TURİZM İLE İLGİLİ YASALAR TÜZÜKLER VE YÖNETMELİKLER

1)YASALAR;

1)Pasaport Kanunu; Pasaport kanununa göre Türk vatandaşları ile yabancılar
Türkiye’den çıkabilmek yolcu giriş çıkış kapılarında polis bakanlarına usulüne
uygun ve mutber pasaport yerine geçerli bir vesika ibraz etmeye mecbur
tutulmaktadırlar. Yabancılar Türkiye sınırlarından içeriye girebilmek için yetkili
Türk makamından vize almaları gerekmektedir ancak başka memleketlere gitmek
üzere yola çıkmış olan veya sırf turizm ve gezinti maksadıyla, münferit ya da
müşterek pasaportlarla seyahat eden yabancılar vizesiz olarak Türk liman ve hava
istasyonları şehirlerine mahalli emniyet makamlarının müsadesi ile inip
gezebilirler ve oralarda geceleyebilirler. Türkiye’ den çıkış vizeye tabi değildir.

Türkiye’ ye girmeleri yasak olan kimseler;

A)

Serseriler ve öğrenciler

B)

Delilikle veya bulaşıcı hastalıkla malül olanlar

Bu bilgilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye saklamayacak olup, kendi
vasıtaları ile veya kanuni veli ve vasilerinin maddi himayeleri altında olarak
tedavi veya hava değiştirmeleri için gelenler bu hükümlerden istisna edilebilirler.

C)Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf bulunduğu MÜCRİMLERİNİN iadesine
MÜTEALLİK anlaşma veya anlaşmalarla iadelere esas olarak kabul edilen
suçlardan birinden sanık veya anlaşmalarla iadelere esas olarak kabul edilen
suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar.

D)Türkiye’ de sınır dışı olup da AVDETİNE

E)Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak isteyenlere ve
bozanlara iştirak veya yardım etmek maksadıyla geldikleri sezilir.

F)Faişeler ve kadınları fuhuşa sevk edenler geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz
kadın ticareti yapanlar ve her çeşit ve her nevi kaçakçılar.

G)Türkiye’ de kalacaklarını beyan ettikleri her sürece yaşamalarını ve tekrar
gitmelerine yetecek paralarını bulamayıp Türküye’ de kendilerine himaye edecek

kimselerin bulunduğu veya Türkiye’ de yabancılara karşı men edilmiş işlerden
birini tutacaklarını ispat edemeyenler.

PASAPORT VEYA VESİKA VERİLMELERİ YASAK OLAN HALLER

a)Yurt dışına çıkmaları mahkemelerce yasaklananlara.

*Memleketten ayrılmaları genel mahkemelerde mahsur bulunduğu iç
işleri bakanlığınca tespit edilenlere pasaport ve seyahat vesikası verilmemektedir.

*Ancak yabancı memlekete gitmeleri mahkemece yasaklananlar
dışında kalanlara zaruri hallerde iç işleri bakanlığının teklifi ve başbakanın onayı
ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebilmektedir

*Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kayıt edenler bunu
haklı bir sebebe dayandıramayanlarla bulundukları ülkeden sınır dışı edilmiş
olanlara bu ülkelerden çıkarılış sebepleri göz önünde tutularak pasaport veya

vesika verilmeyebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Adına Verilecek Pasaport ve Bunların Yerini

Tutacak Vesikalar;

a)Pasaportlar;

1)Diplomatik Pasaportlar

2) Hususi Damgalı Pasaportlar

3)Hizmet Damgalı Pasaportlar

4)Umuma Damgalı Pasaportlar

5) Yabancılara Mahsus Pasaport

b)Pasaport Yerine Geçen Vesikalar;

1)Pasavanlar, idari mektuplar, hudut geçiş belgeleri.

2)Gemi adamı cüzdanları, demir yolu ve hava ulaşım araçları memur ve
mürettebatına verilen vesikalar

3)Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.

2.YABANCILARIN

TÜRKİYEDE

İKAMET

VE

SEYAHATLERİ

HAKKINDA KANUN

Türkiye’ ye girmesi kanunlarla yasak (memnu) bulunmayan ve pasaport
kanunların hükümlerine uygun gelen yabancılar kanunlarla tayin olan kayıp ve
şartlar Türkiye’ de seyahat etme ve ikamet etme hakkına sahiptirler ancak

bakanlar kurulu bunu yasaklayabilmektedir.

Türkiye’de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikametgah
tezkeresi (belgesi) almak için yetkili emniyet makamlarına başvurmak
zorundadırlar. İş tutmak maksadıyla Türkiye’ ye gelen yabancılar geldikleri
tarihten itibaren bir ay içinde ve işe başlamadan önce ikamet tezkeresi almış
olmaları gerekir. Konferans, kongre, konser vermek gibi kültürel faaliyetlerde
bulunmak üzere turneye çıkmış olup da gelen yabancılar bu faaliyetleri bir aydan
fazla sürmemek şartıyla ikamet almaları gerekmemektedir.

Seyahat veya milli veya milletler arası tarih kültür ve güzel sanatlar şenliği ve
festival, spor müsabakaları kongre ve konferanslar, sergi ve panayır
münasebetiyle Türkiye’ye müşterek pasaportla gelen yabancılar 2 ay müddet
içinde, turist damgalı giriş vizesi ile gelerek yabancılar 4 ay müddetle ikamet
tezkeresi almak zorunda değildirler.

-TRİPTİK vesikalarıyla, milletler arası turizm ve otomotiv birliğinin
gümrüklerden giriş karneleriyle gelen yabancılar 4 ay müddetle ikamet tezkeresi
almak zorunda değillerdir.

Yabancılar, hüviyet belgelerini, ikamet tezkeresini veya pasaport ve kontrol
fişlerini her istenişte polis veya jandarmaya göstermeye mecbur tutulmaktadırlar.
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