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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 02.05.2011 
Sayı: 2011/114                Ref: 4/114 
 
 
Konu:  
YABANCILARIN ÇALI ŞMA ĐZĐNLERĐ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA 
YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
28.04.2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazete’de, “Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında 
Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
yayınlanmıştır.  
 
Yönetmelikle yapılan değişiklikler 28.04.2011 günü itibariyle yürürlü ğe girmiştir.  
 
Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
 
Madde 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların 
Çalışma Đzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Başvuru ve Đznin Verilmesinde Şekil 
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. 
 

Başvuru ve Đznin Verilmesinde Şekil 
Madde 5 —  Kanun kapsamında 

Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik 
ortamda yapılması ve kâğıt ortamında 
imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen 
diğer belgelerle birlikte Bakanlığa 
ulaştırılması gerekir.  

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

 
Bu değişiklik ile yapılacak başvuruların hem kâğıt ortamında hem de elektronik ortamda 
yapılması zorunluluğu getirilmiştir.  
 
 
Madde 2 – Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Yurt Dı şından Yapılacak Başvurular  
Madde 6 —Yabancılar, yurt dışından 

çalışma izni için başvurularını, uyruğunda 
bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki 
Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.  

Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin 
olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu 
başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. 

  Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve 
Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni 
başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda 
yürütür. Başvuru sırasında istenilen belgeler, 
yabancının temsilciliğe 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.  

 

Yurt Dı şından Yapılacak Başvurular  
Madde 6 —Yabancılar, yurt dışından 

çalışma izni için başvurularını, uyruğunda 
bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki 
Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.  

Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin 
olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu 
başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. 

 Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve 
Bakanlık, yurt dı şından yapılacak çalışma izni 
başvuruları ile ilgili i şlemleri elektronik 
ortamda yürütür. Yabancının temsilciliğe 
başvuru tarihini takip eden on i şgünü içinde 
işverence elektronik başvurunun yapılması ve 
başvuru için istenilen belgelerin Bakanlığa 
ulaştırılması gerekir. 

 

 
Yurt dışından yapılacak başvurular sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Yabancının 
temsilciğe başvurusunu takip eden 10 iş günü içinde işverence elektronik ortamda başvuru 
yapılması ve istenilen tüm belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. Temsilciğe 
başvuru tarihinden önceki 10 işgünü içinde Bakanlığa intikal ettirilen evrakların 
değerlendirmeye alınacağı hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Madde 3 – Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Yurt Đçinden Yapılacak Başvurular  
Madde 7 —Yurt içinden, sadece en az altı 

ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona 
ermemiş olan yabancılar veya bunların 
işverenleri, başvurularını doğrudan Bakanlığa 
yapabilirler.  

 

Yurt Đçinden Yapılacak Başvurular  
Madde 7 —Yurt içinden, sadece en az altı 

ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona 
ermemiş olan yabancılar veya bunların 
işverenleri, başvurularını doğrudan Bakanlığa 
yapabilirler. Başvuru için istenilen belgelerin 
yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı 
işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir. 
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Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen 

ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe 
istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış 
olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni 
verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış 
temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması 
koşulu aranmaz. Ancak, insan ticaretine konu 
olan veya olabilecek alanlarda çalışacak 
yabancılar için altı ay süreyle ikamet etmiş 
olması konusu dikkate alınmayarak, her 
defasında dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi 
almaları koşulu aranır. 

Turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki 
vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti 
programı ve diğer vize kolaylıklarından 
yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet 
tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için 
yurt içinden başvuruları alınmaz. 

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. 
 

Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen 
ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe 
istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış 
olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni 
verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış 
temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması 
koşulu aranmaz. Ancak, insan ticaretine konu 
olan veya olabilecek alanlarda çalışacak 
yabancılar için altı ay süreyle ikamet etmiş 
olması konusu dikkate alınmayarak, her 
defasında dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi 
almaları koşulu aranır. 

Turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki 
vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti 
programı ve diğer vize kolaylıklarından 
yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet 
tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için 
yurt içinden başvuruları alınmaz. 

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. 
 

 
Değişiklik hükmüne göre, elektronik ortamda başvuru yapıldıktan sonra 6 iş günü içinde 
yönetmelikte yer verilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Bakanlığa ulaştırılması 
gerekmektedir.  
 
 
Madde 4 – Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Uzatma Başvuruları  
Madde 8 —Çalışma izninin uzatılması 

talebi, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde açıklanan 
esaslara göre; başvuru formu ve Yönetmelik 
ekinde belirtilen belgelere, önceki çalışma izin 
belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı 
veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa 
yapılır. 

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin 
uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en 
geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda 
bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan 
uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan 
yabancılara uygulanan esaslara tabidir.  

Çalışma izninin bittiği tarihten geriye 
doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, 
izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda 
bulunulabilir. 

Çalışma izninin uzatılması halinde, 
uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi 
biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir. 

Çalışma izni uzatma başvurusunda bulunan 
yabancılar, çalışma izni uzatma başvurusunun 
sonuçlanmasına kadar geçen zaman diliminde, 
alacağı görevin mahiyeti değişmemek kaydıyla 
aynı işyeri ve meslekteki çalışmalarını 
sürdürebilirler. 

Bu yabancılar, işyerinde fiilen çalıştıkları 
sürece geçerli olmak üzere uzatma başvurusunda 
bulunduklarına ilişkin Bakanlık tarafından 
verilen belgeyi taşırlar. Bu belge veriliş 
tarihinden itibaren doksan gün sonra geçerliğini 
yitirir. Bakanlık, belgeye konuyla ilgili 
bilgilendirici kaydı düşer.  

Yabancının bu belgeyi taşıdığı süre 
içerisindeki çalışması, doğuracağı sonuçlar 
bakımından kanuni çalışma olarak kabul edilir. 
Bu süre içerisinde yabancının, ilgili mercilerin ve 
işverenin kanuni yükümlülükleri devam eder. 
 

Uzatma Başvuruları  
Madde 8 — Çalışma izninin uzatılması 

talebi, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 
açıklanan esaslara göre; başvuru formuna 
Yönetmelik ekinde belirtilen belgelerin 
eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni 
tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır. 

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin 
uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en 
geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda 
bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan 
uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan 
yabancılara uygulanan esaslara tabidir.  

Çalışma izninin bittiği tarihten geriye 
doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, 
izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda 
bulunulabilir. 

Çalışma izninin uzatılması halinde, 
uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi 
biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir. 

 Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan 
yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği 
tarihten itibaren kırkbe ş günü geçmemek ve 
yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla 
aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam 
edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni 
çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, 
ilgili mercilerin ve i şverenin yükümlülükleri 
aynı şekilde devam eder. Uzatma başvurusu 
bulunanlar elektronik ortamda Đçişleri 
Bakanlığına bildirilir. 
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Madde 5 – Aynı Yönetmeliğin 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti  
Madde 9 —Başvurunun eksik evrak ile 

yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik 
evrakların tamamlanması istemiyle başvuru 
sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 
12 nci maddesindeki doksan günlük süre 
eksik evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih 
itibariyle başlar.  
 

Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti  
Madde 9 — Başvurunun eksik evrak ile 

yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, 
eksikliğin tamamlanması istemiyle başvuru 
sahibine bilgi verilir. Bu durumda 
Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen 
otuz günlük süre, eksik belgenin 
Bakanlığa intikal etti ği tarih itibarıyla 
başlar. 

Çalışma izin başvurusunun bu 
Yönetmelikte öngörülen usul veya esaslara 
uygun olarak yapılmaması ya da istenilen 
eksik belgenin onbeş gün içerisinde 
tamamlanmaması halinde başvuru dosyası 
işlemden kaldırılır. 

 
 

 
Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre; Çalışma izin belgesini 
alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş 
vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde 
Đçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur.   
 
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, başvuruların yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak 
yapılmaması veya istenilen eksik evrakların 15 gün içinde tamamlanmaması halinde 
çalışma izni başvurusu dosyası işlemden kaldırılacaktır.  
 
Madde 6 – Aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş, 
dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Đzinlerin Verilmesi veya Uzatılmasında 
Değerlendirme 

Madde 13 —Bakanlık ilgili mercilerin 
görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma 
izni başvurusunu değerlendirir. Ancak 
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
hükmü saklıdır. 
 

Đzinlerin Verilmesi veya Uzatılmasında 
Değerlendirme 

Madde 13 —Bakanlık ilgili mercilerin 
görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma 
izni başvurusunu değerlendirir. Ancak 
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
hükmü saklıdır. 
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Bakanlık, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya 

da çok taraflı sözleşmelerde aksi 
öngörülmedikçe, çalışma izni ve izin uzatma 
başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının 
ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet 
akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya 
da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe 
münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki 
durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama 
ili şkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür 
değişikliklerini dikkate alır.  

Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, 
Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlığın 
yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak 
üzere; Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok 
taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate 
alınmak suretiyle; Türkiye Đş Kurumu tarafından 
periyodik olarak dört haftalık sürelerde, il 
bazında "yabancıların istihdamının uygun 
görülmediği iş ve meslekler" Bakanlığa rapor 
olarak bildirilir. Periyodik dönemler dışında 
olabilecek değerlendirmelerini de, dört haftalık 
raporları beklemeden ayrıca bildirirler. 

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. 

Bakanlık üçüncü ve dördüncü fıkrada 
belirtilen değerlendirmesine esas olmak üzere 
anılan kuruma başvuru ile ek bilgi ve evrakları 
ileterek de görüşlerini alabilir.  
 

Bakanlık, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya 
da çok taraflı sözleşmelerde aksi 
öngörülmedikçe, çalışma izni ve izin uzatma 
başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının 
ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet 
akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya 
da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe 
münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki 
durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama 
ili şkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür 
değişikliklerini dikkate alır.  

 Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, 
Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlığın 
yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak 
üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok 
taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate 
alınmak suretiyle başvurulan i ş için ülke içinde 
dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı 
niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı 
Türkiye Đş Kurumu kayıtlarından kontrol 
edilir. 

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. Bakanlık bu fıkrada 
belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme 
kriterleri belirler. 

 

 
Çalışma izini başvurusu sonrası, 4 hafta içinde bu işi Türkiye içinde yapacak aynı niteliğe 
sahip bir kişinin olup olmadığı Türkiye Đş Kurumu kayıtlarından kontrol edilecektir.  
 
Madde 7 – Aynı Yönetmeliğin 26. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Süreli Çalışma Đzninin Coğrafi Alanı  
Madde 26 —Bakanlık, süreli çalışma 

izninin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya 
coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak 
genişletebilir veya daraltabilir. 
 

Süreli Çalışma Đzninin Coğrafi Alanı  
Madde 26 — Bakanlık, süreli çalışma 

izinlerinin geçerlilik alanında il veya coğrafi 
bölge bazında değişiklik yapabilir. 
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Bu durumun uygulanması halinde, 

Bakanlık bu kararını çalışma izni bildiriminde 
bulunduğu ilgili mercilere bildirir. 
 

Çalışma izin belgesi, belgede yazılı işyeri 
ve adres için geçerlidir. Yabancının, işyerinin 
ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde 
çalışabilmesi talebi Bakanlıkça değerlendirilir. 
Talebin uygun bulunması halinde çalışma 
izninde gerekli değişiklik yapılarak durum 
ilgili mercilere bildirilir. 

Đşyerinin ticaret unvanının değişmesi 
veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde 
durumun resmi makamlardan alınmış 
belgelerle kanıtlanması koşuluyla çalışma 
izninde gerekli değişiklik yapılarak ilgili 
mercilere bildirilir. 

 
 

 
Çalışma izini alan yabancı sadece belgede yazılı işyeri ve adreste çalışabilecektir. Đşyerinin 
diğer bir şubesinde çalışabilmesi Bakanlığın değerlendirmesine tabidir. Đşyerinin ticaret 
unvanının değişmesi ya da adres değişikli ği olması halinde gerekli belgelerle başvurularak 
çalışma izninde değişiklik yapılması gerekecektir.  
 
Madde 8 – Aynı Yönetmeliğin 35. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Süresiz Çalışma Đznine Bağlı Olarak 
Verilecek Đkamet Đzni 

Madde 35 —Süresiz çalışma izni verilen 
yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların 
Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin 
mevzuata göre Đçişleri Bakanlığınca belirlenir.  

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir 
değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine 
bağlı olarak kullanılır. 

Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma 
iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin 
uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.  
 

Süresiz Çalışma Đznine Bağlı Olarak 
Verilecek Đkamet Đzni 

Madde 35 —Süresiz çalışma izni verilen 
yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların 
Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin 
mevzuata göre Đçişleri Bakanlığınca belirlenir.  

 Süresiz çalışma izni, ikamet izin 
sürelerine bağlı olarak kullanılır. Süresiz 
çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin 
veya işyeri adresinin değişmesi halinde, 
Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç 
onbeş gün içerisinde durum Bakanlığa 
bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve 
belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin 
belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili 
mercilere bildirir. 

Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma 
iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin 
uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.  
 

 
Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin adresi değişirse en geç 15 gün 
içinde bu durumun Bakanlığa bildirilmesi zorundadır. Bakanlık bildirime göre süresiz çalışma 
izin belgesinde değişiklik yapabilir.  
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Madde 9 – Aynı Yönetmeliğin 44. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Türk Vatanda şı ile Evli Olanlar  
Madde 44 —Bir Türk vatandaşı ile evli 

olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde 
yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre 
koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak 
bulunanlar, doğrudan Bakanlığa istisnai çalışma 
izni başvurusunda bulunabilirler. 

Evli kalma süresi üç yılı doldurmadan 
evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği 
kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi 
durumunda, çalışma izin belgesi geçerliğini 
kaybeder. Bu belge ile çalışmaya devam 
edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında 
değerlendirilir. Bakanlık, bu kapsamda verdiği 
çalışma izin belgelerine bu konuyla ilgili 
bilgilendirici kayıtları düşer. 
 

Türk Vatanda şı ile Evli Olanlar  
Madde 44 — Bir Türk vatanda şı ile evli 

olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birli ği içinde 
yaşayan yabancıların çalışma izin 
başvurularında ikamete ili şkin süre koşulu 
aranmaz. 

En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile 
evlilik birli ği içinde yaşayan yabancıların 
başvurularında bu Yönetmeliğin 13 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 
kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliğin aile 
birli ği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit 
edilmesi halinde çalışma izin belgesi 
geçerliğini kaybeder. 

 
 

 
Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle evlilik birli ği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin 
başvuruları süre koşulu dikkate alınmaksızın değerlendirilecektir. En az üç yıl süreyle evlilik 
birliğinin gerçek şekilde sürdürülmesi halinde Kanunun 13/4 fıkrasında yer verilen; ülke 
içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçelerin değerlendirilmesinde, 
işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal 
ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunun dikkate 
alınması kriterleri uygulanmayacaktır.  
 
Madde 10 – Aynı Yönetmeliğin 51. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Büyükelçilik, Konsolosluk ve 
Uluslararası Kurulu şların Türkiye’deki 
Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile E ş ve 
Çocukları  

Madde 51 —Yabancı devletlerin 
Türkiye’deki büyükelçilikleri ile 
konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların 
temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve 
teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile 
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev 
süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan 
büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası  
 

Büyükelçilik, Konsolosluk ve 
Uluslararası Kurulu şların Türkiye’deki 
Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile E ş ve 
Çocukları  

Madde 51 — Kar şılıklılık ilkesi 
çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı 
kalmak üzere, yabancı devletlerin 
Türkiye’deki büyükelçiliklerinde, 
konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşlar 
ile bunların Türkiye’deki temsilciliklerinde 
görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma 
izinleri Dı şişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
istisnai olarak verilebilir. 
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kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen 
diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve 
çocuklarının çalışma izinleri; Dışişleri Bakanlığı 
kanalı ile Bakanlığa intikal eden başvuruları 
üzerine, anılan Bakanlığın görüşleri 
doğrultusunda istisnai olarak verilebilir. 

 

 
Yapılan değişiklik ile, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak 
üzere,  
- Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçiliklerinde,  
- Konsolosluklarında ve  
- Uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye’deki temsilciliklerinde 
görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri  Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
istisnai olarak verilebilir. Değişikli ğe göre eski metinde yer alan diplomat, idarî ve teknik 
personelin “hizmetinde çalışanlar” ın çalışma izin başvurularının Dışişleri Bakanlığının 
görüşüne istinaden istisnai olarak verilmesi uygulaması kaldırılmıştır.  
 
Madde 11 – Aynı Yönetmeliğin 58. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Denetleme Yetkisi 
Madde 58 —Kanun ve Yönetmelikte 

yabancılara ve yabancıları çalıştıran işverenlere 
atfedilmiş yükümlülüklerin yerine getirilip 
getirilmediği, Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu sigorta müfettişleri tarafından, 
yürürlükteki Đş Kanununun, Çalışma Hayatının 
Denetimi ve Teftişi başlıklı bölümünde yer alan 
hükümlerine göre denetlenir. 

Genel bütçeye dahil daireler ve katma 
bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları, 
kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde 
yapacakları her türlü denetim ve incelemeler 
sırasında, yabancı çalıştıran işverenlerle 
yabancıların Kanundan doğan yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmediklerini de denetler. 
Denetim sonuçları ayrıca Bakanlığa bildirilir. 

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, denetim 
sonuçlarını ilgili mercilere bildirir. 
 

Denetleme Yetkisi 
Madde 58 — Kanun kapsamına giren 

yabancıların ve işverenlerin Kanundan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri 
Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu müfetti şleri tarafından denetlenir. 
Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve 
soruşturmalar, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
Đş Kanununda yer alan teftiş, denetim ve 
soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu 
hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır. 

Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve 
denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin 
kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde 
yapacakları her türlü denetim, inceleme ve 
kontrol sırasında yabancı çalıştıran i şverenler 
ile yabancıların Kanundan doğan 
yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit 
etmeleri halinde, durum Bakanlığa bildirilir. 

Birinci fıkraya göre yapılan denetimler 
ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler 
üzerine Bakanlık bölge müdürünce, 
gönderilen tutanaklara ve denetim 
raporlarına göre Kanunda yer alan idari 
yaptırımlar uygulanır. 
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Madde 12 – Aynı Yönetmeliğin 60. maddesinde yer alan “8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı” 
ibaresi “8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı” olarak değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
Kapsamında Çalışacak Yabancıların 
Çalışma Đzinleri  

Madde 60 —Kanunun 29 uncu 
maddesi uyarınca; 8/6/1965 tarihli ve 625 
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
kapsamında çalışacak yabancılar, Kanun ve 
Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu 
kapsamdaki yabancıların çalışma izinleri, 
Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca 
Bakanlık tarafından verilir. Çalışma 
izinlerinin verilmesinde Milli Eğitim 
Bakanlığı ile diğer ilgili mercilerin görüşleri 
alınır. 
 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
Kapsamında Çalışacak Yabancıların 
Çalışma Đzinleri  

Madde 60 —Kanunun 29 uncu 
maddesi uyarınca; 8/2/2007 tarihli ve 5580 
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
kapsamında çalışacak yabancılar, Kanun ve 
Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu 
kapsamdaki yabancıların çalışma izinleri, 
Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca 
Bakanlık tarafından verilir. Çalışma 
izinlerinin verilmesinde Milli Eğitim 
Bakanlığı ile diğer ilgili mercilerin görüşleri 
alınır. 
 

 
Madde 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

EK- 2   (Değişik:R.G-21/1/2010-27469) 
BAŞVURU ĐÇĐN ĐSTENĐLEN VE 
BAŞVURUYA EKLENECEK 
BELGELER 

I - BAŞVURUYA ESAS BELGELER 
A - YABANCIDAN ĐSTENĐLEN BELGELER  
- Yabancı Personel Başvuru Formu, (Form 

dört nüsha olarak düzenlenecek olup, 
işveren ve yabancı personelin orijinal 
imzalarını içerecektir. Đşveren ve yabancı 
personelin her ikisinin de orijinal 
imzasının olmadığı durumlarda taraflar 
arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz 
edilecektir.) 

- Yabancının son altı ay içerisinde 
çekilmiş altı adet vesikalık renkli 
fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel 
Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.) 

- Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya 
resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,  

 

EK- 2 BAŞVURUYA EKLENECEK 
BELGELER 

I- ĐLK BA ŞVURULARDA ĐSTENĐLEN 
BELGELER 

A- Yabancıdan Đstenilen Belgeler 
• Yabancı Personel Başvuru Formu 

(Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı 
alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından 
imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak 
Bakanlığa gönderilecektir. Đşveren ve yabancının 
orijinal imzalarının olmadığı durumlarda taraflar 
arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. 
Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de 
bulunmaması durumunda başvuru işleme 
alınmayacaktır.), 

• Türkiye’den yapılacak başvurular için 
müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli 
ikamet tezkeresi (Bu belge elektronik başvuru 
esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya 
resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak 
on-line gönderilecektir.), 
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- Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak 

yabancılar ile Bakanlığın gerekli 
gördüğü diğer mesleklerde çalışacak 
yabancılardan noter onaylı ve Türkçe 
tercümeli diploma veya geçici mezuniyet 
belgesi sureti, 

- Türkiye’den yapılacak başvurular için 
müracaat tarihinde geçerli en az altı ay 
süreli ikamet tezkeresi örneği,  

- Mesleki hizmetler kapsamında çalışma 
izni talep eden  yabancının yukarıdaki 
belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek 
öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı 
Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, 
“Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları 
Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak 
alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet 
Denklik Belgesi”, 

- Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli 
Turizm Đşletmeleri için, Türkçe ve 
yabancının dilinde düzenlenen iş 
sözleşmesi ve bonservis,  

- Milli E ğitim Bakanlığına bağlı 
kurumlarda görev alacak yabancılar için 
Milli E ğitim Bakanlığından alınmış 
yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön 
izin) örneği. 

Çalışma izin türlerine göre başvuruya 
esas istenilen diğer belgeler aşağıda yer 
almaktadır. 
Süreli Çalışma Đzni 

- Türkiye’de çalışmak üzere gelen 
yabancının eş ve bakmakla  yükümlü 
olduğu çocuklarının çalışma izni 
talebinde bulunmaları durumunda, 
yabancı ile birlikte en az beş yıl süreyle 
kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş 
olduklarını kanıtlayan emniyet 
makamlarından alınan belge. 
Süresiz Çalışma Đzni  

- Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve 
kesintisiz ikamet etmiş olması şartının 
yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet 
makamlarından alınan belge 
veya 

 

• Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak 
yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer 
mesleklerde çalışacak yabancılardan Türkçe 
tercümesi yeminli mütercim veya resmi 
makamlarca onaylı diploma veya geçici 
mezuniyet belgesi sureti, pilot olarak istihdam 
olunacak yabancılar için pilot lisansı örneği (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak 
on-line olarak ayrıca kağıt ortamında da 
gönderilecektir.), 

• Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli 
Turizm Đşletmeleri için, Türkçe ve yabancının 
dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve yeminli 
mütercim onaylı bonservis (Bu belgeler 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
olarak ayrıca kağıt ortamında da 
gönderilecektir.), 

• Mesleki hizmetler kapsamında çalışma 
izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere 
ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi 
halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri 
uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları 
Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı 
“Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik 
Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Milli E ğitim Bakanlığına bağlı özel 
öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar 
için Milli E ğitim Bakanlığından alınmış 
yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) 
(Bu belge elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecektir.). 

B- Yabancı Personel Đstihdam Edecek 
Kurum/Kuruluştan Đstenilen Belgeler 

• Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe 
elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca 
kağıt ortamında gönderilecektir.), 

• Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli 
mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 
(Bu belge elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık 
yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 
(Bu belge elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecektir.), 
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- Yabancının toplam altı yıllık kanuni 

çalışmasının bulunması şartının yerine 
getirildiğini kanıtlayan ilgili mercilerden 
alınan belge. 
Bağımsız Çalışma Đzni  

- Yabancının icra etmeyi arzuladığı 
faaliyete yönelik bilimsel, teknik veya 
mesleki eğitimi olduğunu ispatlayan 
belgeler, 

- Yabancının en az beş yıl kanuni ve 
kesintisiz ikamet etmiş olması şartının 
yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet 
makamlarından alınan belge, 

- Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde 
istenilebileceği belirtilen belgeler. 

Đstisnai Çalışma Đzni 
- Yabancıların Kanunun 8 inci maddesinde 

sayılan statülerini kanıtlayan belgeler, 
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan 

yabancılar için, Türk vatandaşı eşine ait 
vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı. 

 

• Yabancı istihdam edecek özel öğretim 
kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından 
alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama 
Đzni” ve “Ruhsatname” (Bu belge elektronik 
başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.), 

• Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti 
veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış 
faaliyet durumlarını gösterir belge (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.), 

• Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve 
yatırım belgesi (Bu belge elektronik başvuru 
esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca 
uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı 
kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) 
ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi 
yüklendiklerini tevsik eden belge (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.), 

• Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve 
danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı 
uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı 
meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı 
istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak 
on-line gönderilecektir.), 

• Yabancı personeli istihdam edecek 
kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla 
elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan 
kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı 
sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve 
kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.). 

II- SÜRE UZATIMI 
BAŞVURULARINDA ĐSTENĐLEN 
BELGELER 

A- Yabancıdan Đstenilen Belgeler 
• Yabancı Personel Başvuru Formu 

(Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı 
alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından 
imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak 
Bakanlığa gönderilecektir. Đşveren ve yabancının 
orijinal imzalarının olmadığı durumlarda taraflar 
arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. 
Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de 
bulunmaması durumunda başvuru işleme 
alınmayacaktır.), 
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 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin 

sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet 
tezkeresi (Bu belge elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
(Bu belgeler elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya 
resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak 
on-line gönderilecektir.), 

• Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak 
çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 
36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici 
üyelik belgesi (Bu belge elektronik başvuru 
esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Milli E ğitim Bakanlığına bağlı özel 
öğretim kurumlarında görev yapan yabancının 
görevinde değişiklik olması durumunda Milli 
Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının 
yeterliliğini gösterir belge (ön izin) (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.). 

B- Yabancı Personel Đstihdam Edecek 
Kurum/Kuruluştan Đstenilen Belgeler 

• Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
olarak ayrıca kağıt ortamında da 
gönderilecektir.), 

• Đşyerinin vergi borcu olmadığına dair 
belge (Bu bilgiye Maliye Bakanlığı kayıtlarından 
on-line olarak erişilecektir.), 

• Đşyerine ve yabancıya ilişkin sosyal 
güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirildiğini 
gösterir belge (Bu bilgiye Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) kayıtlarından Bakanlıkça on-line 
olarak erişilecektir.), 

• Değişiklik bulunması durumunda 
kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını 
gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.), 

• Yabancı personeli istihdam edecek 
kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla 
elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan 
kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı 
sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve 
kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
şekilde gönderilecektir.). 
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 III- ÇALI ŞMA ĐZĐN TÜRLER ĐNE 

GÖRE ĐSTENĐLEN DĐĞER BELGELER 
Süreli Çalışma Đzni 
• Türkiye’de çalışmak üzere gelen 

yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu 
çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları 
durumunda, yabancı ile birlikte en az beş yıl 
süreyle kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş 
olduklarını kanıtlayan emniyet makamlarından 
alınan belge (Bu belge elektronik başvuru 
esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.). 

Süresiz Çalışma Đzni 
• Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve 

kesintisiz ikamet etmiş olması halinde, emniyet 
makamlarından alınan kanıtlayıcı belge (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak 
on-line gönderilecektir.). 

veya 
• Yabancının toplam altı yıllık kanuni 

çalışmasının bulunması halinde, çalışılan işyeri 
unvanları ile SGK numaralarını belirtir yazılı 
beyan (Bu beyan elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecek olup, beyanın 
doğruluğunun teyidi Bakanlıkça yapılacaktır.). 

Bağımsız Çalışma Đzni 
• Yabancının icra etmeyi arzuladığı 

faaliyete yönelik bilimsel, teknik veya mesleki 
eğitimi olduğunu ispatlayan belgeler (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.), 

• Yabancının en az beş yıl kanuni ve 
kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine 
getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından 
alınan belge (Bu belge elektronik başvuru 
esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde 
istenilebileceği belirtilen belgeler. 
 

 
Saygılarımızla, 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik  
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28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 

YÖNETMELĐK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

YABANCILARIN ÇALI ŞMA ĐZĐNLERĐ HAKKINDA KANUNUN 
UYGULAMA YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK 

YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK 

MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma Đzinleri 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında 
imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılması gerekir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili 

işlemleri elektronik ortamda yürütür. Yabancının temsilcili ğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içinde işverence 
elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması 
gerekir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş, 
altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Çalışma izninin uzatılması talebi, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde açıklanan esaslara göre; başvuru formuna 
Yönetmelik ekinde belirtilen belgelerin eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa 
yapılır.” 

“Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırkbeş 
günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu 
süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin 
yükümlülükleri aynı şekilde devam eder. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda Đçişleri Bakanlığına 
bildirilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 9 –  Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksikliğin tamamlanması 

istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen otuz günlük süre, eksik 
belgenin Bakanlığa intikal ettiği tarih itibarıyla başlar. 

Çalışma izin başvurusunun bu Yönetmelikte öngörülen usul veya esaslara uygun olarak yapılmaması ya da 
istenilen eksik belgenin onbeş gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş, dördüncü 
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlığın yapacağı 
değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de 
dikkate alınmak suretiyle başvurulan iş için ülke içinde dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip 
kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye Đş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.” 

“Bakanlık bu fıkrada belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme kriterleri belirler.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 26 –  Bakanlık, süreli çalışma izinlerinin geçerlilik alanında il veya coğrafi bölge bazında değişiklik 

yapabilir. 
Çalışma izin belgesi, belgede yazılı işyeri ve adres için geçerlidir. Yabancının, işyerinin ticaret siciline kayıtlı 

diğer bir şubesinde çalışabilmesi talebi Bakanlıkça değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde çalışma izninde 
gerekli değişiklik yapılarak durum ilgili mercilere bildirilir. 

Đşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi 
makamlardan alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak ilgili mercilere 
bildirilir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Süresiz çalışma izni, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Süresiz çalışma izni alan yabancının 

çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç onbeş gün 
içerisinde durum Bakanlığa bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin 
belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
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“MADDE 44 –  Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların 
çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz. 

En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında bu 
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliğin aile birliği 
kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 51 –  Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere, yabancı 

devletlerin Türkiye’deki büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye’deki 
temsilciliklerinde görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak istisnai 
olarak verilebilir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 58 –  Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine 

getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından denetlenir. Kanun 
gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Đş Kanununda yer alan teftiş, 
denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır. 

Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları 
gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile 
yabancıların Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, durum Bakanlığa 
bildirilir. 

Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzerine Bakanlık bölge 
müdürünce, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre Kanunda yer alan idari yaptırımlar uygulanır.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde yer alan “8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı” ibaresi 
“8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı” olarak değiştirilmi ştir. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 ekteki şekilde değiştirilmi ştir. 
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
“EK- 2 BA ŞVURUYA EKLENECEK BELGELER 
I- ĐLK BA ŞVURULARDA ĐSTENĐLEN BELGELER 
A- Yabancıdan Đstenilen Belgeler 
• Yabancı Personel Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve 

yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. Đşveren ve yabancının 
orijinal imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız 
olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.), 

• Türkiye’den yapılacak başvurular için müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik 
başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde 
çalışacak yabancılardan Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici 
mezuniyet belgesi sureti, pilot olarak istihdam olunacak yabancılar için pilot lisansı örneği (Bu belge elektronik 
başvuru esnasında taranılarak on-line olarak ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir.), 

• Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm Đşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş 
sözleşmesi ve yeminli mütercim onaylı bonservis (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak 
ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir.), 

• Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt 
dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim 
Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Milli E ğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim 
Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) (Bu belge elektronik başvuru esnasında 
taranılarak on-line gönderilecektir.). 

B- Yabancı Personel Đstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan Đstenilen Belgeler 
• Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında 

gönderilecektir.), 
• Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge elektronik 

başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 
• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik 

başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 
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• Yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve 
Öğretime Başlama Đzni” ve “Ruhsatname” (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.), 

• Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını 
gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların 
(konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge (Bu belge elektronik 
başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek 
tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu (Bu 
belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma 
yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve 
kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.). 

II- SÜRE UZATIMI BA ŞVURULARINDA ĐSTENĐLEN BELGELER 
A- Yabancıdan Đstenilen Belgeler 
• Yabancı Personel Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve 

yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. Đşveren ve yabancının 
orijinal imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız 
olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.), 

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.), 

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik 
başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi (Bu belge elektronik 
başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 

• Milli E ğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan yabancının görevinde değişiklik 
olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) (Bu belge 
elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.). 

B- Yabancı Personel Đstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan Đstenilen Belgeler 
• Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak ayrıca kağıt 

ortamında da gönderilecektir.), 
• Đşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge (Bu bilgiye Maliye Bakanlığı kayıtlarından on-line olarak 

erişilecektir.), 
• Đşyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirildiğini gösterir belge (Bu bilgiye 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarından Bakanlıkça on-line olarak erişilecektir.), 
• Değişiklik bulunması durumunda kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 
• Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma 

yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve 
kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line şekilde gönderilecektir.). 

III- ÇALI ŞMA ĐZĐN TÜRLER ĐNE GÖRE ĐSTENĐLEN DĐĞER BELGELER 
Süreli Çalışma Đzni 
• Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının çalışma izni 

talebinde bulunmaları durumunda, yabancı ile birlikte en az beş yıl süreyle kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş 
olduklarını kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line 
gönderilecektir.). 

Süresiz Çalışma Đzni 
• Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması halinde, emniyet makamlarından alınan 

kanıtlayıcı belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.). 
veya 
• Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması halinde, çalışılan işyeri unvanları ile SGK 

numaralarını belirtir yazılı beyan (Bu beyan elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecek olup, 
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beyanın doğruluğunun teyidi Bakanlıkça yapılacaktır.). 
Bağımsız Çalışma Đzni 
• Yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik bilimsel, teknik veya mesleki eğitimi olduğunu 

ispatlayan belgeler (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 
• Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan 

emniyet makamlarından alınan belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.), 
• Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde istenilebileceği belirtilen belgeler.” 

  
 

 


