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YÖNETMELĐK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

YABANCILARIN ÇALI ŞMA ĐZĐNLERĐ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMEL ĐĞĐNDE 
DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMELĐK  

             MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma Đzinleri 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan 
“Mesleki Yeterlilik” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

             “Mesleki Yeterlilik: Hizmet sunucusunun, akademik ve mesleki yeterlilik istem ve prosedürlerini 
tamamlamasını,” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

             “MADDE 5 –  Kanun kapsamında yapılacak başvuruların kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda 
Yönetmelikte belirlenen mercie dilekçe ile yapılması, Yönetmelik eki form ve belgelerin, formun açıklama 
bölümünde belirtilen şekilde doldurulması ve yine Yönetmelik ekinde belirlenen tüm belgelerin başvuru 
dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.  

             Çalışma izinleri Bakanlıkça, kağıt kullanılarak veya elektronik belge olarak verilir.”  

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş, 
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

             “Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili 
işlemleri elektronik ortamda yürütür. Başvuru sırasında istenilen belgeler, yabancının temsilcili ğe başvuru 
tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde işverenince Bakanlığa intikal ettirilir. Ayrıca, temsilciliğe başvuru 
tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığa intikal ettirilmiş bulunan çalışma izni başvuruları da 
değerlendirmeye alınır.” 

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

             “Đçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılardan ikamette süre koşulu 
aranmaz. Bu statüde bulunanların çalışma izin talepleri değerlendirilirken Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın çalışma izin işlemlerinin en kısa sürede 
neticelendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.  

             Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ 
tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına 
başvuruda bulunulması zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.” 

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

             “Görüş, bilgi ve belge talepleri günlü olarak yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına belge taleplerinde en 
geç beş, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla on beş gün süre verilir. Đlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün 
içinde Bakanlığa bildirirler. Đlgili merciler, zorunluluk halinde, on beş günü geçmemek üzere ek süre talebinde 
bulunabilirler.” 



             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

             “Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, 
işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve 
bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır.” 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

             “MADDE 55 – (1) Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer 
kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla; 

             a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların, 

             b) Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az,  
sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların, 

             c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin 
verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş 
tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin, 

             ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim 
amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak 
koşuluyla Türkiye’de bulunanların, 

             d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri 
görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile 
kanıtlamak koşuluyla bulunanların, 

             e) Đki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile 
kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların, 

             f) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye 
önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin, 

             g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü 
programlar kapsamında gelecek yabancıların program süresince, 

             ğ) Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, Đçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların, 

             h) Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların, 

             ı) Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan 
yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince, 

             i) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin 
I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk 
Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamlarının, 

             j) Türkiye Avrupa Birliği Mali Đşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen 
yabancı uzmanların, görevleri süresince, 

             çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. 



             (2) Mesleki hizmetler kapsamında olup, muafiyet hükümlerine tabi yabancı mimar, mühendis ve şehir 
plancılarının, hizmet sürelerinin bir ayı aşması durumunda akademik ve mesleki yeterliliğini tamamlayarak 
Bakanlıktan çalışma izni alması, ilgili meslek kuruluşuna geçici üye olması ve ulusal kurum ve kuruluşların 
uygulamalarına uyması zorunludur. 

             (3) Muafiyet süreleri uzatılamaz. Ayrıca birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d), (f) ve (h) bentleri kapsamındaki 
yabancılar, bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanır. Ancak, bu haktan 
yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 
üç ay geçmiş olması şartı aranır. Muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak olunması durumunda Bakanlıktan 
çalışma izni alınması zorunludur. 

             (4) Bu maddede sayılan yabancılar, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde ve 
her halükarda faaliyetlerine başlamadan önce geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin 
bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirerek ikamet tezkeresi almak zorundadırlar. Muafiyet 
hükümlerinden yararlanacak yabancılara ilişkin sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
zorunludur. Bu madde kapsamında ikamet tezkeresi düzenlenen yabancıların kimlik bilgileri ile çalışacakları 
işyerlerinin unvan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numaraları emniyet makamları tarafından her ay 
Bakanlığa bildirilir.”  

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 ekteki şekilde değiştirilmi ş, EK-3 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

  

E K L E R 
EK 1 - YABANCI PERSONEL BA ŞVURU FORMU  

EK 2 - BAŞVURU ĐÇĐN ĐSTENĐLEN VE BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER  
 


