
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  

İLE  

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

ARASINDA  

İŞGÜCÜ ANLAŞMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki işgücü 

değişimini düzenlemek amacıyla aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 
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Madde 1 

Tanımlar: 

Bu Anlaşmada geçen: 

a) “Kurum” deyimi Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu‘nu ve şubelerini, 

b) “Daire” deyimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma Dairesi’ni ve şubelerini ifade 

eder. 

Madde 2 

Bu Anlaşmanın hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışma ile ilgili Bakanlık uygular. 

Madde 3 

İşçilerin temini, diğer Akit Taraf ülkesine gönderilmesi ve orada bir işe yerleştirilmeleri 

konusunda, Türkiye’de İş ve İşçi Bulma Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

Çalışma Dairesi yetkilidir. 

Madde 4 

İşverenler diğer Akit Taraftan işçi isteklerini kendi ülkelerindeki Kurum/Daire kanalıyla 

yaparlar. 

İşçi taleplerinde; işverenin adı ve soyadı veya ünvanı, işyerinin adresi, yapılacak işin mahiyeti 

ve süresi, istenen işçinin meslek ve sayısı, aranan vasıf ve şartlar, ödenecek ücret, sağlanacak 

diğer ek imkânlar, seçme yapılacaksa seçme tarihi, seçme yeri, seçmenin kimin tarafından 

yapılacağı belirtilir. Seçme, talebin Kurum/Daire’ye intikal ettirilişinden itibaren en az 20 gün 

sonraki bir tarihte yapılır. 

Kurum/Daire, talebi karşılayıp karşılamayacağını talebin kendisine intikal ettiği tarihten 

itibaren en geç 15 gün içinde karşı tarafa bildirir ve karşılayabilecek ise seçmenin yapılacağı 

yeri ve tarihi teyid eder. 

Madde 5 

İşveren veya vekili, Kurum/Daire tarafından kendisine bildirilen tarihte ve yerde işçilerin 

seçimi için hazır bulunur. İşveren, arzu ederse, sonucunu kabullenmek şartıyla seçme için 

kendi ülkesindeki Kurum/Daire’ye yetki verebilir. O Kurum/Dairede bu konuda diğer Akit 

Taraf ülkesindeki Kurum/Daire’yi yetkili kılabilir. 

İşveren veya vekili seçmede bulunacaksa, Kurum/Daire tarafından takdim edilen işçiler, 

Kurum/Daire temsilcisinin de hazır bulunmasıyla, önce mesleki seçmeye tabi tutulur. 

Seçmede uygun görülenlerin, arzu edildiği takdirde, özel veya resmi sağlık kuruluşunda sağlık 

muayeneleri yapılır. Mesleki seçme ve sağlık kontrolleriyle ilgili masraflar tamamen 

işverenler veya vekilleri tarafından karşılanır. 

Bu seçmelerde ve muayenelerde; 

a) Vasıflı işçinin mesleğini belirleyen bir belgeye veya yeterli tecrübeye sahip olması; 
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b) İşçinin bulaşıcı bir hastalığının bulunmadığının ve bedenen çalışmaya yeterli olduğunu 

gösteren resmi sağlık raporunun bulunması; 

c) İşçinin erkekse (üniversite veya erkek sanat enstitüsü ve muadili teknik okul mezunları 

hariç) askerliğini yapmış olması, askerliğini yapmış sayılması veya tecil edilmiş bulunması, 

kadınsa reşit olması; 

d) İşçinin yurtdışına çıkmasını engelleyici sabıka kaydının bulunmadığının yetkili 

makamlarca belgelendirilmesi, 

hususları aranır. 

İşveren veya vekili, talep ettikleri her işçi için Kurum/Daire tarafından yapılan tüm masrafları 

karşılamakla yükümlüdür. 

Madde 6 

İşverenler tarafından ismen veya belli bir bölge ya da il belirtmek suretiyle işçi talep 

edilemez.  

Ancak, 

a) İşverenlerin bu anlaşmanın 7’nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde temin ettikleri 

işçiler; 

b) Diğer Akit Taraf ülkesinde çalışan aile fertlerinden birisi tarafından bulunan işlerde 

çalıştırılmak üzere talep edilenler; 

c) Evvelce en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelemeleri şartıyla eski işverenleri tarafından 

yeniden talep edilenler; 

d) Bir Akit Taraf ülkesinde iş üstlenmiş olan diğer Akit Taraf firmalarının kendi ülkelerinde 

veya başka ülkelerinde çalışan işçileri, 

bu hükmün dışında tutulmuşlardır. 

8. madde hükümleri saklıdır. 

Madde7 

Muayyen bir işgücü talebinin istenen nitelik veya nicelikte karşılanamayacağının başlangıçta 

veya seçmenin herhangi bir aşamasında Kurum/Daire tarafından bildirilmesi hallerinde, 

işverene veya vekiline, Kurum/Daire kayıtları dışında buldukları işçileri götürme izni verilir. 

8’inci madde hükümleri saklıdır. 

Madde 8 

İşçiler, bu anlaşmanın ekinde örneği bulunan iş sözleşmesine göre istihdam edilirler. İş 

sözleşmeleri bir yıl geçerli olacaktır; ancak, mevsimlik işçiler için işin mahiyetine göre bu 

süre kısaltılabilir. İş sözleşmeleri işçi ve işveren veya vekili arasında Kurum/Daire huzurunda 

dört nüsha olarak imzalanır. İşveren veya vekilinin imza sırasında bulunmaması halinde 

sözleşmenin tekemmülü Kurum/Daire tarafından tespit edilecek esaslara göre sağlanır. İş 

sözleşmesi Kurum/Daire tarafından tasdik edildikten sonra, bir nüshası işçiye, bir nüshası 
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işverene verilir; birer nüshası da ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Kurum ve Daire’nin 

şubesinde saklanır. 

Madde 9 

İş sözleşmesinde ve bu anlaşmada düzenlenmeyen hususlar bakımından, çalışılan ülkenin 

mevzuatı uygulanır. 

Madde 10 

İşçiler sözleşme imzalandıktan sonra en geç 30 gün içinde diğer Akit Taraf ülkesine 

sevkedilirler. 

Madde 11 

İşveren tarafından, işçilerin ülkeye girdikleri tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ilgili 

makamlara çalışma ve oturma izni verilmesi için başvurulur. İlgili makamlar, bu isteği en kısa 

süre içinde sonuçlandırırlar. 

Çalışma ve oturma izninin süresi iş sözleşmesinin süresinden daha az olamaz. 

İlgili makamlarca, kendilerine çalışma ve oturma izni verilen işçilere bu durumu ispat edecek 

belgeler verilir veya pasaportlarına kaşe vurulur. 

İşçinin çalışılan ülkedeki makamlarca istenmemesi sebebiyle kendi ülkesine iadesi sözkonusu 

olduğunda, işçinin kimliği ve istenmeme sebebi, işçinin vatandaşı olduğu Akit Tarafın 

çalışılan ülkedeki dış temsilciliğe bildirilir. 

Madde 12 

İşçi ile işverenin iş ilişkisinin sona ermesi halinde işçinin 30 günlük süre zarfında çalışılan 

ülkenin mevzuatına göre yeni bir iş aramasına izin verilir, işçinin iş bulamaması ve ülkesine 

dönmeyi arzu etmesi halinde işveren tarafından bütün hakları verilmek ve masrafları 

karşılanmak suretiyle ülkesine gönderilir. 

Madde 13 

Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce diğer Akit Taraf ülkesine giderek halen orada 

yasal olarak çalışmakta olan bir Akit Taraf vatandaşı işçiler de, bu Anlaşma hükümlerinden 

aynen yararlanırlar. 

Madde 14 

İşçiler, eş ve reşit olmayan çocuklarını beraberlerinde götürebilirler veya sonradan yanlarına 

aldırabilirler. İlgili makamlar bu konuda gerekli kolaylığı gösterirler. İşçilerin çocukları 

çalışılan ülkenin genel eğitim ve öğretim imkanlarından eşit şekilde yararlanırlar. 

Madde 15 

Akit Taraflar, işçilerin tasarruflarını ülke dışına transfer edebilmeleri hususunda gerekli 

yardım ve kolaylığı gösterirler. Bu konuda zaman, oran veya miktar bakımından herhangi bir 

kısıtlama koymazlar. 
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Madde 16 

Bu Anlaşmanın uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme bağlamak üzere, her iki 

ülkeden üçer üyenin iştiraki ile bir karma komisyon kurulur. Bu komisyon Akit Taraflarca 

gerek görüldüğünde toplanır ve bu toplantıda taraflar, istihdam ve çalışma şartları hakkında 

bilgi alışverişinde de bulunurlar. 

Madde 17 

Bu Anlaşma iki ülkenin yetkili organlarınca onaylandıktan sonra, Onay Belgelerinin 

Lefkoşa‘da teati edilmesini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

Anlaşmanın geçerlik süresi bir yıldır. Anlaşmanın feshedileceği, sürenin bitiminden üç ay 

önce yazılı olarak bildirilmedikçe, kendiliğinden aynı süre ile yenilenmiş sayılır. 

Madde 18 

İşbu Anlaşma 9 Mart 1987 tarihinde Lefkoşa‘da iki nüsha halinde Türkçe olarak imza 

edilmiştir. 
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