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SİRKÜLER         İstanbul, 18.08.2016  

Sayı: 2016/147        Ref: 4/147 

 

 

Konu:  

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN MEVZUATI YENİDEN 

DÜZENLEYEN 6735 SAYILI “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU” 

YAYINLANMIŞTIR  

 

13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü 

Kanunu ile yabancıların Türkiye’de çalışma kuralları, çalışma izni alınmasına dair pek 

çok konu yeniden düzenlenmiştir.  

 

6735 sayılı Kanun 13.08.2016 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

6735 sayılı Kanun ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 

yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılacaktır. Diğer taraftan 4875 

sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3. maddesinin “Yabancı personel 

istihdamı” başlıklı (g) fıkrasının 4817 sayılı Kanuna atıf yapan ikinci, üçüncü ve dördüncü 

cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı şekilde 6735 sayılı Kanunun 27. maddesi ile 

yabancıların çalışma esaslarına dair düzenlemeler içeren diğer pek çok mevzuatta değişiklik 

ya da yürürlükten kaldırma yönünde detaylı düzenlemeler yapılmıştır.  

 

İkincil düzenlemelerin (Yönetmeliklerin) yayınlanması sonrasında Kanun fiilen hayat 

bulacaktır. Kanunun uygulamaya etkisi açısından önem arz edecek belli başlı bazı noktalarına 

aşağıda kısaca yer verilmektedir.  

 

Geçiş hükümleri: 

 

Kanunun geçici 1. maddesine göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat 

hükümlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya diğer kanunların verdiği 

yetkiye dayanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, 

sürelerinin sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu çalışma izinleri Kanunun 15. maddesi uyarınca 

süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi hâlinde geçerliliğini kaybedecektir.  

 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nca verilmiş ve geçerliliğini sürdüren süresiz çalışma izinleri, iptal 

edilmediği sürece geçerli olacaktır.  
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve işlemleri devam eden çalışma izni 

başvurularında, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerinin başvuru 

sahibi lehine olan hükümleri dikkate alınacaktır.  

 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 

düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.  

 

Kapsam: 

 

Bu Kanun; Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında 

mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere 

başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye'de geçici nitelikte hizmet sunumu 

amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya 

çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 

 

Kanunda “Sınır ötesi hizmet sunucusu” kavramı, “Türkiye'de geçici nitelikte olmak üzere ve 

herhangi bir hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye'deki ya da Türkiye 

dışındaki bir kaynaktan alan yabancı” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi: 

 

Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt 

dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye 

Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarına yapılacaktır. Yurt dışında yapılan 

çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarınca 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecektir. 

 

Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecektir. 

 

Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından 

itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılacaktır. Bu süre dolduktan 

sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilecektir. 

 

Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilecektir. 

Uluslararası işgücü politikası; uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile 

Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve 

ekonomik dönemsel değişiklikler, kalkınma plan ve programları, yabancının uyruğunda 

bulunduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, Türkiye'nin taraf olduğu ikili 

veya çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve 

kamu sağlığı dikkate alınarak belirlenecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak uluslararası işgücüne  
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ilişkin politika belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası 

düzeyde faaliyette bulunmaya yetkilidir. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca gerek görülen hallerde, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate alınacaktır. 

 

Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni 

başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında 

kullanılacak kriterleri belirleyecektir. 

 

Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar 

başvurunun değerlendirilmesi ertelenecektir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin 

tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmî bir makamdan 

belgelendirildiği haller dışında otuz günü aşamayacaktır. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri 

tamamlanmayan başvurular reddedilecektir. 

 

Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması 

kaydıyla otuz gün içinde tamamlanacaktır. 

 

Ön izin 

 

Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma 

izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur. 

 

Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı bu 

hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili olup ön izin 

alınması gereken meslekler anılan bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecektir. 

 

Ön izin alan yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanunun 

“Çalışma izni başvurusunun reddi” başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü 

uygulanmayacaktır(Yani gerekli mesleki niteliklere sahip olup olmadıkları yönünde bir 

inceleme yapılmayacaktır. Keza bu inceleme ilgili Bakanlıklarca yapıldıktan sonra ön izin 

verilecektir).  

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca çalışacak yabancı uyruklu 

öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuata göre vereceği 

ön izne istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilecektir. Ön izne istinaden 

çalışacak yabancı öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu 

Kanunun “Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi” başlıklı 7. maddesinin dördüncü, 

beşinci ve altıncı fıkraları ile (f), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9 uncu maddesinin 

birinci fıkrası uygulanmayacaktır. 
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Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun ön 

iznine tabi olacaktır. 

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

ve ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli 

olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim,  Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilecektir. 

 

Çalışma izni başvurusunun reddi:  

 

Bu Kanunun 7. maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde; 

 

a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, 

 

b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, 

 

c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen, 

 

ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, 

 

d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan, 

 

e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan, 

 

f) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7. 15. ve 54. maddeleri 

kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığı’nca bildirilen yabancılara ilişkin olan, 

 

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında 

sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, 

 

ğ) Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, 

 

h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan, 

 

başvurular reddedilecektir. 
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Çalışma izni türleri: 

 

Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin 

süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna 

ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak 

şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilecektir. 

 

Bu Kanunun 7. maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi 

hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, 

sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilecektir. Ancak, 

farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular yukarıda bir önceki paragrafta 

yer verilen düzenleme kapsamında değerlendirilecektir. 

 

Türkiye'de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan 

yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilecektir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını 

taşıması yabancıya mutlak hak sağlamayacaktır. 

 

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan 

yararlanacaktır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, 

sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili 

mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan 

yararlanacaktır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine 

girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü olmayacaktır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş olan; 

 

a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, 

b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, 

c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı,  

 

olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabileceklerdir. 

 

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların 

sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilecektir. 

 

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, 

yabancının;  

 

 eğitim düzeyi,  

 mesleki deneyimi,  

 bilim ve teknolojiye katkısı,  

 Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi,  
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 yabancı şirket ortağı ise sermaye payı, 

 Uluslararası işgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri  

 

doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek diğer hususlar dikkate 

alınacaktır. 

 

Bağımsız çalışma izni, yukarıda yer verilen süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli 

olarak düzenlenecektir. 
 

Turkuaz Kart: 

 

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda;  

 

 eğitim düzeyi,  

 mesleki deneyimi,  

 bilim ve teknolojiye katkısı,  

 Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, 

 Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve  

 Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre  

 

başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilecektir. 

 

Kanunda Turkuaz Kart, “Yabancıya, Türkiye'de süresiz çalışma hakkı, mevzuat 

hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren 

belge” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin 

bilgi ve belge talep edebilecektir. Geçiş süresi içinde bu Kanunun “Çalışma izni ve çalışma 

izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali” başlıklı 15. maddesi uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz 

Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu halinde kaldırılacak ve süresiz 

Turkuaz Kart verilecektir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün 

kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılacaktır. Bu süre 

dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru 

reddedilecek ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelecektir. 

 

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu 

çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge 

verilecektir. 

 

Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı 

haklardan yararlanacaktır. 
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Turkuaz Kart uygulamasında;  

 

 akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile,  

 bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne 

çıkmış olanlar ya da,  

  

 ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı 

sağlayan ya da sağlaması öngörülenler 

 

nitelikli yabancı olarak değerlendirilecektir. 

 

Geçici koruma sağlanan yabancılara yukarıdaki düzenlemeler uygulanmayacaktır. 

 

Çalışma izni muafiyeti: 

 

Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla 

çalışabileceklerdir. 

 

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ya da Başkonsolosluklarına yapılacaktır. Yurt dışında 

yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarınca 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecektir. 

 

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecektir. 

 

Çalışma izni muafiyeti başvurusunda bu Kanunun “Çalışma izni başvurusu ve 

değerlendirilmesi” başlıklı 7. maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları 

uygulanacaktır. Buna göre;  

 

 Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilecektir. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca gerek görülen hâllerde, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate 

alınacaktır. 

 Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya 

kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenecektir. Erteleme süresi, bilgi veya belge 

eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmî bir 

makamdan belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamayacaktır. Erteleme süresi 

sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilecektir. 
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Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 

çalışma izni muafiyeti düzenlenecektir. 

 

Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni sürelerinin 

hesabında dikkate alınmayacaktır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye'de ikamet 

etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı ile Türkiye'de  

gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü geçmeyen sınır ötesi hizmet 

sunucusu, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecektir. 

 

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali  

 

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nca iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybedecektir. 

 

Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, yabancının: 

 

a) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde 

Türkiye'ye gelmemesi, 

 

b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşünün bulunması hali hariç, 

pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması, 

 

c) Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti, 

 

ç) Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi, 

 

d) Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan 

tespiti, 

 

e) Kanunun “Turkuaz Kart” başlıklı 11. maddesi kapsamında olması ve geçiş süresi içinde 

talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin 

anlaşılması, 

 

f) 6458 sayılı Kanunun 7., 15. ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri 

Bakanlığı’nca bildirilmesi, 

 

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında 

sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi, 
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ğ) Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma 

izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız 

olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması, 

 

h) Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen 

süreyi aşması, 

 

durumlarında iptal edilecektir. 

 

Yabancı mühendis ve mimarlar: 

 

Öğrenimlerini Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık 

fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış 

olan yabancılar bu Kanuna göre proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak 

mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebileceklerdir. 

 

Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar 

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni 

başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na yapılacaktır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan 

değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’na bildirilecektir. 

 

Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler: 

 

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinin şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecektir. 

Bu belgelerin basım ve dağıtım işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yerine 

getirilecektir. Değerli kâğıt bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ve Maliye 

Bakanlığı’nca müştereken belirlenecektir. 

 

Bu Kanuna ilişkin: 

 

a) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvuru şartları ve işlemleri ile bunların kapsam, tür 

ve süreleri, 

 

b) Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecek yabancılar ve çalışma alanları, 

 

c) Yabancıdan ve işverenden istenecek bilgi ve belgeler, 

 

ç) İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmasına ilişkin süre, kapsam, içerik, bildirim ve 

benzeri hususlar, 
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d) Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygulanması ve bu kapsama alınabilecek gerçek kişi 

yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket 

ortaklarının sermaye payı ile tüzel kişilerin yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı 

istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri, 

 

e) Bu Kanunun 16.maddesi uyarınca çalışma izinlerinin istisnai olarak uygulanacağı 

yabancılara, bu Kanunun 7. 9. ve 10. maddeleri hükümlerinin farklı uygulanmasına ilişkin 

hususlar, 

 

f) Çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde, reddinde ve çalışma izni puanlama 

sisteminin oluşturulmasında esas alınacak kriterler, 

 

g) Belge düzenlenmesi ve teslimine ilişkin hususlar, 

 

ğ) Çalışma izninin iptaline ve geçerliliğini yitirmesine ilişkin hususlar, 

 

h) Sınır ötesi hizmet sunucularının tanımı, türleri ile bu kapsamda sayılanlara ilişkin diğer 

hususlar, 

 

ı) Bu Kanunun 16. maddesi uyarınca projede istihdam edilmeleri kaydıyla çalışma izinlerinin 

istisnai olarak verileceği yabancılara ve bu projelerin niteliklerine ilişkin hususlar, 

 

i) Yetkili aracı kurumun nitelikleri, görev çerçevesi ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar, 

 

j) Benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bu konulara bağlı bildirimler, 

 

k) Uygulamaya yönelik diğer hususlar, 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecektir. 

 

Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlıkça (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) çıkarılan 

müşterek yönetmelikle: 

 

a) 3218 sayılı Kanun gereği serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izni 

başvuruları ve çalışma izni belgesi düzenlenmesine ilişkin hususlar, 
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b) 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki yabancı sermayeli şirket 

ve kuruluşlarda çalışma izni verilecek personelin tanımı ile çalışma izinlerine ilişkin özel 

nitelikteki diğer usul ve esaslar, 

 

düzenlenecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

6735 Sayılı Kanun 

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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