
GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 
YABANCILARIN İŞ PİYASASINA 

ERİŞİMİ

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İÇERİK

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 

Geçici Koruma  Sağlanan Yabancıların  Çalışma İzinlerine Dair 
Yönetmelik

Geçici Koruma  Sağlanan Yabancıların Çalışma İznine Nasıl Başvuru 
Yapılır?

Geçici Koruma  Sağlanan Yabancıların Mevsimlik ve Tarım 
Hayvancılıkta Muafiyet Başvurusu Nasıl Yapılır?



ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU VE UİGM

Yabancılara verilecek çalışma 
izni ve çalışma izni 
muafiyetlerine dair iş ve 
işlemlerde izlenecek usul ve 
esasları, yetki ve sorumlulukları 
düzenleyen 6735 sayılı 
Uluslararası İşgücü Kanunu 
13/8/2016 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Kanun ile Bakanlığımız 
ana hizmet birimi 
olarak Uluslararası 
İşgücü Genel 
Müdürlüğü 
oluşturulmuştur.

Daha önce, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
dışında Ekonomi Bakanlığı, 
Yükseköğretim Kurumu, 
İçişleri Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Milli 
Eğitim  gibi kurumlarca da 
verilmekte olan çalışma 
izinleri ve çalışma izni 
muafiyetleri bundan böyle 
tek elden Bakanlığımızca 
düzenlenecektir.
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VİZYONUMUZ

Türkiye’nin 
Kalkınmasına 

Katkı Sağlayacak 
Uluslararası 

İşgücü ile 
Çalışmak

Nitelikli İşgücü 
Çekme

Kalkınma odaklı 
Uluslararası 

işgücü 
Politikaları 
Geliştirme 
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Uluslararası İşgücü Politikaları, 
Anlaşmalar ve Mevzuat

Daire Başkanlığı

GENEL MÜDÜR YARDIMCISIGENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Doğrudan Yabancı Yatırımlar
ve Nitelikli Yatırımlar

Daire Başkanlığı

Uluslararası Koruma,
Geçici Koruma ve Muafiyetler

Daire Başkanlığı

Sekrörel İzinler
Daire Başkanlığı

İstatistik, Değerlendirme
ve Bilgi Sistemleri
Daire Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri
Daire Başkanlığı

BAKAN

YURTDIŞI TANITIM OFİSLERİ



GEÇİCİ KORUMA 
SAĞLANAN YABANCILARIN 

ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK



Çalışma İznine Başvuru Hakkı Tanınması

11 Nisan 2013 tarihinde 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu 91. maddesinde «Geçici
Koruma» statüsü tanımlanmış ve bu
kişilere ilişkin her türlü hak ve
yükümlülüğün Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak bir yönetmelikle
düzenleneceği belirtilmiştir.

22 Ekim 2014 tarihinde Geçici
Koruma Yönetmeliği yürürlüğe
girmiş ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
vatandaşları geçici koruma altına 
alınmışlardır.

15 Ocak 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren Geçici Koruma 
Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik ile 
bu yabancılara çalışma iznine 
başvuru hakkı tanınmıştır.



Yabancının geçici koruma kapsamında 
olduğunu belirten geçici koruma 

kimlik belgesinin/yabancı tanıtma 
belgesinin ve yabancı kimlik 

numarasının olması, 

Çalışma izni başvurusunun yapıldığı 
tarih itibarıyla en az altı aylık geçici 

koruma süresinin doldurulmuş olması,

Geçici koruma kaydına göre yabancıya 
kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak 

üzere başvuru yapılması,

Ön izin alma zorunluluğu olan 
mesleklerde çalışacak geçici 

korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön 
izin belgesinin alınmış olması, 

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 

İzni Alma Şartları Nelerdir?



Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER-1

 İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan yabancı sayısı, aynı işyerinde çalışan Türk
vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez.

 Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan
yabancının çalışmasına izin verilebilir.

İSTİSNA

 İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre
içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı
bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.



Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER-2

 Bakanlığa çalışma izin başvurusu için; sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim
meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından
ön izin almaları gerekir.

 Ön izin belgesi olmayan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.



Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların 
Çalışmasına Dair Yönetmelik 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER-3

 Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında

ücret ödenemez.

 Kanunlarda yalnızca Türk vatandaşları tarafından

icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılan başvurular
değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.



Kanunlarla Türk Vatandaşlarına Hasredilen ve 
Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu 

Meslek ve Görevler-1

 Diş hekimliği, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)

 Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)

 Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair

Kanun uyarınca)

 Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)



Kanunlarla Türk Vatandaşlarına Hasredilen ve 
Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve 

Görevler-2

 Hakimlik ve savcılık (Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca)

 Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)

 Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)

 Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)

 Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık,

kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)



Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların 
Çalışmasına Dair Yönetmelik 

DERNEK, VAKIF VE KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA ÇALIŞMA

İSTİDAM KOTASI UYGULANMAYACAKLAR 

• Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip 
dernekler,

• Vergi muafiyeti tanınan vakıflar, insani yardım 
hizmeti faaliyetlerinde geçici koruma sağlanan 
yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa 
başvurabilir.

• Bu tür dernek ve vakıfların Bakanlığa yapılan 
çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 

UYGUN GÖRÜŞÜ ARANACAKLAR 

• Bu kapsamda yer almayan dernekler, 

• dernek şube veya temsilcilikleri,

• federasyonlar,

• konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile

• merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve

• vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların 
Türkiye'deki şube veya temsilcilikleri

• geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştırmak üzere 
Bakanlığa başvurabilir. Ancak, başvuru yapan 
kuruluşa ilişkin İçişleri Bakanlığının Uygun görüş 
alınamayan kuruluşlara ait başvurular 
değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.



Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların 
Çalışmasına Dair Yönetmelik 
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En az altı aylık geçici
koruma süresi kaydının
doldurulması şartı

İş arayan kaydı

aktif işgücü hizmetleri
kapsamında düzenlenen
kurs ve programlara
katılabilme hakkı

bir işyerinde mesleki
eğitim ve işbaşı eğitimi
görebilirler.Bu madde kapsamında

yapılacak başvurularda,
Bakanlıkça işyeri istihdam
kotası farklı uygulanabilir.



ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU 
NASIL YAPILIR?



YENİ E-İZİN OTOMASYON SİSTEMİ

• Yeni e-izin otomasyon sistemi 26.02.2018 
tarihinde kullanıma açılmıştır.

• Başvurular e-devlet sistemi üzerinden 
elektronik imza ile yapılmaktadır.

• Başvuru yapılabilmesi için Elektronik 
Tebligata Elverişli KEP hesabı 
bulunmalıdır.

• Başvuru formu, dilekçe veya herhangi 
bir evrak gönderilmeyecektir.



Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru işveren veya 
bağımsız çalışacak yabancı 
tarafından e-Devlet kapısı 
üzerinden 
(www.turkiye.gov.tr veya 
www.calismaizni.gov.tr ) 
online olarak yapılacaktır.

Geçici Koruma sağlanan 
yabancıların çalışma 
izinlerine dair uygulama 
rehberine 
www.calismaizni.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.calismaizni.gov.tr/
http://www.calismaizni.gov.tr/


Yabancılar E-İzin Kullanım Kılavuzu



İşveren Kaydının Yapılması

İşyeri türü ve SGK 
tescil numarası 
girilerek işyeri 
sorgulaması yapılır.

Kullanıcıların e-posta 
ve kep adreslerini 
doğrulamaları 
gerekmektedir.



Geçici Koruma Modül Seçimi



Kişi Bilgileri

Yabancının kimlik
numarasından
NVİ sorgulaması
sonucu
Yabancının adı,
soyadı, anne adı,
baba adı, doğum
tarihi, uyruğu,
medeni hali,
cinsiyet bilgileri
NVİ kaydından
getirilir.



Kimlik Numarası Sorgulama

Yabancı Kimlik 
Numarası 
Sorgulanması: 99 ile 
başlayan girilerek 
sorgulama yapılır.

Yabancı Kimlik Numarası 
Öğrenme: 98 ile başlayan 
numarası olan Yabancı Tanıtma 
kartlarına sahip olan yabancılar 
yabancı kimlik numaralarını Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü 
internet sitesinden öğrenebilirler. 
http://www.goc.gov.tr/gecicikoru
ma/Pages/YabanciKimlikSorgula
ma.aspx

http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx


Genel Bilgiler

Yabancıya 
ait  eğitim 
bilgileri 
girildikten 
sonra, 
görev 
bilgileri 
alanına 
geçilir.



Görev Bilgileri

Yabancıya ait
görev bilgileri
girildikten sonra,
ücret bölümüne
geçilir.

Yabancı şirket
ortağı/işyeri
sahibi değilse
ücret bilgisi
girilmelidir.



Belge Yükleme

Sadece iş sözleşmesi
ve fotoğraf
yüklenecektir.

Sözleşme pdf
formatında ve en
fazla 1 mb
boyutunda olmalıdır.

Fotograf formatı ise
jpg,png ya da gift
olarak
yüklenebilmektedir.



E-imza Zorunluluğu/Sonuçlandırma 

Başvuru kaydının Bakanlık
sistemine düşmesi ve
değerlendirilmesi için e-imza
ile onaylanmak zorundadır.

Başvuruyu e-imza olmadan
tamamlanır ise
değerlendirme işlemi
başlamayacaktır.

E-imza olmadan başvurular
kayıt edilebilir ve
tamamlanmayan başvuru
menüsünden daha sonra
tamamlanmak üzere takibi
yapılabilir.



Başvuru Takibi



Çalışma İzin Belgesi

Geçici koruma sağlanan yabancının yanında taşıyabilmesi için Bakanlığımızca bu yabancılara özel
Türkçe/Arapça olarak hazırlanan kart şeklindeki çalışma izin belgesi yabancının çalışacağı adrese
gönderilmektedir.



MEVSİMLİK TARIM ve HAYVANCILIK 
İŞLERİNDE MUAFİYET 

BAŞVURUSU 



Mevsimlik Tarım ve Hayvancılık İşlerinde 
Muafiyet Başvurusu 

BAŞVURU ŞARTLARI

 Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı
tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,

 Çalışma izni muafiyeti başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin
doldurulmuş olması,

 Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması

 Kota uygulaması dışındadır.



Mevsimlik Tarım ve Hayvancılık İşlerinde 
Muafiyet Başvurusu 

 Çalışma izni muafiyet başvurusu, yabancı tarafından geçici koruma kimlik
belgesi/yabancı tanıtma belgesi ile geçici koruma ile kalma hakkı
sağlanan ildeki İl Müdürlüğüne yapılır.

 İl Müdürlüğünün yetkili kullanıcısı tarafından yabancının kimlik numarası
otomasyon sistemine girildikten sonra sorgulama yapılarak yabancıya ait
kimlik bilgileri getirilir.

Çalışma ve 

İş Kurumu İl 

Müdürlüğü



Çalışma İzni Muafiyet Bilgi Formu

 Kaydı tamamlanarak talebi uygun görülen geçici koruma 
sağlanan yabancıya, otomasyon sistemi üzerinden çıktısı 
alınan çalışma izni muafiyeti bilgi formu verilecektir.

 Bu belgedeki açıklamalar Türkçe/Arapça olarak 
hazırlanmıştır.

 İl müdürlüklerince her ay otomasyon sistemi üzerinden 
alınan muafiyet kaydı oluşturulan yabancıların listesi, 
izleyen ayın ilk haftası içerisinde Valiliğe bildirilir.



Çalışma İzni Harç Miktarı ve Süreler

 Geçici koruma kapsamında olan yabancılardan çalışma izni harcı alınacak, ikamet izni harcı
alınmayacaktır. Çalışma izni harçları 2017 yılında 537,50 TL’den 200,00 TL’ye düşürülmüş olup 2018
yılında bu miktar 228,90 TL olmuştur.

 Geçici koruma sağlanan yabancılara verilen “çalışma izin belgesi” ile “çalışma izni muafiyetine ilişkin
bilgi formu” ikamet izni yerine geçmez.

 Geçici koruma sağlanan yabancılara her seferinde en fazla 1 (bir) yıl süreli çalışma izni ve çalışma izni
muafiyeti verilecektir.



İdari Para Cezaları

İDARİ PARA CEZASI 

GEREKTİREN FİİLLER

CEZA MİKTARI 

2016  (TL) 

(13.08.2016 – 31.12.2016)    

(6735 SAYILI KANUN)

CEZA MİKTARI 

2017 (TL) 

(1.1.2017 – 31.12.2017)    

(6735 SAYILI KANUN)

CEZA MİKTARI 

2018 (TL) 

(1.1.2018 – 31.12.2018)    (6735 

SAYILI KANUN)
Çalışma izni bulunmayan 
yabancıyı çalıştıran işverenlere 
her bir yabancı için

6.000 6.229 7.130

Çalışma izni olmaksızın bağımlı 
çalışan yabancıya

2.400 2.491 2.851

Çalışma izni olmaksızın 
bağımsız çalışan yabancıya

4.800 4.983 5.704

Bildirim yükümlülüğünü süresi 
içinde yerine getirmeyen 
yabancı ve yabancı çalıştıran 
işverene her bir yabancı için

400
(6735 sayılı Kanunun 22’inci maddesi 
ile öngörülen bildirim yükümlülüğü)

415
(6735 sayılı Kanunun 22’inci 

maddesi ile öngörülen bildirim 
yükümlülüğü)

475
(6735 sayılı Kanunun 22’inci maddesi ile 

öngörülen bildirim yükümlülüğü)



TEŞEKKÜR EDERİM.


