
 

 

 

 

 

 

Yabancı Misyon Görevlisi Havalimanı  Regulation on Airport Entrance Cards for 

Giriş Kartı Düzenlemesi  the Resident Foreign Missions'Staff 

Giriş Kartı Müracaat Formu Doldurma Esasları: Guidelines for Entrance Card Application Form:

 

• Formdaki tüm bölümlerin doldurulması 

gerekmektedir. 

• PDF formların bilgisayarda doldurulması 

gerekmektedir. 

• Çıktıların Misyon Şefleri tarafından onaylanması 

gerekmektedir. (İmza ve mühür) 

• Süresi biten yabancı misyon havalimanı giriş 

kartlarının ilgili havalimanı mülki idare 

amirliğine iade edilmesi gerekmektedir 

• Yabancı misyon havalimanı giriş kartı müracaatı 

için tanzim olunacak evrak ikişer nüsha halinde 

teslim edilecektir. 

• Yabancı misyon kimlik kartının veya nüfus 

cüzdanının fotokopisi ile giriş kartı müracaatı 

yapılan kart sahibine ait 2 adet yeni çekilmiş 

fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir. 

• İlk defa yabancı temsilcilik görevlisi havalimanı 

giriş kartı talebinde bulunulan Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu yerel personel için 

aşağıdaki belgeler eklenecektir: 

» İkametgah ilmühaberi » 

Adli sicil belgesi (aslı) 

» Gümrük muhafaza bilgi işlem formu » 

Arşiv araştırma formu 

• Anlaşılmayan hususlarda ilgili havalimanı 

mülki idare amirliklerinden bilgi alınabilir: 

» Ankara için tel: 

(312) 398 0000 - 2161, 1927 

 (312) 590 4000 - 7720  

» İstanbul için tel: 

 (212) 465 32 10 (212) 

 463 7777 – 1038 

 

 

 
• All sections in the form should be filled. 

• PDF forms should be filled electronically. 

• The printout should be approved by the Chief of 

Mission. (Signature and seal) 

• Expired entrance cards should be returned to the 

relevant airport administration. 

• Application documents should be submitted in two 

copies. 

• A copy of the foreign mission ID card or Turkish 

national ID card and two recently taken photos 

should be attached to the application form. 

 

• If the form is submitted for the first time 

application of a Turkish national (localstaff), the 

following documents should also be appended: 

 

» Certificate of residence » Criminal record 

(original) 

» Information for customs » Archive research 

form 

• For further information, please contact airport 

administration authorities: 

» For Ankara: 

(312) 398 0000 - 2161, 1927 

 (312) 590 4000 - 7720  

» For İstanbul: 

(212) 465 32 10 (212) 

463 7777 - 1038 


