
Kalıcı oturma izni 

 

Arnavutluk Cumhuriyeti'nde art arda beş yıl boyunca yasalara uygun şekilde ikamet eden ve ülke 

ile bağlantıları olan veya ülkede istikrarlı faaliyetlerde bulunan yabancılara kalıcı oturma izni 

verilecektir. Reşit olma yaşına erişen çocuklar için kalıcı oturma izni düzenlenmesi durumunda, 

otonom oturma izni için yapılacak ilk başvuru kalıcı oturma izni için yapılacaktır. Kalıcı oturma 

izni verilen yabancı, kamu düzenine ve güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığı sürece, sınır 

dışı emrinden muaf olacaktır. 
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Kalıcı 

 

Not: Kalıcı oturma izni, otomatik onay prosedürü ile 7 yılda bir değiştirilecektir. Oturma iznine 

ilişkin bu 7 yıllık dönemin sona ermesi, hiçbir koşulda kalıcı oturma izninin iptal edilmesi veya 

uzun süreli mukim statüsünün kaybedilmesi ile sonuçlanmayacaktır. Ek olarak, yerel göçmenlik ve 

sınır koruma yetkili makamı, en az iki yılda bir kez olmak üzere yabancının ikamet koşullarını 

denetleyecektir. 

Genel kriterler 

Yabancıların kalıcı oturma iznine başvurabilmeleri için aşağıdaki kriterleri karşılamaları 

gerekmektedir: 

a) Bu yasada, Arnavutluk Cumhuriyeti tarafından kabul edilen uluslararası anlaşmalarda veya 

Bakanlar Kurulu kararında aksi belirtilmediği sürece; Arnavutluk Cumhuriyeti'nde kesintisiz bir 

dönem boyunca yasallara uygun şekilde ikamet etmiş olmak ve oturma izni için yapılan ilk başvuru 

tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca mukim olmak. Oturma izni ile ülkede ikamet edilen 5 yıllık 

dönem içerisinde altı aya kadar ülke dışında olma durumu (on aydan fazla olmamak üzere), kalıcı 

oturma izninin verilmesine bir engel teşkil etmeyecektir. Özel bir gerekçe veya olağanın dışında bir 

neden ve yabancının sınır dışı hizmet kapsamında çalışması için ülke dışında bir iş yerine 

gönderilmesi durumunda; oturma izni sahibi, oturma izni sahibinin işvereni veya destekleyici 

tarafından bu koşulların mevcudiyetinin bölgedeki sorumlu göçmenlik ve sınır koruma yetkili 

makamına önceden bildirilmiş olması koşuluyla, ülke dışında olma durumu için bu paragrafta 

belirtilen süreden daha uzun bir dönem kabul edilecektir. 

b) Sosyal yardım sistemine başvurmadan, kendisinin ve aile üyelerinin dengeli ve istikrarlı bir yaşam 

sürdürebilmeleri için yeterli maddi imkana sahip olduğunu kanıtlamak; 

c) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde, Arnavutluk vatandaşları için geçerli sağlık sigortası sistemine uygun 

kapsama sahip sağlık sigortasına sahip olduğunu kanıtlamak; 

d) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde kendisi ve aile üyeleri için barınma imkanı sağlayabilmek; 



e) Ülkede kalınan süre içerisinde, Arnavutluk Cumhuriyeti'nde düzenli olarak vergilerini ödediğini ve 

yükümlülüklerini yerine getirdiğini kanıtlamak; 

f) Yürürlükteki iltica yasasına uygun şekilde, Arnavutluk Cumhuriyeti'nde yasal olarak sığınmacı 

statüsünde olmak. 

Özel durumlara yönelik kalıcı oturma izni 

Göçmenlik ve sınır koruma sorumlusu olan yetkili makam, aşağıdaki durumlarda yabancıya kalıcı 

oturma izni verecektir: 

a) Anne-baba veya büyükanne-büyükbabanın Arnavutluk vatandaşı olduğunun kanıtlanması; 

b) Oturma izni verilmesi için karşılanması gereken koşullar aranmaksızın, çocuğun Arnavutluk 

Cumhuriyeti'nde, kalıcı oturma iznine sahip anne ve babadan dünyaya gelmiş olması; 

Arnavutluk Cumhuriyeti'nde 2 milyon Avronun üzerinde yatırım yapmış olan ve en az 1 yıldır 

100'den fazla Arnavutluk vatandaşına istihdam sağlayan yabancıya, yabancının aile üyelerine ve 

temel çalışanlarına kalıcı oturma izni verilecektir. 

Belgeler 

Kalıcı oturma iznine başvurmak isteyen yabancı, oturma izni için sunulan temel belgelerden ayrı 

olarak şu belgeleri de sunacaktır: 

a) Arnavutça dilini bildiğini gösteren bir sertifika; 

b) Son altı ay içinde Arnavutluk yetkili makamından alınmış yasal durum sertifikası (adli sicil kaydı).  

Eksik belge olduğu anlaşılırsa yabancının eksik belgeleri 1 ay içinde tamamlaması gerekecektir. 

Kalıcı oturma izni alma hakkından muafiyet 

Aşağıdaki durumlarda yabancı, kalıcı oturma izni alma hakkından muaf tutulur: 

a) okul veya mesleki eğitim nedeniyle Arnavutluk Cumhuriyeti'nde bulunma; 

b) geçici koruma kapsamında Arnavutluk Cumhuriyeti'nde bulunma veya bu kapsamda oturma izni 

başvurusunda bulunmuş ve durumuna ilişkin kararı bekliyor olma; 

c) uluslararası yükümlülüklere ve ulusal mevzuata uygun şekilde, ikincil koruma kapsamında 

Arnavutluk Cumhuriyeti'nde bulunma veya bu kapsamda oturma izni başvurusunda bulunmuş ve 

durumuna ilişkin kararı bekliyor olma; 

d) sığınmacı olma veya mülteci statüsünde kabul edilmek için başvuruda bulunmuş olma ve 

başvurusu için henüz nihai kararın verilmemiş olması; 

e) yalnızca geçici nedenlerle, mevsimlik işçi veya sınır ötesi hizmet sağlayıcı olarak ülkede bulunma 

ya da oturma izni resmi olarak sınırlandırılmış olma. 

Kalıcı oturma izni başvurusunun reddi 

Aşağıdaki durumlarda kalıcı oturma izni başvurusu reddedilecektir: 

a) yabancının yukarıdaki genel kriterleri karşılamaması; 

b) yabancının Arnavutluk Cumhuriyeti'nde cezai soruşturma kapsamında olması; 

c) yabancının ulusal güvenliğe veya kamu düzeni ve güvenliğine yönelik tehdit oluşturması; 

Oturma izni başvurusunun reddedilmesinin ardından ülkeden çıkış emri verilmezse yabancı, söz 

konusu oturma izninin düzenlenmesine yönelik bu yasa ile belirlenen gereklilikleri karşılamaya 

devam ettiği sürece, geçici oturma izni kapsamında ülkede kalma hakkına sahiptir. 

Uzun süreli mukimlerin hakları 

Kalıcı oturma izni verilen yabancı, uzun süreli mukim durumundadır ve nüfus idaresine uzun süreli 

mukim olarak kaydedilmelidir. Yabancı için yabancı kimlik kartı düzenlenir ve yabancı, çalışma 



izni düzenlenmesine gerek duyulmaksızın işe alınabilir, serbest çalışabilir veya doğrudan bir iş 

faaliyetinde bulunabilir. 

Uzun süreli mukimler, yürürlükteki mevzuat uyarınca, Arnavutluk uyruklular ile aynı şartlarda 

ekonomik haklardan, sağlıkla ilişkili haklardan ve sosyal haklardan yararlanabilirler. 

Uzun süreli mukim statüsünün kaybedilmesi 

Yabancı, aşağıdaki durumlarda uzun süreli mukim statüsünü kaybedecektir: 

a) bu statüye hak kazanabilmek için yanlış veri veya kanıt sunduğunun kanıtlanması; 

b) ihraç edilmesi; 

c) kamu düzeni ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturması; 

d) 12 aydan uzun süren, kesintisiz bir süre boyunca Arnavutluk Cumhuriyeti sınırları dışında olması; 

e) mülteci statüsünün iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması. 

Bir hastalığı veya engeli bulunan yabancının oturma izni, kalıcı oturma izni verildikten sonra bu 

sebepten ötürü yürürlükten kaldırılmayacaktır. 

 


