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Konu : Yabancı Uyruklu oğretim Elemanları/Pasaport

DOSYA

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 7 nci maddesinin birinci
fikrasının (b) bendi uyarmca; vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden
itibaren en aZ altmış gün süreli pasaport yerine geçen belgesi olmayanların Türkiye'ye
girişlerine izin verilmeyeceği ve Bakanlar Kurulunun 25l04l20l4 tarih ve 20141628 sayılı
kararıyla söz konusu belgelere sahip olmayanların 3|l|2l20|4 tarihine kadar Türkiye'ye
girebileceklerine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04l1212014 tarih ve 71508 sayılı
y az:.sl ilişikte gönderilmiştir.

Bu nedenle,2547 sayılı Kanunun 34 üncü ve 2974 sayılı Kanunun 16 ncı maddeleri
uyarmca; biriminizde görev yapmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının herhangi
bir mağduriyetle karşılaşmamaları adına pasaport Veya pasaport yerine geçen belgesi çalışma
izin süresinin bitiminden itibaren en aZ altmış gün süreli olmayanların söz konusu belgelerin
süre lerini uzatmalar ı gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve biriminizde görev yapmakta olan yabancı uyruklu öğretim
elemanlarının bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Azıze TOPER KAYGIN
Rektör V.

EK:Yazı Örneği (1 Sayfa)

DAGITIM:
-islami ilimler Fakültesi Dekanlığına
-Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
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Konu: Yabancl Uyruklu Öğretim Elemanları/Pasaport

04.12.2@14 - 715@8

DAĞITIM YERLERNE

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslarasr Koruma Kanunü'4un7 nci nıaddesinin birinci fikrasının (b)

bendinde, Yize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitirninden itibaren en az altmış gün

süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların Türkiye'ye girişlerine izin
verilmeyeceği ifade altına alınmış ve 2510412014 tarrihli ve 20|41628 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla söz konusu maddede belirtilen belgelere sahip olmayanların 3|.|2.2014 tarihine kadar
Türkiye'ye girebileceklerine karar verilmiştir.

Söz konusu kanunun 27 nci maddesi uyannca Kurulumuzca verilen çalışma izinleri ikamet izni
yerine geçmektedir. Bu nedenle Il120I5 tarihi itibariyle çalışma izin süresinin bitiminden
itibaren en aZ altmlş gün süreli pasaport Veya pasaport yerine geçen belgesi olmayan yabancı

uyruklu öğretim elemanlarının da Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecektir.

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak adına yabancı uyruklu öğretim elemanlarınızdan
pasaport Veya pasapoıt yerine geçen belgesi çalışma izin süresinin bitiminden itibaren en aZ

altmlş gün süreli olmayanlarln, söz konusu belgelerin sürelerini uzatmalan gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında yabancl uyruklu öğretim elemanlarınızın bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
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Başkan Vekili
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-Tüm Üniversiteler
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