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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2017/29 

TARİH: 16/03/2017 

KONU Turkuaz Kart Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.   

 

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara 

verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasların, 

yetki ve sorumlulukların ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülüklerin düzenlemesi 

amacıyla, 13.08.2016 tarih 29800 sayılı Resmi Gazete’de “Uluslar Arası İşgücü Kanunu (Kanun No 

6735)” yayınlanmıştır. 

Söz konusu Kanun’un 11’nci maddesinde “Turkuaz Kart” uygulamasına ilişkin açıklamalara 

yer verilmiş, Kanun hükümlerinin uygulamasına ilişkin esasların çıkarılacak yönetmelik ile 

belirleneceği belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda, 14 Mart 2017 tarihli 30007 sayılı Resmi Gazete'de, Turkuaz Kart Yönetmeliği 

yayımlanmış olup, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerisiyle, başvurusu Bakanlıkça 

uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilmesine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir. 

Turkuaz Kart Alabilecek Kişiler;  

 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 

yabancılara verileceği belirtilmiştir. 

 

Başvuru Süreci 

 

 Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi üzerinden, yurt dışında ise yabancının vatandaşı 

olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılacaktır. Yurt 
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dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda 

Bakanlığa iletilecektir. 

 

 Kart sahibinin yakını için yapacağı ikamet izni başvurusu, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre 

ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılacak ancak yurt dışından müracaatlarda, 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 yapılabilecektir. 

 

 Ayrıca yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve 

bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenecektir. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeleri 

 

1.  Başvuru dilekçesi,  

2.  Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,  

3.  Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi, 

4.  Turkuaz Kart verilebilecek nitelikte olan yabancılar bakımından; 

 Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama 

veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren 

uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri, 

 Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, 

ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri, 

 Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip 

olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri, 

 Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı 

olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri, 

 Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: 

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 içerisinden Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce (Genel Müdürlük) belirlenerek Genel 

Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.  

 

Ayrıca Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurt içinden yapacakları başvurular bakımından 

yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmayacaktır. 

  

Yönetmelikte başvuru sonrası değerlendirme ve geçiş sürecine, Turkuaz kart sahibine ve yakınına 

sağlanan haklara detaylıca yer verilmektedir. 

 

 

Söz Konusu yönetmeliğin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir. 
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Saygılarımızla, 


