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AİLE İKAMET İZNİ VE KADIN EŞİN DURUMU 

ÖZET  

Bir yabancı Türkiye’de, vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden veya doksan günden fazla kalacak 
olması durumunda ikamet izni almak zorundadır. 4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanununda, bir yabancının Türkiye’de ikamet edebilmesi için alması gereken ikamet izni türleri 
belirlenmiştir. Bu ikamet izni türlerinden biri de aile ikamet iznidir. Genel olarak, aile ikamet izni, ayrı ülkelerde 
bulunan eşlerin ve ergin olmayan veya bağımlı çocuklarının, diğer ikamet izni türlerine başvurmadan Türkiye’de 
birlikte yaşayabilmeleri için kabul edilmiş ikamet izni türüdür.  

Tebliğimizde, Kanun kapsamında aile ikamet iznine ilişkin kabul edilen hükümleri incelediğimizde çeşitli 
açılardan evli kadının yaşayabileceği sıkıntılar üzerinde durulacaktır. İlk olarak, eşlerin vatandaşı olduğu ülkenin 
hukukuna göre birden fazla eş ile evli olması durumunda, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilebileceği 
düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile haklı olarak tek eşliliğin korunması amaçlanmıştır. Diğer taraftan eşlerden 
yalnızca birinin seçilmesi durumunda, diğer kadın eşin durumu nasıl olacaktır? 

İkinci olarak Kanunun 37. maddesinde aile ikamet izninin sırf Türkiye’de ikamet edebilmek için yapılan 
evliliklere dayanılarak verilmemesine ilişkin bir düzenleme kabul edilmiştir. Hükmü incelediğimizde, eşlerin 
evliliklerinin formalite olup olmadığı noktasında ‘makul şüphenin’ varlığı hâlinde aile ikamet izninin 
verilemeyeceği, verilmesi durumunda iptal edileceği; evliliğin sırf ikamet izni alabilmek amacıyla yapılıp 
yapılmadığının valiliklerce araştırılacağı belirtilmiştir. Her ne kadar Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 34. maddesinde ‘makul şüphe’ kapsamına hangi durumların dâhil 
olabileceği düzenlenmiş olsa da, kesin bir sonuca varılabilmesinde şüphe doğurmaktadır. Tebliğimizde bu konuya 
ilişkin verilen Danıştay kararları değerlendirilecektir.  

Ayrıca Kanunda aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda da 
valiliklerin denetiminin devam edeceği düzenlenmiştir. Bu hüküm ile eşler, gerçek bir evlilik birliği içinde olup 
olmadıkları noktasında sürekli denetlenecekler ve bu durum aile hayatına müdahale, aile yaşamının ve özel 
yaşamın gizliliğinin ihlâli olarak sıkıntı yaratabilecektir. 

 

FAMILY RESIDENCE PERMIT AND THE SITUATION OF A WIFE 

SUMMARY 

A foreigner who stays in Turkey beyond the duration of a visa or a visa exemption or longer than ninety 

days shall obtain a residence permit. The types of the residence permit that foreigners shall obtain for staying in 

Turkey are determined in the Law on Foreigners and International Protection (number 6458, accepted on 4.4.2013). 

One of the residence permit types is family residence permit which is generally accepted to provide that spouses 

and their minor or dependent child living in different countries could live together in Turkey. 

In our study, we will focus on the difficulties which women can experience through the implementation 

of the provisions on family residence permit. Firstly, if the national law of the spouses enables the polygamous 

marriage, only one of the wives shall obtain a family residence permit. So the question which of the wives will 

deserve the family residence permit must be dealt with.  
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Secondly, article 37 of the Law stipulates that family residence permit shall not be given depending on 

the collusive marriage, in other words the marriage made just for staying in Turkey. If there is a reasonable doubt 

about existing a collusive marriage, the governorates shall investigate that subject. If the governorate is convinced 

about the existing of a collusive marriage, family residence permit shall not be granted or shall be cancelled if it 

has been issued. Even though, article 34 of the Ordinance on Implementation of the Law on Foreigners and 

International Protection determines the situations which are included in the scope of ‘reasonable doubt”, it is 

doubtful that with these situations, a definitive conclusion can be reached. In our study, we will examine the 

decisions of the Council of State on this subject.  

Moreover, the Law specifies that after given a family residence permit, the governorates can carry out 

inspections whether or not the marriage entered into solely for the purpose of obtaining family residence permit. 

With this provision, spouses generally are controlled in the aspect of whether or not their marriage is real. So this 

situation will cause trouble as an intervention to family life and a violation of privacy of family and private life.  

 


