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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından verilir. 

✓Yabancıların çalışma izni olmaksızın, Türkiye de 

çalışmaları ve çalıştırılmaları yasaktır.

✓Çalışma izni çalışmaya başlamadan önce alınır.

✓Başvurular bir işyeri veya işletme üzerinden 

işverence yapılır. 

✓ Başvurular  e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) 

üzerinden yapılır.

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ



YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU 
SİSTEMİ YENİLENDİ

• Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden

Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.

• Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk

kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından

yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem

üzerinden şirketleri ya da kurumları adına

başvuru ve işlem yapacak kişileri

yetkilendirebilecektir.

• Başvurular elektronik imza ile yapılacağından

Bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.



YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU 
SİSTEMİ YENİLENDİ

• Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda; Elektronik

Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

• UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma

açıldığından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden

Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni bir

duyuru yapılıncaya kadar e-izin sistemi üzerinden alınan

başvurularda Kep adresi kullanma zorunluluğu dikkate

alınmadan çalışma izni başvurularının tamamlanabilmesi

imkanı sağlanacaktır.



ÇALIŞMA İZNİ İKAMET İZNİ

Bakanlıkça düzenlenen çalışma izinleri 6458 sayılı Yabancılar

ve Uluslararası Koruma Kanununun 27’nci maddesi gereğince

aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ



5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 28’inci maddesi
çerçevesinde Mavi Kart
almış olanlar veya almaya
hak kazananlar, 6735 sayılı
Kanun hükümleri gereğince
çalışma izni almalarına
gerek bulunmamaktadır.

MAVİ KART SAHİPLERİ



ÇALIŞMA İZNİNE YURTDIŞINDAN

BAŞVURU (MD. 7)

✓Yabacılar, yurtdışından çalışma izni 

başvurularını T.C. Temsilciliklerine yaparlar. 

(Başkonsolosluk ve Elçilikler)

✓Başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle 

imzalanmış iş sözleşmesini ibraz ederler. 

✓Temsilcilikçe verilen referans numarasının 

alınmasını takip eden 10 iş günü içinde Türkiye 

deki işverenin çalışma izin başvurusunu 

yapması gerekir. 



ÇALIŞMA İZNİNE YURTİÇİNDEN BAŞVURU; 
(MD.7)

✓ Müracatlar e-devlet kapısı üzerinden doğrudan  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yapılır. 

✓İçişleri Bakanlığı’ndan en az “6 ay” süreli
ikamet izni almış ve ikamet izninin süresi sona
ermemiş bir yabancıyı çalıştırmak isteyen
işveren veya işveren vekili başvuru yapabilir.



BAŞVURUSU ONAYLANAN 

YABANCININ SİGORTA GİRİŞİ

✓Yurtiçinden yapılan başvurunun 

onaylanmasına müteakip 30 gün içinde, 

✓Yurtdışından yapılan başvurularda ise 

yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 

30 gün içinde

✓ İşten ayrılan veya görevine hiç başlamayan 

yabancının 15 gün içerisinde Bakanlığa 

bildirilmesi zorunludur. 



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1- Çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı

için 5 T.C. vatandaşı istihdamı zorunludur.(Dernek

ve vakıflar hariç)

2- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL

veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl

ihracat tutarının en az 250.000 USD olması

gerekmektedir.

Dikkat: Yabancı devlet havayollarının Türkiye

temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev

hizmetlerinde çalışacaklar için, 1 inci ve 2 nci

maddeler uygulanmaz.



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

3- Başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari 

ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya 

ödenecek ücretin en az asgari ücretin; 

-Üst düzey yöneticiler, pilotlar için  6,5 katı,

-Birim veya şube müdürleri ile müh. ve mim. için 4 katı,

-Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, 

öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve 

sahne 

sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için 3 katı,



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

-Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında

akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar

ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde

çalışacak yabancılar için 2 katı.

-Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde

( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi

görevler ) çalışacak yabancılar için asgari

ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.



BAŞVURULARINDA KRİTER 

UYGULANMAYACAK YABANCILAR
• Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

• En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde 

yaşayan yabancılar,

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

• Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde 

ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

• İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan 

yabancılar,

• İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan 

yabancılar,

• Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.



EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA İZNİ

• Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak

üzere yapılan çalışma izni başvuruları; bu alandaki

istismarların önlenmesi ve Bakanlıkça titizlikle

değerlendirilmektedir.

• Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar

dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni

verilmemektedir.

• Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık

raporu ile kanıtlanması zorunludur.

• Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az

asgari ücret ödenebilir.



ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ 

Süreli Çalışma İzni;

Yapılan iş veya hizmet sözleşmesinin süresini

aşmamak koşulu ile gerçek , tüzel veya kamu

kurum ve kuruşlarına ait belirli bir işyerinde

veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde

belirli bir işte çalışmak şartıyla;

Süresiz Çalışma İzni;

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en 

az 8 yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar 

süresiz çalışma iznine başvurabilir. 



ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

✓ Süre uzatım başvurusunun mutlak surette çalışma izni

süresi dolmadan yapılması zorunludur. Bu süre dolduktan

sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir. Mevcut

çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından

itibaren süre uzatımı başvurusu yapılabilir.

✓ Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan

başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak

değerlendirilir.

✓ Çalışma izni süre uzatma hâlinde yabancıya aynı

işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok 2

yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok 3 yıla kadar

çalışma izni verilir.



GEREKLİ BELGELER 
Yabancıya ait,

1-Pasaport’un Türkçe çevirisi yapılmış noter onaylı sureti,

2-Türkçe tercümesi yapılmış  Diploma

3-Yabancı şahsa ait biyometrik fotoğraf,

İşverene ait,

4-Son yıl vergi dairesi/YMM onaylı bilanço ve gelir tablosu, 

5-En son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Sicil 

Gazetesi,

6-Faaliyet Belgesi, 

7-İş sözleşmesi (Belirli Süreli)



YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK 
OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

• Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık

• Eczacılık 

• Veterinerlik 

• Özel hastanelerde sorumlu müdürlük 

• Avukatlık 

• Noterlik 

• Özel güvenlik görevlisi 

• Kara suları dahilinde kaptanlık, çarkçılık, katiplik, vb. 

• Gümrük müşavirliği 

• Turist rehberliği 



GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

15 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Sağlanan

Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile bu

yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı tanınmıştır.

Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın

Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz.



GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Başvuru Şartları;
✓Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu

belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma

belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,



✓Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla

en az 6 aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş

olması,

✓Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma

hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru

yapılması,

✓Geçici koruma sağlanan yabancılara yürürlükteki asgari
ücretin ödenebilir. (Asgari ücretin katları kuralı
uygulanmaz)

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ



İstihdam Kotası ; 

✓ İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının,

Türk vatandaşı sayısının % 10 unu geçmemesi esastır.

✓ Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya

toplam çalışan sayısı 10 dan az olan işyerlerinde, geçici

koruma sağlanan en fazla 1 yabancıya çalışma izni

verilebilir.

✓ işveren tarafından; İşkur İl Müdürlüğünden, çalışma izni

başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde

yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk

vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda

istihdam kotası uygulanmayabilir.

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ



Diğer Hususlar ; 

✓Geçici koruma sağlanan yabancılara yürürlükteki asgari
ücretin altında ücret ödenemez.

✓Geçici koruma sağlanan yabancılara verilen “çalışma izin
belgesi” ikamet izni yerine geçmez.

✓ Başvuru esnasında istenilen belgelerin yanı sıra Bakanlıkça
gerek görülmesi halinde ek belge talep edilebilir.

✓Geçici koruma sağlanan yabancılara her seferinde en fazla
1 (bir) yıl süreli çalışma izni verilecektir.

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ



GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Suriyeliler www.goc.gov.tr

adresinin sayfasında yer 

alan “GEÇİCİ KORUMA 

YABANCI KİMLİK NO 

SORGULAMA ” 

sekmesinden giriş yaparak 

“Geçici Koruma Kimlik 

Belgesi/Yabancı Tanıtma 

Belgesinde” yer alan ve 98 

ile başlayan “ŞAHIS 

NUMARASI” ile 99 ile 

başlayan “YABANCI 

KİMLİK NUMARASINA” 

erişebileceklerdir.

http://www.goc.gov.tr/


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;

• Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,

• Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu 

üyesi,

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 

yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma 

izni alarak çalışabilirler.

6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş;

• Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim 

kurulu üyesi,

• Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı, çalışma 

izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

YABANCI İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ



• 100.000 TL ödenmiş sermayesi olması 

yeterlidir. 

• Ödenmiş sermayenin 100.000 TL olmaması 

durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 

800.000 TL ve üzeri olması gerekir.

• İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’

den az olmamak üzere sermaye payının en az

% 20 olması zorunludur.

YABANCI İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ



✓Şirket yeni kurulmuş ise İlk 6 ay içinde 5 Türk 

vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. 

✓Şirket kuruluşundan itibaren 6 ayın dolmasına 

müteakip, 5 Türk vatandaşı çalıştırmak 

zorundadır, 

✓5 Türk vatandaşı çalıştırmayan şirketin 

yabancı ortağı için, uzatma başvurusu 

reddedilir.

YABANCI İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ



Geçici Koruma Kapsamında kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışan yabancılar

• Vergi numaraları olması kaydıyla, 

• İşyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında,

• Şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf 

ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin 

faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon 

sistemine taranılması suretiyle çalışmaya başlamadan önce 

çalışma izni almak zorundadır. 

Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken 

yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılacaktır.

YABANCI İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ



2019 YILI İZİN HARÇLARI

Harç ödemesi yapılabilecek bankalar: T.C. Ziraat Bankası, T. İş Bankası, 

T. Vakıflar Bankası ve diğer anlaşmalı bankalar



UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI









39

TEŞEKKÜR  EDERİM

SAYGILARIMLA…

MÜCAHİT  YILMAZ
mucahity@ismmmo.org.tr


