MSB AKILLI KART BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.
Görevdeki/emekli personel, müstafi personel veya sözleşmesi sona ermiş subay/astsubay
personel, yabancı askerî personel ve hak sahibi aile fertleri kart başvurularında;
a.

MSB Akıllı Kart başvuru formu,

b.

Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik özellikli fotoğraf,

c.

Kart ücreti dekontu (Başvuru, ücret gerektiren bir kart talep nedenine ait ise),

ç. Kart çıkartılacak kişi %40 veya daha yüksek oranda engelli ise, Sağlık Bakanlığı tarafından
belirlenen hastanelerden alınan ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun sağlık kurulu raporu,
d.
Velayet, vesayet, evlat edinme, öz anne/baba ilişkilendirilmesi yapılması gereken
durumlarda mahkeme kararı istenecektir.
2.

Yabancı uyruklu hak sahibi aile fertlerinin kart başvurularında;

(Bu kişilerin AKS'ye tanıtılabilmesi için aşağıdaki belgelerin (biyometrik özellikli fotoğraf ve
kart ücreti dekontu hariç); başvuru yapılan makamlar tarafından görülerek aslıyla aynı olduğuna dair
onaylandıktan sonra, MSB Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Kişinin AKS'ye tanımlanmasının ardından başvuru yapılan KBGYM tarafından kart başvurusu için
veri girişi yapılabilecektir.)
a.

MSB Akıllı Kart başvuru formu,

b.

Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik özellikli fotoğraf,

c.

Yabancı uyruklu HSAF'ın pasaport fotokopisi,

ç. Yabancı uyruklu HSAF'ın evlilik cüzdanı fotokopisi (anne ve baba adları içerecek şekilde),
d.
Görevdeki personelin yabancı uyruklu kişi ile evlenmesi durumunda Genelkurmay
Başkanlığınca evliliğin uygun görüldüğüne dair belgenin fotokopisi (MSB yönetici, istisnai memur,
sivil öğretim elemanı ve devlet memuru hariç),
e.
Daha önce T.C. vatandaşı olup, diğer bir ülke vatandaşlığına geçebilmek için bu
hakkından vazgeçmiş olan HSAF'lara verilmiş olan mavi kart (eski pembe kart) fotokopisi,

3.

f.

Varsa Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen yabancı kimlik numarası,

g.

Kart ücreti dekontu (Başvuru, ücret gerektiren bir kart talep nedenine ait ise) istenecektir.

Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı başvurularında;
a.

Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı başvuru formu,

b.

Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik özellikli fotoğraf,

c.

Kart ücreti dekontu,

ç. Şehit yakını veya gazi olanlardan şehit yakını veya gazi olduğunu gösteren belge istenecektir.
4.

Yabancı uyruklu kişiler için Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı başvurularında;
(Bu kişilerin AKS'ye tanıtılabilmesi için aşağıdaki belgelerin (biyometrik özellikli fotoğraf ve
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kart ücreti dekontu hariç); başvuru yapılan makamlar tarafından görülerek aslıyla aynı olduğuna dair
onaylandıktan sonra, MSB Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Kişinin AKS'ye tanımlanmasının ardından başvuru yapılan KBGYM tarafından kart başvurusu için
veri girişi yapılabilecektir.)
a.

Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı başvuru formu,

b.

Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik özellikli fotoğraf,

c.

Yabancı uyruklu kişinin pasaport fotokopisi,

ç. Daha önce T.C. vatandaşı olup, diğer bir ülke vatandaşlığına geçebilmek için bu hakkından
vazgeçmiş kişilere verilmiş olan mavi kart (eski pembe kart) fotokopisi,

5.

d.

Varsa Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen yabancı kimlik numarası,

e.

Kart ücreti dekontu istenecektir.

Sürekli Giriş Kartı başvurularında;
a.

Sürekli Giriş Kartı başvuru formu,

b.

Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik özellikli fotoğraf,

c.

Kart ücreti dekontu (Başvuru, ücret gerektiren bir kart talep nedenine ait ise) istenecektir.
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