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KONU: YABANCI ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU.
Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, nitelikli yabancıların Türkiye’de istihdam
edilmesini kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan 6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ
KANUNU 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu kanunla
birlikte 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Kanunun önemli kısımları aşağıda açıklanmıştır.
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 sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak
üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
Çalışma izninde yetki ve yükümlülük
1) Çalışma izni, uluslararası işgücü politikası esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca verilir.
2) Bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları
veya çalıştırılmaları yasaktır.
3) Diğer kanunlarda ya da Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya
uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna
göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler.
Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi
1) Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı
olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya
başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti
büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir.
2) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün
kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılmalıdır. Bu süre
dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.
3) Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması
kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.
Ön izin
1) Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma
izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur.
2) 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 belirlenir.
Çalışma izni türleri
1) 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 verilir.
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2) İznin uzatılmasında 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 verilir.
3) Türkiye'de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar
süresiz çalışma iznine başvurabilir.
4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 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 çalışabilirler.
Turkuaz Kart
1) Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve
teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama
etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul
ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.
2) 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 verilir.
3) Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı
haklardan yararlanırlar.
Çalışma izni muafiyeti
1) Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla
çalışabilirler.
2) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının
vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri
ya da başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuriyeti
büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarıınca Bakanlığa iletilir.
3) 6102 sayılı Kanuna 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 değerlendirilir.
Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar
6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu
hakkında son karar verilmemiş veya şartlı mülteci yabancılar; uluslararası koruma başvurusu
tarihinden, geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin
düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için
başvurabilirler.
Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni
başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme
neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar Bakanlığa bildirilir.
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Yabancı öğrenciler
1) Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı
öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler.
2) Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar,
öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilir ve 4857 sayılı
İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilirler.
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 edebilirler.
Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü
1) Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar,
çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve
sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek
hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler,
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 5510 sayılı
Sosyal
Sigortalar
ve
Genel
Sağlık
Sigortası
Kanunu
hükümlerine
göre
yerine getirirler.
İdari para cezası
Bu Kanuna göre;
a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin,
1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya dört yüz Türk lirası,
2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için dört yüz Türk lirası,
b) Çalışma izni olmaksızın,
1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya iki bin dört yüz Türk lirası,
2) Bağımsız çalışan yabancıya dört bin sekiz yüz Türk lirası,
3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için altı bin Türk lirası,
tutarında idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat
artırılarak uygulanır.
c) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve
çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve
gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
Kanun hükümleri 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yönetmelik ve tebliğ
yayınlandığında gerekli duyurular yapılacaktır.
Yabancı işçi istihdam eden/edecek olan işveren ve yetkililerinin Kanunun
tamamını gözden geçirmelerini öneririz.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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