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YABANCILARIN

ÇALIŞMA

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen
Yönetmelik “SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE
DAİR YÖNETMELİK” 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resim Gazetede yayımlandı.
Yönetmelikteki hükümlere göre;
Çalışma izni alma yükümlülüğü
Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar için çalışma izni alınması zorunludur.
Yurt içinden çalışma izni başvurusu
1) Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancının serbest bölgede çalışmak üzere çalışma izni
başvurusu ve süre uzatma başvurusu kullanıcı (Serbest bölgelerdeki işverenler) tarafından
ilgili serbest bölge müdürlüğüne yapılır.
2) Serbest bölge müdürlüğü aracılığıyla yapılacak başvurularda, yabancının Türkiye’de yasal
olarak bulunduğunun tespiti ilgili serbest bölge müdürlüğünce yapılır.
3) Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler serbest bölge müdürlüğü tarafından sisteme girilir.
Başvuruda, yabancıya ait yabancı kimlik numarası ile KEP hesabının ve kullanıcının KEP
hesabının bulunması zorunludur.
4) Serbest bölge müdürlüğü başvuruyu değerlendirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.
Türk dış temsilciliklerine yapılan çalışma izni başvurusu
1) Serbest bölgede çalışacak yabancı, vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu
ülkedeki Türk dış temsilciliğine de çalışma izni başvurusu yapabilir.
2) Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler, Türk dış
temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.
3) Türk dış temsilciliğine sunulan bilgi ve belgelerin birer örneği, başvurunun Türk dış
temsilciliğine yapıldığını belirten bir dilekçe ile birlikte, kullanıcı tarafından ilgili serbest bölge
müdürlüğüne iletilir. Dilekçede Türk dış temsilciliği tarafından yabancıya verilen referans
numarasının bulunması zorunludur.
4) Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler serbest bölge müdürlüğü tarafından sisteme girilir.
5) Serbest bölge müdürlüğü başvuruyu değerlendirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.
6) Başvurularda, yabancı kimlik numarası, kullanıcı tarafından yapılan başvurunun Ekonomi
Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi kaydıyla Bakanlıkça alınır. Yabancının KEP hesabı,
yabancının serbest bölgede çalışmaya başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde kullanıcı
tarafından ilgili serbest bölge müdürlüğüne bildirilir ve serbest bölge müdürlüğünce sisteme
girilir.
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Başvuru belgeleri
Başvuruda sisteme girilmesi gereken bilgiler ile yüklenilmesi gereken belgeler Bakanlık
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ve Ekonomi Bakanlığı internet sayfalarında
duyurulur.
Çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesi
Ekonomi Bakanlığı işveren ve yabancıya ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden başvuruyu
değerlendirir ve değerlendirme sonucunu sistem üzerinden Bakanlığa (Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı) iletir.
Çalışma izni süresi
1) Serbest bölgede istihdam edilecek yabancıların çalışma izinleri ilk başvuruda en çok bir yıl
süreyle düzenlenir.
2) Çalışma izni süre uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün
kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre
dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.
3) Uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya, aynı kullanıcıya bağlı
olarak çalışması kaydıyla, ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma
başvurularında en çok üç yıl süreyle çalışma izni verilir.
4) Çalışma izni sürelerinin tespitinde kullanıcının faaliyet ruhsatının bitiş tarihi dikkate alınır.
5) Yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinin bir
yıldan az olması halinde çalışma izni bu süreden altmış gün daha kısa süreli verilir.
Çalışma izin belgesinin teslimi
1) Bakanlıkça düzenlenen çalışma izin belgesi, ilgili serbest bölge müdürlüğüne gönderilir.
2) Çalışma izin belgesi, yapılması gereken ödemelerin tahsil edildiğini gösterir belgeler
karşılığında, serbest bölge müdürlüğünce kullanıcıya veya yabancıya teslim edilir.
Sosyal güvenlik yükümlülüğü
Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak üzere, serbest
bölgede çalışma izni alan yabancı ile kullanıcı, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu hükümlerine göre yerine getirmelidir.
Serbest bölgelerde yabancı çalıştıracak işveren ve yetkililerinin söz konusu
Yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. (Yürürlük tarihi : 27.05.2017)

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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