmaktadır. Bu bağlamda ülke-
mizdeki yabancılar, vize ile veya ikamet/çalışma 
izni ile bulunabileceği gibi, uluslararası koruma, 
göçmenlik, vatansızlık veya resmi görev sebeple-
riyle yasal olarak bulunabilecektir. 

Yabancıların yukarıda sayılan sebepler dışın-
da, çifte/çok vatandaşlık sebebiyle de ülkemiz-
de yasal olarak bulunması söz konusu olabilir. Bu 
anlamda bir kişi hem Türk vatandaşlığı hem de 
başka devletin/devletlerin vatandaşlığına sahip 
ise, bu kişi Türk vatandaşlığı sebebiyle Türkiye’de 
yasal olarak bulunma hakkına sahiptir. Bir de ül-
kemizde, statüleri Lozan Anlaşması ile belirlenmiş 
olan gayr-i müslim azınlıklar da bulunmaktadır. 
Bu kişiler esasında, Türk vatandaşlığına sahip özel 
statülü yabancılar olarak, Türkiye’de yasal olarak 
ikamet ve çalışma hakkına sahiptir.

Sonuç olarak bir yabancının ülkemizde yasal 
olarak bulunabilmesi için ulusal veya uluslararası 
bir düzenlemeye dayanması gerekir. Aksi takdirde, 
yasadışı olarak Türkiye’de bulunan yabancılar, ih-

lal ettiği mevzuatın öngördüğü yaptırıma (mesela 
sınırdışı edilme) tabi tutulacaktır.  
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