
 

 
 
 

YABANCILARA İLİŞKİN  
ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU KILAVUZU 

 
 
 
 

 Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 



YABANCILARA İLİŞKİN  

ONLİNE  ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 

 
6735 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların 

çalışma izni alması gerekmektedir. 

Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacı 

hariç) sahibi olan yabancıların işverenleri Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapabilir.  

Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine 

giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans 

numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak 

Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir. 

Başvuruya başlamadan önce aşağıdaki belge ve bilgilerin elinizde hazır bulunması 

gerekmektedir. 

1. Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet 

tezkeresi. (Yurtiçi başvurularda ) 

-Eğer başvuru yurtdışından yapılmışsa yabancıya T.C. dış temsilciliğinden verilen 2012-

asdfg123-2507 (yıl-8haneli kod-gün ay) şeklinde 16 haneli bir referans numarası.  

2. Yabancı şahsa ait  Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda 

yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) 

3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş) 

4. Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası  (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet 

tezkeresi sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.  Aşağıdaki link ’ten sorgulanabilir.) 

https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguMo

dul.aspx   

Önemli : Lütfen başvuruya başlamadan önce yabancı şahsın Doğum yılı ve İkamet tezkere 

numarası (İkamet tezkeresinin 1’inci sayfasında yer alır) ile Yabancı T.C. Kimlik Numarasını 

sorgulayınız. Çıkacak ekranda yabancının kimlik bilgilerinde orijinal pasaportundaki bilgilere 

göre hata/farklılık tespit ederseniz, başvuru yapmadan önce ilgili Emniyet makamına müracaat 

ederek bilgilerin düzeltilmesini sağlayınız.   

5. Dilekçe(https://www.csgb.gov.tr/uigm/Contents/calismaizni/sozlesmevedilekceornegi    

adresinde mevcuttur.) 

6. İşverene ait Ticaret sicil gazetesi, vergi kayıtları ve diğer gerekli evrak.  

7. İşveren kişiye veya kişi veya kurum adına  başvuruyu yapacak şahsa ait  E-devlet şifresi (PTT 

merkez şubelerinden edinebilmektedir.) 

8. İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten bir çok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.) 

9. Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bu 

konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname gereklidir.  

 

 

NOT  :  Başvuruya başlamadan önce yukarıda belirtilen dokümanların bir tarayıcı vasıtasıyla .pdf 
uzantılı taranarak bilgisayara yüklenmesi  gerekmektedir.  

 

https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguModul.aspx
https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguModul.aspx
https://www.csgb.gov.tr/uigm/Contents/calismaizni/sozlesmevedilekceornegi


BAŞVURUMUZA BAŞLARKEN 

1. Bakanlığımıza çalışma izni başvurusu yapmak için Türkiye’de bulunan işveren 

veya işveren vekili tarafından, PTT’den alınan e-Devlet şifresi (Mobil imza veya 

Elektronik imza da kullanılabilir) ile e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden 

aşağıda belirtilen yöntemler ile giriş yapılabilecektir. 

 2. Uygulamaya giriş için tercihen Internet Explorer 8.0, Google Chrome veya 

Mozilla Firefox tarayıcılarını kullanınız. Pop-upBlocker (Açılır Pencere Engelleyicisi) 

benzeri eklentiler yüklü ise bu eklentilerinizi tamamen kaldırınız. 

3. Başvuruya başlamak için Yabancıların çalışma izni otomasyon sistemine ; 

a.  www.turkiye.gov.tr adresinden (e-hizmetler/Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı altında) 
b.  https://www.csgb.gov.tr/uigm  adresinden, hızlı erişim başlığı altındaki 

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu linkini  kullanarak  ulaşabilirsiniz.  
 
ADIM-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADIM-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT: (1) İlgili bölümlere T.C. Kimlik Numaranızı ve PTT’den edindiğiniz e-devlet şifrenizi 

girdikten sonra “Gönder” butonuna tıklayınız. 

(2)e-devlet şifrenizi ilk defa kullanıyorsanız, girişte şifrenizi değiştirmeniz 
gerekecektir. Şifrenizi değiştirdikten sonra yeni şifreniz ile tekrar giriş yapınız. 

https://www.csgb.gov.tr/uigm


BAŞVURU İKİ AŞAMADAN OLUŞMAKTADIR. 

1.AŞAMA: İŞVEREN KAYDI (Kullanıcı Hesabı Açılması) 

2.AŞAMA : ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURUSU. 

 

1.AŞAMA: İŞVEREN KAYDI 

ADIM-3 

 

-Sorgula dediğinizde şirketinizin SGK da bulunan en son bilgileri gelir. Eğer 

bilgilerde bir yanlışlık varsa SGK ile görüşüp düzelttiriniz. İşleminize düzeltmeden 

sonra devam ediniz. 

ADIM-4 

 

-Boş alanları doldurunuz. 

 

 

 



ADIM-5 

 

-Boş alanları doldurunuz. 

ADIM-6 

 

Onaylama işleminden sonra; işveren kaydınızın tamamlandığına dair aşağıdaki 

mesajı göreceksiniz. Aynı zamanda sistemden otomatik olarak çıkmış olacaksınız. 

ADIM-7 

 

2.AŞAMA : ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURUSU. 

Şimdi kaydını  yaptığınız işveren adına “Çalışma İzni Başvurusu” girmeye 

başlayabilirsiniz. 

Yeniden  e-devlet şifrenizle Yabancıların çalışma izni otomasyon sistemine giriş 

yapınız ve aşağıda gösterildiği şekilde işlemlerinize devam ediniz. 

 

 

 



ADIM-8 

 

-Firma bölümünden, biraz önce oluşturduğunuz işveren adını seçerek “Tamam” 

butonuna tıklayınız. 

 

ADIM-9 

 

-Başvuru İşlemleri bölümünden “Yeni Başvuru” sekmesini tıklayınız. 

 

-Doldurduğunuz her bölümden sonra “Kaydet” butonuna tıklamanız; başvurunuz 

sürerken herhangi bir şekilde bilgisayarınızın kapanması veya başvuruya daha 

sonra devam etmeniz gerektiği durumlarda, o ana kadar yaptığınız çalışmaların 

silinmemesi açısından önemlidir. 

 

 

 

 

 



ADIM-10-A (Yurtiçi) 

 

-1.sekmede başvurunun şekli bölümünde, Yabancı şahsın en az 6 aylık ikamet 

tezkeresi var ise “Yurtiçi” kutucuğunu işaretledikten sonra, başvuru türünü de 

seçerek sağ üst köşedeki “kaydet” butonuna basınız.  

ADIM-10-B (Yurtdışı) 

 

-1.sekmede başvurunun şekli bölümünde, yabancı şahıs yurtdışındaki T.C. 

konsolosluğu vasıtasıyla başvuru yapmış ise Yurtdışı  işaretledikten sonra , 

(1) Aşağıda açılacak ekrandan başvurunun yapıldığı konsolosluk ismi seçilir. 

(2) Referans no bölümüne başvuruda konsolosluktan yabancıya verilen 

2012-asdfg123-2507 (yıl-8haneli kod-gün ay) şeklindeki 16 haneli referans 

numarası yazılarak, sorgula butonuna tıklanır ve yabancıya ait bilgilerin 

doğrulanması sağlanır ve sağ üst köşedeki “kaydet” butonuna tıklanarak 

başvuru kaydedilir. 

Önemli Not : Henüz online sisteme dahil olmayan az sayıda konsolosluk mevcut olup, bu 

konsolosluklardan verilen referans numaraları yukarıdaki formata uymamaktadır. Bu durumda, 

konsolosluk ismi seçildikten sonra referans numarası ilgili bölüme yazılarak, sorgula butonuna 

tıklanmadan, direk sağ üst köşedeki “kaydet” butonuna basınız.  



ADIM-11 

 

-Başvurunuzu ilk kaydettiğiniz anda sistem tarafından otomatik olarak 6 rakamlı 

bir “Başvuru Id” no. üretilir. Bu numara,  başvurunuzun takibinde ve başvuru 

dilekçenizde kullanacağınız başvuru numaranızdır. 

-“Devam et” butonuna tıklayarak başvurunuza devam ediniz. 

ADIM-12 

 

-  2.Kişisel Bilgiler sekmesine tıklayınız. 

-  Yurtdışı başvurularda Yabancı ile ilgili bilgiler bölümü doldurulmuş 
olarak gelecektir. 
-  Yurtiçi başvurularda çalıştıracağınız Yabancıya ait “T.C. Yabancı Kimlik 
Numarasını”  mavi ok ile gösterilen bölüme girerek “sorgula” butonuna tıklayınız.  
Formda ilgili bölümler otomatik olarak doldurulacaktır. 
-  Otomatik olarak dolmayan bölümlere yabancıya ait bilgileri giriniz. 
-  Yabancı  evli ise “Yabancının Eşi ile İlgili Bilgiler” bölümüne gerekli bilgileri 
giriniz. Aksi halde bu bölüm kapalı olarak gelecektir. 
-   Yanında (*) işareti olmayan bölümler zorunlu alan değildir. 

 

https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguModul.aspx
https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguModul.aspx


ADIM-13 

 

-   3.Kişisel Bilgiler sekmesine tıklayarak başvurunuza devam ediniz. 
-   İletişim bilgileri bölümüne yabancı şahsa ulaşılabilecek telefon ve e-posta 
adreslerini giriniz. (Yabancının henüz telefon ve e-mail bilgisi mevcut değilse, 
işverene ait iletişim bilgileri  de yazılabilir.) 
-“Adres Güncelle” butonuna tıklayarak yabancının halen ikamet ettiği veya edeceği 
adresi giriniz. (Yabancı halen çalışacağı adreste ikamet ediyorsa buraya çalışma 
adresi de girilebilir.) 
 
ADIM-14 

 

-Adresinizi, ok işaretlerine tıkladığınızda açılacak seçeneklerden tanımladıktan 

sonra tamam butonunu tıklayınız.(İl seçildiğinde ilçe, ilçe seçildiğinde bucak 

…seçilerek aşağı doğru devam edilir.) 

-Eğer adresinizi sistemde tam olarak tanımlayamıyorsanız, konutun kayıtlı olduğu 

ilçe nüfus müdürlüğünden bu Adresin Kaydı Gerekir 

 



ADIM-15 

 

-4.Kişisel Bilgiler sekmesini tıklayınız. 
 
-  Bu bölümde de (*) işareti olan alanlar zorunlu alanlardır. 
- İkamet Tezkere No bölümünde Yurtiçi ilk başvuruda -ikamet tezkere numaranız, 
uzatma başvurusunda önceki izin numaranız otomatik olarak gelecektir. Sizin 
sadece “Tezkere Bilgisi Sorgula” butonuna tıklamanız gerekmektedir. 
-   Yurtdışı ilk başvurularda ikamet Tezkeresi bilgileri kapalı gelecektir.  
 

ADIM-15(A) 

 

-  Diploma Mesleği  “SEÇ” butonuna tıklanarak açılacak alanda seçilmelidir. 

 



ADIM-16(A) 

 

-  5’inci sekmeye geçiniz. 
-  Görev bölümünde gösterilen SEÇ butonuna tıklayarak yabancının çalışacağı 
görevi aşağıda belirtildiği şekilde seçiniz. 
 
 

ADIM-16 (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADIM-16 (C) 

 

-  Bu sekmede yabancının alacağı aylık ücret bölümüne yönetmelik gereği, ev 
hizmetlerinde çalışacak yabancı için Yasal asgari ücretten düşük olmamak üzere 
ücret tutarını girebilirsiniz. 

-  “Süresiz” izin talep edebilmeniz için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olmanız veya Türkiye’de 

kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış veya en az sekiz yıl kanuni 
çalışmanız olması gereklidir. Bu şartları sağlamıyorsanız “Süreli” izin talebini 
seçiniz.  
-  Bağımsız ve İstisnai haneleri boş bırakılacaktır. 
-  İzin süresini ilk başvuruda en fazla 12 ay olarak seçiniz. 
-  Yabancının çalışacağı adresi “Adres Güncelle” butonuna tıklayarak açılacak 
pencerede tanımlayınız. 
 
ADIM-16 (D) 
 

 
 
-Adresinizi tanımlamaya İl den başlayıp aşağı doğru devam ediniz. Ok işaretlerine 
tıklayarak açılan pencerelerden size ait olan bölümlere tıklayarak adresinizi 
tanımlayınız. 
-Adresinizi tam olarak tanımladıktan sonra tamam butonuna tıklayınız. 
-Sağ üst köşedeki Kaydet butonuna tıklayarak başvurunuzun bu aşamaya kadar 
olan bölümünü kaydediniz. 
 
 
 
 



ADIM-17 

 
 
- 5. sekmede başvuruyu kaydettikten sonra başvuru giriş ekranına dönersiniz. 
“Devam Et” butonuna tıklayarak başvuruya tekrar döndüğünüzde, üstte 6. 
(İstenilen Belgeler) ve 7.(fotoğraf Yükleme) sekmelerinin de açılmış olduğunu 
göreceksiniz. 
 
Şimdi 6 inci sekmeye girerek daha önce tarayıcı vasıtasıyla tarayarak bilgisayarınıza 
yüklemiş olduğunuz belgeleri başvurunuza ekleyelim. 
 
ADIM-18 

 
 
NOT: Sadece PDF türünde dosyalar yükleyebilirsiniz.Yüklediğiniz dosyaları görüntüleyerek 

okunaklı olduklarından emin olunuz.Yüklediğiniz bir dosyanın üzerine yeniden yükleme 

yapabilirsiniz. PDF belgeleri standart Adobe Uygulamaları ile PDF 1.4 ve üzeri versiyonlarda 

oluşturulmalıdır. Dosya boyutu maksimum 3600 KB, Ortalama sayfa boyutu en fazla 600 

KB olmalıdır. 

 
 
-(1) Yüklemek istediğiniz belgenin üzerine tıklayınız. 
-(2) Aşağıda açılacak “Dosya Seç” butonuna tıklayarak, taranmış belgeyi 
bilgisayarınıza yüklediğiniz hedefi işaretleyiniz. 
-(3) “Belge Yükle” butonuna tıklayarak seçili belgenin sisteme yüklenmesini 
sağlayınız, Yüklenen belgenin “Eklendi” bölümünde yeşil renkli tik işaretini 
gördüğünüzde işlem tamamdır. 
-  Ekranda yüklemeniz gerekli olan tüm evrakları tek tek yükleyerek, hiçbir kırmızı 
X işareti kalmamasını sağlayınız. Bundan sonra 7’inci sekmeye (fotoğraf yükleme) 
geçebilirsiniz. 

 
 



FOTOĞRAFIN UYGUN BOYUTA GETİRİLMESİ 
(Microsoft Office 2010 Paint Programında) 

-Yükleyeceğiniz fotoğraf 150x120 ebatlarında , en fazla 50 KB boyutunda ve JPEG 

ya da PNG formatında olmalıdır. 

-Bir scanner ile taradığınız fotoğrafınızı “jpeg” formatında kaydediniz. 
-Bilgisayarınıza kaydettiğiniz fotoğrafın üzerine farenizin sağ tuşu ile tıklayarak 
Birlikte Aç sekmesinden “Paint” programını seçiniz. 
1. 

 
 
 
 
2. 

 

-Paint de açtığınız resminizin etrafını çerçeveleyerek  ”KIRP” butonu kırpınız. 

 
 



3. 

 
 
-Kırptığınız resim boyutlarını ayarlamak için 1 nolu ok ile gösterilen “Yeniden 
Boyutlandır” butonuna tıklayınız. 
-Açılacak olana pencerede ölçüt’ü 2 nolu ok ile gösterildiği şekilde “Piksel” olarak 
işaretleyiniz. 
-3 nolu ok ile gösterilen “En Boy Oranını Koru” butonunun önündeki çentiği 
kaldırınız.  
-4 nolu ok ile gösterilen bölümde Yatay=120, Dikey=150 değerlerini giriniz. 
-Mavi ok ile gösterilen tamam butonuna tıklayarak resim boyutlandırmayı 
tamamlayınız. Ve resminizin yeni halini kaydediniz. 
 

NOT: Bu işlemi, 

1. MS Office 2003 programında, resminizi çerçeveleyerek kestikten sonra yeni 
bir sayfaya yapıştırdıktan sonra Resim sekmesinden Öznitelikler’i seçerek 
yukarıda belirtilen değerleri girmek suretiyle de yapabilirsiniz. 

2. MS Office Picture Manager programında, Resim sekmesinin altında Kırp ve 
Yeniden Boyutlandır özelliklerini kullanarak da yapabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADIM-19 
- 7’nci Sekme Fotoğraf Yükleme. 

 
-“Gözat” butonuna tıklayarak açılan pencerede daha önce boyutlarını ayarlayarak 
kaydettiğiniz  fotoğrafınızı seçiniz. 
-Seçmiş olduğunuz fotoğrafı “Belge Yükle” butonuna tıklayarak yükleyiniz. 
 
 
ADIM-23 

 
-Açılan bilgi penceresinde “Tamam” butonuna tıklayınız. Böylece fotoğraf yükleme 
sekmesini de tamamladınız. 
 

ADIM20

 
-Sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklayarak, başvuru giriş ekranına dönünüz. 
 



ADIM-21 

 
-Bu aşamada Kullanıcı-İşveren Bilgileri bölümüne tekrar dönmeniz ve işveren ile 
ilgili belgeleri yüklemeniz gerekmektedir. 
 
 
ADIM-22 

 
-3.sermaye Bilgisi sekmesine tıklayınız (1 ve 2 nci sekmeleri daha önce 
doldurmuştuk.) 
 
 
ADIM-23 

 
-Bu sekmede ok ile gösterilen seçenekleri işaretlemeniz yeterlidir. Hane halkı için 
başka bilgilerin girilmesine gerek yoktur. 
-4’üncü sekme  “Belgeler” bölümüne geçiniz. 
 



ADIM-24 

 
-Burada yer alan vekâletname bölümüne,  
a) Başvuru kendi adınıza ise bu bölüme Nüfus cüzdanınızın önlü arkalı taranmış 

hali yüklenecektir. 
b) Ev hizmetlerinde istihdam edilecek yabancılara ilişkin başvurularda, işverenin 

kendi e-devlet şifresi ile başvurmasının mümkün olamadığı hallerde işverenin 
annesi, babası, eşi, çocuğu veya kardeşinden vekâletname istenilmeyecektir. Bu 
kısma başvuruyu yapan şahsın Nüfus Cüzdanı yüklenilecektir. 

c) Başvuruyu başka bir şahıs adına yapıyorsanız, bu şahsın size vermiş olduğu 
“Başvuru yapmaya yetkilendirildiğiniz, Noter onaylı” vekâletnameyi yüklemeniz 
gerekmektedir. 

 
- Diğer belgeler bölümüne, Başvuru kendi adınıza ise bu bölüme Nüfus cüzdanınızı 
tarayabilirsiniz. Eğer başvuruyu başka biri adına giriyorsanız, o kişiye ait 
İkametgâh İlmühaberini bu kısma yükleyiniz.  
 
- T.C. Kimlik Numarasının yer aldığı Nüfus cüzdanınızın fotokopisini de ilgili 
alana yükledikten sonra, sağ üst köşedeki “Güncelle” butonuna tıklayarak ana 
giriş ekranına dönünüz. 
 
ADIM-25 

 
-Ana giriş ekranında önce işveren’i seçiniz sonra da, 
-Başvuru işlemleri bölümünden “Tamamlanmayan Başvurular” sekmesini 
tıklayınız. 
 
 



ADIM-26 

 
-Devam Et butonuna tıklayınız. 
 

 
ADIM-27 

 
-Ok işareti ile gösterilen “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak başvurunuzu 
tamamlayınız. Başvuruyu Tamamla butonuna basmadığınız sürece başvurunuz 
Bakanlığımıza aktarılmayacaktır Yaklaşık 1 dakikalık işlem bekleme süresi 
sonrasında, ekrana aşağıdaki bildirim çıkacaktır. 
 
ADIM-28 

 
-Ekrandaki bildirimi okuduktan sonra, “Kabul Ediyorum” butonuna tıklayınız. 
 
 
 
 



ADIM-29 
 

 
-Başvurunuz tamamlanmış olup, “Çıktı al” butonuna tıklayarak,  açılan yeni 
pencerede ki başvuru formunuzun (3-5 syf.) yazdırılmasını sağlayınız. 
 

 
-Eğer çıktı alı tıklatmanıza rağmen yeni bir pencere açılmıyorsa Firefox için 
seçeneklere tıklayarak açılan pencerelere her zamana izin ver seçin. Daha sonra 
yeniden deneyin. 
 
 

 
-Google Chrome için açılır pencere engellendi uyarısı şekildeki gibidir. Uyarıya 
tıklayıp açılır pencerelere her zaman izin veri seçin. 
 
 
 
-Başvurunuz tamamlanmış olup, “Çıktı al” butonuna tıklayınız ve “açılır pencere 
engellendi” şeklindeki uyarıyı bekleyiniz. Bu uyarının seçeneklerinden “bu siteden 



açılır pencerelere her zaman izin ver” seçiniz. Tekrar “Çıktı al” butonunu 
tıkladığınız zaman yüklediğiniz fotoğrafın ve girdiğiniz bilgilerin bir şablona 
yerleştirilmiş halini göreceksiniz. “Ctrl+P” kombinasyonu ile sayfayı yazdırınız. 
Başvuru çıktısı 3 - 5 sayfadan oluşmakta ve en son sayfada başvuru sahibinin ve 
yabancının imzalaması gereken bölümler bulunmaktadır. 
 
- Yurt içi başvurularında (Yabancının 6 aylık ikamet tezkeresinin bulunduğu 
durumda) Çıktısını aldığınız başvuru formunun son sayfasında ilgili bölümü işveren 
ve Çalışacak Yabancı personel imzaladıktan sonra, Çalışma izni Başvuru Dilekçesi 
ile birlikte elektronik başvurunun tamamlandığı tarihten itibaren 6 işgünü içinde 
elden veya posta yolu ile Bakanlığımıza ulaştırınız.  

-Yurtdışı başvurularında ise; yabancı şahıs tarafından T.C. Dış temsilciliğine 

yapılan çalışma izin başvurusunu takip eden 10 iş günü içerisinde, Türkiye’deki 
işvereni tarafından elektronik başvurunun tamamlanması ve belgelerin elden veya 
posta yolu ile Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.  

-İstenilen tüm belgelerin süresi içerisinde Bakanlığımıza ulaştırılmaması halinde 
elektronik başvuru geçersiz olacak ve hiçbir şekilde işleme alınamayacaktır.  

Belgelerin tel zımbasız ve okunaklı olarak hazırlanması, delgeç  ile delinerek plastik 
kapaklı dosyaya takılması ve aşağıda belirtilen adrese ulaştırılması gereklidir. Posta 
gecikmeleri dikkate alınmayacaktır. 

 

ADRES: 

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü  

 

İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA  

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Çalışma izin başvurusu Bakanlığımız tarafından 6735 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 

Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da 

görüşleri alınarak değerlendirilir. Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz 

olması kaydıyla Bakanlığımız tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. 

Bakanlığımızda yapılan inceleme sonucunda, başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi durumunda, 

(yurt içi başvurularda) başvuru sahibine “Harç Yatırılması hakkında” bilgilendirme e-mail’i 

gönderilecektir. Bu nedenle başvurunuzu girerken yazacağınız e-mail adresi doğru ve aktif olarak 

kullanılan bir e-mail adresi olmalı ve başvurunun yapılmasını müteakip gelen postalar zaman zaman 

kontrol edilmelidir. 

Harçlar yatırıldıktan sonra, herhangi bir şekilde dekont’un Bakanlığımıza getirilmesi veya ibrazına 

gerek yoktur. Harcın yatırıldığı Bakanlığımızca online olarak görülmektedir. 

Bu işlemlerden sonra düzenlenecek Çalışma İzni Kartınız başvuruda belirttiğiniz adresinize PTT Kargo 

ile gönderilecektir. 



ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINI MÜTEAKİP YAPMANIZ ZORUNLU İŞLEMLER: 

YASAL ZORUNLULUKLAR: 

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 

yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (e) bendi gereğince; yabancı şahsın sosyal güvenlik 
yükümlülüklerinin (Yabancının yurtdışında bulunması halinde 

ülkemize girişini müteakip) en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi 
zorunlu olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere SGK 
tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. 

b) Çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden 
itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını 

yaptırmak zorundadırlar. (6458 sayılı Kanun 26. Madde) 

c) 6735 sayılı Kanunun 22 maddesi gereğince; Yabancı çalıştıran 
işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, 

çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın 
başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa 

bildirmekle yükümlüdür. 

d) Çalışma izinlerinin uzatılması başvurusu: Mevcut çalışma izninin 

bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, 
izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması 
zorunludur. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan 

uzatma başvuruları işleme alınmayacaktır.  

e) PTT kanalı yabancının çalışacağı adrese gönderilecek olan çalışma izin 

belgesinin muhafaza edilmesi zorunlu olup, bu belgenin çalışma izni 
uzatım başvurularında ve izin iptal taleplerinde Bakanlığımıza ibrazı 
gerekmektedir. 

 

 


