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TURKUAZ KART VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI. 
14.03.2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmi Gazete’de “Turkuaz Kart Yönetmeliği” 

yayımlanmıştır. 

 

Söz konusu yönetmelik ile özetle aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler yapılmıştır. 

 Turkuaz Kart Verilebilecek Yabancıları 

 Turkuaz Kart Başvuru İşlemlerini 

 Turkuaz Kart İçin Belirlenen Süreleri 

 Turkuaz Kart Sahibi Olmanın Yabancılara Sağladığı Hakları 

 Turkuaz Kartın İptali 

 

TURKUAZ KART NEDİR? 

Turkuaz Kart, yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma 
hakkı veren, yabancı eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da oturum izni hakkı 
tanıyan bir uygulamadır. 

KİMLER TURKUAZ KART ALABİLECEKTİR? 

Aşağıda sayılan yabancılar Turkuaz Kart alabilecektir. 

 Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri 
nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, 

 Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak 
değerlendirilen, 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında 
uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve 
araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı, 

 Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan, 
 Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı 

sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde 
faaliyette bulunan, 

 

TURKUAZ KART BAŞVURUSU NASIL YAPILACAKTIR? 

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının 
vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla 
yapılabilecektir. 
 
 Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik 

ortamda Bakanlığa iletilecektir. 
 Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem 

üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilecektir. 
 Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum 

tarafından da yapılabilecektir. 
 Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe 

belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanacaktır. 
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TURKUAZ KART SAHİBİ YAKINI İÇİN OTURMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL 

YAPILACAKTIR? 

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre 
ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılması gerekmektedir. 
 
Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının 
ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların 
başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini 
aşmamak koşuluyla en geç 90 gün içinde Bakanlığa yapılacaktır. 
 
Turkuaz Kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi 
bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü 
olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenecektir. 
 

TURKUAZ KART BAŞVURUSU İÇİN ARANACAK BELGELER NELERDİR? 

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenecektir. 
 Başvuru dilekçesi 
 Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti 
 Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi 
 
Yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda sayılan belgeler içerisinden Genel Müdürlükçe 
belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgelerin de sisteme 
yüklemesi gerçekleştirilecektir. 
 
1.Nitelikli İşgücü Olarak Değerlendirilen Yabancı İçin  
Diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil 
dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri 
belgeler 
 
2.Nitelikli Yatırımcı Olarak Değerlendirilen Yabancı İçin  
Yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, 
sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri belgeler 
 
3.Bilim İnsanı veya Araştırmacı İçin 
Diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya 
lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri belgeler 
 
4.Kültürel, Sanatsal Veya Sportif Faaliyetler Açısından Ulusal Veya Uluslararası 
Düzeyde Başarılı Olmuş Yabancı İçin  
Başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri belgeler 
 
5.Türkiye’nin veya Türk Kültürünün Tanınırlığına veya Tanıtımına Katkı Sağlayan 
Yabancılar İçin 
Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve 
sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım 
faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri belgeler 
 
Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurtiçinden yapacakları başvurular bakımından 
yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmayacaktır. 
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TURKUAZ KART BAŞVURULARI HANGİ HALLERDE REDDEDİLECEKTİR? 

Yapılan değerlendirme neticesinde aşağıda belirtilen durumları içeren Turkuaz Kart 
başvuruları reddedilecektir. 

 
 Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamayan, 
 Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, 
 Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, 
 Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen, 
 Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, 
 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında 

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı 
alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan, 

 Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında 
sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, 

 Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, 

 Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan, 
 

TURKUAZ KARTIN GEÇERLİ OLACAĞI SÜRE İLE İLGİLİ ŞARTLAR NELERDİR? 

 Turkuaz Kart ilk 3 yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir. 

 Geçiş süresi kaydının kaldırılması için, geçiş süresinin dolmasına 180 gün kalmasından 
itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan talepte bulunulacaktır. Bu sürede başvuru 
yapılmaması halinde Turkuaz Kart geçersiz hale gelecektir. Süre dolduktan sonra yapılan 
başvurular reddedilecektir. 

 Geçiş süresi kaydı, Turkuaz Kart sahibi yabancının talep tarihinden itibaren 30 gün içinde 
ilgili uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe 
kaldırılacaktır ve Turkuaz Kart süresiz hale gelecektir. 

 İlgili uzman tarafından hazırlanan nihai raporun olumsuz olması halinde Genel 
Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda geçiş süresinin uzatılmasına veya 
sonlandırılarak Turkuaz Kart’ın iptaline karar verilir. 

 

TURKUAZ KARTI SAHİBİ YABANCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 

Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacaktır. Turkuaz Kart 
sahibi olan yabancılar; 
 Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaf olacaktır. 
 Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamayacaktır. 
 Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili 

mevzuattaki hükümlere tabi olacaktır. 
 Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve 

taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar 
tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülecektir. 

 
Bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu 
aranmışsa, Turkuaz Karta sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemeyecektir. 
 
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12/1-(b) bendi kapsamında Turkuaz Kart sahibi ve 
yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması 
ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk 
vatandaşlığını kazanabilecektir. 
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TURKUAZ KART SAHİBİ YAKINI KARTININ SAĞLADIĞI HAK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR? 

Turkuaz Kart sahibi yakını için Turkuaz Kart sahibi yakını kartı düzenlenecektir. Düzenlenen 
bu kart, Turkuaz Kartın geçerlilik süresi içinde ikamet izni yerine geçecektir. Turkuaz Kartın 
geçersiz hale gelmesi halinde yakını için düzenlenen bu kart da Genel Müdürlükçe iptal 
edilecektir. 

 

HANGİ ŞARTLARIN VARLIĞI HALİNDE TURKUAZ KART İPTAL EDİLECEKTİR? 

Turkuaz Kart yabancının talebi ile iptal edilebilecektir. Bunun dışında aşağıda belirtilen 
şartların varlığı durumunda Turkuaz Kart iptal edilecek ve geçerliliğini kaybedecektir. 
 
 Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren; 6 ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da 

mücbir sebep olmaksızın 2 yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması 
 İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, 

pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması, 
 Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıtdışı çalıştığının tespiti, 
 Yabancının en az 1 yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti, 
 Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının 

sonradan tespiti, 
 Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da 

izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin 
anlaşılması, 

 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya 
sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi, 

 Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında 
sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi, 

 

TURKUAZ KART SAHİBİ YABANCILAR SOSYAL GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 

NASIL YERİNE GETİRECEKTİR? 

Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak üzere, Turkuaz 

Kart sahibi yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından 

kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirecektir. 

 

TURKUAZ KART BAŞVURULARI İÇİN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR? 

 Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmelik 
kapsamında başvurular e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Yabancıların Çalışma 
İzinleri Otomasyonu aracılığıyla yapılacaktır.  

 Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde sisteme yüklenen belgelerin kağıt ortamında 
Bakanlığa gönderilmesine devam edilecektir. 

 Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar Turkuaz Kart yakınına 
ikamet izni verilmesi işlemleri il göç idaresi müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

Saygılarımızla, 


