
AB ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELER 

Arnavutluk Cumhuriyeti'nde oturma izni almak isteyen yabancı uyruklular, Arnavutluk'a geliş 
nedenlerini (çalışma/serbest çalışma, eğitim, aile birleşimi gibi) doğrulamalıdır. Oturma izni için 
başvuruda bulunan yabancılar, başvuru sırasında Bakanlar Kurulu'nun "Arnavutluk 
Cumhuriyeti'ndeki yabancıların ülkeye girişine, ülkede kalmasına ve işlemlerinin ele alınmasına 
ilişkin kriterlerin, prosedürlerin ve belgelerin belirlenmesi" başlıklı, 13.06.2013 tarihli ve 513 
numaralı Kararında belirtilen belgeleri hazır bulundurmalıdırlar. Yukarıda belirtilen tüm 
durumlarda, vize koşulu aranmayan ülkelerin vatandaşları, oturma izni almak için doğrudan 
başvuruda bulunabilirler. Oturma izni için başvuruda bulunmaya uygun olan tüm diğer yabancı 
uyrukluların oturma vizesi alması gerekir. 

 

ÇALIŞMA YOLUYLA OTURMA İZNİ 

Genel bilgiler 

Yukarıda bahsedilen ülkelerden herhangi birinin vatandaşıysanız, çalışıyor ve 180 gün içinde 
Arnavutluk'ta 90 günden fazla kalmayı planlıyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek aşağıda 
listelenen belgeleri edinmeniz gerekir: 

1. ÇALIŞMA İZNİ Bu izin, Arnavutluk yetkili makamları tarafından düzenlenen, 
Yabancılara Arnavutluk'ta düzenli olarak çalışma hakkı tanıyan bir 
yetkilendirme niteliğindedir. 

2. D TİPİ VİZE Hamiline Oturma İznine başvurabilme hakkı tanıyan tek Vize tipidir. 

3. OTURMA İZNİ Bu izin, Arnavutluk yetkili makamları tarafından düzenlenen, 
yabancılara Arnavutluk'ta 180 gün içinde 90 günden fazla kalma hakkı 
tanıyan bir yetkilendirme niteliğindedir. 

1. Yukarıda bahsedilen ülkelerden herhangi birinin vatandaşı olan ve Arnavutluk'ta çalışmak 
isteyen yabancıların, yalnızca şirketin Yerel İş ve İşçi Bulma Kurumunda en az 4 hafta önceden 
Açık Pozisyon yayınlamış olması ve bu süre içinde İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından istihdam 
teklifi sunulmamış olması koşuluyla, bir Arnavutluk şirketi ile İş Sözleşmesi imzalayabilecekleri 
unutulmamalıdır. İlk cümlede belirtilen koşulun yerine getirilmesinin ardından işveren, İş 
Sözleşmesi imzalama hakkı kazanır ve yabancının veya temsilcilerinin (Vekaletname yoluyla) 8 
gün içinde Çalışma İzni başvurusunda bulunması gerekir. 

2. Çalışma İzni belgesinin düzenlenmesinin ardından (30 gün içinde düzenlenir) yabancı, 
yukarıdaki tabloda belirtilen şehirlerde bulunan Arnavutluk Elçiliğine / Konsolosluğuna D Tipi 
vize başvurusunda bulunma hakkı kazanır. Bu işlem için gereken temel belge, bir Arnavutluk 
vatandaşından veya Arnavutluk'ta Oturma İznine sahip bir yabancıdan (her biri için 1 yıllık 
Oturma İzni) alınan Davet Mektubudur. 



 3. D Tipi vizenin alınmasının ve Arnavutluk sınırlarına giriş yapılmasının ardından yabancı, 
Göçmenlik ve Sınır Koruma Dairelerine Oturma İzni Başvurusunu sunmalıdır. Oturma İzni 
başvurusunun Arnavutluk sınırlarına SON GİRİLEN TARİHTEN sonraki (en geç) 30 gün içinde 
sunulması gerektiği unutulmamalıdır. Yabancı Arnavutluk'ta 30 günden uzun bir süre boyunca 
kalmışsa Arnavutluk'a giriş tarihini yenilemek için komşu ülkelerden birine gidip ülkeye buradan 
yeniden giriş yapılabilir. 

Ülkelerin listesi 

Arnavutluk'ta çalışan olarak kayıtlı olan veya Arnavutluk'ta çalışmak isteyen yabancı ülke 
vatandaşlarına, "Yabancılar" Hukuku uyarınca Arnavutluk'ta Oturma İznine başvurma ve 
Arnavutluk'ta Oturma İzni alma hakkı tanınır. Bu prosedür uyruğa göre değişiklik 
gösterdiğinden, aşağıdaki ülkelerin vatandaşları için geçerli prosedür hakkında aşağıda verilen 
açıklamaları inceleyebilirsiniz: 

ÜLKE Arnavutluk Elçiliği: ÜLKE Arnavutluk Elçiliği: 

Afganistan Ankara, İstanbul Malavi Kahire, İstanbul 

Cezayir Paris Maldivler Londra 

Angola Roma Mali Roma 

Antigua ve Barbuda* Londra Moritanya Kahire, İstanbul 

Ermenistan* Ankara, Moskova Mauritius* Londra 

Azerbaycan* Ankara, Moskova Meksika* Roma 

Bahamalar* Londra Moldova Bükreş, 

Sofya, 

Ankara 

İstanbul 
Bahreyn Riyad, Doha Moğolistan Moskova, Pekin 

Bangladeş Pekin Fas Bükreş, Paris 

Barbados* Londra Mozambik Kahire, İstanbul 

Belize Londra Namibya Kahire, İstanbul 

Belarus Moskova, Varşova Nepal Pekin 

Benin Paris Nikaragua* Roma 

Bolivya Brasilia Nijerya Kahire, İstanbul 

Botsvana Paris Umman Riyad, Abu Dabi 

Brunei* Roma, Riyad Pakistan Kahire, İstanbul 

Burkina Faso Roma Filistin Kahire, İstanbul 

Kamboçya Pekin Panama* Roma 

Kamerun Kahire Paraguay* Brasilia 



Kolombiya Brasilia Çin Halk Cumhuriyeti Pekin 

Kongo Kahire, İstanbul Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti 

Pekin, Sofya 

Kosta Rika* Brasilia Peru Brasilia, Madrid 

Küba Brasilia, Sofya Filipinler Pekin 

Dominik Cumhuriyeti Brasilia, New York Katar Doha 

Ekvador Brasilia Ruanda Kahire, İstanbul 

Mısır Kahire Rusya Moskova 

*Listede ülkenizi göremezseniz ülkenizdeki en yakın Arnavutluk Elçiliğine başvurabilirsiniz. 

  



SERBEST MESLEK ERBAPLARI İÇİN OTURMA İZNİ 

1. ADIM - ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU (B/VP Tipi) 

 
Belgenin geçerlilik süresi: 1 
yıl 

Başvuru Ücreti: 6300 Arnavutluk 
Leki 

Değerlendirme Dönemi: 20 
- 30 gün 

Başvurunun sunulduğu / İzni onaylayan makam: 

 Bölgesel İş ve İşçi Bulma Kurumu - şirkete ait adresler tek bölge içindeyse 

 Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumu - şirkete ait adresler farklı bölgelerdeyse 

Temel hüküm ve koşullar: 

 Başvuru sırasında yabancının bizzat yetkili makamda bulunması gerekmez; süreç sırasında yetkili 
bir üçüncü taraf yabancıyı temsil edebilir. 

 
BAŞVURU BELGELERİ: 

1. Çalışma izni talebi; 

2. Başvuru sahibine ait, altı (6) aydan eski olmayan beş adet fotoğraf (47 mm x 36 mm 
boyutlarında); 

3. Pasaport (taranmış versiyon); 

4. Arnavutça dilindeki veya Arnavutça'ya tercüme edilmiş iş sözleşmesinin noter onaylı kopyası 

5. Ulusal Kayıt Merkezinden alınan Şirket bilgileri 

6. Vergi dairesinden alınan doğruluk beyanı - muhasebeciniz tarafından sağlanan belge; 

7. İş ve İşçi Bulma Kurumlarına ve İş Müfettişleri Derneğine yapılmış İşçi Beyanı 

8. Başvuru sahibinden veya işverenden alınan Vekaletname 

9. Üniversite veya Lise Diploması (varsa). 

Not: Belgelerde herhangi bir ilave gerektiğinde, ilgili departman sizi ayrıca bilgilendirecektir. 



2. ADIM - VİZE BAŞVURUSU (D Tipi) 
 

Değerlendirme Dönemi: 
15 - 30 gün 

Başvuru Ücreti: 
Değişiklik gösterir 

Belgenin Geçerlilik Süresi: 

1 yıl - 180 gün içinde yalnızca 90 gün 

Arnavutluk'ta kalma ve Oturma İznine 

başvurma hakkı 

Başvurunun sunulduğu / İzni onaylayan makam: 

 Çevrimiçi web sitesi e-Albania - Vize başvurusu; 

 Gerekirse, ülkenizde belirlenen Arnavutluk Elçiliği (Yukarıdaki tabloya bakabilirsiniz) 
Temel hüküm ve koşullar: 

 Başvuru sırasında yabancının Arnavutluk Elçiliğinde bizzat bulunması gerekir. 

 Çevrimiçi yapılan başvuru durumunda, tüm doğrulama prosedürleri tamamlandıktan sonra 
başvuru kabul edilir ve başvuru sahibinin, ilgili bankada bu hizmete ilişkin ödeme 
prosedürlerini takip etmesi gerekir. Bu başvuru türünde ilgili Elçilik/Konsolosluk makamında 
bulunma zorunluluğu, tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından yalnızca bir kereye 
mahsustur. Elçilik tarafından e-posta yoluyla randevunuzun tarihi ve saati hakkında 
bilgilendirileceksiniz; bu aşamada yalnızca Vize onayınızı geri çekebilirsiniz. 

 Elçilik, her başvuru için ilave belgeler talep etme hakkına sahiptir; bu süreç içerisinde daha 
fazla belge sunmanız gerekebilir 

BAŞVURU BELGELERİ: 

1. Vize başvuru formu - lütfen vatandaşı olduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede bulunan 
Arnavutluk Elçiliğinin web sitesinden indirin. Çevrimiçi başvuruda, form e-Albania web 
sitesinde doldurulur (başvuru sahibi, tamamladıktan sonra formu indirmeli ve tamamladığı 
formu imzalamalıdır); 

2. Başvuru sahibinin pasaport için gerekli boyutlarda bir adet fotoğrafı (47 mm x 36 mm 
boyutlarında); 

3. Pasaport (taranmış versiyon), talep edilen vizenin geçerlilik süresinden en az üç ay daha 
geçerliliğe sahiptir; 

4. Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi - sigorta uluslararası kapsama sahip olmalı ve özellikle 
Arnavutluk'u kapsamalıdır. Minimum teminat bedeli 30.000 Avrodur; 

5. Davette bulunanın Davet Mektubu ve Pasaportunun fotokopisi. Davet mektubunun bir 
Arnavutluk vatandaşı veya 1 yıl geçerli Arnavutluk Oturma İznine sahip bir yabancı tarafından 
yazılabileceğini unutmayın. Davette bulunanın davetinin bir kopyasını kendi yaşadığı şehirde 
bulunan ilgili Göçmenlik ve Sınır Koruma İdaresine sunması gerektiği unutulmamalıdır; 

6. Başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkede mesleki becerisini veya mesleki faaliyetini 
kanıtlayan belgeler (bu belgenin bazı durumlarda istendiği unutulmamalıdır); 

7. Çalışma izninin fotokopisi - belge son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır ve bu süre 
aşılmamalıdır; aksi takdirde, Arnavutluk Elçiliğinden olumsuz yanıt alırsınız; 

8. Ulusal Kayıt Merkezinden alınan Şirket bilgileri 

9. Şirketin vergi sicil numarasının fotokopisi (NUIS) 

10. Son 6 ay içinde vatandaşı olunan ülkedeki yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş Adli Sicil Kaydı 
Belgesi (bu belge, bu belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Arnavutluk Elçiliğinde tasdiklenmeli 
ve ardından yasallaştırılmalıdır veya Tasdik Şerhi iliştirilmelidir). 

NOT: Başvurunun çevrimiçi yapılıyor olmasına karşın, vize başvurusunu geri çekmek için vatandaşın 
Pasaportu ile birlikte bizzat Arnavutluk Elçiliğine gitmesi gerektiği unutulmamalıdır. 



3. ADIM - OTURMA İZNİ BAŞVURUSU (B Tipi) 
 
 

Tahmini Süre: 60 gün Başvuru Ücreti: 10.000 
Arnavutluk Leki 

Belgenin Geçerlilik Süresi: 

6 ay, 1 yıl, 2 yıl. İlk başvuru için 

geçerlilik süresi 1 yıldır. 

Başvurunun sunulduğu / Başvuruyu onaylayan makam: 

 Göçmenlik ve Sınır Koruma Bölge Ofisi 

 
Temel hüküm ve koşullar: 

 Bu başvuru sırasında yabancının bizzat yetkili makamda bulunması gerekir. 

 
BAŞVURU BELGELERİ: 

1. Oturma izni için başvuru formu; 

2. Başvuru sahibine ait, başvuru tarihinden en fazla altı (6) ay önce çekilmiş 4 adet fotoğraf (47 
mm x 36 mm boyutlarında); 

3. Gerekli Oturma İzninin geçerlilik süresinden sonra en az üç ay daha geçerliliği bulunan 
pasaport (taranmış versiyon) + D Tipi Vize (taranmış versiyon) + Giriş Tarihleri (taranmış versiyon) 

4. Arnavutluk'ta, Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ikamet standartlarına uygun (kişi başına minimum 
20 m2) konaklama durumunu kanıtlayan belgeler (ikamet edilen daireye ilişkin Satın Alma 
Sözleşmesi veya Kira Sözleşmesi ya da Konaklama Beyanı) 

5. Son 6 ay içinde vatandaşı olunan ülkedeki yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş Adli Sicil 
Kaydı (Temiz) Belgesi (bu belge, bu belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Arnavutluk Elçiliğinde 
tasdiklenmeli ve ardından yasallaştırılmalıdır veya Tasdik Şerhi iliştirilmelidir). 

6. Arnavutluk'ta geçerli sağlık sigortası kanıtı veya Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası ödemesini 
kanıtlayan, Vergi Dairesinden alınmış Doğruluk Beyanı (Doğruluk Beyanı muhasebeciniz tarafından 
hazırlanacaktır); 

7. SON 3 AY içinde düzenlenmiş çalışma izninin kopyası; 

8. İş Sözleşmesi (orijinal belge veya noter onaylı kopya) 

9. İşletme için Vergi Dairesinden alınmış Doğruluk Beyanı (Doğruluk Beyanı muhasebeciniz 
tarafından hazırlanacaktır); 

10. Şirket Bilgileri ve NUIS 

 
 

 
 
 
 
 



 
STK'DA ÇALIŞMA İÇİN OTURMA İZNİ 

 
VİZE BAŞVURUSU 

 
VİZE BAŞVURUSU (C Tipi) 

Başvuru  Ücret Geçerlilik Süresi 

Çevrimiçi Başvuru  Ücretsiz Başvurunun kabul edildiği 
tarihten sonra 15 güne kadar 
vize verilir; istisnai 
durumlarda 30 güne kadar 
sürebilir 

Belgeler 

Temel belgeler: 
- Başvuru formu 
- Başvuru sahibine ait, başvuru tarihinden en fazla altı (6) ay önce çekilmiş 5 adet fotoğraf (47 mm x 

36 mm boyutlarında); 
- Geçerli bir seyahat belgesinin (pasaport) kopyası 
- Sağlık sigortası kanıtı 
- Davette bulunan tarafından imzalanmış davet mektubu 

İlave belgeler: 
- Davette bulunan tarafından imzalanmış davet mektubu ile birlikte davette bulunanın kimlik 

belgesinin kopyası (davette bulunan, yabancı ülke vatandaşıysa bu durumda davette bulunanın da 
yetkili Arnavutluk Makamı tarafından düzenlenen oturma izninin fotokopisini sunması gerekir); 

- Mesleki, ticari faaliyeti ve iş faaliyetini kanıtlayan belge; 
- Ticari işletmenin yasal durumunu kanıtlayan belgeler; 
- 108/2013 "Yabancılar" Hukukunun 73'üncü maddesine göre düzenlenen vizenin (60-90 günlük 

vizeler) amacına uygun tescil belgesinin fotokopisi 

 

  



OTURMA İZNİ 

Mesleki, ticari amaçlar ve iş amaçları için Arnavutluk Cumhuriyeti'ne giriş yapmış ve bu amaçlar 
doğrultusunda Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ikamet eden bir yabancı, 108/2013 numaralı 
"Yabancılar" Hukukunda belirtilen genel kriterlere uygun şekilde oturma iznine başvurma 
hakkına sahiptir. 

OTURMA İZNİ BAŞVURUSU 

Başvuru  Ücret: Geçerlilik Süresi 

Göçmenlik ve Sınır Koruma Bölge 
Müdürlüğü (DBM) Polisi 

Ücretsiz Başvurunun kabul edildiği 
tarihten sonra 15 güne kadar 
vize verilir; istisnai 
durumlarda 30 güne kadar 
sürebilir 

Belgeler 

Temel belgeler: 
- Başvuru formu 
- Başvuru sahibine ait, başvuru tarihinden en fazla altı (6) ay önce çekilmiş 3 adet fotoğraf (47 mm x 

36 mm boyutlarında): 
- Geçerli seyahat belgesinin fotokopisi 
- Arnavutluk'ta konaklama durumunu kanıtlayan belgeler (örneğin; daireye ilişkin Satın Alma 

Sözleşmesi veya Kira Sözleşmesi) 
- Vatandaşı olunan ülkedeki yetkili makamlar tarafından düzenlenen yasal durum kanıtı (ADLİ SİCİL 

KAYDI) 
- Sağlık sigortası kanıtı 

İlave belgeler: 
- 108/2013 "Yabancılar" Hukukunun 73'üncü maddesine uygun şekilde çalışma izni veya tescil 

belgesinin kopyası; 
- Arnavutluk Cumhuriyeti'nde STK kayıt belgesinin kopyası: 
- Başvuru sahibi ve STK arasındaki ilişkiyi kanıtlar nitelikteki işveren onayı 

 



MÜLK YOLUYLA OTURMA İZNİ 
Genel bilgiler 

Aile birleşimi amacıyla oturma iznine başvurulmasına ilişkin bilgiler 
108 numaralı, 28.03.2013 tarihli "Yabancılar" Hukuku kapsamında, yabancının aile birleşimi 
durumunda, aile ilişkilerinin mukimin Arnavutluk Cumhuriyeti'ne girişinden önce veya sonra 

oluşmuş olmasına bakılmaksızın, aile birliğini korumak isteyen yabancı. 

Geçerlilik süresi Hizmet ücreti Başvuru ofisi 

- 3 ay. 6 ay veya 1 yıl; 
- 2 yıl; 
- 5 yıl; 
- Kalıcı. 

- İnsani yardım, ücretsiz ♦ kart bedeli; 
- 3 ve 6 ay 5000 Arnavutluk Leki + kart 

bedeli; 
- 1 yıl 10.000 Arnavutluk Leki ♦ kart bedeli; 
- 2 yıl 15.000 Arnavutluk Leki + kart bedeli; 
- 3 yıl 20000 Arnavutluk Leki + kart bedeli; 
- Kalıcı 25.000 Arnavutluk Leki ♦ kart bedeli 

Göçmenlik ve Sınır 
Koruma  
İdaresi 

Başvuru için genel gereklilikler 

Oturma izni başvurusu, ilk sefer yapılacaksa bizzat yapılmalıdır; ancak oturma izninin yenilenmesi 
işlemi, yabancının başvuru sırasında Arnavutluk Cumhuriyeti sınırlarında bulunması koşuluyla, 
108/2013 numaralı "Yabancılar" Hukukunda yer alan 38'inci maddenin 1'inci bendinde belirtilen süre 
sınırlamasına uygun şekilde, bizzat veya yetkili bir kişi tarafından yapılabilir (başvuru sahibi reşit değilse 
başvuru anne veya baba tarafından yapılabilir). Bu süre sınırlaması şu şekilde değiştirilmiştir: 
3) Arnavutluk Cumhuriyeti sınırlarına yasallara uygun şekilde giriş yapılmasının ardından 30 gün içinde; 

b) Yenileme için mevcut oturma izninin geçerlilik süresi dolmadan önceki 60 güne kadar; 
c) Yerel göçmenlik ve sınır koruma yetkili makamı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, 

istisnai koşullarda oturma izninin yenilenmesi için bu bendin 'b' fıkrasında belirtilen süre 
sınırlamasını aşar 

Yabancı aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır; 
- davette bulunan (Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ikamet eden Arnavutluk veya yabancı ülke 

vatandaşları) ile aile/eş ilişkisine sahip olmak; 
- aile birleşimini talep eden, reşit olmayan çocuğun/çocukların annesi veya babası ise diğer 

ebeveynin onayını almak; 
- Arnavutluk Cumhuriyeti’ne yasallara uygun şekilde giriş yapmış veya burada ikamet etmiş olmak; 
- Arnavutluk Cumhuriyeti'nde yeterli barınma imkanına sahip olmak; 
- yeterli mali kaynağa sahip olmak; 
- oturma izninin gerekli olduğu süre için geçerli sağlık sigortasına sahip olmak; 
- gerekli oturma izninin son geçerlilik tarihinden sonra en 3 ay daha geçerli pasaport/seyahat belgesi; 
- Halk sağlığına karşı tehdit oluşturmamak 

Gerekli belgeler önceden sunulmamışsa aile üyeleri veya temel personel durumunda yabancı yatırımcı, 
sırasıyla aile bağlantılarını kanıtlar nitelikte sertifikalar veya yatırımcının temel yabancı personelinin 
niteliğine ilişkin sertifikalar da sunmalıdır. 

  



Yabancının aile üyeleri için 
geçerli genel kurallar 

Diğer Aile birleşimi amacıyla alınan oturma 
izninin yürürlükten kaldırılması 

Aile birleşimi amacıyla 
Arnavutluk Cumhuriyeti'ne giriş 
yapan reşit olmayan çocuk reşit 
olma yaşına eriştiğinde, diğer 
aile üyelerinden bağımsız olarak 
oturma izni almak için 
başvuruda bulunma hakkına 
sahip olacaktır. Uygulanabilir 
olduğu ölçüde, aile birleşimi 
konusunda evli olmayan eşlere, 
evli eşlerle eşit muamele 
yapılacaktır. 
Çok eşli evlilik durumunda 
yabancı, eşlerden biri ve bu 
eşten olma çocukları ile aile 
birleşimi için başvuruda 
bulunabilir. Oturma izni verilen 
ve Arnavutluk Cumhuriyeti'nde 
çocuk sahibi olan yabancı, yerel 
Göçmenlik ve Sınır Koruma 
Polisine 30 gün içinde doğumu 
bildirmelidir. Göçmenlik ve Sınır 
Koruma Polisi, çocuk için geçici 
bir oturma izni düzenleyecektir. 

Aile üyeleri için *A/AF 
Tipi çalışma izni: 
- Aile birleşimi amacıyla 
Arnavutluk 
Cumhuriyeti'nde oturma 
izni alan yabancı işçinin 
ailesinden her bir yetişkin 
birey, bir işveren ile iş 
sözleşmesi yapılması 
veya aile işletmesinde 
çalıştığının kanıtlanması 
koşuluyla bir yıllık 
çalışma izni alma hakkına 
sahip olacaktır. 

Yetkili göçmenlik ve sınır koruma makamı, 
aşağıdaki koşullardan birinin kanıtlanması 
durumunda, yabancının aile birleşimi için 
aldığı oturma iznini yürürlükten kaldıracaktır: 
a) destekleyicinin veya ilgili kişinin evliliğinin 

yalnızca oturma izni alabilmek için 
düzenlenmiş olması; 

b) destekleyicinin veya ilgili kişinin sunduğu 
bilgilerde hileye başvurmuş olması veya 
yanlış bilgi sunmuş olması; 

c) yabancının beş yıllık oturma izni ile 
Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ikamet etmiş 
olduğu durumlar hariç olmak üzere; 
oturma izninin aile birleşimi için 
düzenlenmiş olmasına karşın, evliliğin 
oturma izninin düzenlenmesinden sonraki 
beş yıl içinde sona ermesi; oturma izninin 
düzenlenmesinden sonraki 3 yıl içinde 
eşlerden birinin ölmesi; anne-baba olarak 
çocuğun bakımına ilişkin hakların sona 
ermesi; 

ç) anne ve babanın her ikisi veya birinin ya da 
yasal vasinin kalıcı oturma iznini iptal 
etmesi ve reşit olmayan çocuğun ülkede 
kalmasının diğer anne/baba veya yasal 
vasi tarafından garanti edilmemesi; 

 

  



Belgelerin listesi 

1. ADIM - OTURMA İZNİ BAŞVURUSU (B Tipi) 

 

Geçerlilik Süresi: 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl. İlk 

başvuru için geçerlilik süresi 1 yıldır. 

Başvuru Ücreti: 10.600 

Arnavutluk Leki 

Değerlendirme Dönemi: 

60 gün 

Başvurunun sunulduğu / İzni onaylayan makam: 

 Göçmenlik ve Sınır Koruma Bölge Ofisi 

Temel hüküm ve koşullar: 

 İlk başvuru sırasında yabancının Göçmenlik ve Sınır Koruma Bölge Ofislerinde bizzat bulunması 

gerekir. 

 Göçmenlik Yetkili Makamı, her başvuru için ilave belgeler talep etme hakkında sahiptir; bu 

süreç içerisinde daha fazla belge sunmanız gerekebilir. 

 

BAŞVURU BELGELERİ: 

1. Oturma izni için başvuru formu 

2. Başvuru sahibine ait, başvuru tarihinden en fazla altı (6) ay önce çekilmiş 4 adet fotoğraf 

(47 mm x 36 mm boyutlarında); 

3. Geçerli bir seyahat belgesinin (pasaport) kopyası – Not: Bu belge, Gerekli Oturma İzninin 

süresinden sonra en az üç daha geçerli olmalıdır. 

4. Vatandaşı olunan ülkedeki yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş yasal durum kanıtı (ADLİ 

SİCİL KAYDI) - Bu Belge, Arnavutluk'a gönderilmeden önce, bu belgenin düzenlendiği ülkede 

bulunan Arnavutluk Elçiliğinde tasdiklenmeli ve ardından yasallaştırılmalıdır veya Tasdik Şerhi 

iliştirilmelidir; 

5. Arnavutluk'ta sağlık sigortası kanıtı 

6. Tapu Belgesinin ve/veya Satış Sözleşmesinin (kişi başı en az 20 (yirmi) m2) noter onaylı kopyası; 

aranan temel koşullardan biri, mülkün Gayrimenkul Kayıt İdaresinde kayıtlı olmalıdır; 

7. Arnavutluk'taki banka hesabınızın banka hesap durumu - banka hesabınızda kişi başı en az 

300.000 Arnavutluk Leki bulunması gerekir; 

8. Arnavutluk'ta kalma nedeninin açıklandığı Bireysel Beyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AİLE BİRLEŞİMİ 

Aile birleşimi amacıyla oturma iznine başvurulmasına ilişkin bilgiler 

 
108 numaralı, 28.03.2013 tarihli "Yabancılar" Hukuku kapsamında, yabancının aile birleşimi 
durumunda, aile ilişkilerinin mukimin Arnavutluk Cumhuriyeti'ne girişinden önce veya sonra 
oluşmuş olmasına bakılmaksızın, aile birliğini korumak isteyen yabancı. 

 
Geçerlilik süresi Hizmet ücreti Başvuru ofisi 

- 3 ay, 6 ay veya 1 yıl; 
- 2 yıl; 
- 5 yıl; 
- Kalıcı. 

- İnsani yardım, ücretsiz + kart 
bedeli; 

- 3 ve 6 ay 5000 Arnavutluk Leki + kart 
bedeli; 

- 1 yıl 10.000 Arnavutluk Leki + kart 
bedeli; 

- 2 yıl 15.000 Arnavutluk Leki + kart 
bedeli; 

- 3 yıl 20000 Arnavutluk Leki + kart 
bedeli; 

- Kalıcı 25.000 Arnavutluk Leki + kart 
bedeli. 

Göçmenlik ve Sınır 
Koruma İdaresi 

Arnavutluk Cumhuriyeti 
sınırlarına 
girme koşulları 

D/BF tipi vize sahibi olunduğunu gösteren belge 

Aile birleşimi için oturma izni 
prosedürlerini yerine 
getirmek üzere Arnavutluk 
Cumhuriyeti sınırlarına 
girmek isteyen yabancı, 
vatandaşlarının Arnavutluk'a 
girebilmesi için vize sahibi 
olması gereken ülkelerden 
herhangi birinin vatandaşıysa 
D/BF tipi vizeye 
başvurmalıdır. "D/BF" tipi 
vize, bir yıllık geçerlilik süresi 
olacak şekilde düzenlenir; 90 
gün ülkede kalma izni ve bir, 
iki veya daha fazla giriş-çıkış 
izni tanınır. Bu vize tipi, 
hamilinin Arnavutluk 
Cumhuriyeti'ne girdikten 
sonra oturma izni için 
başvuruda bulunmasını 
gerektirir. Yabancı ülke 
vatandaşı, yurt dışındaki 
konsolosluk ofislerinde, 
Arnavutluk Cumhuriyeti fahri 
konsolosluk ofislerinde ve 
yabancı ülkelerde Avrupa ve 
Dış İşleri Bakanlığı ile 
anlaşmalı diğer temsilcilerin 
ofislerinde çevrimiçi olarak 
başvuruda bulunabilir. 

D/BF tipi vize için yabancının aşağıdaki belgeleri sunması gerekir: 
a) ailenin alıcı ile aile birleşimini talep eden; Arnavutluk 

vatandaşının kimlik kartının fotokopisi veya yabancı ülke 
vatandaşının kimlik kartının fotokopisi ve oturma izninin 
fotokopisi; 

b) vatandaşı olunan ülkedeki ilgili yetkili makamlara vize 
başvurusunda bulunmadan önce, ailenin Arnavutluk'ta bir 
araya getirilmesini talep eden kişinin bağlantısını 
tasdikleyen, son aya ait aile kayıt örneği; 

c) aile birleşimini talep eden kişinin istikrarlı bir bağlantısı 
olduğunu tasdikleyen, fotoğraf, video gibi ilave belgeler 
(gerekirse); 

d) yabancı alıcının Arnavutluk'ta ikamet etmek için uygun 
koşullara sahip olduğunu kanıtlar nitelikteki belgeler (kira 
sözleşmesinin veya daire mülkiyetini gösteren belgenin 
noter onaylı kopyası vb.); 

e) yabancı alıcının bir iş yerinde çalışan olduğunu veya serbest 
meslek erbabı olduğunu ve Arnavutluk Cumhuriyeti'nde 
yanına alacağı kişinin yaşamını güvenceye almak için yeterli 
geliri olduğunu kanıtlar nitelikteki belgenin noter onaylı 
kopyası. 

f) değiştirilen 108/2013 numaralı "Yabancılar" Hukukunun 
65'inci maddesinin 1'inci bendinde yer alan "a" fıkrasında 
belirtilen durumlarda, yabancının Arnavutluk vatandaşı olan 
en az bir anne-baba veya büyükanne-büyükbabaya sahip 
olduğunu kanıtlayan, Arnavutluk kurumları veya başvuru 
sahibinin ikamet ettiği ülke tarafından düzenlenen bir belge; 

g) yasal durum sertifikasının (adli sicil kaydı) yasallaştırılmış 
veya tasdik şerhi iliştirilmiş kopyası. 



 
 
 
 
 

Başvuru için genel gereklilikler 

Oturma izni başvurusu, ilk sefer yapılacaksa bizzat yapılmalıdır; ancak oturma izninin 
yenilenmesi işlemi, yabancının başvuru sırasında Arnavutluk Cumhuriyeti sınırlarında 
bulunması koşuluyla, 108/2013 numaralı "Yabancılar" Hukukunda yer alan 38'inci 
maddenin 1'inci bendinde belirtilen süre sınırlamasına uygun şekilde, bizzat veya yetkili bir 
kişi tarafından yapılabilir (başvuru sahibi reşit değilse başvuru anne veya baba tarafından 
yapılabilir). Bu süre sınırlaması şu şekilde değiştirilmiştir: 
a) Arnavutluk Cumhuriyeti sınırlarına yasallara uygun şekilde giriş yapılmasının ardından 

30 gün içinde; 
b) Yenileme için mevcut oturma izninin geçerlilik süresi dolmadan önceki 60 güne kadar; 
c) Yerel göçmenlik ve sınır koruma makamı tarafından yapılan değerlendirmenin 

ardından, istisnai koşullarda oturma izninin yenilenmesi için bu bendin "b" fıkrasında 
belirtilen süre sınırlamasını aşar. 

Yabancı aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır: 
- davette bulunan (Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ikamet eden Arnavutluk veya 

yabancı ülke vatandaşları) ile aile/eş ilişkisine sahip olmak; 
- aile birleşimini talep eden, reşit olmayan çocuğun/çocukların annesi veya babası 

ise diğer ebeveynin onayını almak; 
- Arnavutluk Cumhuriyeti'ne yasallara uygun şekilde giriş yapmış veya burada ikamet 

etmiş olmak; 
- Arnavutluk Cumhuriyeti'nde yeterli barınma imkanına sahip olmak; 
- yeterli mali kaynağa sahip olmak; 
- oturma izninin gerekli olduğu süre için geçerli sağlık sigortasına sahip olmak; 
- gerekli oturma izninin son geçerlilik tarihinden sonra en 3 ay daha geçerli 

pasaport/seyahat belgesi; 
- halk sağlığına karşı tehdit oluşturmamak. 

Gerekli belgeler önceden sunulmamışsa aile üyeleri veya temel personel durumunda 
yabancı yatırımcı, sırasıyla aile bağlantılarını kanıtlar nitelikte sertifikalar veya yatırımcının 
temel yabancı personelinin niteliğine ilişkin sertifikalar da sunmalıdır. 



Başvuru için özel gereklilikler 

- Yabancının Arnavutluk vatandaşı ile aile birleşimi 
Arnavutluk vatandaşı eş için uygulanan bu kural, evlenmemiş ve yabancının yasal vasisi olduğu 
reşit olmayan çocuk için dahi yasal olarak geçerlidir. Evliliğin formalite olduğunun kanıtlanması 
durumunda, yabancıya oturma izni verilmeyecek veya oturma izni yürürlükten kaldırılacaktır. 
- Yabancının aile üyeleriyle birleşmesi 
Arnavutluk Cumhuriyeti'nde oturma iznine sahip yabancı, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi 
koşuluyla, yerel Göçmenlik ve Sınır Koruma Polisine aile birleşimi amacıyla başvuruda 
bulunabilir: 
a) yabancının aile üyelerinin Arnavutluk Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmesi. İnsani 

yardım kapsamında istisnai durumlarda, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile onaylanan kriterlere 
ve İç İşleri Bakanlığının Talimatı ile onaylanan prosedürlere uygun şekilde, yabancının aile 
üyesinin/üyelerinin Arnavutluk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşaması durumunda da 
başvuruda bulunulabilir; 

b) yabancıya Arnavutluk Cumhuriyeti'nde en az bir yıl boyunca geçerli oturma izni verilmiş 
olması ve yabancının bu yasanın hükümlerine uygun şekilde izni yenileyebilecek olması; 

c) yabancının sağlık ve güvenlik ile ilgili genel standartlara uygun şekilde normal barınma imkanı 
sağlayabilmesi; 

d) yabancının kendisini ve aile birleşimi için başvuruda bulunduğu aile üyelerini kapsayan 
hastalık sigortasına sahip olması; 

e) yabancının sosyal yardım kapsamına alınmasını önleyecek, kendisi ve aile üyeleri için yeterli 
birikime sahip olması; 

f) yabancının Bakanlar Kurulu kararının hükümlerine göre belgeleri sunması. İstisnai 
durumlarda, başvuru sahibinin (destekleyici) objektif olarak bakıldığında sağlık durumu 
nedeniyle ihtiyaçlarını karşılaması mümkün olmayan, evlenmemiş çocukları ve torunlarına 
oturma izni verilebilir. 

Evlenmemiş çocuklar, başvuru sahibi yabancının (davette bulunan) bu çocukların geçim giderlerini 
karşılaması durumunda, 30 yaşına kadar aile birleşimi için oturma izni başvurusunda bulunabilir. 
Aile birleşimi için oturma izni başvurusunun reddedilmesi durumunda, yabancı veya aile üyeleri, 
yürürlükteki mevzuata uygun şekilde temyize gitme hakkına sahiptir. 
- Otonom oturma izni 
Aile birleşimi için oturma izni ile Arnavutluk Cumhuriyeti sınırları içinde en az 5 yıllık kesintisiz bir 
süre boyunca kaldıktan sonra ve ülkede kalınan bu süre içerisinde aile birleşiminden farklı 
nedenlerle oturma izni düzenlenmemiş olması şartıyla, aile birleşimi için oturma izni verilen 
nikahlı veya nikahsız eş ve reşit yaştaki çocuk, otonom oturma izni hakkına sahip olacaktır. Aile 
birleşimi için ilk oturma izninin verildiği tarihle başlayan bu 5 yıllık süre içinde, nikahlı veya 
nikahsız eş ile olan aile ilişkisinin sona ermesi durumunda, bu hak kaybedilecektir. 
Destekleyicinin ölümü durumunda, en az 3 yıllık geçerlilik süresi boyunca aile birleşimi için 
oturma izni ile Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ikamet etmiş, birinci üst ve alt soydan eş veya 
akrabalar, bu yasa ile belirtilen genel gereklilikleri yerine getirmeleri durumunda ve çocuğun 
çıkarları gözetilerek oturma izni için otonom olarak başvuruda bulunabileceklerdir. 
Reşit olma yaşına erişen çocuklar için kalıcı oturma izni düzenlenmesi durumunda, otonom 
oturma izni için yapılacak ilk başvuru, bu yasanın 61'inci maddesinde öngörülen koşullara uygun 
şekilde, kalıcı oturma izni için yapılacaktır. 
- Mültecilerin aile birleşimi 
Yürürlükte olan yasanın mültecilere yönelik hükümleri, Arnavutluk Cumhuriyeti'nde aile birleşimi 
hakkı tanınan mültecilerin aile üyeleri için geçerli olacaktır. Vatandaşlık ve mülteci durumu için 
yetkili devlet makamının talebine göre, göçmenlik ve sınır koruma sorumlusu olan yetkili 
makam, mültecinin aile üyesine oturma izni sağlayacaktır. 



Genel belgeler 
Yabancıların oturma izni alabilmeleri için aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir: 
1. Ücretsiz olarak dağıtılan, Ek 8'deki modele göre (bu karara eklenmiştir) uygun, talebi 

içeren, başvuru sahibi tarafından okunduktan sonra imzalanmış, oturma iznine yönelik 
vize başvuru formu; 

2. Başvuru sahibinin başvuru tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce çekilmiş, pasaport 
formatında üç adet fotoğrafı, 47 mm x 36 mm boyutlarında; düz beyaz arka plan, 
odaklı ve net. Fotoğraftaki kişi, kameraya bakıyor olmalı, yüzünde nötr bir ifade olmalı 
ve gözleri açık ve görünür olmalıdır; 

3. Yabancının Arnavutluk Cumhuriyeti'ne girdiği geçerli seyahat belgesinin kopyası, 
seyahat için ilgi alanlarına yönelik notların kopyası, hamilinin kişisel verileri, "D" tipi 
vize, giriş-çıkış damgaları. 

4. Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ikamet standardına (kişi başına en az 20 (yirmi) m2) uygun 
olarak ikamet edilen binanın satın alma veya kira sözleşmesi veya Arnavutluk 
Cumhuriyeti'nde barınma garantisini kanıtlayan başka bir belge. Kira sözleşmesi, 
Arnavutluk Cumhuriyeti Medeni Hukukuna uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır. 

5. Yasal durumun kanıtı; 
6. Arnavutluk için geçerli Sağlık Sigortası Poliçesi. 

İlave belgeler 

B tipi aile birleşimi için alınan geçici oturma izni için ilave belgeler aşağıda verilmiştir: 
a) Davette bulunan yabancı bir ülkenin vatandaşıysa: 

i. ülke sınırları içinde ikamet eden davette bulunan kişinin oturma izninin kopyası (aile 
birleşimi kapsamındaki yabancılar ve öğrenciler hariç); 

ii. gerekli durumlarda, davette bulunan kişi ile olan ilişkiyi gösteren doğum ve/veya aile 
kayıt örneği ve/veya nikah cüzdanı (bu belge, yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere 
başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkeden tedarik edilir; başvuru sahibi ile davette 
bulunan kişi arasındaki aile ilişkisini gösterir nitelikteki noter beyanı ile birlikte bu 
belgenin bir kopyası temin edilir); 

iii. davette bulunanın en azından Arnavutluk'taki asgari yaşam standartlarını 
karşılayabilecek mali kaynağa sahip olduğunun kanıtı; 

iv. evli olmayan eşlerin 12 aydan uzun süredir birlikte yaşadığını doğrulayan noter 
beyanı/noter sözleşmesi ile evli olmayan eşlerin medeni durumlarını gösteren kişisel 
belgeler; 

v. reşit olmayan çocuk/çocuklar için aile birleşimi istendiğinde, diğer ebeveynin onay 
verdiğini doğrulayan belge; 

vi. uluslararası koruma kapsamında olan yabancı ülke vatandaşları ile aile birleşimi 
durumlarında, İltica İşlerinden Sorumlu Devlet Makamı, başvuru sahibinin Arnavutluk 
Cumhuriyeti'ndeki standartlara uygun ve yeterli mali kaynaklara ve barınma 
imkanlarına sahip olduğunu kanıtlar. 

b) Davette bulunan Arnavutluk vatandaşıysa: 
i. Arnavutluk vatandaşının kimlik kartının kopyası; 
ii. geçerli durumlarda, davette bulunan ile bağlantıyı doğrulayan aile kayıt örneği ve/veya 

nikah cüzdanı; 
iii. evli olmayan eşlerin 12 aydan uzun süredir birlikte yaşadığını doğrulayan noter 

beyanı/noter sözleşmesi ile evli olmayan eşlerin medeni durumlarını gösteren kişisel 
belgeler; 

iv. "c" fıkrasında belirtilen durumlarda, başvuru sahibinin Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki 
yaşam standardını karşılayabilmek için yeterli mali kaynaklara sahip olduğunun kanıtı. 



 
 
 

 

 

 

Yabancının aile üyeleri için 
geçerli genel kurallar 

Diğer Aile birleşimi amacıyla alınan 
oturma izninin yürürlükten 
kaldırılması 

Aile birleşimi amacıyla 
Arnavutluk Cumhuriyeti'ne 
giriş yapan çocuk reşit 
olduğunda, diğer aile 
üyelerinden bağımsız olarak 
oturma izni almak için 
başvuruda bulunma hakkına 
sahip olacaktır. Uygulanabilir 
olduğu ölçüde, aile birleşimi 
konusunda evli olmayan 
eşlere, evli eşlerle eşit 
muamele yapılacaktır. 
Çok eşli evlilik durumunda 
yabancı, eşlerden biri ve bu 
eşten olma çocukları ile aile 
birleşimine başvurma 
hakkına sahiptir. 
Oturma izni verilen ve 
Arnavutluk Cumhuriyeti'nde 
çocuk sahibi olan yabancı, 
doğumu 30 gün içinde yerel 
Göçmenlik ve Sınır Koruma 
Polisine bildirmelidir. 
Göçmenlik ve Sınır Koruma 
Polisi, çocuk için geçici bir 
oturma izni düzenleyecektir. 

Aile üyeleri için 
"A/AF" Tipi çalışma 
izni: 
- Aile birleşimi 

amacıyla 
Arnavutluk 
Cumhuriyeti'nde
 oturma 
izni 
alan yabancı 
işçinin
 ailesinde
n her bir 
yetişkin birey, 
bir işveren
 il
e iş sözleşmesi 
yapılması veya 
aile işletmesinde 
çalıştığının 
kanıtlanması 
koşuluyla bir yıllık 
çalışma izni alma 
hakkına sahip 
olacaktır. 

Yetkili göçmenlik ve sınır koruma 
makamı, aşağıdaki koşullardan 
birinin kanıtlanması durumunda, 
yabancının aile birleşimi için aldığı 
oturma iznini yürürlükten 
kaldıracaktır: 
a) destekleyicinin veya ilgili kişinin 

evliliğinin yalnızca oturma izni 
alabilmek için düzenlenmiş 
olması; 

b) destekleyicinin veya ilgili kişinin 
sunduğu bilgilerde hileye 
başvurmuş olması veya yanlış 
bilgi sunmuş olması; 

c) yabancının beş yıllık oturma izni 
ile Arnavutluk Cumhuriyeti'nde 
ikamet etmiş olduğu durumlar 
hariç olmak üzere; oturma izninin 
aile birleşimi için düzenlenmiş 
olmasına karşın, evliliğin oturma 
izninin düzenlenmesinden 
sonraki beş yıl içinde sona 
ermesi; oturma izninin 
düzenlenmesinden sonraki 3 yıl 
içinde eşlerden birinin ölmesi; 
anne-baba olarak çocuğun 
bakımına ilişkin hakların sona 
ermesi; 

ç) anne ve babanın her ikisi veya 
birinin ya da yasal vasinin kalıcı 
oturma iznini iptal etmesi ve 
çocuğun ülkede kalmasının diğer 
anne/baba veya yasal vasi 
tarafından 
garanti edilmemesi; 



İNSANİ YARDIM 

VİZE başvurusu 

İnsani yardım için "DIM" vize başvurusu 

Başvuru Hizmet Ücreti Son Başvuru Tarihi 

Çevrimiçi başvuru. 
İnsani yardım için başvuruda bulunan kişiler,  
Arnavutluk devlet dairelerinde bizzat bulunma 
yükümlülüğünden muaf tutulur. 

Ücretsiz Prosedür (başvuru sahibini 
bilgilendirme) için genel 
başvuru süresi 60 gündür. 

Belgeler 
Vize alma yükümlülüğü bulunan yabancı için: 

Temel belgeler: 
- Ek 5'teki modele (bu karara eklenmiştir) uygun, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve 

imzalanmış, ücretsiz olarak dağıtılan başvuru formu; 
- 108/2013 numaralı "Yabancılar" Hukukunda öngörülen şekilde, seyahat belgesinin talep edilen 

vizenin son geçerlilik tarihinden sonra en az 3 (üç) ay daha geçerli olması ve vize vermek için 
kullanmak üzere en az 2 (iki) boş sayfa bulunması gereklidir. Gerekli görülen durumlarda, talep 
edilen vizenin son geçerlilik tarihinin seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşmaması koşuluyla, 
burada belirtilenden farklı bir seyahat belgesi kabul edilebilir. 

- Tüm vize süresini kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. 
- Davette bulunan tarafından imzalanmış davet. 

İlave belgeler: 
- Söz konusu durumun belirlenen durumlardan biri kapsamında olduğunu onaylayan, Arnavutluk 

yetkili makamları tarafından düzenlenmiş belgeler; 
- Seyahat belgesi veya kişinin kimliğini doğrulayan başka bir belge (varsa); 
- Başvuru tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce çekilmiş, pasaport formatında iki adet fotoğraf, 47 mm x 

36 mm boyutlarında; düz beyaz arka plan, odaklı ve net. Fotoğraftaki kişi, kameraya bakıyor olmalı, 
yüzünde nötr bir ifade olmalı ve gözleri açık ve görünür olmalıdır; 

- Doldurulmuş iki adet standart form. 
"D/H" tipi vize için, vizenin gerekli olduğu insani yardım nedenlerini doğrulayan belgeler de 
sağlanmalıdır. 

 

 

  



OTURMA İZNİ 

Arnavutluk Cumhuriyeti'nde oturma izni almak isteyen yabancılar, insani yardım nedeniyle 
oturma izni almak için göçmenlik ve sınır koruma sorumlusu olan yerel yetkili makama 
başvuruda bulunmalıdır. 

İnsani yardım için oturma izni verilmesi 

Belgeler Kriterler Son 
Baş
vur
u 
Tari
hi 

İnsani yardım 

nedeniyle oturma izni 

("A" tipi) verilmesi 

için istenen belgeler 

aşağıda verilmiştir: 

 
- seyahat belgesinin 

kopyası 

(yabancının 

seyahat belgesi 

varsa); 

- her durum için 

statünün veya 

gerekçenin 

belirlendiği, 

oturma izni 

verilecek 

yabancının 

işlemlerinden 

sorumlu yetkili 

makamlara 

yapılan başvuru; 

- başvuru sahibinin 

iki adet fotoğrafı. 

- ilticadan sorumlu yetkili makamlara 

mülteci statüsünde kabul edilme 

başvurusunda bulunmuş olma; 

- kaçakçılık mağduru olma veya 

potansiyel kaçakçılık mağduru olma; 

- Arnavutluk Cumhuriyeti'nde emek 

sömürücü koşullara maruz kalmış 

olma ve işverene karşı yürütülen 

cezai soruşturmada iş birliği içinde 

olma; sürecin sonuna ve yabancı 

süreç sonunda belirlenecek tazminat 

bedelini alana kadar; 

- devlet organlarının veya ulusal 

güvenlik yetkili makamlarının talebi 

üzerine adli makamlarla iş birliği 

yapmış olma veya yapmayı kabul 

etme; 

- yetkili makamlar tarafından vatansız 

kişi olduğu kabul edilmiş olma; 

- reşit olmayan, terk edilmiş bir çocuk 

olma veya başka nedenlerle 

ebeveyn veya yasal vasi koruması 

veya gözetim altında olmama; 

- 6 aylıktan fazla hamile bir kadın olma. 

İnsani yardım amacıyla verilen 

oturma izni, bir yıllık bir süre 

boyunca geçerli olacak şekilde 

verilir ve yalnızca aşağıdaki 

durumlarda yenilenebilir: 

 
- kişinin varlığının kamu 

düzenine ve ulusal güvenliğe 

yönelik tehdit niteliğinde 

olmaması, 

- adli soruşturmalar veya 

davalar sırasında adli 

makamlarla iş birliği içinde 

olmaya istekli olma; 

- yetkili makamların kişinin 

statüsüne ilişkin kararının 

bekleniyor olması. 

 
 

 

 



 

EĞİTİM 

 

VİZE başvurusu 

Eğitim için D/ST tipi vize başvurusu 

Başvuru 

Başvuru süreci çevrimiçidir. 

Başvuru ücreti: 

10.000 Arnavutluk Leki + 
kart bedeli. 

Değerlendirme dönemi 

Prosedür (başvuru sahibini bilgilendirme) 
için genel başvuru süresi 60 gündür 

Belgeler 
Vize alma yükümlülüğü bulunan yabancıların aşağıdaki belgeleri sunması gerekir: 
Genel belgeler: 

- Vize başvuru formu - lütfen vatandaşı olduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede bulunan Arnavutluk 
Elçiliğinin web sitesinden indirin. 

- 108/2013 numaralı "Yabancılar" Hukukunda öngörülen şekilde, seyahat belgesinin talep edilen 
vizenin son geçerlilik tarihinden sonra en az 3 (üç) ay daha geçerli olması ve vize vermek için 
kullanmak üzere en az 2 (iki) boş sayfa bulunması gereklidir. Gerekli görülen durumlarda, talep 
edilen vizenin son geçerlilik tarihinin seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşmaması koşuluyla, 
burada belirtilenden farklı bir seyahat belgesi kabul edilebilir 

- Vize süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası belgesi. 
İlave belgeler: 

 Arnavutluk'ta bir eğitim kurumuna kaydı/kabulü gösteren belge; 

 Tüm yaşam giderlerinin teminat altında olduğunu kanıtlayan ve onaylayan belge; 

 Eğitiminizi tamamlayabilmeniz için Arnavutça dilini bildiğinizi kanıtlayan belge. 

 

 

  



OTURMA İZNİ 

Özel veya devlete ait bir eğitim kurumunda eğitim görmek amacıyla Arnavutluk Cumhuriyeti 
sınırlarına girmiş bulunan ve burada kalmak isteyen yabancılara, 108/2013 numaralı 
"Yabancılar" Hukukunun 34, 37 ve 38'inci maddelerinin genel gerekliliklerine uygun şekilde 
oturma izni başvurusunda bulunabilme hakkı tanınır. 

Eğitim için oturma izni verilmesi 

Belgeler Genel gereklilikler   Geçerlilik süresi 

Eğitim amacıyla oturma iznine 
başvurmak isteyen yabancı, 
D/ST tipi vize almış olmalıdır. 
D/ST tipi vize için başvuru belgeleri 
aşağıda verilmiştir: 

 Arnavutluk'ta bir eğitim 
kurumuna kabul edildiğini 
gösteren belge. 

 Tüm yaşam giderlerinin ve okul 
harçlarının 
teminat altında olduğunu 
kanıtlayan ve onaylayan belge; vize 
süresi boyunca geçerli Seyahat 
sağlık sigortası belgesi; 

 Arnavutluk Cumhuriyeti'nde 
kalınan süre içinde 
barınma durumunu kanıtlayan 
belge; 

 Eğitiminizi tamamlayabilmeniz 
için Arnavutça dilini bildiğinizi 
kanıtlayan belge (Arnavutça dilini 
bildiğinizi, konsolosluktaki görevli 
ile görüşme yaparak da 
kanıtlayabilirsiniz). 

 Bu belgeyi düzenleyen 
ilgili ülkenin rejimine uygun şekilde 
yasallaştırılmış Adli Sicil Kaydı 
(Temiz) belgesi. 

Yabancının aşağıdakilere ilişkin 
kanıt sunması gereklidir:  

 Arnavutluk'ta bir eğitim 
kurumuna kabul 
edildiğinin kanıtı; 

 eğitim programının dilini 
yeterli düzeyde bildiğinin 
kanıtı; 

 Arnavutluk 
Cumhuriyeti'nde tüm 
yaşam giderlerini 
karşılayabilecek yeterli 
mali kaynaklara sahip 
olduğunun kanıtı. 

Yabancıya 1 (bir) yıllık süre 
boyunca 
geçerli oturma izni verilir... 

Oturma izni eğitimin, 
çıraklığın veya stajın bitişine 
kadar, 1 yılı aşmayan geçerlilik 
süresine sahip olacak şekilde 
yenilenecektir. 

Sürenin bir program yılından 
kısa olması durumunda 
oturma izni, eğitim programının, 
çıraklığın/stajın süresine 
eşit bir süre için geçerli 
olacak şekilde verilir. 

Eğitim sırasında, eğitim 
amacıyla verilmiş olan 
oturma izni, çalışma 
amacıyla verilen 
oturma izni ile 
değiştirilemez. 

 

 

 

 


