
YABANCILARA YÖNELİK
TEKNİK VE HUKUKİ

REHBERLİK VE DESTEK
HİZMETLERİ
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Yabancılar hukukunun, uluslararası anlaşmalar ve
sözleşmelerle belirlenmiş asgari standartları söz konusu
ise de devletler vatandaş olmayan kişilerin haklarını
yabancılarla ilgili yasalarında ayrıca belirlemektedir. Bu
durum yabancılara yönelik düzenlemelerin ülkeden ülkeye
değişiklik gösteren bir yapıda olmasına yol açmaktadır.
Sonuç olarak, bir ülkenin yabancılar hukuku
alanındaki düzenlemelerini ve uygulamalarını bilmek
tek başına diğer ülkelerdeki düzenlemeleri ve
uygulamaları da bilmek anlamına gelmemektedir.
Yabancılara yönelik işlemler, yabancının Türkiye’ye
gelme kararını almasıyla birlikte başlamakta Türkiye’ye
seyahati, Türkiye’de kalması ve tekrar ülkesine dönmesine
kadar devam eden geniş bir süreci ifade etmektedir. Bu
durum söz konusu işlemlere karmaşık ve uzmanlık
gerektiren teknik bir boyut kazandırmaktadır. Bu
çerçevede, profesyonel teknik ve hukuki rehberlik ve
destek hizmetlerinden faydalanma, yabancının haklarına
etkin şekilde erişmesini sağlayacak ve bir takım
prosedürlerin yerine getirilmemesinden kaynaklanacak
mağduriyetlerin önüne geçecektir.
Bıçak Hukuk Bürosu, geniş uzman kadrosuyla,
yabancılara yönelik pek çok konuda teknik ve hukuki
rehberlik ve destek hizmeti sunmaktadır.
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BU ALANDAKİ BELLİ BAŞLI HİZMETLERİMİZ:

İKAMET İZNİ
 İkamet izni başvuru hakkının bulunup bulunmadığını

inceleme
 Yabancı için en avantajlı ikamet türünün

belirlenmesine yardımcı olma
 Başvuru için gereken bilgi ve belgelerden oluşan

dosyayı oluşturma ve başvuruyu yapma
 İkamet izinleri arasındaki geçiş işlemleri için

başvuruları koordine etme
 İkamet izni uzatma başvurusuyla ilgili süreçleri takip

etme
 İkamet izni başvuru belgesini alma
 İkamet izin talebinin reddedildiği durumlarda, ret

kararının yabancı lehine ertelenmesi işlemlerini
yapma

 İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya
iznin iptali hallerinde idari makamlar ve yargı
makamları nezdinde itiraz hakkının etkin şekilde
kullanmasına rehberlik etme

 Adres Kayıt Sistemine gerekli kaydın yapılmasını
sağlama
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ÇALIŞMA İZNİ
 Türkiye içinden işveren tarafından Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığına yapılması gereken çalışma
iznine ilişkin dosyayı oluşturma ve başvuru yapma

 Çalışma izni başvurularının yurt içinden (böyle bir
hak varsa) veya Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri
veya başkonsoloslukları aracılığıyla yurtdışından
yapılmasını koordine etme

 Çalışma izni talebinin reddedildiği durumlarda isteğe
bağlı olarak Bakanlık ve idari yargı nezdinde itiraz
haklarını kullanma ve süreçleri takip etme

 Süresiz çalışma izni hakkının olup olmadığını
inceleme ve başvuruda bulunma

 Süresiz çalışma izni olan yabancılara Türkiye’de
sağlanan haklar ile bunlardan ne şekilde
yararlanabilecekleri konusunda rehberlik etme

 Mühendis, mimar vb. “profesyonel meslek mensubu”
yabancıların bağımsız çalışma izni taleplerini
inceleme ve başvuruları yapma

 Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim
hizmetlerinde çalışacak yabancıların ön izin
başvurularını yapma

 Çalışma izni sürelerinin bitiş tarihlerini takip etme,
uzatma talebi olacaksa başvuru süreçlerini başlatma

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma
izni talebinin değerlendirilmesinin ertelendiği
hallerde ertelenme gerekçesini inceleme, mevzuatta
öngörülen süre içinde eksiklerin tamamlanarak
başvuruyu aktif hale getirmek içim girişimde
bulunma
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 Öngörülen ve makul süre içinde neticelenmeyen
başvuruların akıbetini araştırma ve başvuru sahibi ile
işvereni bilgilendirme

 Çalışma izni muafiyeti için gerekli incelemeleri
yapma ve başvuruyu koordine etme

 Çalışma izni başvurularının olumsuz neticelenmesi
halinde idari veya yargısal makamlar nezdinde itiraz
başvurularında bulunma
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HUKUKİ DESTEK VE REHBERLİK
 Sürücü belgesi alma ve yurt dışından alınan sürücü

belgelerinin Türkiye’de kullanılabilmesi işlemlerinde
rehberlik etme

 Konut ve işyeri kiralanmasına yardımcı olma
 Su, elektrik, telefon ve doğal gaz gibi hizmetlerden

yararlanabilmek için gerekli olan abonelik işlemlerini
yapma

 Kamu kurum ve kuruluşlarına dilekçe ile başvuru ve
şikâyette bulunma

 Sağlık hizmetlerden yararlanma
 Yatırım işlemlerini koordine etme
 Marina ve yat kayıt (transitlog) hizmetlerini yürütme
 Vergi yükümlülüklerine ilişkin danışmanlık yapma
 Sosyal güvenlik kapsamındaki işlemleri yürütme
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TAŞINMAZ EDİNME
 Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu

kişilere profesyonel danışmanlık ve rehberlik sağlama
 Yabancının kanuni sınırlamalar gözetilerek taşınmaz

edinmesinde hukuki bir engel bulunup bulunmadığını
araştırma

 Tapu müdürlüklerinde taşınmaz mülkiyetin devri
işlemlerini takip etme

 Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama ile
taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun
bulunup bulunmadığı gibi hususları ilgili tapu
müdürlüğünden kontrol etme

 Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde itirazda
bulunma

 Uyuşmazlık halinde adli mercilere başvurma



8

MAVİ KART
 İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkma talebi

olanların prosedürlerini yürütme
 Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin Mavi Kart alma

hakkını inceleme
 Türk vatandaşlığını kaybedenlerin Mavi Kart

başvurularını yapma
 Mavi Kartı olanlara Türkiye’de faydalanabileceği

haklar konusunda rehberlik etme
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TURKUAZ KART
 Turkuaz Kart başvuru hakkının olup olmadığını

inceleme
 Turkuaz Kart başvurularını yapma
 Turkuaz Kart başvuru talebinin reddedildiği

durumlarda Bakanlık ve idari yargı nezdinde itiraz
haklarını kullanma ve süreçleri takip etme

 Turkuaz Kart sahibi olan yabancılara Türkiye’de
sağlanan haklarının neler olduğu ile bu haklardan ne
şekilde yararlanabilecekleri konularında rehberlik
etme
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VATANDAŞLIK BAŞVURU İŞLEMLERİ
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurma hakkı

bulunup bulunmadığının incelenmesi
 Vatandaşlık başvurularını yapma

VATANSIZLARA İLİŞKİN İŞLEMLER
 Vatansızlık statüsüne ilişkin durum hakkında inceleme

yapma
 Vatansız Kişi Kimlik Belgesi başvurularını yapma
 Vatansız Kişi Kimlik Belgesi bulunanlara hangi

haklardan ne şekilde yararlanabilecekleriyle ilgili
rehberlik etme

 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden
yararlanarak yurt dışı seyahatleri için pasaport
başvurusunu yapma



11

SİGORTA İŞLEMLERİ
 Vize veya ikamet izni almak isteyen yabancılara Göç

İdaresi Genel Müdürlüğünce kabul edilen en avantajlı
sağlık sigortasını yapma

 Sigorta şirketleriyle yabancı arasında yaşanabilecek
anlaşmazlıklarda hukuki danışmanlık hizmeti verme

YABANCI KİMLİK NUMARASI
 Yabancı kimlik numarası alma işlemlerini yürütme
 Yabancıların Türkiye’de meydana gelen nüfus

olaylarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine başvuru
yapma
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VİZE
 Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı için en avantajlı

vize türünü belirleme
 Vize türüne uygun başvuru için istenen bilgi ve

belgeleri hazırlama
 E-vize dâhil vize başvurularının yapılmasının

koordine etme
 Talep edilen vizenin alınamaması veya vize talebinin

reddi hallerinde, isteğe bağlı olarak yasal itiraz
haklarını kullanma ve süreçlerini takip etme
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SINIR DIŞI VE İDARİ GÖZETİM
 Vize veya vize muafiyetinin tanıdığı sürenin ya da

ikamet izni süresinin ihlali nedeniyle haklarında sınır
dışı kararı alınanların bu karara karşı yapacakları
idari itirazları ele alma

 Sınır dışı kararına karşı yabancı adına idari yargıda
dava açma

 Geri gönderme merkezlerinde tutulanların idari
gözetim kararlarının kaldırılması için adli yargıda
makamları nezdinde dava açma

YURDA GİRİŞ YASAĞI
 Vize veya vize serbestisinin tanıdığı sürenin ya da

ikamet izni süresinin ihlali nedeniyle Türkiye’ye girişi
belirli sürelerle yasaklananlar lehine itiraz
prosedürlerini yürütme

 Giriş yasağının kaldırılması için idari yargıda dava
açma


