
Yabancılar, temel çalışma hakları 
bakımından (ücret, yıllık izin, iş güvencesi, 
iş sağlığı ve güvenliği, sendikal hak ve 
özgürlükler, sosyal güvence) vatandaşlar 
ile eşit haklara sahiptir. 

İstihdam edeceğiniz yabancının çalışma İstihdam edeceğiniz yabancının çalışma 
iznine başvurabilmeniz için çalışan ile iş 
sözleşmesini imzalamış olmanız 
gerekmektedir.

Yabancı çalışan istihdamı için e-Devlet 
üzerinden çalışma izni başvurusunun 
tarafınızca yapılması gerekmektedir.

İşe başlarken deneme süresi en çok 2 aydır. İşe başlarken deneme süresi en çok 2 aydır. 
Deneme süresindeyken her çalışanınıza 
olduğu gibi yabancı çalışanınıza da ücret ve 
sigorta ödemelerini yapmak zorundasınız.

Anadolu toprakları yüzyıllardır göç rotalarının hatırı sayılır ev 
sahiplerinden olmuştur. Yakın dönemde çevre coğrafyamızda 
yaşanan insani-siyasi krizler/çatışmalar ve istikrarsızlık 
ortamı nedeniyle gerçekleşen bireysel ve kitlesel göçler 
sonucunda ülkemiz aynı zamanda bir hedef ülke konumuna 
gelmiştir. Osmanlı Devletinin mirasını devam ettiren Türkiye 
Cumhuriyeti, kurulduğu yıldan beri Yunanistan, Makedonya, 
Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Türkistan, İran, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Türkistan, İran, 

Afganistan gibi ülkelerden büyük sayılarda göçmen kabul 
etmiş; binlerce, milyonlarca kişinin evi, yuvası olmuştur. 
Günümüzde de Suriye’de yaşanan krize sessiz kalmamış, 

komşusuna yardım eli uzatmıştır. 

Topraklarımızda yaşamaya başlayan yabancılar zengin 
kültürümüzü daha da zenginleştirmiş, çeşitlilik katarak 

renklendirmiş ve iş hayatına katılım göstererek ekonomimize 
fayda sağlamıştır. 2018 ekonomi verileri baz alındığında 
Türkiye’nin %3’lük büyümesinde Suriyelilerin katkısı  

%1 olarak ölçülmüştür.

YABANCI İSTİHDAMI
HAKKINDA
BİLMENİZ
GEREKENLER

Bu proje Avupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilmektedir.



Çalışma izni için ödenmesi gereken harç ve ücretler 
işveren olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Geçici koruması sona eren yabancıların çalışma izni de 
sona erer.Çalışma izni uzatma başvurusunda bulunan 
yabancı çalışanınız, mevcut çalışma izni süresinin 
bitiminden itibaren 45 güne kadar iş yerinizde, aynı 
görevde olmak kaydıyla çalışabilir. 

Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştırmanız Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştırmanız 
durumunda her bir yabancı çalışan için ayrı olmak üzere 
tarafınıza idari para cezası verilecektir.

Bünyenizde yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının belirlemiş olduğu kotayı aşmayacak 
sayıda yabancı çalıştırabilirsiniz. 

Üniversite öğrencilerinin zorunlu stajından dolayı çalışması için Üniversite öğrencilerinin zorunlu stajından dolayı çalışması için 
üniversite ya da fakülteden resmi yazı alınması durumunda 

çalışma izni almasına gerek yoktur. 

UNUTMAYIN;

15 yaşından küçük kimselerin çalıştırılması kesinlikle yasaktır! 
15-18 yaş arası çocukların çalıştırılması da belirli kısıtlamalara 

tabidir. Bu kural yabancı istihdamında da geçerlidir. 

Çalışanlarınızın hiçbirine dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal Çalışanlarınızın hiçbirine dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri hususlardan dolayı 

ayrımcılık yapamazsınız.

Yurt içinden yapılan başvurularda başvurunun onaylanmasına 
müteakip 30 gün içinde, yurt dışından yapılan başvurularda ise 
yabancının ülkeye giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde sigorta 

girişini yaptırmanız gerekmektedir.  

Yabancı çalışanlarınız istedikleri takdirde sendikalara üye olabilirlerYabancı çalışanlarınız istedikleri takdirde sendikalara üye olabilirler.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Yabancı çalışan bulmak için Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvurabilirsiniz. 
İŞKUR portalına kaydolduktan sonra sistem üzerinden iş ilanı verebilir, 
işgücü çizelgenizi işleyebilir, toplu işten çıkış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 

Aşağıdaki meslek ve görevlerde yabancı çalıştırmanız kanunen yasaktır:

Diş tabipliği      Dişçilik     Ebelik     Hastabakıcılık     Eczacılık     Veterinerlik   
 Özel hastanelerde sorumlu müdürlük     Avukatlık      Noterlik      Özel veya kamu 
kuruluşlarında güvenlik görevlisi      Kara suları dâhilinde balık, istiridye, midye, 
sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, 

kâtiplik, tayfalık vb.     Gümrük müşavirliği...


