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1. Yabancı pasaportlu bir kişinin Türkiye’de çalışması çeşitli istisnalar haricinde çalışma izni alınmasına bağlıdır.  

 
2. Aşağıdaki mesleklerde yabancıların çalışması yasaktır: 

• Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık.  

• Eczacılık  

• Veterinerlik 

• Özel hastanelerde sorumlu müdürlük  

• Avukatlık 

• Noterlik 

• Özel güvenlik görevlisi  

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

çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.  

• Gümrük müşavirliği  

• Turist rehberliği 

 

3. Çalışma izni alınmasında da çeşitli kriterler uygulanmaktadır. Bu kriterleri aşağıda açıklamakla birlikte, kriter aranmayan 
gruplar ise aşağıdaki gibidir: 

 

• Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar, 

• En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar, 

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar, 

• Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, 

• İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, 

• İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar, 

• Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar. 

 
4. Çeşitli izin değerlendirme kriterleri uygulanmakla birlikte, en önemli kriterleri aşağıda sunmaktayız: 

 

• Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket 

ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. 
Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk 

yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. 

• İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının 

en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir. 

• Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye 

temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının 
değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır. 

• İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması 

zorunludur. 

• İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır 

seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak 
suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az; 

• Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı, 

• Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, 

• Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı, 

• Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari 

ücretin 1,5 katı, 

• Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve 

SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olması gerekmektedir. 
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İhlalin Türü Ceza Tutarı 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 16.066 TL 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 6.423 TL 

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 12.854 TL 

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle 

çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 

1.067 TL 

 

Aşağıda Çalışma İzni Olmaksızın Çalıştırılması Halinde İdari Para Cezaları, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve Kâğıt Bedeli 

sunulmaktadır. 

 

 

  


