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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER  
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 
TASARISI

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 
TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusla-

rarası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, 
uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek 
çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş 
ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve 
sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki 
hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; Türkiye’de 

çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, 
bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üze-
re 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 sunu-
cusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalış-
tırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel 
kişileri kapsar.

(2) Çalışma izni almaktan muaf tutulan ya-
bancıların iş ve işlemleri bu Kanun hükümlerine 
göre yürütülür.

(3) Bu Kanunun uygulanmasında, Türki-
ye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaş-
malarda veya uluslararası sözleşmelerde yer alan 
hükümler saklıdır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bağımsız çalışma izni: Yabancıya Türki-

ye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren 
çalışma iznini,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığını,

c) Çalışma izni: Bakanlıkça resmi bir belge 
şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde 
yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı 
veren izni,

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusla-

rarası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, 
uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek 
çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş 
ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve 
sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki 
hak ve yükümlülükleri düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun; Türkiye’de ça-

lışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir 
işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere 
başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yap-
mak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan 
yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet 
sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunu-
cusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalış-
tırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel 
kişileri kapsar.

(2) Çalışma izni almaktan muaf tutulan ya-
bancıların iş ve işlemleri bu Kanun hükümlerine 
göre yürütülür. 

(3) Bu Kanunun uygulanmasında, Türki-
ye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşma-
lar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.

 Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bağımsız çalışma izni: Yabancıya Türki-

ye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren 
çalışma iznini, 

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığını,

c) Çalışma izni: Bakanlıkça resmi bir belge 
şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde 
yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı 
veren izni, 
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ç) Çalışma izni muafiyeti: Bakanlıkça resmi 
bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi 
içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almak-
sızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti,

d) Genel Müdürlük: Uluslararası İşgücü Ge-
nel Müdürlüğünü,

e) Kanuni çalışma izni süresi: Yabancının, 
kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi su-
retiyle, çalışma izniyle çalıştığı süreyi,

f) Sınırötesi hizmet sunucusu: Türkiye’de 
geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hiz-
met sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Tür-
kiye’deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan 
alan yabancıyı,

g) Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türki-
ye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznini,

ğ) Turkuaz Kart: Yabancıya, Türkiye’de sü-
resiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre 
eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise 
ikamet hakkı veren belgeyi,

h) Uzun dönem ikamet izni: 4/4/2013 tarihli 
ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanununun 42 nci maddesi uyarınca verilen 
ikamet iznini,

ı) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

i) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev 
çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Bakanlık 
tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu, 

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası İşgücü Politikasının 
Belirlenmesi ve İzlenmesi

Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi
MADDE 4- (1) Bakanlık, Uluslararası İş-

gücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dik-
kate alarak uluslararası işgücüne ilişkin politika 
belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya 
yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette 
bulunmaya yetkilidir.

ç) Çalışma izni muafiyeti: Bakanlıkça resmi 
bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi 
içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almak-
sızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti,

d) Genel Müdürlük: Uluslararası İşgücü Ge-
nel Müdürlüğünü, 

e) Kanuni çalışma izni süresi: Yabancının, 
kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi su-
retiyle çalışma izniyle çalıştığı süreyi,

f) Sınırötesi hizmet sunucusu: Türkiye’de 
geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hiz-
met sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Tür-
kiye’deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan 
alan yabancıyı, 

g) Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türki-
ye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznini,

ğ) Turkuaz Kart: Yabancıya, Türkiye’de sü-
resiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre 
eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise 
ikamet hakkı veren belgeyi,

h) Uzun dönem ikamet izni: 4/4/2013 tarihli 
ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanununun 42 nci maddesi uyarınca verilen 
ikamet iznini,  

ı) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, 

i) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev 
çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Bakanlık 
tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 

Uluslararası İşgücü Politikasının 
Belirlenmesi ve İzlenmesi

Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi
MADDE 4- (1) Bakanlık, Uluslararası İş-

gücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dik-
kate alarak uluslararası işgücüne ilişkin politika 
belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya 
yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette 
bulunmaya yetkilidir. 
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(2) Uluslararası işgücü politikası; uluslara-
rası 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 ilişki-
ler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraf-
lı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu 
düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate 
alınarak belirlenir.

(3) Bakanlık, uluslararası işgücü politikası-
nın hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşlerini alır. 

(4) Uluslararası İşgücü Politikası Danışma 
Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı baş-
kanlığında, Bakanlık Müsteşarı, Avrupa Birliği, 
Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür 
ve Turizm Bakanlıklarının müsteşarları ile Ulus-
lararası İşgücü Genel Müdüründen oluşur. Top-
lantı gündemine göre, konuyla ilgili bakanlık ve 
ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıya 
davet edilebilir.

(5) Kurul, uluslararası işgücüne ilişkin 
mevzuat geliştirme çalışmalarını, ulusal ve ulus-
lararası gelişmeleri ve uygulamaları izlemek, 
Türkiye’nin ekonomik, sektörel ve bölgesel ön-
celiklerine uygun politika önerilerini Bakanlığa 
bildirmek ile görevlidir.

(6) Kurul kararları, uluslararası işgücü po-
litikası esaslarının ve Göç Politikaları Kuruluna 
önerilmek üzere Türkiye’nin uluslararası işgücü 
ihtiyacının belirlenmesinde Bakanlıkça dikkate 
alınır. 

(7) Kurul, Başkan tarafından belirlenen 
gündem ile yılda en az bir kez toplanır. Kurulun 
sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından 
yerine getirilir. 

(2) Uluslararası işgücü politikası; ulusla-
rarası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler 
ile Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam 
ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel 
ve ekonomik dönemsel değişiklikler, kalkınma 
planları ve programları, yabancının uyruğunda 
bulunduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kül-
türel ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya 
çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı 
dikkate alınarak belirlenir.

(3) Bakanlık, uluslararası işgücü politika-
sının hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşla-
rın görüşlerini alır.

(4) Uluslararası İşgücü Politikası Danışma 
Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı baş-
kanlığında, Bakanlık Müsteşarı, Avrupa Birliği, 
Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür 
ve Turizm Bakanlıklarının müsteşarları ile Ulus-
lararası İşgücü Genel Müdüründen oluşur. Top-
lantı gündemine göre, konuyla ilgili bakanlık ve 
ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıya 
davet edilebilir.

(5) Kurul, uluslararası işgücüne ilişkin 
mevzuat geliştirme çalışmalarını, ulusal ve ulus-
lararası gelişmeleri ve uygulamaları izlemek, 
Türkiye’nin ekonomik, sektörel ve bölgesel ön-
celiklerine uygun politika önerilerini Bakanlığa 
bildirmek ile görevlidir.

(6) Kurul kararları, uluslararası işgücü po-
litikası esaslarının ve Göç Politikaları Kuruluna 
önerilmek üzere Türkiye’nin uluslararası işgücü 
ihtiyacının belirlenmesinde Bakanlıkça dikkate 
alınır.

(7) Kurul, Başkan tarafından belirlenen 
gündem ile yılda en az bir kez toplanır. Kurulun 
sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından 
yerine getirilir.
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Uluslararası işgücünün izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesi 

MADDE 5- (1) Bakanlık, yabancı istihdamı 
taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası 
işgücünün etkilerini izlemek üzere Yabancı Baş-
vuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi kurar. 

(2) Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hu-
suslar saklı kalmak üzere; yabancılara, yabancı 
istihdamı ihtiyacına ve bu Kanun kapsamındaki 
diğer hususlara ilişkin olarak kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve 
belge talep edebilir.

(3) Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar, 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Bakanlık tarafından belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma İzni ve Muafiyet 

Çalışma izninde yetki ve yükümlülük 
MADDE 6- (1) Çalışma izni, 4 üncü mad-

deye göre belirlenen uluslararası işgücü politikası 
esas alınarak Bakanlıkça verilir. 

(2) Bu Kanun kapsamında yer alan yabancı-
ların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışma-
ları veya çalıştırılmaları yasaktır. 

(3) Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin ta-
raf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya 
uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan 
çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna 
göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalış-
tırılabilirler. 

(4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Va-
tandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamın-
da olanların çalışma hakkı saklıdır. 

Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Çalışma izni başvuruları 

yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında ya-
bancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bu-
lunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükel-
çilikleri veya Başkonsolosluklarına yapılır. Yurt 
dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolos-
luklarınca Bakanlığa iletilir.

Uluslararası işgücünün izlenmesi ve 
değerlendirilmesi

MADDE 5- (1) Bakanlık, yabancı istihdamı 
taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası 
işgücünün etkilerini izlemek üzere Yabancı Baş-
vuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi kurar.

(2) Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hu-
suslar saklı kalmak üzere; yabancılara, yabancı 
istihdamı ihtiyacına ve bu Kanun kapsamındaki 
diğer hususlara ilişkin olarak kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve 
belge talep edebilir.

(3) Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esas-
lar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İzni ve Muafiyet

Çalışma izninde yetki ve yükümlülük
MADDE 6- (1) Çalışma izni, 4 üncü mad-

deye göre belirlenen uluslararası işgücü politikası 
esas alınarak Bakanlıkça verilir.

(2) Bu Kanun kapsamında yer alan yaban-
cıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalış-
maları veya çalıştırılmaları yasaktır.

(3) Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin ta-
raf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya 
uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan 
çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna 
göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştı-
rılabilirler.

(4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsa-
mında olanların çalışma hakkı saklıdır.

Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Çalışma izni başvuruları yur-

tiçinde doğrudan Bakanlığa, yurtdışında yabancı-
nın vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu 
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri 
veya Başkonsolosluklarına yapılır. Yurtdışında 
yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhu-
riyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsoloslukların-
ca Bakanlığa iletilir.
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(2) Çalışma izni başvuruları yetkili aracı ku-
rum tarafından da yapılabilir.

(3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma 
izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından 
itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dol-
madan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan 
uzatma başvuruları reddedilir. 

(4) Çalışma izni başvurusu uluslararası işgü-
cü politikasına göre değerlendirilir. 

(5) Bakanlıkça gerek görülen hallerde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate 
alınır. 

(6) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma 
izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalış-
ma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında 
kullanılacak kriterleri belirler.

(7) Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin 
olması halinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya 
kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. 
Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin 
tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin 
varlığının resmi bir makamdan belgelendirildiği 
haller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi 
sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular 
reddedilir.  

(8) Usulüne uygun olarak yapılan başvuru-
ların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam 
olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır. 

Ön izin 
MADDE 8- (1) Mesleki yeterlilik gerektiren 

sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancı-
ların çalışma izni başvurularının değerlendirilme-
sinde ön izin alınması zorunludur. 

(2) Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, 
eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı bu 
hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak ya-
bancılara ön izin vermeye yetkili olup, ön izin 
alınması gereken meslekler anılan Bakanlıkların 
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Çalışma izni başvuruları yetkili aracı 
kurum tarafından da yapılabilir.

(3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalış-
ma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasın-
dan itibaren ve her durumda çalışma izni süresi 
dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapı-
lan uzatma başvuruları reddedilir.

(4) Çalışma izni başvurusu uluslararası iş-
gücü politikasına göre değerlendirilir.

(5) Bakanlıkça gerek görülen hallerde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate 
alınır.

(6) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politi-
kası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda 
çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde 
ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulma-
sında kullanılacak kriterleri belirler.

(7) Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin 
olması halinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya 
kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. 
Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin 
tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin 
varlığının resmi bir makamdan belgelendirildiği 
haller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi 
sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular 
reddedilir.

(8) Usulüne uygun olarak yapılan başvu-
ruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam 
olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.

Ön izin
MADDE 8- (1) Mesleki yeterlilik gerektiren 

sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancı-
ların çalışma izni başvurularının değerlendirilme-
sinde ön izin alınması zorunludur.

(2) Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlı-
ğı, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı 
bu hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak ya-
bancılara ön izin vermeye yetkili olup, ön izin 
alınması gereken meslekler anılan Bakanlıkların 
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
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(3) Ön izin alan yabancıların çalışma izni 
başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanu-
nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
di hükmü uygulanmaz.

(4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükse-
köğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca 
çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına 
çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili 
mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Bakan-
lıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı 
öğretim elemanlarının çalışma izni başvuruları-
nın değerlendirilmesinde, bu Kanunun 7 nci mad-
desinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile 
(f), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

(5) Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgi-
li bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun ön 
iznine tabidir.

(6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştır-
ma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat 
kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firma-
larda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıla-
rın çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığının olumlu görüşü olması halinde 
değerlendirilir.

 Çalışma izni başvurusunun reddi 
MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesi-

ne göre yapılan değerlendirme neticesinde; 
a) Uluslararası işgücü politikasına uygun ol-

mayan, 
b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle 

yapılan,
c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin ge-

rekçesi 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 kri-

terlerini karşılamayan, 

(3) Ön izin alan yabancıların çalışma izni 
başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanu-
nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
di hükmü uygulanmaz.

 (4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca 
çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına 
çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili 
mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Bakan-
lıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı 
öğretim elemanlarının çalışma izni başvuruları-
nın değerlendirilmesinde, bu Kanunun 7 nci mad-
desinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile 
(f), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

(5) Çalışma izni uzatma başvuruları da il-
gili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun 
ön iznine tabidir.

(6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araş-
tırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat 
kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firma-
larda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıla-
rın çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığının olumlu görüşü olması halinde 
değerlendirilir.

Çalışma izni başvurusunun reddi
MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesi-

ne göre yapılan değerlendirme neticesinde;
a) Uluslararası işgücü politikasına uygun ol-

mayan,
b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle 

yapılan,
c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin ge-

rekçesi 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 kri-

terlerini karşılamayan,
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f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 
üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Ba-
kanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakın-
ca görülen yabancılara ilişkin olan, 

ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü ol-
ması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin ta-
nımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı 
ülke vatandaşları için yapılan, 

h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya ek-
siklikleri tamamlanmayan,

başvurular reddedilir.
Çalışma izni türleri
MADDE 10- (1) Başvurunun olumlu de-

ğerlendirilmesi halinde, yabancıya, iş veya hiz-
met 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 çalış-
mak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli 
çalışma izni verilir. 

(2) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapı-
lacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendiril-
mesi halinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak 
ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki 
uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar 
çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren ya-
nında çalışmak üzere yapılan başvurular bu mad-
denin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir. 

(3) Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya 
en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yaban-
cılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, 
yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya 
mutlak hak sağlamaz.

(4) Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun 
dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan 
yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel 
kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenli-
ğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu 
hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine 

f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 
üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Ba-
kanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakın-
ca görülen yabancılara ilişkin olan,

ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü ol-
ması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin ta-
nımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı 
ülke vatandaşları için yapılan,

h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya ek-
siklikleri tamamlanmayan,

başvurular reddedilir.
Çalışma izni türleri
MADDE 10- (1) Başvurunun olumlu de-

ğerlendirilmesi halinde, yabancıya, iş veya hiz-
met 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 çalış-
mak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli 
çalışma izni verilir.

(2) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre ya-
pılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlen-
dirilmesi halinde; yabancıya aynı işverene bağlı 
olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, 
sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla 
kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işve-
ren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular bu 
maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendi-
rilir.

(3) Türkiye’de uzun dönem ikamet izni 
veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan 
yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. 
Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması ya-
bancıya mutlak hak sağlamaz.

(4) Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun 
dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan 
yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel 
kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenli-
ğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu 
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hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine 
tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan 
yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine 
girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlü-
lüğü yoktur.

(5) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ti-
caret Kanununa göre kurulmuş olan;

a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan mü-
dürü,

b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yö-
netim kurulu üyesi,

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

olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabi-
lirler.

(6) Profesyonel meslek mensubu yabancı-
lara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların 
sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni veri-
lebilir.

(7) Bağımsız çalışma izninin uluslararası 
işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilme-
sinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki dene-
yimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye 
payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma 
Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belir-
lenecek diğer hususlar dikkate alınır.

(8) Bağımsız çalışma izni, bu maddede yer 
alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli 
olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart
MADDE 11- (1) Uluslararası işgücü politi-

kası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki dene-
yimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirle-
nen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görü-
len yabancılara Turkuaz Kart verilir.

tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan 
yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine 
girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yüküm-
lülüğü yoktur.

(5) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ti-
caret Kanununa göre kurulmuş olan;

a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan mü-
dürü,

b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yö-
netim kurulu üyesi, 

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

olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabi-
lirler. 

(6) Profesyonel meslek mensubu yabancı-
lara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların 
sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni veri-
lebilir. 

(7) Bağımsız çalışma izninin uluslararası 
işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilme-
sinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki dene-
yimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye 
payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma 
Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belir-
lenecek diğer hususlar dikkate alınır.

(8) Bağımsız çalışma izni, bu maddede yer 
alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli 
olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart
MADDE 11- (1) Uluslararası işgücü politi-

kası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki dene-
yimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirle-
nen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görü-
len yabancılara Turkuaz Kart verilir.  
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(2) Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süre-
si olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi 
içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faali-
yetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş 
süresi içinde 16 ncı madde uyarınca iptal edilme-
yen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, 
yabancının başvurusu halinde kaldırılır ve süresiz 
Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin 
dolmasına yüzseksen gün kalmasından itibaren, 
her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu 
süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kal-
dırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve 
Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

(3) Turkuaz Kart sahibi yabancının, mev-
zuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü 
olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını 
olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen 
belge verilir.

(4) Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanun-
da düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı 
haklardan yararlanır.

Çalışma izninin mahiyeti
MADDE 12- (1) Bu Kanuna göre verilen 

çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sa-
yılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni 
yerine geçer. Ancak, 6458 sayılı Kanunda tanım-
lanan mülteci ya da ikincil koruma statüsü sahibi 
dışında yabancının herhangi bir nedenle ikamet 
izni olması çalışma hakkı vermez.

(2) Yurtdışından yapılan başvuruya istina-
den çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin 
geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay 
içerisinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu süre 
içerisinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalış-
ma izni iptal edilir.

(3) Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin 
gerektirdiği hallerde; ülke, kişi, coğrafi bölge, 
süre, sayı, oran, tür, nitelik, sektör, iş ve meslek 
itibarıyla çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 
verilmesini belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen 
veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.

(2) Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi ol-
mak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi için-
de işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere 
ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi 
içinde 16 ncı madde uyarınca iptal edilmeyen 
Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, ya-
bancının başvurusu halinde kaldırılır ve süresiz 
Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin 
dolmasına yüzseksen gün kalmasından itibaren, 
her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu 
süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kal-
dırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve 
Turkuaz Kart geçersiz hale gelir. 

(3) Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat 
hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü oldu-
ğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını oldu-
ğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge 
verilir.

(4) Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda 
düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı hak-
lardan yararlanır. 

Çalışma izninin mahiyeti
MADDE 12- (1) Bu Kanuna göre verilen 

çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 
sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet 
izni yerine geçer. Ancak, 6458 sayılı Kanunda 
tanımlanan mülteci ya da ikincil koruma statüsü 
dışında yabancının herhangi bir nedenle ikamet 
izni olması yabancıya çalışma hakkı vermez.

(2) Yurt dışından yapılan başvuruya istina-
den çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin 
geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay 
içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu süre 
içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma 
izni iptal edilir.

(3) Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin ge-
rektirdiği hallerde; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, 
sayı, oran, tür, nitelik, sektör, iş ve meslek itiba-
rıyla çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ve-
rilmesini belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen 
veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.
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Çalışma izni muafiyeti
MADDE 13- (1) Çalışma izni muafiyeti 

kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafi-
yeti almak kaydıyla çalışabilir.

(2) Çalışma izni muafiyeti başvurula-
rı yurtiçinde doğrudan Bakanlığa, yurtdışında 
yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyü-
kelçilikleri ya da Başkonsolosluklarına yapılır. 
Yurtdışında yapılan bu başvurular Türkiye Cum-
huriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsoloslukla-
rınca Bakanlığa iletilir.

(3) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yet-
kili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

(4) Çalışma izni muafiyeti başvurusunda 
bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci 
ve yedinci fıkraları uygulanır.

(5) Başvurusu olumlu değerlendirilen ya-
bancılara Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti dü-
zenlenir.

(6) Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen sü-
reler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni sürele-
rinin hesabında dikkate alınmaz.

(7) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen 
yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici 
sıfatı olmayan ortağı ile Türkiye’de gerçekleştir-
diği faaliyetleri yüzseksen gün içerisinde doksan 
günü geçmeyen sınırötesi hizmet sunucusu, çalış-
ma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

Kamu yararına çalışma
MADDE 14- (1) Türkiye’de geçerli ika-

met izni olan yabancılar, ikamet izni sürelerini 
aşmamak ve karşılığında ücret veya benzeri bir 
menfaat sağlamamak kaydıyla; 4/11/2004 tarihli 
ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu 
yararına çalışan demek statüsüne sahip dernekler 
ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi 
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflarda çalışmak için 

Çalışma izni muafiyeti 
MADDE 13- (1) Çalışma izni muafiyeti 

kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafi-
yeti almak kaydıyla çalışabilir. 

(2) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt 
içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yaban-
cının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulun-
duğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçi-
likleri ya da başkonsolosluklarına yapılır. Yurt 
dışında yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuri-
yeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca 
Bakanlığa iletilir.

(3) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili 
aracı kurum tarafından da yapılabilir.

(4) Çalışma izni muafiyeti başvurusunda bu 
Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve 
yedinci fıkraları uygulanır. 

(5) Başvurusu olumlu değerlendirilen yaban-
cılara Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti düzen-
lenir. 

(6) Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süre-
ler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni süreleri-
nin hesabında dikkate alınmaz.

(7) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş ano-
nim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yöne-
tim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfa-
tı olmayan ortağı ile Türkiye’de gerçekleştirdiği 
faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü 
geçmeyen sınırötesi hizmet sunucusu, çalışma 
izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

Kamu yararına çalışma 
MADDE 14- (1) Türkiye’de geçerli ika-

met izni olan yabancılar, ikamet izni sürelerini 
aşmamak ve karşılığında ücret veya benzeri bir 
menfaat sağlamamak kaydıyla; 4/11/2004 tarihli 
ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu 
yararına çalışan dernek statüsüne sahip dernekler 
ile 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi 
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflarda çalışmak için 
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çalışma izni muafiyeti başvurusunda bulunabilir.
(2) Bakanlık, çalışma izni muafiyeti başvu-

rusunu, uluslararası işgücü politikasının yanı sıra 
kamu yararı yönünden yabancının çalışmasının 
dernek veya vakfın faaliyetlerine katkısını, der-
nek veya vakfın Türk vatandaşı çalışan sayısını, 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı-
na ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini 
dikkate alarak sonuçlandırır.

(3) Bu madde kapsamında çalışma izni 
muafiyeti ile yabancının çalışabileceği dernek 
veya vakfın çalışanlarının en az üçte ikisinin Türk 
vatandaşı olması zorunludur.

(4) Dernek ve vakıfların birinci fıkrada 
belirtilen statülerini kaybetmeleri halinde, bu 
madde kapsamında verilen çalışma izni muafiyeti 
iptal edilir.

Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular
MADDE 15- (1) Yabancı ülkelerin Türki-

ye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin;
a) Bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okul-

larda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında 
görevli yabancılar çalışma izni muafiyeti,

b) 18/4/1961 tarihli Diplomatik İlişkiler 
Hakkında Viyana Sözleşmesi ve 24/4/1963 tarihli 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleş-
mesi kapsamında bağlı birimi sayılmayan okul-
larda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında 
görevli yabancılar çalışma izni,

almak kaydıyla çalışabilirler.
(2) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplo-

matik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik 
kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve tek-
nik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Tür-
kiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası 
memur ve idari ve teknik personel olarak görev 
yapan kişilerin;

a) Eş ve çocukları ile karşılıklılık esasına 
veya ilgili ülkeyle yapılmış bulunan ikili anlaş-
maya göre belirlenmiş yakınları; bu Kanunda, 
ilgili ikili anlaşmada ve mevzuatta zikredilen ça-

çalışma izni muafiyeti başvurusunda bulunabilir.
(2) Bakanlık, çalışma izni muafiyeti başvu-

rusunu, uluslararası işgücü politikasının yanı sıra 
kamu yararı yönünden yabancının çalışmasının 
dernek veya vakfın faaliyetlerine katkısını, der-
nek veya vakfın Türk vatandaşı çalışan sayısını, 
kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı-
na ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini 
dikkate alarak sonuçlandırır. 

(3) Bu madde kapsamında çalışma izni mu-
afiyeti ile yabancının çalışabileceği dernek veya 
vakfın çalışanlarının en az üçte ikisinin Türk va-
tandaşı olması zorunludur. 

(4) Dernek ve vakıfların birinci fıkrada belir-
tilen statülerini kaybetmeleri halinde, bu madde 
kapsamında verilen çalışma izni muafiyeti iptal 
edilir.  

Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular 
MADDE 15- (1) Yabancı ülkelerin Türki-

ye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin;
a) Bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okul-

larda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında 
görevli yabancılar çalışma izni muafiyeti, 

b) 18/4/1961 tarihli Diplomatik İlişkiler 
Hakkında Viyana Sözleşmesi ve 24/4/1963 tarihli 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleş-
mesi kapsamında bağlı birimi sayılmayan okul, 
kültür veya din kurumlarında görevli yabancılar 
çalışma izni,

almak kaydıyla çalışabilirler.
(2) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplo-

matik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik 
kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve tek-
nik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Tür-
kiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası 
memur ve idari ve teknik personel olarak görev 
yapan kişilerin;

a) Eş ve çocukları ile karşılıklılık esasına 
veya ilgili ülkeyle yapılmış bulunan ikili anlaş-
maya göre belirlenmiş yakınları; bu Kanunda, 
ilgili ikili anlaşmada ve mevzuatta zikredilen ça-
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lışma izni muafiyeti hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla Türkiye’de çalışma izni alarak,

b) Özel hizmetinde çalışan yabancılar, çalış-
ma izni muafiyeti alarak,

çalışabilirler.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ben-

dinde belirtilen yabancıların, aynı fıkrada belir-
tilen statüde olmayan işveren yanında çalışmak 
üzere yurtiçinden yapacakları çalışma izni veya 
çalışma izni muafiyeti başvuruları kabul edilmez.

(4) Bu madde kapsamındaki başvurular 
Dışişleri Bakanlığına yapılır. Dışişleri Bakanlı-
ğınca uygun görülen başvurular Bakanlığa ileti-
lir. Bakanlığa iletilen bu başvurulara çalışma izni 
veya çalışma izni muafiyeti düzenlenmesinde 
İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranır.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin 
geçerliliği ve iptali

MADDE 16- (1) Çalışma izni ve çalışma 
izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya Bakan-
lıkça iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder.

(2) Yabancının veya işverenin talebi dışında 
çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, yaban-
cının;

a) Çalışma izni veya çalışma izni muafiye-
tinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde 
Türkiye’ye gelmemesi,

b) İçişleri veya Dışişleri Bakanlıklarının 
uygun görüşlerinin bulunması hali hariç, pasa-
portunun 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) 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş 
süresi içerisinde talep edilen bilgi ve belgeleri sun-
maması ya da niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması,

lışma izni muafiyeti hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla Türkiye’de çalışma izni alarak, 

b) Özel hizmetinde çalışan yabancılar, çalış-
ma izni muafiyeti alarak,       

çalışabilirler. 
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ben-

dinde belirtilen yabancıların, aynı fıkrada belir-
tilen statüde olmayan işveren yanında çalışmak 
üzere yurt içinden yapacakları çalışma izni veya 
çalışma izni muafiyeti başvuruları kabul edilmez.

(4) Bu madde kapsamındaki başvurular Dı-
şişleri Bakanlığına yapılır. Dışişleri Bakanlığınca 
uygun görülen başvurular Bakanlığa iletilir. Ba-
kanlığa iletilen bu başvurulara çalışma izni veya 
çalışma izni muafiyeti düzenlenmesinde İçişleri 
Bakanlığının olumlu görüşü aranır.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin 
geçerliliği ve iptali 

MADDE 16- (1) Çalışma izni ve çalışma 
izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya Bakan-
lıkça iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder. 

(2) Yabancının veya işverenin talebi dışında 
çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, yaban-
cının; 

a) Çalışma izni veya çalışma izni muafiye-
tinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde 
Türkiye’ye gelmemesi, 

b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlı-
ğının uygun görüşünün bulunması hali hariç, pa-
saportunun 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) 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş sü-
resi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması 
ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması, 
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f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 
üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri 
Bakanlığınca bildirilmesi,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakın-
ca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşların-
ca bildirilmesi.

ğ) Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hiz-
meti 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 halinde yurt-
dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen sü-
reyi aşması,

durumlarında iptal edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstisnalar
Çalışma izninin istisnai olarak verilebile-

ceği yabancılar
MADDE 17- (1) Bakanlıkça belirlenen ulus-

lararası işgücü politikasına uygun olarak;
a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, 

bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri 
itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

b) Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya 
ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü 
ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı 
olarak değerlendirilen,

c) Belirli bir süre için işvereni tarafından 
Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam 
edilen,

ç) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı 
tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,

d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı,
e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,
f) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası 

koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici 
koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur des-
tek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,

f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 
üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri 
Bakanlığınca bildirilmesi,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakın-
ca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşların-
ca bildirilmesi,

ğ) Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hiz-
meti 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 halinde yurt 
dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen sü-
reyi aşması, 

durumlarında iptal edilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstisnalar
Çalışma izninin istisnai olarak verilebile-

ceği yabancılar 
MADDE 17- (1) Bakanlıkça belirlenen ulus-

lararası işgücü politikasına uygun olarak; 
a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, 

bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri 
itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, 

b) Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya 
ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü 
ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı 
olarak değerlendirilen, 

c) Belirli bir süre için işvereni tarafından 
Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam 
edilen, 

ç) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı 
tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,  

d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 
e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı, 
f) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası 

koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici 
koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur des-
tek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,
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g) Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türki-
ye’de evlilik birliği içinde yaşayan,

ğ)Yabancı devletlerin ve uluslararası kuru-
luşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diploma-
tik dokunulmazlığı olmadan çalışan,

h) Alanındaki başarısı ile uluslararası düzey-
de temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanat-
sal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen, 

ı) Sınırötesi hizmet sunucusu,
yabancılara bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 

uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin istisna-
lar tanınabilir. 

Uluslararası koruma kapsamında olan 
yabancılar 

MADDE 18- (1) 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 ya-
bancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin dü-
zenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya 
çalışma izni muafiyeti almak için başvurabilirler. 

(2) Birinci fıkra kapsamında çalışma izni 
veya çalışma izni muafiyetine başvuru hakkı 
tanınan yabancılara çalışma izni veya çalışma 
izni muafiyeti verilmesinde İçişleri Bakanlığının 
olumlu görüşü aranır. 

(3) Geçerli çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyetine sahip olunması bu yabancılara Tür-
kiye’de mutlak kalış hakkı sağlamaz. 

(4) Çalışma izni, 10 uncu maddede belirtilen 
sürelerle verilebilir.

(5) 6458 sayılı Kanunun; 
a) 77 nci maddesi uyarınca uluslararası ko-

ruma başvurusunun geri çekilmesi veya geri çe-
kilmiş sayılması, 85 inci maddesi uyarınca ulus-
lararası koruma statüsünün sona ermesi veya 86 ncı 
maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün 
iptali halinde İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine, 

b) 91 inci maddesi uyarınca sağlanan geçici 
korumanın Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandı-

g) Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türki-
ye’de evlilik birliği içinde yaşayan, 

ğ) Yabancı devletlerin ve uluslararası kuru-
luşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diploma-
tik dokunulmazlığı olmadan çalışan,

h) Alanındaki başarısı ile uluslararası düzey-
de temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanat-
sal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,

ı) Sınırötesi hizmet sunucusu,
yabancılara bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 

uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin istisna-
lar tanınabilir.

Uluslararası koruma kapsamında olan 
yabancılar

MADDE 18- (1) 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 ya-
bancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin dü-
zenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya 
çalışma izni muafiyeti almak için başvurabilirler.

(2) Birinci fıkra kapsamında çalışma izni 
veya çalışma izni muafiyetine başvuru hakkı 
tanınan yabancılara çalışma izni veya çalışma 
izni muafiyeti verilmesinde İçişleri Bakanlığının 
olumlu görüşü aranır.

(3) Geçerli çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyetine sahip olunması bu yabancılara Tür-
kiye’de mutlak kalış hakkı sağlamaz.

(4) Çalışma izni, 10 uncu maddede belirtilen 
sürelerle verilebilir.

(5) 6458 sayılı Kanunun;
a) 77 nci maddesi uyarınca uluslararası koru-

ma başvurusunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş 
sayılması, 85 inci maddesi uyarınca uluslararası 
koruma statüsünün sona ermesi veya 86 ncı mad-
desi uyarınca uluslararası koruma statüsünün iptali 
halinde İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine,

b) 91 inci maddesi uyarınca sağlanan geçici 
korumanın Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandı-
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rılması veya bireysel olarak sona ermesi ya da ip-
tali halinde Bakanlar Kurulu kararı veya İçişleri 
Bakanlığının bildirimi üzerine,

verilmiş olan çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyetleri Bakanlıkça iptal edilir. 

(6) Uluslararası koruma başvuru sahibi, 
uluslararası koruma statüsü sahibi ve geçici koru-
ma sağlanan yabancıların çalışma ve çalışma izni 
veya çalışma izni muafiyeti başvurusu hakkının 
il, süre, sektör, işkolu, iş ve meslek bakımından 
Göç Politikaları Kurulu kararları ve Bakanlığın 
uluslararası işgücü politikası dikkate alınarak 
uygulanması ve sınırlandırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
Bakanlıkça belirlenir. 

Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar 
MADDE 19- (1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sa-

yılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışa-
cak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekono-
mi Bakanlığına yapılır. Ekonomi Bakanlığı tara-
fından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma 
izni alması uygun görülen yabancılar Bakanlığa 
bildirilir.

(2) Bu madde kapsamında Ekonomi Bakan-
lığınca bildirilen yabancılara, bu Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (ğ) bent-
leri hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkça 
çalışma izni düzenlenir.

(3) Bu Kanunun 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü 
maddeleri, 3218 sayılı Kanun kapsamındaki ser-
best bölgelerde uygulanmaz. Bu maddelerde dü-
zenlenen konularda 3218 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır.

Yabancı öğrenciler 
MADDE 20- (1) Türkiye’de bir yükseköğ-

retim kurumunda örgün öğretim programlarına 
kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak 
kaydıyla çalışabilirler. 

(2) Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans 
düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, öğrenimle-
rinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma 

rılması veya bireysel olarak sona ermesi ya da ip-
tali halinde Bakanlar Kurulu kararı veya İçişleri 
Bakanlığının bildirimi üzerine,

verilmiş olan çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyetleri Bakanlıkça iptal edilir.

(6) Uluslararası koruma başvuru sahibi, 
uluslararası koruma statüsü sahibi ve geçici koru-
ma sağlanan yabancıların çalışma ve çalışma izni 
veya çalışma izni muafiyeti başvurusu hakkının 
il, süre, sektör, işkolu, iş ve meslek bakımından 
Göç Politikaları Kurulu kararları ve Bakanlığın 
uluslararası işgücü politikası dikkate alınarak 
uygulanması ve sınırlandırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
Bakanlıkça belirlenir.

Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar
MADDE 19- (1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 

sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında ça-
lışacak yabancıların çalışma izni başvuruları 
Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ekonomi Bakan-
lığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 
çalışma izni alması uygun görülen yabancılar Ba-
kanlığa bildirilir.

(2) Bu madde kapsamında Ekonomi Ba-
kanlığınca bildirilen yabancılara, bu Kanunun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (ğ) 
bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakan-
lıkça çalışma izni düzenlenir.

(3) Bu Kanunun 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü 
maddeleri, 3218 sayılı Kanun kapsamındaki ser-
best bölgelerde uygulanmaz. Bu maddelerde dü-
zenlenen konularda 3218 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır.

Yabancı öğrenciler
MADDE 20- (1) Türkiye’de bir yükseköğ-

retim kurumunda örgün öğretim programlarına 
kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak 
kaydıyla çalışabilirler.

(2) Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans 
düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, öğrenimle-
rinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma 
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iznine başvurabilir ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabi-
lirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisan-
süstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmaz.

(3) Yabancı öğrencilere verilen çalışma izin-
leri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu ikamet 
izninin sağladığı hakları sona erdirmez. 

(4) Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin 
usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulunca belirle-
nen esaslar dikkate alınmak suretiyle, İçişleri Ba-
kanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(5) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamla-
yan yabancının mezuniyet tarihinden itibaren bir 
yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması halin-
de, başvuru Uluslararası İşgücü Politikası Danış-
ma Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda 
değerlendirilir.  

Yabancı mühendis ve mimarlar 
MADDE 21- (1) Öğrenimlerini Türkiye’de 

bir yükseköğretim kurumunun mühendislik veya 
mimarlık fakültesinde veya yurt dışında ilgili 
ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tara-
fından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda 
tamamlayarak mühendis veya mimar unvanlarını 
almış olan yabancılar, bu Kanuna göre proje bazlı 
veya geçici süre ile çalışma izni alarak mühendis-
lik ve mimarlık mesleklerini icra edebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar 

İdari itiraz ve yargı yolu 
MADDE 22- (1) Çalışma izni veya çalışma 

izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenle-
nen belgelerin iptali kararları, yabancı çalıştıran 
işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz ça-
lışma izni ya da Turkuaz Kart sahibi yabancıya 
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir. 

(2) Bakanlığın bu Kanun kapsamında ver-
diği kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ ta-
rihinden itibaren otuz gün içinde Bakanlığa itiraz 
edilebilir. İtirazın reddedilmesi halinde idari yargı 
yoluna başvurulabilir. 

iznine başvurabilir ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabi-
lirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisan-
süstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmaz.

(3) Yabancı öğrencilere verilen çalışma izin-
leri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu ikamet 
izninin sağladığı hakları sona erdirmez.

(4) Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin 
usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulunca belirle-
nen esaslar dikkate alınmak suretiyle, İçişleri Ba-
kanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(5) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamla-
yan yabancının mezuniyet tarihinden itibaren bir 
yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması halin-
de, başvuru Uluslararası İşgücü Politikası Danış-
ma Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda 
değerlendirilir.

Yabancı mühendis ve mimarlar
MADDE 21- (1) Öğrenimlerini Türkiye’de 

bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve 
mimarlık fakültelerinde veya yurtdışında ilgili 
ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tara-
fından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda 
tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını 
almış olan yabancılar bu Kanuna göre proje bazlı 
veya geçici süre ile çalışma izni alarak mühendis-
lik ve mimarlık mesleklerini icra edebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar

İdari itiraz ve yargı yolu
MADDE 22- (1) Çalışma izni veya çalışma 

izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenle-
nen belgelerin iptali kararları, yabancı çalıştıran 
işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz ça-
lışma izni ya da Turkuaz Kart sahibi yabancıya 
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir.

(2) Bakanlığın bu Kanun kapsamında ver-
diği kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ ta-
rihinden itibaren otuz gün içinde Bakanlığa itiraz 
edilebilir. İtirazın reddedilmesi halinde idari yargı 
yoluna başvurulabilir.
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Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü 
MADDE 23- (1) Yabancı çalıştıran işveren-

ler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan 
yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni mu-
afiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona 
ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyetinin iptalini gerektirecek halleri on beş 
gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 
alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, 
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yü-
kümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine 
getirirler. 

(3) Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik 
sözleşmeleri hükümleri saklıdır. 

Denetleme yetkisi 
MADDE 24- (1) Bu Kanun kapsamındaki 

yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri 
Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Ku-
rumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmen-
leri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince 
yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygu-
lamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, dene-
tim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu 
hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır. 

(2) Kamu idarelerinin denetim elemanları 
ile kolluk kuvvetlerinin, kendi mevzuatları gere-
ğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, 
inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran 
işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit 
etmeleri halinde, durum Bakanlığa bildirilir. 

(3) Birinci fıkraya göre yapılan denetimler 
ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzeri-
ne, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına 
göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürünce uygulanır. 

Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü
MADDE 23- (1) Yabancı çalıştıran işveren-

ler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan 
yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni mu-
afiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona 
ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyetinin iptalini gerektirecek halleri onbeş 
gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 
alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, 
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yü-
kümlülüklerini kanuni süresi içerisinde 31/5/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine 
getirirler.

(3) Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik 
sözleşmeleri hükümleri saklıdır.

Denetleme yetkisi
MADDE 24- (1) Bu Kanun kapsamındaki 

yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri 
Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Ku-
rumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmen-
leri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince 
yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar uygu-
lamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, dene-
tim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu 
hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

(2) Kamu idarelerinin denetim elemanları 
ile kolluk kuvvetlerinin, kendi mevzuatları gere-
ğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, 
inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran 
işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit 
etmeleri halinde, durum Bakanlığa bildirilir.

(3) Birinci fıkraya göre yapılan denetimler 
ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzeri-
ne, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına 
göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürünce uygulanır.
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(4) Bu Kanuna göre verilen idari para cezala-
rı, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(5) Bu Kanuna göre;
a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek-

sizin,
1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile ça-

lışan 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 yabancı-

ya 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. 
(6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı 

halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uy-
gulanır.

(7) Bu Kanuna göre verilen idari para cezala-
rı genel bütçeye gelir kaydedilir.

(8) Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit 
edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri 
Bakanlığına bildirilir. 

(9) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni 
bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocukları-
nın konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri 
için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık har-
camalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, mas-
raf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğü bütçesinden karşılanması halinde, bu madde 
gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren 
vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanma-
sına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve 
Bakanlıkça müştereken belirlenir.

(4) Bu Kanuna göre verilen idari para ceza-
ları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

 (5) Bu Kanuna göre;
a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek-

sizin,
1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile ça-

lışan yabancıya dörtyüz Türk Lirası,
2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı 

için dörtyüz Türk Lirası,
b) Çalışma izni olmaksızın,
1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancı-

ya ikibindörtyüz Türk Lirası,
2) Bağımsız çalışan yabancıya dörtbinsekiz-

yüz Türk Lirası,
3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren 

vekiline her bir yabancı için altıbin Türk Lirası,
tutarında idari para cezası verilir.
(6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı 

halinde idari para cezaları bir kat arttırılarak uy-
gulanır.

(7) Bu Kanuna göre verilen idari para cezala-
rı genel bütçeye gelir kaydedilir.

(8) Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit 
edilen yabancılar sınırdışı edilmek üzere İçişleri 
Bakanlığına bildirilir.

(9) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni 
bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocukları-
nın konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri 
için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık har-
camalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, mas-
raf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğü bütçesinden karşılanması halinde, bu madde 
gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren 
vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanma-
sına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve 
Bakanlıkça müştereken belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin 
düzenlenmesi ve şekli 

MADDE 25- (1) Çalışma izni ve çalışma 
izni muafiyeti, yabancının pasaport veya pasaport 
yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden 
altmış gün daha kısa süreli ve her yabancı için 
ayrı verilir.

(2) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti 
belgelerinin şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenir. 
Bu belgelerin basım ve dağıtım işlemleri Bakan-
lıkça yerine getirilir. Değerli kâğıt bedellerinin 
tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ve Ma-
liye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Yönetmelik 
MADDE 26- (1) 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 değer-
lendirilecek yabancılar ve çalışma alanları,

c) Yabancıdan ve işverenden istenecek bilgi 
ve belgeler, 

ç) İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alın-
masına ilişkin, süre, kapsam, içerik, bildirim ve 
benzeri hususlar,

d) Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygu-
lanması ve bu kapsama alınabilecek; gerçek kişi 
yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, meslekî dene-
yimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket ortakla-
rının sermaye payı ile tüzel kişilerin yatırım veya 
ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü 
ve benzeri özellikleri,

e) Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca ça-
lışma izinlerinin istisnai uygulanacağı yabancılara, 
bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri 
hükümlerinin farklı uygulanmasına ilişkin hususlar, 

f) Çalışma izni başvurusunun değerlendiril-
mesinde, reddinde ve çalışma izni puanlama sis-
teminin oluşturulmasında esas alınacak kriterler, 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin 
düzenlenmesi ve şekli

MADDE 25- (1) Çalışma izni ve çalışma 
izni muafiyeti, yabancının pasaport veya pasaport 
yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden 
altmış gün daha kısa süreli ve her yabancı için 
ayrı verilir.

(2) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti 
belgelerinin şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenir. 
Bu belgelerin basım ve dağıtım işlemleri Bakan-
lıkça yerine getirilir. Değerli kâğıt bedellerinin 
tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ve Ma-
liye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Yönetmelik
MADDE 26- (1) Bu Kanuna ilişkin;
a) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti 

başvuru şartları ve işlemleri ile bunların kapsamı, 
tür ve süreleri,

b) Çalışma izni muafiyeti kapsamında değer-
lendirilecek yabancılar ve çalışma alanları,

c) Yabancıdan ve işverenden istenecek bilgi 
ve belgeler,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alın-
masına ilişkin, süre, kapsam, içerik, bildirim ve 
benzeri hususlar,

d) Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygu-
lanması ve bu kapsama alınabilecek gerçek kişi 
yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, mesleki dene-
yimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket ortakla-
rının sermaye payı ile tüzel kişilerin yatırım veya 
ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü 
ve benzeri özellikleri,

e) Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca ça-
lışma izinlerinin istisnai uygulanacağı yabancılara, 
bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri 
hükümlerinin farklı uygulanmasına ilişkin hususlar,

f) Çalışma izni başvurusunun değerlendiril-
mesinde, reddinde ve çalışma izni puanlama sis-
teminin oluşturulmasında esas alınacak kriterler,
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g) Belge düzenlenmesi ve teslimine ilişkin 
hususlar,

ğ) Çalışma izninin iptaline ve geçerliliğini 
yitirmesine ilişkin hususlar,

h) Sınırötesi hizmet sunucularının tanımı, 
türleri ile bu kapsamda sayılanlara ilişkin diğer 
hususlar,

ı) Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca pro-
jede istihdam edilmeleri kaydıyla çalışma izinle-
rinin istisnai olarak verileceği yabancılara ve bu 
projelerin niteliklerine ilişkin hususlar,

i) Yetkili aracı kurumun nitelikleri, görev çer-
çevesi ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar,

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

k) Uygulamaya yönelik diğer hususlar,
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(2) Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlıkça çıkarı-

lan müşterek yönetmelikle; 
a) 3218 sayılı Kanun gereği serbest bölgeler-

de çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları 
ve çalışma izni belgesi düzenlenmesine ilişkin 
hususlar,

b) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki yaban-
cı sermayeli şirket ve kuruluşlarda çalışma izni 
verilecek personelin tanımı ile çalışma izinlerine 
ilişkin özel nitelikteki diğer usul ve esaslar,

düzenlenir.
Atıf yapılan hükümler 
MADDE 27- (1) Diğer mevzuatta, 27/2/2003 

tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinle-
ri Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Ka-
nuna yapılmış sayılır. 

(2) Diğer mevzuatta yer alan “çalışma izni 
muafiyet teyit belgesi” veya “çalışma izni mua-
fiyet belgesi” ibarelerinden bu Kanunda yer alan 
“çalışma izni muafiyeti”, “çalışma izni belgesi” 
ibaresinden ise bu Kanunda yer alan “çalışma 
izni” anlaşılır.

g) Belge düzenlenmesi ve teslimine ilişkin 
hususlar,

ğ) Çalışma izninin iptaline ve geçerliliğini 
yitirmesine ilişkin hususlar,

h) Sınırötesi hizmet sunucularının tanımı, 
türleri ile bu kapsamda sayılanlara ilişkin diğer 
hususlar,

ı) Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca pro-
jede istihdam edilmeleri kaydıyla çalışma izinle-
rinin istisnai olarak verileceği yabancılara ve bu 
projelerin niteliklerine ilişkin hususlar,

i) Yetkili aracı kurumun nitelikleri, görev çer-
çevesi ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar,

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

k) Uygulamaya yönelik diğer hususlar,
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(2) Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlıkça çıkarı-

lan müşterek yönetmelikle;
a) 3218 sayılı Kanun gereği serbest bölgeler-

de çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları 
ve çalışma izni belgesi düzenlenmesine ilişkin 
hususlar,

b) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki yaban-
cı sermayeli şirket ve kuruluşlarda çalışma izni 
verilecek personelin tanımı ile çalışma izinlerine 
ilişkin özel nitelikteki diğer usul ve esaslar,

düzenlenir.
Atıf yapılan hükümler
MADDE 27- (1) Diğer mevzuatta, 27/2/2003 

tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinle-
ri Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Ka-
nuna yapılmış sayılır.

(2) Diğer mevzuatta yer alan “çalışma izni 
muafiyet teyit belgesi” veya “çalışma izni mua-
fiyet belgesi” ibarelerinden bu Kanunda yer alan 
“çalışma izni muafiyeti”, “çalışma izni belgesi” 
ibaresinden ise bu Kanunda yer alan “çalışma 
izni” anlaşılır.
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Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hü-
kümler

MADDE 28- (1) 27/1/1954 tarihli ve 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun;

a) 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir. 
“MADDE 35- Yabancı uyruklu mühendislik 

ve mimarlık meslekleri mensupları Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma 
izni ile çalışabilir veya çalıştırılabilir.”

c) 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“MADDE 36- Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından çalışma izni alan yabancı uyruklu 
mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları 
Türkiye’de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ih-
tisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza 
olarak kaydolunurlar.”

(2) 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli 
Kağıtlar Kanununa bağlı “Değerli Kağıtlar Tab-
losu”nun (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı Tabloya aşağıdaki sıralar 
eklenmiştir.

“4. İkamet izni 58,50 TL”
“16. Yabancı çalışma izni belgesi 58,50 TL
17. Çalışma izni muafiyeti belgesi 58,50 TL”

(3) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Ka-
nununun; 

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) 
numaralı bendine “ikamet tezkeresi” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma izni 
muafiyeti,” ibaresi eklenmiştir. 

b) Altıncı Kısım başlığı “Pasaport, İkamet 
Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, 
Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları” şek-
linde değiştirilmiştir.

c) 83 üncü ve 93 üncü maddelerinin birinci 
fıkralarına “ikamet tezkeresi,” ibarelerinden son-
ra gelmek üzere “çalışma izni, çalışma izni mua-
fiyeti,” ibareleri eklenmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hü-
kümler

MADDE 28- (1) 27/1/1954 tarihli ve 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun;

a) 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“MADDE 35- Yabancı uyruklu mühendislik 

ve mimarlık meslekleri mensupları Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma 
izni ile çalışabilir veya çalıştırılabilir.”

c) 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“MADDE 36- Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından çalışma izni alan yabancı uyruklu 
mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları 
Türkiye’de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ih-
tisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza 
olarak kaydolunurlar.”

(2) 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli 
Kağıtlar Kanununa bağlı “Değerli Kağıtlar Tab-
losu”nun (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı Tabloya aşağıdaki sıralar 
eklenmiştir.

“4. İkamet izni 58,50 TL”
“16. Yabancı çalışma izni belgesi 58,50 TL
17. Çalışma izni muafiyeti belgesi 58,50 TL”

(3) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Ka-
nununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) 
numaralı bendine “ikamet tezkeresi” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma izni 
muafiyeti,” ibaresi eklenmiştir.

b) Altıncı Kısım başlığı “Pasaport, İkamet 
Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, 
Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları” şek-
linde değiştirilmiştir.

c) 83 üncü ve 93 üncü maddelerinin birinci 
fıkralarına “ikamet tezkeresi,” ibarelerinden son-
ra gelmek üzere “çalışma izni, çalışma izni mua-
fiyeti,” ibareleri eklenmiştir.
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ç) 84 üncü, 89 uncu ve 94 üncü maddelerinin 
birinci fıkralarına “ikamet tezkeresi” ibarelerin-
den sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma 
izni muafiyeti” ibareleri eklenmiştir.

d) 85 inci maddesinin birinci fıkrasının bi-
rinci cümlesine ve aynı fıkranın (g) bendine 
“ikamet tezkereleri” ibarelerinden sonra gelmek 
üzere “, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” iba-
releri eklenmiştir. 

e) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğından çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 
alanlar.”

“i) Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunla-
rın yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olma-
yan veya bağımlı yabancı çocuğu.”

f) 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına “yeni-
lenen ikamet tezkerelerinden” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, çalışma izinlerinden ve çalışma 
izni muafiyetlerinden” ibaresi ve “kaybolan ika-
met tezkerelerinin” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, çalışma izinlerinin ve çalışma izni muafi-
yetlerinin” ibaresi eklenmiştir.

g) (6) sayılı Tarifesinin başlığı “Pasaport, 
ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni mua-
fiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

ğ) (6) sayılı Tarifesinin (IV) numaralı bölü-
mü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“IV- Yabancılara verilecek çalışma izni ve 
çalışma izni muafiyeti belgeleri: 

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni 
muafiyeti belgesi: 

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da 
her yıl için aynı miktarda harca tabidir.) 500 TL 

2. Süresiz çalışma izni belgesi:  5.000 TL 
3. Bağımsız çalışma izni belgesi:  5.000 TL 
Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, 

karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dı-

ç) 84 üncü, 89 uncu ve 94 üncü maddelerinin 
birinci fıkralarına “ikamet tezkeresi” ibarelerin-
den sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma 
izni muafiyeti” ibareleri eklenmiştir.

d) 85 inci maddesinin birinci fıkrasının bi-
rinci cümlesine ve aynı fıkranın (g) bendine 
“ikamet tezkereleri” ibarelerinden sonra gelmek 
üzere “, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” iba-
releri eklenmiştir.

e) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğından çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 
alanlar.

i) Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların 
yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan 
veya bağımlı yabancı çocuğu.”

f) 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına “yeni-
lenen ikamet tezkerelerinden” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, çalışma izinlerinden ve çalışma 
izni muafiyetlerinden” ibaresi ve “kaybolan ika-
met tezkerelerinin” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, çalışma izinlerinin ve çalışma izni muafi-
yetlerinin” ibaresi eklenmiştir.

g) (6) sayılı Tarifesinin başlığı “Pasaport, 
ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni mua-
fiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları” 
şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) (6) sayılı Tarifesinin (IV) numaralı bölü-
mü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“IV- Yabancılara verilecek çalışma izni ve 
çalışma izni muafiyeti belgeleri:

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni 
muafiyeti belgesi:

1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatımları da 
her yıl için aynı miktarda harca tabidir.) 500 TL

2. Süresiz çalışma izni belgesi: 5.000 TL
3. Bağımsız çalışma izni belgesi: 5.000 TL
Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, 

karşılıklılık ilkesi esası gözönünde tutularak Dı-
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şişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti 
geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yaban-
cılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunla-
rın yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan 
veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.”

(4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fık-
rasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunca İçiş-
leri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak 
olumlu görüş neticesinde” ibaresi “Yükseköğretim 
Kurulunca verilecek ön izni müteakip Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma 
izni neticesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (d) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül et-
tirilmiştir.

“e) Uluslararası işgücüne ilişkin politika belir-
lemek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulu-
sal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,”

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ek-
lenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak tesel-
sül ettirilmiştir. 

“e) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,”
c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) 

bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
ç) 12 nci maddesinden sonra gelmek üze-

re aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiş ve mevcut 
12/A maddesi 12/B maddesi olarak teselsül etti-
rilmiştir. 

“Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
MADDE 12/A- Uluslararası İşgücü Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile il-

gili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bu-
lunmak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

şişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti 
geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yaban-
cılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunla-
rın yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan 
veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.”

(4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fık-
rasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunca İçiş-
leri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak 
olumlu görüş neticesinde” ibaresi “Yükseköğretim 
Kurulunca verilecek ön izni müteakip Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma 
izni neticesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (d) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül et-
tirilmiştir.

“e) Uluslararası işgücüne ilişkin politika belir-
lemek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulu-
sal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,”

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ek-
lenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak tesel-
sül ettirilmiştir.

“e) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,”
c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) 

bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) 12 nci maddesinden sonra gelmek üze-

re aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiş ve mevcut 
12/A maddesi 12/B maddesi olarak teselsül etti-
rilmiştir.

“Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
MADDE 12/A- Uluslararası İşgücü Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile il-

gili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bu-
lunmak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
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b) Uluslararası işgücüne ilişkin politika belir-
lemek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulu-
sal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak.

c) Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü 
anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin 
müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı 
sağlamak.

d) Uluslararası işgücü göçüne ilişkin iş ve 
işlemleri yapmak. 

e) Uluslararası işgücüne ilişkin konularda 
ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uy-
gulamak. 

f) Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzle-
me Sistemini kullanarak yabancı çalışanlara ve 
yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının nitelik-
lerine ilişkin veri toplamak, bunları analiz etmek 
ve raporlamak. 

g) Ulusal göç politikasının oluşturulmasında 
görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yap-
mak.

h) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren 
uluslararası kuruluşlarla yazışmalar yapmak ve 
bu kuruluşlarla çalışmalar yürütmek.

i) Ülkemize rekabet üstünlüğü sağlamak 
amacıyla uluslararası eğilimleri, işgücü potan-
siyelini ve hareketliliğini izlemek ve politikalar 
geliştirmek.

j) Yüksek nitelikli işgücünün ülkemize ka-
zandırılmasına yönelik yurt dışında tanıtım fa-
aliyetleri yapmak, ulusal ve uluslararası fuar ve 
organizasyonlara katılmak, gerektiğinde tanıtım 
ofisleri açmak.

k) Kültürel, sanatsal, ekonomik ve sportif 
alanlarda uluslararası gelişmeleri izleyerek ilgili 
kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştir-
mek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek.

l) Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve 
teknolojiye katkısı ile stratejik öneme haiz her-
hangi bir alanda öne çıkmış yurt dışında yaşayan 
nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması-
na yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Uluslararası işgücüne ilişkin politika belir-
lemek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulu-
sal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak.

c) Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü 
anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin 
müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı 
sağlamak.

d) Uluslararası işgücü göçüne ilişkin iş ve 
işlemleri yapmak.

e) Uluslararası işgücüne ilişkin konularda 
ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uy-
gulamak.

f) Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzle-
me Sistemini kullanarak yabancı çalışanlara ve 
yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının nitelik-
lerine ilişkin veri toplamak, bunları analiz etmek 
ve raporlamak.

g) Ulusal göç politikasının oluşturulmasında 
görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yap-
mak.

h) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren 
uluslararası kuruluşlarla yazışmalar yapmak ve 
bu kuruluşlarla çalışmalar yürütmek.

i) Ülkemize rekabet üstünlüğü sağlamak 
amacıyla uluslararası eğilimleri, işgücü potan-
siyelini ve hareketliliğini izlemek ve politikalar 
geliştirmek.

j) Yüksek nitelikli işgücünün ülkemize ka-
zandırılmasına yönelik yurtdışında tanıtım fa-
aliyetleri yapmak, ulusal ve uluslararası fuar ve 
organizasyonlara katılmak, gerektiğinde tanıtım 
ofisleri açmak.

k) Kültürel, sanatsal, ekonomik ve sportif 
alanlarda uluslararası gelişmeleri izleyerek ilgili 
kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştir-
mek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek.

l) Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve 
teknolojiye katkısı ile stratejik öneme haiz her-
hangi bir alanda öne çıkmış yurtdışında yaşayan 
nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması-
na yönelik faaliyetlerde bulunmak.
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 m) Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik 
alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü ülkemi-
ze kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

n) Uluslararası İşgücü Politikası Danışma 
Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

o) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri 
yapmak.”

d) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü,” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “Uluslararası İşgücü Ge-
nel Müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

e) Eki (1) sayılı cetvelin Ana Hizmet Birim-
leri Bölümüne (4) numaralı sıradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki sıra eklenmiş ve mevcut (5) nu-
maralı sıra (6) numaralı sıra olarak teselsül etti-
rilmiştir.

“5. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü”
(6) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanununun 12 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “4817 sayılı Yabancıların Ça-
lışma İzinleri Hakkında Kanun,” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

(7) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancı-
ların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

(8) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanununun 3 üncü madde-
sinin (g) fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü 
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman 
Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli 
Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Sözleşme ile çalıştırılacak personelin; Bakan-
lığın belirleyeceği hizmetin gerektirdiği özel 
koşulların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları 

m) Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik 
alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü ülkemi-
ze kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

n) Uluslararası İşgücü Politikası Danışma 
Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

o) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri 
yapmak.” 

d) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü,” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “Uluslararası İşgücü Ge-
nel Müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

e) Eki (1) sayılı cetvelin Ana Hizmet Birim-
leri Bölümüne (4) numaralı sıradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki sıra eklenmiş ve mevcut (5) nu-
maralı sıra (6) numaralı sıra olarak teselsül etti-
rilmiştir.

“5. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü”
(6) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanununun 12 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “4817 sayılı Yabancıların Ça-
lışma İzinleri Hakkında Kanun,” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.

(7) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancı-
ların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlük-
ten kaldırılmıştır. 

(8) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanununun 3 üncü madde-
sinin (g) fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü 
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman 
Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli 
Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.

“Sözleşme ile çalıştırılacak personelin; Ba-
kanlığın belirleyeceği hizmetin gerektirdiği özel 
koşulların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları 
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Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bent-
lerinde belirtilen şartları ve ekli (1) sayılı cetvelde 
belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur.”
“Ancak yabancıların yerleştirme talepleri o kadro 
için Türk vatandaşlarının talebinin bulunmama-
sı şartına bağlı olup yabancıların yerleştirme ve 
atamaları ile nakillerine yönelik usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir.”

(10) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üze-
re aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna 
göre teselsül ettirilmiştir.

“b) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca 
ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yaban-
cılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin 
ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.”

(11) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağı-
daki bent eklenmiştir.

“y) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve gö-
rev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Genel 
Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya 
kuruluşu,”

b) 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(7) İkamet izni başvuruları yetkili aracı ku-
rum tarafından da yapılabilir.”

c) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır, 

ç) 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağı-
daki bentler eklenmiş, aynı maddenin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatı-
rım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisi-
nin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı 
çocuğu

Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bent-
lerinde belirtilen şartları ve ekli (1) sayılı cetvelde 
belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur.”
“Ancak yabancıların yerleştirme talepleri o kadro 
için Türk vatandaşlarının talebinin bulunmama-
sı şartına bağlı olup yabancıların yerleştirme ve 
atamaları ile nakillerine yönelik usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir.” 

(10) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üze-
re aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna 
göre teselsül ettirilmiştir.

“b) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca 
ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yaban-
cılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin 
ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.”

(11) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanununun; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağı-
daki bent eklenmiştir.

“y) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve gö-
rev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Genel 
Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya 
kuruluşu,”

b) 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(7) İkamet izni başvuruları yetkili aracı ku-
rum tarafından da yapılabilir.”

c) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşa-
ğıdaki bentler eklenmiş, maddenin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“j) Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatı-
rım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisi-
nin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı 
çocuğu
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k) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaş-
ları”

“(2) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın 
(j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasın-
da en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.”

“(5) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsa-
mında verilen ikamet izinleri en fazla beşer yıllık 
sürelerle verilebilir.”

d) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İkamet izninin yurtdışında kalış süresi 
bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönet-
melikle düzenlenir.”

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “iki yılı” ibaresi “üç yılı” şeklinde değişti-
rilmiştir.

f) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İkamet izninin yurtdışında kalış süresi 
bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönet-
melikle düzenlenir.”

g) 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(5) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 
gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, 
öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.”

ğ) 41 inci maddesinin birinci fıkrasının bi-
rinci cümlesine “Türkiye’de” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “örgün” ibaresi eklenmiş ve aynı 
fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “haftada yir-
mi dört saatten fazla olamaz” ibaresi “ilgili ka-
nunlarla düzenlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) 
bendinde yer alan “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
yabancı işgücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım 
alanlarındaki mevsimlik işler için gelecek yaban-
cılara” ibaresi “Türkiye’nin yabancı işgücü ihti-
yacına” şeklinde değiştirilmiştir.

  k) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatan-
daşları”

“(2) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın 
(j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasın-
da en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.”

“(5) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsa-
mında verilen ikamet izinleri en fazla beşer yıllık 
sürelerle verilebilir.”

d) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir. 

“(2) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi 
bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönet-
melikle düzenlenir.”

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “iki yılı” ibaresi “üç yılı” şeklinde değişti-
rilmiştir.

f) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir. 

“(2) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi 
bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönet-
melikle düzenlenir.”

g) 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir. 

“(5) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 
gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, 
öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.”

ğ) 41 inci maddesinin birinci fıkrasının bi-
rinci cümlesine “Türkiye’de” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “örgün” ibaresi eklenmiş ve fıkra-
nın ikinci cümlesinde yer alan “haftada yirmi dört 
saatten fazla olamaz” ibaresi “ilgili kanunlarla 
düzenlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) 
bendinde yer alan “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
yabancı işgücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım 
alanlarındaki mevsimlik işler için gelecek yaban-
cılara” ibaresi “Türkiye’nin yabancı işgücü ihti-
yacına” şeklinde değiştirilmiştir.
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(12) Bu Kanuna ekli listede yer alan kadro-
lar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne 
eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hüküm-
lerine göre Bakanlıkça veya diğer kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, 
sürelerinin sonuna kadar geçerlidir. Bu çalışma 
izinleri 16 ncı madde uyarınca süresinin sona 
ermesi veya iptal edilmesi halinde geçerliliğini 
kaybeder.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça 
verilmiş ve geçerliliğini sürdüren süresiz çalışma 
izinleri, iptal edilmediği sürece geçerlidir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yapılan ve işlemleri devam eden çalışma 
izni başvurularında, bu Kanunla yapılan değişik-
liklerden önceki mevzuat hükümlerinin başvuru 
sahibi lehine olan hükümleri dikkate alınır.

(4) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hü-
kümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay süreyle başka bir işleme gerek 
kalmaksızın Bakanlıkta mevcut genel müdür 
yardımcısı ve daire başkanı kadrolarının birimler 
arasında yeniden dağılımını yapmaya Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

(12) Bu Kanuna ekli listede yer alan kadro-
lar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne 
eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hüküm-
lerine göre Bakanlıkça veya diğer kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, 
sürelerinin sonuna kadar geçerlidir. Bu çalışma 
izinleri 16 ncı madde uyarınca süresinin sona 
ermesi veya iptal edilmesi halinde geçerliliğini 
kaybeder.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça 
verilmiş ve geçerliliğini sürdüren süresiz çalışma 
izinleri, iptal edilmediği sürece geçerlidir. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yapılan ve işlemleri devam eden çalışma 
izni başvurularında, bu Kanunla yapılan değişik-
liklerden önceki mevzuat hükümlerinin başvuru 
sahibi lehine olan hükümleri dikkate alınır. 

(4) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin dü-
zenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut dü-
zenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm-
lerinin uygulanmasına devam olunur.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay süreyle başka bir işleme gerek 
kalmaksızın Bakanlıkta mevcut genel müdür 
yardımcısı ve daire başkanı kadrolarının birimler 
arasında yeniden dağılımını yapmaya Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
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Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürürlük 
MADDE 29- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 30- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür.

	 Binali	Yıldırım
 Başbakan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı  Başbakan Yardımcısı 
	 N.	Canikli	 M.	Şimşek	 N.	Kurtulmuş
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı
	 Y.	T.	Türkeş	 V.	Kaynak	 B.	Bozdağ
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
	 F.	B.	Sayan	Kaya	 S.	Soylu	 F.	Özlü
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı
	 S.	Soylu	 M.	Özhaseki	 M.	Çavuşoğlu
 Ekonomi Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V.
	 N.	Zeybekci	 B.	Albayrak	 N.	Ağbal
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı
	 F.	Çelik	 B.	Tüfenkci	 E.	Ala
 Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı
	 L.	Elvan	 İ.	Yılmaz	 N.	Ağbal
 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
	 İ.	Yılmaz	 F.	Işık	 V.	Eroğlu
 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
 R.	Akdağ	 A.	Arslan
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