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SİRKÜLER         İstanbul, 26.01.2015 

Sayı: 2015/020        Ref: 4/020 

 

 

Konu:  

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

YAYINLANMIŞTIR 
 

22.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 

Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. 

29.08.2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55. maddesinin;  

 

- birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç 

ayı geçmemek” ibaresi “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı 

geçmemek” olarak değiştirilmiş,  

 

- üçüncü fıkrasındaki “(c), (ç),” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve  

 

- üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre 

teselsül ettirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Madde 55: Muafiyetler  

 

(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,  

 

Madde 55: Muafiyetler  

 

(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 bir yıl içinde toplam üç ayı 

geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler 

ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,  
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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. İki 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, 

İçişleri 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 İşbirliği 

Programları kapsamında yürütülen projelerde 

görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri 

süresince,  

ç. Türkiye'den ihraç edilen ya da Türkiye'ye ithal 

edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin 

eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden 

itibaren bir yıl içinde toplam 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. İki 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, 

İçişleri 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 İşbirliği 

Programları kapsamında yürütülen projelerde 

görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri 

süresince,  
çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.  çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.  
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(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. 

 

(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), (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) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri 

kapsamındaki yabancılara, Türkiye’ye giriş 

tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de 

toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, 

Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır. 

 

(5) 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. 

 

 

Değişiklikler 22.01.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  
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Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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22 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29244 

YÖNETMELİK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan 

“Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek” ibaresi “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde 

toplam üç ayı geçmemek” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(c), (ç),” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 

üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre  teselsül ettirilmiştir.  

“ (4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl 

içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


