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KARADAĞ’DA OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINA İLİŞKİN 

BİLGİLER 

Karadağ’da uzun süreli nasıl ikamet edilir?  

-90 güne kadar konaklama 

-geçici ikametgah 

-daimi ikametgah  

90 güne kadar konaklama hakkı nedir? 

Yabancı uyruklu bir kişi Karadağ’da C tipi vizeyle 180 gün içinde toplam 90 güne kadar 

konaklayabilir. 

Türk vatandaşları, iki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması çerçevesinde, 

Karadağ’a yapacakları seyahatlerde, son 180 gün içerisinde kalış süresi toplam 90 günü 

geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.  

90 gün Karadağ’da kalan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı, ülkeye ilk giriş gününden 

itibaren 180 günlük bir süre sonunda Karadağ’a tekrar girebilir ve kalabilir.  

Karadağ’da otel, motel veya hostel gibi yerler dışında kendi imkanlarıyla konaklayacak 

kişiler, Karadağ’a geldiklerini bir gün içinde bulundukları bölgedeki “Tourism 

Information” ofislerine bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, para cezasına 

çarptırılabilirler.  

90 günlük konaklama hakkı hangi koşullarda iptal edilir? 

1) Karadağ'daki Yabancılar Kanunu ile öngörülen giriş ve konaklama şartları yerine 

getirilmez ise 

2) ulusal veya iç güvenlik mülahazaları el vermez ise 

3) ülkeye giriş durumunu ve ülkedeki 90 günlük kalışını gerekçelendiremez ise 

4) yasadışı bir konaklama nedeniyle, bir uluslararası anlaşmaya istinaden Karadağ'a geri 

gönderildi  (geri kabul/sınırdışı) ise 

5) ülkede kalış amacının farklı olduğuna ilişkin şüpheler mevcut ise 

6) mahkeme tarafından mali ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin 

kesin hüküm verilmiş ise 

Yukarıdaki koşullar oluştuğu takdirde, Karadağ emniyet makamları konaklama izninin 

iptaline karar verir ve sözkonusu kararda yabancının ülkeden ayrılması gereken süreyi 

belirtir. Yabancının ülkeden ayrılmasının yanı sıra, Karadağ’a girişine de yasak 

getirilebilir.  

Giriş yasağı süresi 1 ay ile 1 yıl arasında değişebilir ve Karadağ’dan ayrılış gününü 

müteakiben başlar. 
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Kararın alındığı tarihten itibaren 8 gün içinde itiraz hakkı mevcuttur. İtiraz, kararın 

uygulanmasını etkilemez.  

Geçici oturma ve çalışma izni hangi amaçlarla/durumlarda verilir?  

1) aile birleşimi 

2) eğitim 

3) uluslararası öğrenci değişim programlarına veya diğer gençlik programlarına katılım 

4) uzmanlık ve/veya mesleki yeterlilik eğitimi ya da yabancılar için uygulamalı eğitim 

5) bilimsel araştırma/çalışmalar 

6) tedavi 

7) insani sebepler 

8) Karadağ’da sahip olunan mülk üzerinde tasarruf hakkını kullanma 

9) dini hizmet 

10) Avrupa Gönüllü Hizmeti Programına katılım 

11) vatansız kalma 

12) iş kurma/çalışma  

13) yasalar ve uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki diğer durumlar 

 

Geçici oturma ve çalışma izni almak için hangi koşullar gerekmektedir?  

 

1) geçimini sağlayacak yeterli maddi kaynağa sahip olmak 

2) konaklayacak/ikamet edecek yere sahip olmak 

3) sağlık sigortasına sahip olmak 

4) geçerli bir yabancı seyahat belgesine veya kimliğe sahip olmak (verilen belgelerin 

geçerlilik süresinin öngörülen kalış süresinden en az üç ay fazla olması kaydıyla), veya 

“vatansız kişi” kimlik belgesine sahip olmak 

5) Karadağ 'a giriş ve Karadağ’da bulunma yasağı konulmamış olmak;  

6)  Karadağ’da 6 aydan fazla süreli mahkûmiyete yol açacak bir cezaya 

çarptırılmamak,  

7) Kendi ülkesinde, 6 aydan fazla süreli mahkûmiyete yol açacak bir cezaya 

çarptırılmamış olmak, 

8) kamu güvenliğine karşı tehdit oluşturmamak veya halk sağlığı için tehlike arzeden 

bir durumu bulunmamak 

9) izin başvurusunu meşrulaştıran kanıtları sunmak 

Geçici oturma ve çalışma izni almak için gerekli belgeler nelerdir? 

1)Geçim kaynağını gösterir belge 

2)Karadağ’daki ikamet yerini gösterir belge 

3)Sağlık sigortası  

4)Geçerli pasaport fotokopisi 

5)Adli Sicil Belgesi (Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden şahsen kimlik belgesi 

ibrazıyla veya vekaletnameye istinaden temin edilmektedir.) 

6)İşveren tarafından düzenlenecek, kişinin hangi şartlar altında çalıştırılacağını gösterir 

belge 

7)İşveren tarafından düzenlenecek, çalıştırılacak kişiye ait her türlü verginin ödenmiş 

olduğunu gösterir belge 

8)İşverenin veya Karadağ’da şirket kuran kişinin şirket kuruluşunu gösterir belge 
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9)Okul diploması (Denklik yapılmış veya denklik için başvuruda bulunduğuna dair 

belge) 

10)Karadağ Sağlık Merkezinden alınan sağlık raporu 

 

Başvuru formu ve izin belgesi için yatırılması gereken ücret bedeli 65 Avro’dur. 

 

Oturma ve çalışma izni bir yıl süreyle verilmektedir. En fazla 2 seneye kadar 

uzatılabilmektedir. 

Geçici oturma ve çalışma izni başvuruları nasıl yapılır? 

Geçici oturma ve çalışma izni başvuruları yabancı tarafından bizzat ikamet edilen yerde 

bulunan İçişleri Bakanlığı ofisinde yapılır.   

Başvuru sırasında sunulacak belgelerin yeminli bir tercüman tarafından Karadağca’ya 

çevrilmiş olması gerekmektedir. 

Başvuru yapılırken, yabancının fotoğrafı çekilir, parmak izleri ve dijital imzası alınır. 

(12 yaşından küçük çocuklar için parmak izi alınmaz) 

Geçici oturma ve çalışma izni, emniyet ve istihbarat birimlerinin başvuru sahibinin 

Karadağ’ın kamu güvenliğine karşı tehdit oluşturmadığına ilişkin görüş bildirmesinin 

ardından verilir. İçişleri Bakanlığının başvuru sahibine ilişkin bilgi talebine, talebin 

yapıldığı günü müteakip 10 gün içerisinde emniyet ve istihbarat birimcilerince yanıt 

verilmek zorundadır.  

10 gün içinde görüş bildirilmediği takdirde, güvenlik açısından tehdit oluşturmadığı 

kabul edilen yabancı için geçici oturma ve çalışma izni verilir.  

Geçici oturma ve çalışma izni, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 40 gün içinde 

verilir.  

Geçici oturma ve çalışma izni başvurusu reddedildiği takdirde, başvurunun 

reddedildiğinin bildirildiği tarihten itibaren 8 gün içinde karara itiraz edilebilir. 

Sözkonusu başvurular, kişilerin kendileri tarafından kamu kurumlarına yapılıp, takip 

edilerek sonuçlandırılabilir.  

Bir başka ifadeyle, işlemlerin bir danışmanlık firması üzerinden yapılması gerekliliği 

veya şartı bulunmamaktadır.  

Geçici oturma ve çalışma izninin uzatılması için hangi belgeler gerekmektedir?  

1) Geçerli pasaport fotokopisi 

2) İşverenin işçiye karşı bütün sorumluklarını yerine getirdiğini gösteren belge (Vergi 

Dairesinden temin edilmektedir) 

3) İşverenin yabancının belli bir pozisyonda çalışması için, iş sözleşmesinin tüm temel 

unsurlarını içeren yazılı iş teklifi 

4) Karadağ’da kurulan fiziki veya tüzel kişinin kayıt belgesi (Ekonomik Kurum Tescil 

Merkezi’nden (CRPS) temin edilmektedir)  

5) Karadağ Sağlık Merkezinden alınan sağlık raporu 
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6) Adli Sicil Belgesi (Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden şahsen kimlik belgesi 

ibrazıyla veya vekaletnameye istinaden temin edilmektedir.) 

 

 

Geçici oturma ve çalışma izninin uzatılmasına yönelik başvuru nasıl yapılır?  

Geçici oturma ve çalışma izninin geçerlilik süresinin bitiminden en geç 30 gün 

öncesinde, ikamet yerindeki İçişleri Bakanlığı ofisine yabancı tarafından bizzat uzatılma 

başvurusu yapılır.  

Başvuru sırasında sunulacak belgelerin yeminli bir tercüman tarafından Karadağca’ya 

çevrilmiş olması gerekmektedir. 

Parmak izi, fotoğraf ve dijital imzanın alınmasının üzerinden 5 yıl geçmiş ise, bu veriler 

yeniden toplanır. 

İznin uzatılması başvurusunun onaylanması durumunda, bir yıl geçerlilik süresi olan 

yeni geçici oturma ve çalışma izni verilir. 

Geçici oturma ve çalışma izni hangi koşullarda geçerli olmaktan çıkar?  

1) geçerlilik süresi bittiğinde 

2) iznin verilme nedenleri ortadan kalktığında 

3) geçici ikamet sırasında Karadağ dışında bir yerde 365 günlük dönemde 30 günden 

fazla kalındığında (evvelce uygulanmayan bu madde, yakında uygulamaya 

konulacaktır.) 

4) Karadağ’a girişine ve kalışına engel teşkil eden durumlar tespit edildiğinde (geçersiz 

veya sahte kimlik/seyahat belgelerinin kullanılması, vize veya oturma izninin olmaması, 

son 180 gün içinde 90 günden fazla ülkede kalmış olması, kalışı sırasında yeterli maddi 

kaynağa sahip olmaması veya dönüşü/başka ülkelere gidişi için yeterli maddi kaynağa 

sahip olmaması, güvenlik sebebiyle başka bir ülkeden sınırdışı edilmiş olması, iç 

güvenliğe ve halk sağlığına tehlike oluşturması vs.)   

5) Yabancı bir ülkeden veya Karadağ’dan sınırdışı edilmesine ilişkin koruyucu bir tedbir 

alındığında 

6) Geçici oturma iznini, veriliş gerekçesi dışında kullanıldığında 

7)Aile birleşimi için verilen geçici oturma izninde, anlaşmalı evlilik yaptığı tespit 

edildiğinde 

8) Daimi ikamet hakkı kazanıldığında 

 

Yabancının, haklı gerekçelerini (mücbir sebeplerini) polise önceden bildirmiş olması 

koşuluyla 90 güne kadar Karadağ dışında kalması mümkündür. 

 

Karadağ emniyet makamları, yabancının geçici oturma izninin geçerliliğinin bitmesi 

veya yabancının daimi ikamet hakkı kazanması haricinde yukarıda belirtilen koşulları 

tespit ettiği takdirde, durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. Bunun üzerine, Bakanlık, 

geçici oturma ve çalışma izninin sonlandırılması kararını verir ve yabancının 30 gün 

içinde ülkeyi terk etmesini talep eder.  Ayrıca, yabancının Karadağ’a girişine de yasak 

getirilebilir. Giriş yasağı süresi 1 ay ile 1 yıl arasında değişebilir ve Karadağ’dan ayrılış 

günü müteakiben başlar. Kararın alındığı tarihten itibaren 8 gün içinde itiraz hakkı 

mevcuttur. İtiraz, kararın uygulanmasını etkilemez. 



  Podgoritsa Büyükelçiliği 

5 
 

 

Daimi oturma izni nasıl kazanılır?  

 

Oturma izinleri yıllık olarak verilmekte, ilgili kişinin mevcut genel şartları taşıyor 

olması halinde yine senelik olarak uzatılmaktadır. Birer yıllık sürelerle uzatılan izinler, 

5 yılın sonunda, müracaat sahiplerinin gerekli koşulları bulundurmaları halinde, bu kere, 

daimi oturma izni olarak tabir edilen 5 yıllık oturum iznine dönüştürülebilmektedir. 

Daimi oturma izni başvurusunda bulunabilmek için, yabancının 5 sene kesintisiz 

olarak Karadağ’da bulunması gerekmektedir. Yabancı, 5 sene boyunca, toplamda 

10 ay veya tek seferde 6 ay Karadağ dışında bulunabilir.  

Daimi oturma izni başvurusunda, yabancının Karadağca bilgisini (sözlü ve yazılı olarak) 

belgelendirmesi talep edilebilir.  

Yabancılara verilecek geçici oturma ve çalışma izinlerinin sayısı (yıllık kota) nasıl 

belirlenir?  

 

Yıllık kota, Karadağ'daki işgücü piyasası, göç politikası ve hareketlerine göre belirlenir. 

Hükümet, her yıl en geç 30 Kasım gününe kadar yabancılara verilecek geçici oturma ve 

çalışma izni sayısına karar verir.   

 

Yıllık kota kapsamda, Hükümet yabancıların istihdam edilebileceği iş alanlarını seçer.  

 

Karadağ’da gayrimenkul satın alınarak, geçici oturma izni almak için gerekli 

koşullar nelerdir? 

Oturma izni almak için edinilecek gayrimenkulün belli bir değerin üzerinde olması şartı 

bulunmamaktadır.  

Gayrimenkul alımı için geçerli pasaport fotokopisi, adli sicil belgesi ve diploma 

örnekleri gerekmektedir.  

Gayrimenkul edinimiyle geçici oturma izni almak için, oturum ve çalışma izni 

başvurusu için sunulan evrakın yanı sıra, tapu siciline taşınmazın mülkiyetinin aidiyetini 

kanıtlayan belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.   

Aile evleri, kır evleri, villalar, daireler, konaklama tesisleri, konut ve ofis binaları ve iş 

yerleri gayrimenkul olarak kabul edilir. 

Gayrimenkul edinimiyle oturma izni evvelce tüm aile bireylerine tahsis 

edilebilirken, kanunda yapılan yeni düzenlemeyle oturma izni mülkün en az 

yarısına sahip olan kişilere tahsis edilmektedir. Bu durumda, mülkün %50’sine 

sahip iki hissedarın eşi ve 18 yaş altındaki çocukları 1 yıllık süreyle geçici oturum 

izni almaya hak kazanmaktadır. 
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Geçici veya kalıcı ikamet izinleri olan veya Karadağ vizesine sahip olan kişiler 

Schengen ülkelerini ziyaret edebilirler mi?  

Karadağ Schengen Anlaşmasına taraf değildir. Karadağ makamları tarafından 

verilen vize veya geçici/sürekli oturma izinleri ile Schengen ülkelerine seyahat 

edilemez.  

Ayrıntılı bilgi için: http://www.mup.gov.me/biblioteka/zakoni?alphabet=lat 

 

 

http://www.mup.gov.me/biblioteka/zakoni?alphabet=lat

