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ÖZET 

 

Çalışma hakkı ve özgürlüğü gerek uluslararası hukuk belgelerinde gerekse ulusal 

mevzuatımızda, temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Anayasa ile herkese 

tanınmış olan çalışma hakkı, yine Anayasa uyarınca yabancılar için, kamu güvenliği, kamu 

düzeni, kamu sağlığı ve kamu yararı nedenleriyle sınırlandırılabilmektedir.  

Herkes çalışma hakkına sahip olsa da çalışma hayatı içerisinde vatandaşlar ile 

yabancıların farklı bir konumda olduğu bir gerçektir. Bu yüzden yabancıların çalışma 

şartları, farklı bir hukuki değerlendirme gerektirmektedir. 2016 yılında yürürlüğe giren 6735 

sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında yabancılar kendilerine yasaklı olmayan 

alanlarda çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilmektedir. Çalışma izni 

almış bir yabancı işçi de Türk vatandaşı gibi İş Kanununa tabi olarak çalışabilmektedir.  

Çalışmamızın amacı, yabancıların çalışma süreçleri konusunda İş Kanununda yer 

alan düzenlemelerin iş ilişkisinin başlangıcından sona ermesine kadar incelenmesidir. Bu 

kapsamda yabancı çalışanların İş Kanunu kapsamında Türk vatandaşlarından ayrı 

incelemeyi gerektirecek bazı hak ve yükümlülükleri öğreti ve yargı kararları çerçevesinde 

incelenmiştir. Aynı zamanda yasaklı meslekler kapsamında yabancı işçi çalıştırılması ve 

geçerli bir çalışma izni bulunmadan yabancı istihdamının iş sözleşmesine etkisi ve benzeri 

konular üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı, çalışma hakkı, uluslararası işgücü, çalışma izni, iş 

sözleşmesi, yasaklı meslek 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

ABSTRACT 

 

The right to and the freedom of work are considered fundamental human rights both 

in international legislative documents and in Turkish national legislation. The right to work 

provided to all by the constitution again might be restricted by the constitution to the 

foreigners due to reasons such as public security, public order, public health and public 

interest. 

Even though everybody has the right to work, it is a fact that citizens and foreigners 

stand in different positions with respect to work life. Because of this, working conditions of 

foreigners require a separate legal evaluation. Foreigners are able to work in any occupation 

which is not restricted to them by getting a work permit or a work permit exemption within 

the scope of International Labour Force Law No. 6735 that came into force in 2016. A 

foreign worker who has a work permit is able to work just a like Turkish citizen would, 

subject to the Labour Law.  

The purpose of the study is to research about the work processes of foreign nationals 

within the Labour Law regulations from the beginning to the end of the employment relation. 

In this framework it is found, within the doctrine and judicial decisions that some rights and 

obligations of foreign nationals arising from the Labour Law need a separate analysis than 

that of Turkish nationals. Employment of foreign nationals in restricted occupations and the 

effects on the contract of employment of foreign workers without a valid work permit and 

similar topics are also emphasised 

Key Words: Foreigners, right to work, international workforce, work permit, 

employment contract, restricted occupations 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ............................................................................................................................. I 

ÖZET...............................................................................................................................İİ 

ABSTRACT .................................................................................................................. İİİ 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................. İV 

KISALTMALAR ....................................................................................................... Vİİİ 

GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA YABANCILAR 

1.1. YABANCI KAVRAMI ......................................................................................... 5 

1.2. YABANCI STATÜLERİ ...................................................................................... 7 

1.2.1. Başka Bir Devlet Vatandaşı Olanlar ..............................................................8 

1.2.2. Birden Çok Vatandaşlığı Olanlar ..................................................................8 

1.2.3. Vatansızlar ....................................................................................................9 

1.2.4. Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancılar .......................................... 10 

1.2.4.1. Mülteci .................................................................................................... 10 

1.2.4.2. Şartlı Mülteci .......................................................................................... 13 

1.2.4.3. İkincil Koruma Statü Sahipleri ................................................................ 14 

1.2.4.4. Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar ....................................................... 15 

1.2.4.5. Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri ................................................... 17 

1.2.5. Özel Statülü Yabancılar .............................................................................. 17 

1.2.5.1. Diplomatik ve Konsüler Statüde Çalışanlar ............................................. 17 

1.2.5.2. Göçmenler (Muhacirler) .......................................................................... 18 

1.2.5.3. Mavi Kartlı Yabancılar ............................................................................ 21 

1.2.5.4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları .......................................... 22 

1.2.5.5. Türk Soylu Yabancılar ............................................................................ 23 

İKİNCİ BÖLÜM 

YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ 

2.1. GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ............................ 24 

2.2. YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN 

DEVLETLERİN EGEMENLİK HAKKI .......................................................... 25 

 



v 

 

2.3. MİLLETLERARASI HUKUKTA YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKINA 

İLİŞKİN SÖZLEŞMELER ................................................................................. 26 

2.3.1. Çok Taraflı Sözleşmeler.............................................................................. 26 

2.3.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ............................................................ 26 

2.3.1.2. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme .................... 27 

2.3.1.3. Vatansızların Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme ....................................... 28 

2.3.1.4. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ...... 29 

2.3.1.5. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi.............. 30 

2.3.1.6. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair 

Sözleşme ................................................................................................. 31 

2.3.1.7. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ............................................................ 32 

2.3.1.8. Avrupa Sosyal Şartı ................................................................................. 33 

2.3.2. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri .................................................. 34 

2.3.3. İki Taraflı Sözleşmeler ................................................................................ 35 

2.4. ULUSAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YABANCILARIN ÇALIŞMA 

HAKKI ................................................................................................................ 36 

2.4.1. Anayasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancıların Çalışma Hakkı ............ 36 

2.4.2. Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında 

Kanun ......................................................................................................... 39 

2.4.3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun........................................... 40 

2.4.4. Uluslararası İşgücü Kanunu ........................................................................ 41 

2.4.4.1. Uluslararası İşgücü Kanunu Kapsamı ...................................................... 43 

2.4.4.2. Uluslararası İşgücü Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Haller ............... 43 

2.4.4.3. Yabancıların Çalışma İzni Alma Zorunluluğu.......................................... 43 

2.4.4.4. Çalışma İzninin Amacı ............................................................................ 44 

2.4.4.5. Çalışma İzin Türleri ................................................................................ 46 

2.4.4.5.1. Süreli Çalışma İzni ............................................................................. 46 

2.4.4.5.2. Süresiz Çalışma İzni ........................................................................... 48 

2.4.4.5.3. Bağımsız Çalışma İzni........................................................................ 49 

2.4.4.6. Çalışma İzni Muafiyeti ............................................................................ 49 

2.5. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖZEL 

DURUMLAR ....................................................................................................... 50 

2.5.1. Mavi Kart Sahibi Yabancıların Çalışma Hakkı ............................................ 50 

2.5.2. Mültecilerin ve İkincil Koruma Statü Sahiplerinin Çalışması ...................... 51 

2.5.3. Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri ve Şartlı Mültecilerin Çalışması .... 52 

2.5.4. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma Hakkı ................................ 53 

2.5.5. Türk Soylu Yabancıların Çalışma Hakkı ..................................................... 54 

2.5.6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Çalışması ........................ 56 

2.5.7. Serbest Bölgelerde Yabancıların Çalışması ................................................. 56 

2.5.8. Yabancı Öğrencilerin Çalışma Hakkı .......................................................... 57 



vi 

 

2.5.9. Yabancı Mühendis ve Mimarların Çalışma Hakkı ....................................... 59 

2.6. YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI .............. 60 

2.6.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Getirilen Sınırlamalar ...................................... 62 

2.6.2. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar ............................................ 63 

2.6.3. Mesleklere ve Sektörlere Göre Getirilmiş Sınırlandırmalar ......................... 64 

2.6.3.1. Eğitim Alanı ............................................................................................ 64 

2.6.3.2. Sağlık Alanı ............................................................................................ 65 

2.6.3.3. Basın Yayın Alanı ................................................................................... 67 

2.6.3.4. Adalet Alanı ............................................................................................ 68 

2.6.3.5. Ulaştırma Alanı ....................................................................................... 69 

2.6.3.6. Devlet Memurluğu .................................................................................. 72 

2.6.3.7. Maden Alanı ........................................................................................... 72 

2.6.3.8. Turizm Alanı ........................................................................................... 73 

2.6.3.9. Diğer Sınırlandırmalar ............................................................................. 73 

2.6.4. Yabancıların Çalışma Hakkının Sınırlandırılma Düzeyi .............................. 77 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK İŞ KANUNU KAPSAMINDA YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI 

3.1. YABANCILARIN ÇALIŞMALARINA DAİR KANUNLAR ARASINDAKİ 

İLİŞKİ.................................................................................................................. 80 

3.1.1. Uluslararası İşgücü Kanunu ve İş Kanunu İlişkisi ....................................... 80 

3.1.2. İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu İlişkisi ................................................. 81 

3.2. YABANCI İŞÇİ ................................................................................................... 81 

3.3. YABANCI İLE İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI ............................................... 83 

3.3.1. Yabancı İşçilerin İş Sözleşmesi Ehliyeti ...................................................... 85 

3.3.2. Yabancı İşçilerin İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ..................................... 86 

3.4. YABANCILARLA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRÜ ..................... 88 

3.4.1. Yabancılarla Belirli veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Yapılması ............... 89 

3.4.2. Yabancının Kısmi Süreli Sözleşme ile Çalışması ........................................ 94 

3.4.3. Yabancılar ile Deneme Süreli İş Sözleşmesi Yapılması ............................... 98 

3.5. YABANCI İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET ........................................................ 98 

3.6. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM YAPMA BORCU ................................................. 100 

3.7. YABANCI İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ................. 102 

 YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...................................................................................... 102 

3.8. YABANCI İLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ ............. 105 

3.8.1. Genel Olarak İş Sözleşmelerinin Geçersizliği............................................ 106 

3.8.2. Yabancılara Yasaklı Mesleklerde Çalışmanın İş Sözleşmesine Etkisi ........ 107 

3.8.3. Çalışma İzni Almadan Çalışmanın İş Sözleşmesine Etkisi......................... 110 



vii 

 

3.9. GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA YABANCILARIN   

DURUMU .......................................................................................................... 113 

3.9.1. Holding Bünyesinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Başka Bir 

İşyerinde Çalışma Durumunda Geçici İş İlişkisi ........................................ 114 

3.9.2. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisi .................... 116 

3.10. YABANCILARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI .................. 119 

3.11. İŞYERİNİN DEVRİNİN ÇALIŞMA İZNİNE ETKİSİ ................................. 122 

3.12. YABANCILARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ .......................... 124 

3.12.1. İş Sözleşmelerinin Fesih Dışında Sona Ermesi .......................................... 124 

3.12.2. İş Sözleşmelerinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi ......................................... 125 

3.12.2.1. Çalışma İzninin Süreli (İhbarlı) Feshe Etkisi ...................................... 125 

3.12.2.2. Çalışma İzninin Haklı Nedenle (Derhal) Feshe Etkisi......................... 126 

3.12.3. Yabancının Kıdem Tazminatı Hakkı ......................................................... 130 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ............................................................................... 133 

KAYNAKÇA ................................................................................................................ 143 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KISALTMALAR 

 

AB:   Avrupa Birliği 

AÇSHB:  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

a.g.e.:   Adı geçen eser 

a.g.m.:  Adı geçen makale 

E-İzin:  Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi 

GİGM:  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

GKÇİY:  Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 

ILO:   Uluslararası Çalışma Örgütü 

İİBF:   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

KKTC:  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

MÖHUK:  Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu 

ÖİB:   Özel İstihdam Bürosu 

RG:   Resmî Gazete 

s:   Sayfa 

SBE:   Sosyal Bilimler Enstitüsü 

SGK:   Sosyal Güvenlik Kurumu 

TBK:   Türk Borçlar Kanunu 

TBMM:  Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TMMOB:  Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği 

TTK:   Türk Ticaret Kanunu 

TVK:   Türk Vatandaşlık Kanunu 

UKÇY:  Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi 

Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik 

UİGM:  Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 

UİK:   Uluslararası İşgücü Kanunu 

YÇİHK:  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 

YÖK:   Yüksek Öğretim Kurumu 

YUKK:  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

vb.:   ve benzerleri 

vd.:   ve devamı 

 



1 

 

GİRİŞ 

 

Devlet kavramını millet, ülke ve egemenlik unsurları oluşturmaktadır. Millet 

kavramını oluşturan insan topluluğu ise devletin ana unsurudur. Devlet, sadece bu insan 

topluluğu üzerinde egemen olmakla kalmayıp ülkesinde bulunan yabancılar üzerinde de söz 

sahibidir. Bununla beraber, devletin yabancılar üzerindeki egemenliğinin sınırlarını çizmek 

gerekir. Devletler Hukukuna göre her devlet, ülkesinde bulunan yabancıların hangi 

haklardan yararlanıp hangilerinden yararlanmayacağını kendisi tespit eder. Yabancıların 

çalışma hakkı da tüm devletler için önem arz etmektedir. Bu konuda devletler çeşitli yasal 

düzenlemelere gitmiştir. 

Çalışma hakkı vatandaş veya yabancı ayrımı olmaksızın tüm bireylerin istedikleri bir 

işte insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyinde yaşamını sürdürmesine olanak sağlayan en 

temel haklardan birisidir. Bu yönüyle devletlerin vatandaşlarına ve yabancılara genel olarak 

çalışma hakkı tanıdıkları görülmekle birlikte, ekonominin genel durumu, kamu düzeninin 

sağlanması, kamu yararının ve sağlığının tesis edilmesi ile çalışma yaşamanın korunması 

gibi gerekçelerle bu hakkın kullanımını sınırlandıracak düzenlemeler getirdikleri ve bu yolla 

vatandaşları ile yabancı kimseler arasında hakkın kullanımı açısından farklılıklar yarattıkları 

bilinmektedir. 1982 Anayasasına göre de çalışma hakkı ve ödevi vatandaş yabancı ayrım 

yapılmaksızın herkese tanınmıştır. Ancak Anayasa’nın “Yabancıların durumu” başlıklı 16. 

maddesine göre temel hak ve özgürlükler yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak 

kanunla sınırlandırılabilmektedir. Bu yasaklar kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu 

güvenliğinden kaynaklanabileceği gibi siyasi, ekonomik, sektörel veya bölgesel 

sınırlamalardan da kaynaklanabilmektedir. Tezimizde çalışma hakkı gelir getirici bir 

faaliyette bulunmak hakkı olarak en temel haliyle ele alınmış olup yabancıların diğer 

Kanunlardan kaynaklanan çalışma hakları çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışma şartlarına ilişkin tarihsel süreç 

incelendiğinde, ilk olarak 1932 tarihli ve 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis 

Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun karşımıza çıkmaktadır. Bu kanun o dönemin 

şartlarına göre birçok alanda yabancıların Türkiye’de çalışmalarını yasaklamıştır. Değişen 

dünya düzeni içerisinde 2007 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 

Özellikle yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapmaya başlaması bu konuda değişiklik 

yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle 2003 yılında 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 
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İzinleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Böylece Cumhuriyetin kuruluşundan 

günümüze kadar, yetmişin üzerinde kanunda yabancıların istihdamı ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak yer alan dağınık hükümler ve çok başlı yapı giderilmeye çalışılmıştır. Ancak 

Türkiye’nin son yıllarda yabancı göçüne yoğun bir şekilde maruz kalması ve yıllar içerisinde 

göçteki konumunun transit ülkeden hedef ülkeye dönüşmesi neticesinde gerek zorla göç 

kapsamında uluslararası korumadan faydalanmak üzere ülkemiz sığınmasından yararlanan 

gerekse gönüllü göç neticesinde ülkemize çalışmak amacıyla gelen yabancıların sayısında 

ciddi bir artış yaşanmıştır. Diğer taraftan son yıllarda Suriye'deki iç karışıklıkların etkisiyle 

milyonlarca insan Türkiye’ye göç etmiştir. Türkiye’ye gerçekleşen göç akımlarının 

yoğunlaşması neticesinde yabancıların çalışma mevzuatında değişiklik yapma ihtiyacı 

ortaya çıkmış ve bu kapsamda 2016 yılında 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (UİK) 

yürürlüğe girmiştir. Buna göre yabancılar kanunla kendilerine yasaklanmamış alanlarda 

çalışabilmek için kural olarak UİK’e göre Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünden 

(UİGM) çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak zorundadır. 

Türkiye’ye yönelen göç olgusu aynı zamanda yabancıların istihdamı konusunu da 

gündeme getirmektedir. Bu durum yabancıların çalışma izinleri konusunun önemini 

artırırken aynı zamanda yabancıları İş Kanunu’nun konusu haline getirmekte ve yabancıların 

çalışma süreçleri hakkındaki düzenlemelerin açıklığa kavuşturulmasını gerektirmektedir. 

Yabancıların çalışma süreçleriyle alakalı düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olabilmek 

amacıyla ulusal veya uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek 

kişiler tarafından UİGM’ye resmi kanallarla birçok talep geldiği görülmektedir. Dolayısıyla 

ülkemizde işgücü piyasasına dahil olan yabancıların sayısının artmasıyla birlikte 

yabancıların UİK ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışması ve çalıştırılması 

süreçlerindeki belirsizliklerin giderilmesi noktasında bir ihtiyacın hasıl olduğu 

düşünülmektedir. Nitekim Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 

verilerine göre, UİK’in yürürlüğe girdiği 2016 yılında yabancıların taraf olduğu 841, 2017 

yılında 999, 2018 yılında 972 ve 2019 yılında 1268 iş davasının açıldığı görülmüştür.1 Bu 

kapsamda yabancıların İş Kanunu’ndan kaynaklanan ve Türk vatandaşlarına göre farklılık 

arz eden hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesinin ve söz konusu hak ve yükümlülüklerin 

çalışma izni ile ilişkisinin kurulmasının bahsi geçen konularda uygulamanın geliştirilmesine, 

                                                   

 

1 Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 2019 yılı verileri. 
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UİGM’nin politika yapım sürecine ve mevzuat çalışmalarına katkı sağlaması açısından 

önem arz ettiği değerlendirilmektedir.  

Tez çalışmasında; uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat, yargı kararları (Yargıtay, 

Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Kararları) ve akademik çalışmalar temel alınarak literatür 

taraması yapılmış ve uygulamada ortaya çıkan durumlar incelenmiştir. 

Tezin birinci bölümünde yabancı kavramı literatür, uluslararası hukuk ve Türk 

Hukukundaki düzenlemeler bağlamında açıklanmıştır. Ardından yabancı statüleri 

açıklanarak bu statülerin birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu yabancı statülerinin uluslararası 

ve ulusal mevzuatta düzenleme biçimi incelenmiştir. Çalışmamızın konusunun yabancı 

gerçek kişilerle sınırlı tutulması nedeniyle yabancı tüzel kişiler kapsam dışı bırakılmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde temel bir insan hakkı olarak çalışma hakkı ve özgürlüğü 

konusu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Sözleşmelerini kapsayan temel uluslararası 

düzenlemeler, anayasal düzenlemeler ve ulusal mevzuat bağlamında detaylı bir şekilde 

değerlendirilmiştir. Çalışmamızın konusu gereği bahsi geçen uluslararası sözleşmelerin 

sadece çalışma hakkı ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri incelenmiştir. Türkiye’de 

kazanılan yabancılık statüsüne göre çalışma hakkı bazı yabancı grupları için ayrı ayrı 

incelenmiştir. Türk Hukukunda yabancıların çalışma haklarına kamu düzeni, kamu 

güvenliği, kamu sağlığı ve kamu yararı nedenleriyle kanunlarda çeşitli sınırlamalar 

getirilmiştir. Bu sebeple tezin bu bölümünde yabancıların çalışmasını sınırlandıran hükümler 

incelenerek sadece Türk vatandaşlarına hasredilen bazı meslekler örneklendirilmiş aynı 

zamanda bu sınırlamaların hangi düzeyde yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Çalışmamızın amacı yabancıların İş Kanunu’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin 

tespit edilmesi olduğundan yabancı işçilerin Türkiye’de çalışmasına ilişkin esaslar, çalışma 

iznine başvuru usulü, çalışma izni değerlendirme kriterleri, verilen çalışma izinlerinin 

sınırlandırılması, reddi ve iptali konularına değinilmemiştir. 

Tezin üçüncü bölümünde ise yabancı işçilerin Türkiye’de çalışma hakkı ve şartları 

ile ilgili düzenlemeler ve yabancı işçilerin iş ilişkileri İş Kanunu kapsamında ele alınmıştır. 

Yabancı işçinin kim olduğu, yabancı uyruklu işçi ile iş ilişkisinin kurulması, yabancı uyruklu 

işçinin sahip olduğu haklar ve yükümlülükler ile iş sözleşmesinin başlangıcından sona 

ermesine kadar Türk vatandaşlarına göre farklılık gösteren durumlar tespit edilmiştir. 

Tezimizde İş Kanunu kapsamında yabancı işçilerin Türk işçilerden farklı incelemeyi 

gerektirecek durumları büyük oranda incelenmiştir. Çalışmamız yabancı işçilere yönelik 
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olduğundan, yalnızca işçi statüsündeki yabancıların çalışma hakkı ele alınmıştır. Bu sebeple 

bağımsız çalışan yabancılar çalışmamızın kapsamı dışında bırakılmıştır. Diğer taraftan Türk 

vatandaşlarına hasredilen işlerde yabancı işçi çalıştırılmasının veya geçerli bir çalışma izni 

bulunmadan yabancı istihdamının iş sözleşmesinin geçerliliğine etkisi ile çalışma izni 

süresinin yabancılar ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmesinde objektif neden sayılıp 

sayılmayacağı hususları Doktrin ve yargı görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA YABANCILAR 

 

Yabancılar Hukukunun süjesini yabancı kişiler oluşturmaktadır. Bu sebeple 

yabancıların çalışma hakları ve ödevlerini incelemeden önce kimlerin yabancı olduğunun 

tespiti gerekmektedir. Çalışmamızın bu bölümünde öncelikle yabancı kavramı uluslararası 

hukuk ve Türk Hukuku bağlamında açıklanacak ardından yabancı statülerinin birbirlerinden 

ayrılan yönleri ile bu yabancı statülerinin uluslararası ve ulusal mevzuatta düzenleme biçimi 

incelenecektir. 

1.1.YABANCI KAVRAMI 

Devletin maddi ve kurucu öğelerinin başında devlete bağlı belirli bir insan topluluğu 

vardır. Devlet, insandan bağımsız düşünülemez. Devletin beşerî unsurunu millet, ulus, halk, 

tebaa, vatandaş, yurttaş, yabancı veya nüfus gibi kelimelerle ifade edebilmemize karşılık, 

devletin esasında tek tek bireylerden oluştuğu apaçık bir gerçektir.2 

Devletin ülkesi üzerindeki egemenliği onun ülkesinde bulunan kişiler ve şeyler 

üzerinde hakimiyet hakkı doğurmaktadır. Devlet bu hakimiyet hakkının sonucu olarak 

yalnız kendisine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiler üzerinde değil yabancılar üzerinde de 

yetkilerini kullanabilir.3 

Dünya üzerindeki insan hareketliliği ülkelerin hukuk sistemlerinde vatandaşlar ve 

yabancılar arasında yaptıkları farklı düzenlemelerle birlikte, yabancı kavramı gerek Türk 

Hukuku gerekse uluslararası hukuk açısından yer bulmaktadır. Buna göre; çalışmamızın 

temelini oluşturan yabancı kavramının içeriği ve türleri incelendiğinde birbirine benzer 

tanımların yer aldığı görülmektedir. En genel tanımıyla yabancı bulunduğu ülkenin 

vatandaşı olmayan kişi olarak tanımlanmaktadır.4 Bu sebeple bazı yazarlara göre yabancı 

gerçek kişinin kim olduğunun tespiti vatandaşın kim olduğunun tespitine bağlıdır. Burada 

önemli olan kişinin belirli bir devlete hukuksal olarak bağlı olup olmadığının saptanmasıdır. 

                                                   

 

2 Aybay, Rona; Vatandaşlık Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2015, s.3 
3 Çelikel, Aysel/ Günseli, Gelgel; Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, 24. Baskı, İstanbul, 2018, s.1; Çiçekli, 

Bülent Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Seçkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2016, s. 29 
4 Ekşi, Nuray; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, Beta Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2018,  

    s. 38 
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Bu bağlamda, vatandaşlık kavramı ile kişinin kökeninden ziyade, devlet ile kişi arasındaki 

hukuki bağın ortaya çıkarılmak istendiği görülmektedir.5 

Yabancı tanımı konusunda benimsenmiş olan ve Devletler Hukuku Enstitüsü’nün 

1892 tarihli Cenevre toplantısında da kabul edildiği üzere göre yabancı, “Yabancı bir 

devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimse.” 

olarak tanımlanmıştır. 6 

Türk Hukuk Lügât’ında yabancı, ecnebi/misafir şeklinde tanımlanırken ecnebi 

kavramı ise “Bir devlete nazaran, kendi tabiiyetinde olmayan hakiki veya hükmi şahıs” 

olarak ifade edilmiştir.7 

Türk Hukukunda yer alan düzenlemelere bakıldığında 1982 Anayasası’nın “Türk 

vatandaşlığı” başlıklı 66. maddesinde Türk vatandaşlığı, “Türk Devletine vatandaşlık bağı 

ile bağlı olan herkes Türk’tür” şeklinde tanımlanırken yabancı tanımı çalışma mevzuatı 

bağlamında ilk kez 2003 yılında yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanun kapsamında yapılmıştır.8 İlgili Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde 

yabancı kavramı 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na9 göre Türk vatandaşı sayılmayan 

kişi olarak ifade edilmiştir.10 

403 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda 

ise yabancı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” olarak 

tanımlanmıştır. Meseleyi 1982 Anayasası ve TVK açısından değerlendirdiğimizde yabancı 

kavramı Türk vatandaşlığı kavramından hareketle tespit edilmektedir. TVK’ya göre 

vatandaşlık, doğumla ya da yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının 

kullanılması ile sonradan kazanılmaktadır.11 

Yabancı kavramı, TVK’ya paralel olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu’nun (YUKK) “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi12 ve UİK’in “Tanımlar” 

                                                   

 

5 Aybay, Rona; Yabancılar Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2010a, s.21 
6 Aybay, 2010a, s.13 
7 Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügâtı, Ankara, 1944, s. 79 
8  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, RG. 6.3.2003- 25040  
9  403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, RG. 22.09.194-11638.  
10 Aybay, 2010a, s.73 
11 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu, RG. 12.6.2009-27256.  
12 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, RG. 11.4.2013- 28615  
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başlıklı 3. maddesine göre13 “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan 

kişi” olarak tanımlanmıştır. Buna göre Türkiye açısından yabancı Türk vatandaşı olmayan 

kişiyi ifade etmektedir.14  

Türk vatandaşlığının ispatı ise herhangi bir şekle bağlı değildir. TVK’nın “Türk 

vatandaşlığının ispatı” başlıklı 36. maddesinde sayılmış olan resmi kayıt ve belgeler; nüfus 

kayıtları, nüfus cüzdanları, pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler, aksi sabit oluncaya 

kadar ilgilinin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eder. Bir kişinin Türk vatandaşı olup 

olmadığı konusunda herhangi bir tereddüde düşüldüğü taktirde bu husus İçişleri Bakanlığına 

sorulmaktadır.15 

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan kişi, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesinde fiilen bulunsa da Türk Hukuku açısından yabancıdır. 

Yani, kişi uyruğu olduğu devletin ülkesinde bulunurken de başka devletler açısından yabancı 

statüsündedir.16 

1.2.YABANCI STATÜLERİ 

Yabancı kavramı, sadece yabancı devlet vatandaşı olanları kapsayan dar bir kavram 

değildir.17 Bu kişiler başka bir devletle olan hukuki ilişkilerine göre gruplandırılabilirler. Bu 

kavram, başka bir devletin vatandaşı olanları, başka bir devletin vatandaşı olmakla birlikte 

daha çok siyasal nedenlerle kendi ülkelerini terk ederek başka bir ülkeye sığınanları ve 

mültecileri, devlet vatandaşlığına sahip olmayan vatansızları, göçmenleri ve uluslararası 

kuruluşlarda çalışanları da kapsamaktadır. Diğer taraftan bu kavram sadece gerçek kişileri 

değil, gerçek kişilerin kurdukları dernekleri, ortaklıkları ve bir amaca özgülenmiş mal 

toplulukları olarak tanımlanabilecek tüzel kişileri de kapsayacak nitelikte geniş bir 

yelpazeye sahiptir.18 

Yabancılar, yabancılık statüsünün doğuş sebebi ve ülkede bulunma amacı gibi 

hususlar dikkate alınarak sınıflandırılmaya tabi tutulmaktadır. Buna göre yabancı statüleri 

                                                   

 

13 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, RG.13.8.2016- 29800. 
14 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.17, Ekşi, 2018, s. 38 
15 Ergin, Hediye, Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2017,  

    1. Baskı, s.7 
16 Aybay, 2010a, s.22 
17 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.16, Çiçekli, 2016, s.24 
18 Tekinalp, Gülören; Türk Yabancılar Hukuku, Beta Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 2003, s.7 
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içerisinde; yabancı bir devlet vatandaşı olanlar ile birden çok vatandaşlığa sahip olanlar, 

vatansızlar, geçici koruma sahipleri; uluslararası korumadan yararlananlar yani mülteciler, 

şartlı mülteciler, ikincil koruma sahipleri, uluslararası koruma başvuru sahipleri; özel 

statüdeki yabancılar yani göçmenler, mavi kart sahipleri, KKTC vatandaşları, diplomatik 

statüde çalışanlar bulunmaktadır.19 

Çalışmamızın konusunun yabancı gerçek kişilerle sınırlı tutulması nedeniyle, bu 

bölümde yabancı tüzel kişilere değinilmeyecektir. 

1.2.1. Başka Bir Devlet Vatandaşı Olanlar 

Yabancı türleri içerisindeki en yoğun grup, yabancı bir devlet vatandaşı olanlardır. 

Bu türe girenler, bir vatandaşlığa sahip bulunmaktadırlar. Ancak, vatandaşlığına sahip 

oldukları devletten başka devletler açısından yabancı kabul edilmektedirler. Yabancı 

sayıldığı devlet ile kişi arasında herhangi bir hukuki ilişkinin bulunup bulunmaması önemli 

değildir. Buna göre kişi, vatandaşlığına sahip olduğu devlet dışında bütün devler açısından 

yabancıdır. Konunun somutlaşması için şu örnek verilebilir: Bir X devleti vatandaşlığına 

sahip kişi Y devleti açısından; bir Y devleti vatandaşlığına sahip kişi de X devleti açısından 

yabancıdır.20 

1.2.2. Birden Çok Vatandaşlığı Olanlar 

Birden çok uyrukluğa sahip kişinin yabancı statüsüne girip girmemesinde, yabancılık 

statüsünün hangi devlete göre saptanacağı da önemlidir.21 

Yabancı kavramı Türk vatandaşlığı hariç birden fazla devletin vatandaşlığına sahip 

olanları da kapsamaktadır. Birden fazla vatandaşlık halinde vatandaşlığın yabancı 

vatandaşlığa tercih edileceği kabul edilmektedir. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve 

Usul Hukuku Hakkında Kanunu’nun (MÖHUK) “Vatandaşlık esasına göre yetkili hukuk” 

4. maddesine göre birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı 

zamanda Türk vatandaşı olmaları hâlinde Türk Hukukunun uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştır.22 Dolayısıyla Türk vatandaşlığının yanı sıra bir başka devletin vatandaşlığını 

                                                   

 

19 Doğan, Vahit; Türk Yabancılar Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 2017, s.7 vd. 
20 Aybay, 2010a, s.22 
21 Aybay, 2010a, s.22  
22 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu, RG. 12.12.2007-26728  
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taşıyan kişiler Türk Hukuku bakımından yabancı sayılmayacak ve bu kişiler Türk Hukuku 

bakımından Türk vatandaşı olarak işlem görecektir.23 

1.2.3. Vatansızlar 

Vatansız hiçbir devletle vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan herhangi bir devletin 

yasalarına göre vatandaş sayılmayan kişidir.24 Vatansız kişi bir devletin vatandaşlığında 

olmadığı için şahsı veya mallarına karşı girişilen milletlerarası hukuka aykırı herhangi bir 

fiilden dolayı hiçbir devletin diplomatik korumasından yararlanamaması sebebiyle 

milletlerarası hukukun konusunu teşkil etmiştir.25 Bu sebeple vatansızların durumunu 

iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1954 yılında Vatansızların 

Hukuki Durumuna İlişkin Uluslararası Sözleşme kabul edilmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 

2014 yılında onaylamıştır26. Sözleşmeye göre vatansız kişi “Kendi yasalarının işleyişi içinde 

hiçbir devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan kişi” olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye’nin 1975 yılından bu yana taraf olduğu bir diğer sözleşme de Avrupa 

Konseyi Kişi Halleri Komisyonunca 1973 yılında kabul edilen Vatansızlık Hallerinin 

Azaltılmasına Dair Sözleşmedir.27 Bu Sözleşme ile de vatansız kişi ile diğer yabancılar 

arasında pratikte yaşanacak farklılıkları gidermek amaçlanmıştır.  

Türk Hukukunda ise vatansız statüsünü düzenleyen hükümler ilk defa YUKK ile 

getirilmiştir. YUKK’un 3. maddesine göre vatansız hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı 

bulunmayan ve yabancı olarak kabul edilenler şeklinde tanımlanmıştır. YUKK’un 

“Vatansızlığın tespiti” başlıklı 50. maddesine göre vatansızlığın tespiti Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü tarafından (GİGM) yapılmaktadır. Vatansız kişiler Vatansız Kişi Kimlik Belgesi 

almakla yükümlü olup belge GİGM’in uygun görüşü alınarak ilgili valiliklerce 

düzenlenmektedir. Hiçbir harca tabi olmayan bu belge ikamet izni yerine geçer ve 2 yılda 

bir yenilenir. Vatansız kişi kimlik belgesi kişinin herhangi bir ülke vatandaşlığını 

kazanmasıyla geçerliliğini kaybeder.28 

                                                   

 

23 Ekşi, 2018, s. 38-39 
24 Ekşi, 2018, s. 39 
25 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.18 
26 Vatansızların Hukuki Durumuna İlişkin Uluslararası Sözleşme, RG. 25.02.2014-29156 
27 Vatansızlık Hallerinin Azaltılmasına Dair Sözleşme, RG. 4.5.1975-15226  
28 Ekşi, 2018, s.40-41 
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Vatansızlar çalışma izni ile ilgili işlemlerde UİK hükümlerine tabidirler. Bu 

kapsamda UİK’in “Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar” başlıklı 16. 

maddesinde vatansız statüsündeki kişilere yönelik olarak düzenlenen çalışma izinlerinin 

değerlendirilmesi, reddedilmesi işlemleri ve izin türlerine ilişkin belirli istisnalar 

tanınabileceği belirtilmiştir. Halen uygulanmasına devam edilen 4817 sayılı Yabancıların 

Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin “İzinlerin verilmesi veya 

uzatılmasında değerlendirme” başlıklı 13. maddesinde vatansız statüsündeki yabancıların 

çalışma izinlerinin değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılacağı 

belirtilmiştir.29 

1.2.4. Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancılar 

YUKK Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak olan uluslararası 

koruma statülerine, bunların kapsamına ve uygulanmasına ilişkin muhtelif düzenlemeler 

getirmiştir. Kanun’un 3. maddesine göre yabancılar mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma 

olmak üzere üç farklı uluslararası koruma statüsünden yararlanabilirler. Uluslararası koruma 

kapsamında yer alan diğer bir statü ise geçici koruma statüsüdür. YUKK’un “Geçici 

koruma” başlıklı 91. maddesinde ise geçici koruma, kitlesel olarak Türkiye’ye gelen ve 

uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan 

acil ve geçici koruma şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Hukuku bakımından, kitlesel akın 

halinde sağlanan acil ve geçici korumayı ifade eden geçici korumanın uluslararası 

korumanın bir türü olarak kabul edildiği; ancak bu korumadan yararlananların YUKK 

uyarınca uluslararası koruma statüsü sahibi olmadığı görülmektedir.30 

1.2.4.1.Mülteci 

Mülteci; vatandaşı olduğu memlekette vuku bulan siyasi olaylar sebebiyle bu ülkeyi 

iradesiyle veya zorla terk etmiş ve yeni bir devletin vatandaşlığına geçmemiş ve herhangi 

bir devletin diplomatik koruması altında bulunmayan kişidir.31 Mülteci ülkesini terk etmeye 

                                                   

 

29 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, RG. 29.08.2003-25214  
30 Baran Çelik, Neşe, “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası  

    Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

    Dergisi Cilt 1, 2015, s. 73 
31 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.20 
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zorlanmış veya ülkesinden kaçmaya mecbur bırakılmış kişi olarak herhangi bir devletin 

korumasından yoksun kalmıştır.32 

Mültecilerin durumlarına ve sahip olacakları hakların düzenlenmesine ilişkin 

uluslararası nitelikteki ilk belge olarak kabul edilen 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 

Durumuna Dair Sözleşme33 (Cenevre Sözleşmesi) 1961 yılında Türkiye tarafından 

onaylanmıştır.34 Sözleşmeye göre mülteci, 1 Ocak 1951 tarihinden önce meydana gelen 

olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korunmasından yararlanamayan, ya da söz 

konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 

konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi olarak tanımlanmıştır.  

Sözleşmenin çok sayıda ülke tarafından imzalanmasını sağlamak amacıyla taraf 

ülkelere yükümlülüklerine ilişkin tarihi ve coğrafi olmak üzere iki tür sınırlama getirme 

hakkı tanınmış ve Türkiye bu iki sınırlama hakkını korumak suretiyle sözleşmeyi 

onaylamıştır. Türkiye’nin ilk sınırlama konusu, tarihe ilişkin olurken bu sınırlama ile 

01.01.1951 tarihi bir miat olarak alınarak, bu tarihten önce Avrupa’da gerçekleşen hadiseler 

sebebiyle göç edenlere mültecilik statüsü verileceği belirtilmiştir.35 Bu sınırlamaya göre 

Türkiye yalnızca 1 Ocak 1951 tarihinden önce Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle 

mülteci statüsü tanıyacaktır.  

Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesiyle ilgili ikinci sınırlama ise coğrafi alan 

kısıtlamasına ilişkindir.  Buna göre Türkiye sadece Avrupa ülkelerinden36 gelenlere mülteci 

statüsü tanıyacaktır. Diğer taraftan sözleşmenin hiçbir hükmünün Türkiye’de Türk 

vatandaşlarına verilen haklardan daha fazlasını mültecilere verdiği şeklinde yorumlamamak 

gerektiği belirtilmiştir.37  

                                                   

 

32 Çiçekli, 2016, s. 22 
33 Ekşi, 2018, s. 41 
34 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, RG. 5.9.1961-10898  
35 Ekşi, Nuray, Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2012, 

    s. 58 
36 * Avrupa Ülkeleri, Avrupa Konseyi üyesi Ülkeleri kastetmektedir. 
37 Ekşi, 2018, s.44-45 
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1951 Cenevre Sözleşmesi, mülteci tanımını 1951 yılından önce ve Avrupa’da 

meydana gelen olaylar şartları ile sınırlamaktadır. Ancak zamanla 1951’den sonra ve Avrupa 

dışında meydana gelen olaylar sebebiyle vatandaşı olduğu ülkeye geri dönemeyen kişilerin 

de mülteci sayılması gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmış ve bu amaçla 1967 yılında, 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1967 Protokolü kabul edilmiştir.38 Bu protokol ile 

mülteci tanımında yer alan tarihe ve coğrafi alana ilişkin sınırlamalar kaldırılırken, 

protokolün 1951 Cenevre Sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılmaksızın tüm ülkelerin 

kabul edebilmesine imkân tanınmıştır. Türkiye’nin mülteci tanımındaki zaman sınırlaması 

söz konusu protokolün 1968 yılında onaylanması ile ortadan kalkmasına rağmen coğrafi 

sınırlama halen varlığını sürdürmektedir.39 Buna göre mülteci statüsünün verilmesini 

gerektiren olay hangi tarihte olursa olsun Avrupa Konseyi ülkelerinden gelenlere 1951 

Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci statüsü tanınacaktır. 

Türk mevzuatında ise mülteci kavramı ilk olarak 1934 tarihli 2510 sayılı Mülga İskân 

Kanununda40 yer almış olup mülteci, Türkiye’de yerleşmek maksadı ile olmayıp bir zaruretle 

muvakkat oturmak için sığınanlar olarak tanımlanmıştır.41 Göç ve İltica Yönetmeliği ise 

1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü esas alınarak hazırlanmıştır. Göç ve İltica 

Yönetmeliğinde coğrafi sınırlamaya uygun olarak Avrupa konseyi ülkelerinden gelenlere 

mülteci Avrupa ülkeleri dışından gelenlere ise sığınmacı denilmiştir.42 

Mültecilerin hukuki statüsü son olarak YUKK ile ortaya konulmuştur. 1967 

Protokolü ile değiştirilen 1951 Cenevre Sözleşmesindeki mülteci tanımı ile Göç ve İltica 

Yönetmeliği’nin 3. maddesinde yer alan mülteci tanımı aynen YUKK’un “Mülteci” başlıklı 

61. maddesine de işlenmiştir. Buna göre mülteci, Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar 

sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri 

nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında 

                                                   

 

38 Dost, Süleyman; Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki  

    Durumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 2004, s.36 
39 Asar, Aydoğan; Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları, 3. Baskı, Turhan Kitapevi, 

    Ankara, 2006, s.382 
40 2510 sayılı Mülga İskân Kanunu, RG. 21.06.1934-15327 
41 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.22 
42 Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden 

    Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek 

    Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Göç ve İltica Yönetmeliği);  

    RG. 30.11.1994-22122  
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bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı 

istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında 

bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı olarak 

tanımlanmıştır. Örneğin, dönemin Alman güçlerinden kaçarak ırk ve dinlerinden dolayı 

zulüm görme tehdidi altında olduklarından Türkiye’ye gelen Museviler, Sırp katliamından 

veya Kosova Krizinden kaçarak Türkiye’ye gelenler ve Bulgaristan’ın Batı Trakya 

Türklerine dinlerinden ve ırklarından dolayı uyguladığı zulümden kaçarak Türkiye’ye 

gelenler mülteci statüsündedir.43 

YUKK’un 61. maddesine göre kişilerin mülteci vasfını kazanabilmesi ancak statü 

belirleme işlemleri sonrasında gerçekleşecektir. YUKK’un “Uluslararası koruma başvuru 

sahibi kimlik belgesi” başlıklı 76. ve “Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” 

başlıklı 83. maddesine ilişkin olarak mültecilere verilecek olan uluslararası koruma statü 

sahibi kimlik belgesi aynı zamanda ikamet izni ve çalışma izni yerine geçecektir. UİK’in 

“Çalışma izninin mahiyeti” başlıklı 12. maddesine göre mülteci ve ikincil korumalara 

verilecek ikamet izni aynı zamanda çalışma izni hakkı vermektedir. 

1.2.4.2.Şartlı Mülteci 

YUKK’da şartlı mülteci olarak nitelendirilen yabancılar YUKK’un yürürlüğe 

girmesinden önce Göç ve İltica Yönetmeliğinde sığınmacı olarak adlandırılmaktaydı. 

YUKK’da adı değiştirilmiş olmakla birlikte sığınmacı tanımı aynen korunmuştur.44 Göç ve 

İltica Yönetmeliğinde coğrafi sınırlamaya uygun olarak Avrupa Konseyi ülkelerinden 

gelenlere mülteci Avrupa Konseyi ülkeleri dışından gelenlere ise sığınmacı denilmiştir. 

Yönetmelik 2014 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelikte yer alan sığınmacı tanımı 

YUKK’un “Şartlı mülteci” başlıklı 62. maddesinde aynen yer almakla birlikte sığınmacı 

kavramı yerine şartlı mülteci kavramı kullanılmıştır.45 Bu maddeye göre şartlı mülteci, 

Avrupa Konseyi ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli 

bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından 

haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 

                                                   

 

43 Ekşi, 2018, s.147 
44 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.24 
45 Ekşi, 2018, s. 47 
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yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 

oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişi olarak 

tanımlanmıştır.  

Türk Hukukunda, şartlı mülteciler ve mülteciler arasındaki temel farklılık coğrafi 

alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda mültecilik yalnızca Avrupa ülkelerinde 

gerçekleşen olaylar sonucunda tanımlanabilen bir statü olurken, bu ülkelerin haricinde 

gerçekleşen olaylar sonucunda yalnızca şartlı mülteci statüsü tanınmaktadır.46 Örneğin 

dinlerinden dolayı zulüm görme riski sebebiyle İran’dan Türkiye’ye kaçan Bahailer; Çin’den 

kaçarak Türkiye’ye gelen Uygur Türkleri şartlı mülteci statüsü almak için başvurabilirler.47 

Diğer bir farklılık ise, mültecilerin bu statüyü aldığı ülkeden başka bir ülkeye 

gönderilmesi gibi bir durum söz konusu olmazken şartlı mülteci statüsü alanlara üçüncü 

ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de kalmaları için geçici ikamet izni verilmektedir.48 

Şartlı mülteci statüsü verilen yabancıların güvenli üçüncü ülkelere yerleştirme işlemleri 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği vasıtasıyla yapılmaktadır.49 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye tarafından mülteci ve şartlı mülteci 

statüleri arasından ayrımı yapılmasını ve bu ayrıma esas olarak coğrafi alan kriterini 

kullanmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS)50 14. maddesinde öngörülen 

ayrımcılık yasağı kapsamında değerlendirmemiş bu ayrımın 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 

1967 Protokolüne dayandığını ifade etmiştir.51 

1.2.4.3.İkincil Koruma Statü Sahipleri 

İkincil koruma kavramının ele alındığı ilk uluslararası düzenleme 2004 tarihli 

Avrupa Birliği Vasıf Yönergesi52 olurken ikincil koruma Türk Hukukuna ilk defa YUKK ile 

girmiştir. İkincil Koruma 1951 Cenevre Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ilişkin 1967 New 

York Protokolünün kapsamı dışında kalan yabancılara sağlanan korumadır.53 

                                                   

 

46 Çelikel/ Gelgel, a.g.e., s.24 
47 Ekşi, 2018, s.149 
48 Ekşi, 2018, s.49 
49 Ekşi, 2018, s.149 
50 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, RG. 19.03.1954-8662 
51 Ekşi, 2018, s.148 
52 Çiçekli, 2016, s. 296 
53 Ekşi, 2018, s.150 
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Mülteci veya şartlı mülteci statüsü verilmemekle birlikte gönderileceği ülkede 

işkenceye, insanlık dışı muameleye maruz kalma riski olduğundan geri gönderme yasağı 

uyarınca ülkeden çıkarılmayan yabancılara bireysel koruma sağlanmaktadır.54 İkincil 

koruma olarak adlandırılan bu koruma türü YUKK’un “İkincil koruma” başlıklı 63. 

maddesine göre, mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine 

veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm 

cezası infaz edilecek veya işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye 

maruz kalacak veya uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım 

gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması 

nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz 

konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü 

belirleme işlemleri sonrasında statü verilen kişi olarak tanımlanmaktadır.55 

İkincil koruma statüsünün geçici koruma statüsünden farklı olduğu görülmektedir. 

Geçici koruma kitlesel akın durumlarında belirli bir süreyle sınırlı olarak acil koruma 

sağlanmasıdır. İkincil koruma ise acil ve geçici bir araç olmayıp milletlerarası hukukta 

gönderileceği ülkede işkenceye insanlık dışı ya da haysiyet ve onur kırıcı muameleye maruz 

kalma riski olduğundan ülkeden çıkarılamayan yabancılara bireysel olarak sağlanan koruma 

türüdür.56 

1.2.4.4. Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar 

Türkiye’nin coğrafi konumu, savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle hareketliliğe sahip 

ülkelerle komşu olmasına ve bu ülke vatandaşlarının bireysel ve kitlesel göçleri ile 

karşılaşmasına neden olmaktadır. Kitlesel göçün uluslararası hukuktaki yerine bakıldığında 

1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolünde bu kavrama yer verilmezken AB 

Geçici Koruma Yönergesinde kitlesel sığınmacı kavramının “belirli bir ülke ya da 

coğrafyadan gelen yerinden edilmiş çok sayıda kişi” şeklinde açıklandığı görülmektedir.57 

                                                   

 

54 Taneri, Gökhan; Uluslararası Hukukta Mülteci ve Sığınmacıların Geri Gönderilmemesi İlkesi, 1. 

    Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012, s.45 vd. 
55 Ekşi, 2018, s.150 
56 Ekşi, 2018, s. 51 
57 Çiçekli, 2016, s. 303 
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Kitlesel halde gerçekleşen göçlere ilişkin olarak Türk mevzuatında yer alan 

düzenlemelere bakıldığında sınırlarımıza topluca gelen veya sınırlarımızı topluca geçen 

yabancılara yapılacak işlemler ve alınacak tedbirlerin daha önce Göç ve İltica Yönetmeliği 

ile  düzenlendiği, kitlesel halde göç eden yabancılara geçici koruma statüsü verilmesine 

ilişkin düzenlemelerin ise YUKK’un 91. maddesi ile getirildiği görülmektedir.58 Buna göre, 

ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 

bulmak amacıyla kitlesel gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma 

sağlanmaktadır. 

2014 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Geçici Koruma Yönetmeliği’ne 

göre geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil 

ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel 

olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel 

olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı, ifade eder. 

Yönetmeliğin “Geçici koruma kararının alınması” başlıklı 9. maddesine göre geçici koruma 

kararı İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından alınmaktadır. 

Yönetmeliğin “Geçici koruma kimlik belgesi” başlıklı 22. maddesine göre valilikler 

tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenlenir. Bu belge ikamet izni yerine geçmez ve 

Türk vatandaşlığına başvuru hakkı vermez. 

Geçici korumanın tipik örneğini Suriye uyruklular teşkil etmektedir. Buna rağmen 

Türkiye’de bulunan Suriye uyruklular için medya ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından 

mülteci ifadesi kullanılmaktadır. Ancak mülteci statüsü ferdi niteliktedir ve kitlesel akın 

halinde uygulanmaz. Dolayısıyla Türkiye’de bulunan Suriyeli uyruklular mülteci statüsünde 

değildir. Çünkü Türkiye’den sığınma talep eden bir yabancıya mülteci statüsünün 

verilebilmesi için Avrupa ülkelerinden gelmesi ve ırkı, dini, tabiiyeti belli bir toplumsal 

gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrama riski altında olması 

gerekir. Suriye uyruklular Avrupa’dan gelmediklerinden mülteci değildirler. Kitlesel akın 

ile geldiklerinden Suriye uyruklulara verilecek statü geçici korumadır.59 

                                                   

 

58 Elçin, Doğa; “Türkiye’de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü 2001/55 Sayılı Avrupa 

   Konseyi Yönergesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği Arasındaki 139 Benzerlik ve Farklılıklar”, Türkiye   

   Barolar Birliği Dergisi, 2019, s.17 
59 Ekşi, 2018, s.148 
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Kitlesel akınla gelenlerin hangi coğrafi alandan geldiğinin bir önemi yoktur. İster 

Avrupa ülkelerinden ister Avrupa dışı kitlesel olarak gelenler geçici koruma altına alınırlar. 

Kitlesel akın döneminde bireysel olarak gelenlere de geçici koruma sağlanmaktadır.60 

1.2.4.5.Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri 

  YUKK’un 3. maddesine göre uluslararası koruma başvuru sahibi, uluslararası 

koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş olan kişi 

olarak tanımlanmıştır. Kanun’un 65. maddesine göre uluslararası koruma başvuruları 

valiliklere (il göç idaresi müdürlüklerine) yapılmaktadır. Talebi uygun bulunan başvuru 

sahiplerine uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik 

numarasını içeren Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenmektedir. 

1.2.5. Özel Statülü Yabancılar 

Bulundukları ülkede sahip oldukları statüleri; uluslararası hukuk, gelenek ve 

görenekler, uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk düzenlemeleriyle diğer yabancılara göre 

özgünlük taşıyan kişiler özel statülü olarak karşımıza çıkmaktadır.61 

Kural olarak bütün yabancılar YUKK kapsamındadırlar. Bununla beraber, özel statüdeki 

yabancılar yani göçmenler, mavi kart sahipleri, KKTC vatandaşları, Türk Soylu yabancılar, 

diplomatik ve Konsüler statüde çalışanlar özel düzenlemelere veya milletlerarası anlaşmalara 

tabidir.62 

1.2.5.1.Diplomatik ve Konsüler Statüde Çalışanlar 

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik 

kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, 

Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur, idari ve teknik personel olarak 

görev yapan kişilere ve aile bireylerine belli durumlarda bazı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar 

verilmiştir. Bu ayrıcalıklar Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi63 ve 

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi64 ile düzenlenmiştir. Türkiye bu iki 

sözleşmeye de taraftır. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin “Çalışma 

                                                   

 

60 Ekşi, 2018, s.153 
61 Doğan, Vahit; Türk Yabancılar Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 2017, s.11 
62 Ekşi, 2018, s. 41 
63 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, RG. 27.09.1975-15369  
64 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, RG. 24.12.1984-18815 
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müsaadesi bağışıklığı” başlıklı 47. maddesine göre, Konsolosluk mensuplarının kabul eden 

Devletin yabancı işgücü istihdamında çalışma müsaadesine ilişkin kanun ve düzenlemelerin 

koyduğu yükümlülüklerden muaf olacakları düzenlenmiştir. Diplomatik İlişkiler Hakkında 

Viyana Sözleşmesinde, diplomatik temsilcilerin istihdamı ile alakalı herhangi bir madde 

bulunmamakla birlikte Konsolosluk mensuplarına tanınan bu hakkın evleviyetle diplomatik 

temsilcilere de tanındığının kabulü gerektiği değerlendirilmektedir. 

YUKK’un “Kapsam” başlıklı 2. maddesi ve UİK’in “Kapsam” başlıklı 2. maddesine 

göre, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu 

belirtilmiştir. Dolayısıyla bu yabancılar uluslararası anlaşmaların imzalanması halinde 

anlaşmanın hükümlerine tabi olmaktadır. 

1.2.5.2.Göçmenler (Muhacirler) 

Ekonomik, siyasi ve dini nedenlerle bağlı bulunduğu ülkeyi terk ederek yerleşmek 

amacı ile başka bir ülkeye giden kişiye göçmen denir. Önemli olan kişinin yerleşme niyetinin 

bulunmasıdır. Göçmen kabulü her ülkenin iç düzenlemesine, sosyal ve siyasi politikasına 

bağlıdır.65 

Göçmen kavramına ilişkin olarak uluslararası alanda genel kabul gören bir tanım 

bulunmamaktadır. Göçmen kavramının dışarıdan gelen herhangi bir zorlama olmaksızın 

özgür iradesiyle ve kişisel refahı için göç eden kişileri kapsadığı kabul edilmektedir.66 Bu 

bağlamda yabancı işçiler göçmen olarak tanımlanmaktadır. 

Türk Hukukunda göçmen kavramı, ilk olarak mülga 2510 sayılı İskân Kanunu ile 

tanımlanmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre göçmen, Türkiye’ye yerleşmek amacıyla 

dışarıdan Türkiye’ye gelen, Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı olan kişiyi ifade 

etmektedir. Türkiye 1989 yılında Bulgaristan’dan gelen ve Türk Soyundan olan yaklaşık 350 

bin yabancıya İskân Kanunu kapsamında göçmen muamelesi yapmıştır.67 

Türk Hukukunda göçmenlerin durumu son olarak 5543 sayılı İskân Kanunu ile 

düzenlenmiştir.68 Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesine göre göçmen, Türk soyundan 

                                                   

 

65 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.18 
66 Lordoğlu, Kuvvet; Türkiye’deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanlar, Çalışma ve 

   Toplum Dergisi, 2007, s.11 
67 Ekşi, 2018, s.5 
68 5543 sayılı İskân Kanunu, RG. 26.9.2006 tarih-26301 
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ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye 

gelip bu Kanun gereğince kabul olunan kişiler olarak tanımlanmıştır. İskân Kanunu’nun 

“Göçmen olarak kabul edilmeyecekler” başlıklı 4. maddesi gereğince, Türk soyundan ve 

Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı bulunup 

da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından Türkiye'ye gelmeleri uygun görülmeyenler 

göçmen olarak kabul edilmezler. Kanun’un “Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne 

bağlılığın tayin ve tespiti” başlıklı 7. maddesine göre ise göçmen olarak kabul edilecekler 

bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespitinin 

Cumhurbaşkanı kararı ile yapılacağı belirtilmiştir. Ancak mevzuatımızda hangi ülkelerden 

göçmen kabul edileceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Göçmen kabulü 

Cumhurbaşkanının tespit ve tayinine bırakılmış olması nedeniyle siyasi karar gerektiren bir 

olgudur.69 

İskân Kanunu’na göre göçmenler; serbest göçmen, iskânlı göçmen, münferit göçmen 

ve toplu göçmen olarak 4 gruba ayrılmıştır.  

Serbest Göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek 

başına veya toplu halde Türkiye’ye gelen ancak Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek 

şartıyla Türkiye’ye kabul edilen göçmenlerdir. 

İskanlı Göçmen, Türk soyundan ve Türk Kültürüne bağlı olup özel kanunlarla yurtdışından 

getirilen ve İskân Kanunu hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlana 

göçmenlerdir. Bu kapsamda 2015 yılında Bakanlar Kurulu Tarafından Ukrayna’da bulunan 

ve riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türkü 677 ailenin iskânlı göçmen olarak kabul 

edilmesine karar verilmiştir.70 

İskân Kanunu kapsamında göçmenlerin ülkeye kabulü, göçmenlerin münferit 

göçmen veya toplu göçmen olup olmamasına göre ikili bir ayrım yapılarak düzenlenmiştir. 

Buna göre, 

Münferit Göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yurdumuza yerleşmek 

amacıyla bir aile olarak gelenlerdir. İskân Kanunu’nun “Münferit göçmen kabulü” başlıklı 

5. maddesine göre Türkiye’de yerleşmek isteyen Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı 

                                                   

 

69 Ekşi, 2018, s.59 
70 Ekşi, 2018, s.59 
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bulunan kimselerden, Türk uyruklu ve Türkiye’deki birinci ve ikinci derecede bir yakını 

tarafından referans verilen veya bulundukları ülkedeki konsolosluk temsilciliklerimize 

bizzat müracaat eden ve serbest göçmen vizesi alanlar, Hükümetten hiçbir iskân yardımı 

istememeleri şartıyla İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul edilirler.71 

Toplu Göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup iki ülke arasında yapılan 

anlaşmalara göre yurdumuza yerleşmek amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir. Toplu 

göçmenlik ancak, yabancı bir ülke ile yapılan anlaşma ile veya Cumhurbaşkanınca verilecek 

karar uyarınca mümkün olabilmektedir.72 

TVK’nın “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12. 

maddesine göre, göçmen olarak kabul edilen kişiler millî güvenlik ve kamu düzeni 

bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk 

vatandaşlığını kazanabilirler. Özel kanunlarla yurdumuza getirilen iskânlı göçmenler 

sınırlarımızdan girdikten sonra geçici veya kesin iskânları için belirlenen yerlerin serbest 

göçmenler ise yerleştikleri yerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri 

için vatandaşlığa girme beyannamesi imzalayarak göçmen belgesi almaya mecburdur.73 

Göçmen belgesi 2 yıl geçerlidir. Göçmen olarak kabul edilenler gerekli işlemlerin 

tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından vatandaşlığa alınabilir.74 

YUKK’un 2. maddesi uyarınca İskân Kanunu özel kanun niteliğindedir. Bu kanunda 

hüküm bulunan hallerde YUKK uygulanmayacaktır.75 

Türk Hukukunda tanımlanan göçmen kavramı, yerleşmek amacıyla ülkemize gelen 

kişilerin Türk soyundan olmasını ve Türk kültürüne bağlılığını gerekli kılması nedeniyle,  

uluslararası hukukta ve Doktrinde kabul edilen göçmen kavramından daha dar kapsamlıdır.76 

Bu bağlamda göçmen kavramının İskân Kanununda tanımlandığı şekliyle anlaşılması 

gerektiği dolayısıyla göçmenlerin özel statülü yabancılar başlığı altında ele alınması 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

                                                   

 

71 Yılmaz, Necla Öztürk; “5543 Sayılı İskân Kanunu Hükümleri Uyarınca Türk Vatandaşlığının 

    Kazanılması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007 s.69 
72 Öztürk Yılmaz, a.g.m., s.257 
73 Ekşi, 2018, s.60 
74 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.30 
75 Ekşi, 2018, s. 60 
76 Asar, a.g.e., s.21 
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1.2.5.3.Mavi Kartlı Yabancılar 

Türk Hukukunda yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşı 

aynı zamanda var olan vatandaşlığını muhafaza etmek istemiyorsa takip edebileceği normal 

yol, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkmaktır. Türk vatandaşlığından çıkma 

imkânı sadece başka bir devlet vatandaşlığının kazanılmış veya kazanılacak olması amacıyla 

kişiye tanınan bir kanuni haktır. Türk vatandaşlığından çıkmanın bu amaç ile sınırlı 

olmasının sebebi, söz konusu kişinin vatansız kalmasını önlemektir. Ayrıca bu hak 

vatandaşlık hukukunun genel ilkelerinden olan herkesin vatandaşlığını değiştirmede serbest 

olması gerektiği ilkesine dayanmaktadır.77 

Türk Hukukunda çifte vatandaşlık 1981 yılında kabul edilmesine rağmen bazı 

devletlerin özellikle göç alan devletlerin mevzuatlarında çifte vatandaşlık kabul 

edilmemiştir. Türk vatandaşlığından ayrılmak istememesine rağmen sosyal ve ekonomik 

sebeplerle bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmek isteyen kişileri korumak amacıyla 

mülga 403 sayılı TVK’da 1995 yılında yapılan bir değişiklikle bazı yabancılar imtiyazlı bir 

statü içine alınmıştır.78 Bu değişikliğin en önemli gerekçesi yurt dışında yaşayan, orada 

çalışan ve yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçen veya geçme arzusunda olan Türk 

vatandaşlarını korumak olmuştur. Bilhassa Almanya bu uygulamayı yürüten ülkelerin 

başında gelmektedir. Bu değişiklikle birlikte doğumla Türk vatandaşı olup sonradan çıkma 

izni ile Türk vatandaşlığını kaybedenler miras, taşınmaz edinme, çalışma gibi birçok konuda 

Türk vatandaşları gibi muameleye tabi tutulma hakkına sahip olmuştur.79 

TVK’nın “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan 

haklar” başlıklı 28. maddesine göre, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak 

suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu 

maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen 

yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır. 

5901 sayılı TVK’da benzer bir kural benimsenmiş ve bu kural 2012 yılında değiştirilmiştir. 

                                                   

 

77Tütüncübaşı, Uğur, “Türk Vatandaşlığından Çıkma ve 6304 Sayılı Kanun Kapsamında Türk 

   Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (Yeni “Mavi Kart” Uygulaması)”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

   Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 12, s.158 
78 Ekşi, 2018, s.61 
79 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.30-31 
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Değişikliklerin nedeni bu yabancıların kullanabilecekleri hakların kapsam ve sınırlarını daha 

iyi belirlemektir.80 

1995 yılından beri doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izin alma suretiyle Türk 

vatandaşlığından ayrılanlara önceki adıyla pembe kart ve daha sonraki adıyla mavi kart 

verilmektedir. Mavi Kart sahibi kişilerin seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal 

etme hakları ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur. Ancak mavi kart sahipleri 

Türkiye’ye vize almadan girebilirler.81 

1.2.5.4.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları 

Ayrıcalıklı yabancılar arasında KKTC vatandaşlarının çok özel bir konumu vardır. 

Türkiye ile KKTC arasında 2000 yılında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar 

Tanınmasına İlişkin Anlaşma ile her iki ülkenin vatandaşlarına karşılıklı olarak çeşitli 

ayrıcalıklar tanınmıştır.82Anlaşma ile KKTC vatandaşlarına Türkiye'de ikamet, çalışma, 

taşınmaz mal edinme, ekonomik ve sosyal haklar ve benzeri haklardan Türk vatandaşları ile 

eşit şekilde yararlanma olanağı sağlanması amaçlanmaktadır.83  

YUKK ve UİK’in 2. maddesinde düzenlenen, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası 

anlaşmalar ile özel kanunlardaki hükümlerin saklı tutulması hükmüne istinaden KKTC 

vatandaşlarına YUKK hükümleri büyük oranda uygulanamayacaktır.  

Türkiye, millî politika gereği uzun süre KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığına 

alınma taleplerini kabul etmemiştir. Ancak, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin 

kesinleşmesi, KKTC’nin AB dışında kalmasıyla, Güney Kıbrıs’ın bir cazibe merkezi haline 

gelmesi ve KKTC vatandaşlarına sunulan imkânların Türk tarafının mücadele gücüne zarar 

vermesi sonucu, KKTC vatandaşlarına, Türk vatandaşlığını kazanma yolu açılmıştır.84Bu 

bağlamda TVK’nın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları” başlıklı 42. maddesine 

göre Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuran KKTC vatandaşlarının doğrudan Türk 

                                                   

 

80 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s. 31 
81  Ekşi, 2018, s.62 
82 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke  

    Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma, RG. 11.11.1999-23873 
83  Akıntürk, Esen, Yabancı Uyruklu İşçinin İş Hukuku Karşısında Durumu Yayımlanmamış Doktora  

    Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE ,2006, s.30 
84 Cin, Mustafa, “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Çalışma Özgürlüğü”, Mevzuat Dergisi, Sayı 88  

    2005a, s.57 
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vatandaşlığı kazanması mümkündür. Bu düzenleme KKTC vatandaşlarının özel bir statüde 

bulunduğunu da ortaya koymaktadır.85 

1.2.5.5.Türk Soylu Yabancılar 

Türk soylu yabancı kavramı mevzuatımızda tanımlanmamış olmakla birlikte ilk 

olarak mülga İskân Kanunu ile 1934 yılında mevzuatımıza girmiş ve 403 sayılı TVK ile 

1964 yılında bu kapsamdaki düzenlemelere yenileri eklenmiştir. Bahsedilen düzenlemelerle 

Türk soyundan kişiler, Türk soyundan olanlar, Türk soylu yabancılar gibi kavramlara 

rastlanılmaktadır. Türk soylu olma, sosyolojik bir olgudur. Bu olgunun tespitinde, kişinin 

adı-soyadı, dili, doğduğu ülke, yaşadığı bölge, nüfus kayıtları gibi pek çok faktörden 

yararlanılmaktadır. Mevzuatımızda Türk soyundan olma veya Türk soyluluk kavramları 

tanımlanmamakta ve Türk soyluluğun hangi esaslara göre tespit edileceği konusunda açıklık 

bulunmamaktadır. Türk soyluluğun tespitinin resmî kurumlar tarafından yapılacağı 

noktasında bir kuşku bulunmazken bu tespitin ne şekilde yapılacağına ilişkin kanuni bir 

düzenleme olmaması sebebiyle bu hususta idareye taktir yetkisi tanındığı görülmektedir.86 

Türk Soylu yabancılar, 252787 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve 

Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde 

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun ile getirilen olanaklar bağlamında ayrıcalıklı yabancılar 

arasında sayılmaktadır.88 2527 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliğinde Türk 

Soylu yabancıların çalışma haklarına ilişkin pek çok düzenlemeye yer verilmesine karşılık, 

ilgili düzenlemelerde kimlerin bu tanıma dahil olduğu hususunda herhangi bir açıklık 

bulunmamaktadır. Türk Soylu yabancıların çalışmasına ilişkin olarak UİK’in 16. maddesine 

göre İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Soylu olduğu bildirilen 

yabancılara düzenlenen çalışma izinlerinin değerlendirilmesi ve reddedilmesi işlemlerine 

yönelik olarak istisnalar tanınabileceği belirtilmiştir. 

 

 

                                                   

 

85 Aybay, 2010a, 96 
86 Cin, 2005a, s.2 
87 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine 

    Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun, RG. 29.9.1981-17473  
88 Cin, 2005a, s.2 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

Türk Hukukunda çalışma hakkı, milletlerarası sözleşmeler, anayasa ve ulusal 

mevzuat ile düzenlenmektedir. Çalışma hakkının yabancıları ilgilendiren yönünün 

bulunması sebebiyle çalışma hakkının sınırlandırılması çalışmamız açısından ayrıca önem 

taşımaktadır. Bu sebeple önce çalışma hakkını düzenleyen milletlerarası sözleşmeler, 

anayasal düzenlemeler ve ulusal mevzuatımız incelenecek ardından yabancıların çalışma 

hakkının ne şekilde ve hangi alanlarda sınırlandırıldığı hakkında bilgi verilecektir. 

2.1.GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ 

Çalışmak, bir şahsın kazanç sağlamak amacıyla faaliyette bulunmasıdır. Bu tanımdan 

hareketle çalışma hakkı; bir kişinin insan onuruna yakışır bir biçimde yaşayabilmek için 

çalışacak bir işe sahip olabilmesini, herkesin kazanç sağlamak amacıyla faaliyet göstermede 

serbest olmasını ve çalışmanın engellenemeyeceğini ifade etmektedir.89 Çalışma özgürlüğü 

ise bir şahsın iş yapmak, bir teşebbüse girişmek ve seçtiği meslek ve sanatı icra etmek 

hususundaki hürriyeti olarak tanımlanabilir.90 Çalışma hakkının kullanılabilmesi için 

devletin somut edimlerde bulunması gerekirken çalışma özgürlüğünde devletin olumlu bir 

edimde bulunması gerekmez. Dolayısıyla çalışma özgürlüğü sosyal bir hak olmayıp temel 

hak ve özgürlükler arasındadır.91 

Çalışma özgürlüğü, kişinin istediği işte çalışabilme serbestisi anlamına gelmektedir. 

Bu özgürlük, günümüzde, pek çok ülkede temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. 

Kural olarak, herkes bu özgürlükten yararlanır. Ancak, çalışma özgürlüğü de diğer temel hak 

ve özgürlükler gibi yasal sınırlar içinde kullanılabilir ve gerektiğinde sınırlanabilir. Bu 

                                                   

 

89 Demir, Fevzi; Çalışma Hakkı İlkesi Yayımlanmış Doçentlik Tezi, Ege Üniversitesi İİBF, 1982, s.72 
90 Çiçekli, 2016, s.107 
91 Teziç, Erdoğan; “Anayasa Hukuku İçinde Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar”, İstanbul 

    Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi 

    Yayınları, 1982, s.27 
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sınırlamaların bir kısmı işçileri korumak amacıyla konulmaktadır. Örneğin, küçüklerin ve 

kadınların korunmasına ilişkin sınırlamalar bu türdendir.92 

Anayasa’nın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49. maddesinin birinci fıkrasına göre, 

çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu düzenlenmiştir. Bu fıkrada çalışma hakkı sosyal 

ve ekonomik bir hak olarak ele alınmıştır. Çalışma hakkı, herkesin bir işi elde etmeye hakkı 

olduğunu ifade etmektedir. Bir kısım sınırlamalar ise mevcut işlerin belirli kişilere saklı 

tutulması veya bazı kişilere imtiyaz tanınması şeklinde kendini gösterebilir. Özellikle 

yabancıların çalıştırılmasına ilişkin sınırlamalar bu türdendir.93 

2.2.YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN 

DEVLETLERİN EGEMENLİK HAKKI 

Günümüz hukukunda her ülkenin egemenlik hakkına sahip olduğu kabul 

edilmektedir. Bahsedilen bu egemenlik, yabancının ülkeye girmesi, ülkede bulunması ve 

ülkeden çıkması ile ilgili konularda kendini gösterir. Devletler temel hak ve özgürlükler 

alanında eşitlik esasını benimsemiş olmak koşuluyla, yabancılarla alakalı her türlü tasarrufu 

kendi milli menfaatlerini dikkate almak suretiyle kendileri belirlerler.94 

Bir yabancının, uyruğu olduğu devletin ülkesi dışındaki bir ülkedeki haklarından söz 

edilebilmesi için yabancıların ülkeye girebilmelerine ilişkin uluslararası ve ulusal 

düzenlemeleri ve kuralları başlangıç noktası olarak kabul etmek gerekir.95 Buna göre 

yabancıların bir devlet ülkesinde çalışabilmesi için öncelikle o ülkeye yasal olarak giriş 

yapması gerekmektedir. Yabancıları ülkeye kabul etmek veya kabul etmemek ya da kabul 

edecekse ülkeye hangi şartlarda girebileceğini belirlemek, kabul eden devletin yetkisindedir. 

Yabancıların ülkemize kabulü ve ülkemizde çalışmasında Türkiye Cumhuriyeti münhasıran 

yetkilidir.96  

Yabancılara yönelik çalışma hakkının mevcudiyeti, aynı zamanda çalışma hakkının 

sadece bir hak olarak değil, ödev olarak kabul edilmesinden kaynaklandığı da söylenebilir. 

                                                   

 

92 Cin, 2005a, s.1 
93 Cin, Mustafa, Yabancıların Türkiye’de Çalışma Özgürlüğü ve Sınırı Doktora Tezi, İstanbul  

    Üniversitesi SBE, 2004, s.20 
94 Turhan, Turgut, “Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

    Dergisi, Cilt 46, Sayı 1-4, 1997 
95 Aybay, 2010a, s. 45 
96 Tiryakioğlu, Bilgin, “Türk Hukukunda Yabancıların Oturma ve Çalışma Hakkı”, Ankara Üniversitesi  

    Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1-4, 1997, s. 81 
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O halde turistik amaçla gelmemiş ve uzun süre ülkede yaşayacak bir yabancının, içinde 

bulunduğu topluma ve devlete karşı sorumlulukları doğmaktadır. Bu sorumluluğun bir diğer 

adı, yabancının çalışma ödevidir. Ancak bu husus yabancının çalışmak zorunda kalmasını 

değil, geçici de olsa topraklarında yaşadığı devlete karşı olan bir borcu olduğunu 

göstermektedir.97 

2.3.MİLLETLERARASI HUKUKTA YABANCILARIN ÇALIŞMA 

HAKKINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 

Yabancılar hukukunun milletlerarası hukuktan doğan en önemli kaynağı 

sözleşmelerdir. Anayasa’nın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90. 

maddesine göre usulüne göre onaylanmış sözleşmeler kanun hükmündedir. Usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 

anlaşma hükümleri esas alınmaktadır.98 

Çalışma hakkı birçok ikili ve çok taraflı hukuk belgesine konu olmuştur.99Söz konusu 

iki taraflı ve çok taraflı sözleşmelerin sadece çalışma hakkı kapsamındaki düzenlemeleri 

incelenecektir. 

2.3.1. Çok Taraflı Sözleşmeler 

İki taraflı anlaşmalar dışında Türkiye’nin de imzaladığı ve taraf olduğu çok sayıda 

çok taraflı anlaşma mevcuttur. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi çatısı 

altında imzalanan anlaşmalar da mevcuttur. Bu anlaşmaların bir kısmı yabancı, göçmen ve 

mültecileri doğrudan ilgilendiren hükümler içermektedir.100 

2.3.1.1.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB), BM Genel Kurulu tarafından 1948 yılında 

ilan edilmiştir. İHEP Türkiye tarafından 1949 yılında onaylanmıştır.101 Bildirge, hukuksal 

açıdan bağlayıcı nitelik taşımayan bir belge olup hukuki bir yaptırıma sahip kılınmamıştır. 

                                                   

 

97  Nazlı, Seçkin, Anayasanın Çalışma Hak ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemelerinin İş Hukukuna  

     Etkileri, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, 2015, s.39 
98  Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.59 
99  Ekşi, 2018, s.217 
100 Çiçekli, 2016, 36 
101 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, RG. 27.05.1949-7217. 
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Bildirge klasik hak ve özgürlükler ile sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin bir sentezini 

gerçekleştirmiş olması nedeniyle devletlerin uygulamalarına temel teşkil eden ve hukuksal 

açıdan dolaylı olarak bağlayıcı bir etki yaratmaktadır.102 

Bildirinin 2. maddesi ile, hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından ırk, renk, 

cinsiyet, dil, din, inanç veya ulusal ve toplumsal köken ya da başka bir statü farkının 

gözetilemeyeceği ve bu belgede tanınan bütün hak ve özgürlüklerden herkesin yararlanacağı 

belirtilmiştir. Dolayısıyla bu düzenleme vatandaş ile yabancı arasındaki ayrımı ortadan 

kaldırmaktadır. 

Bildiri, konumuz açısından önemli olan 6. maddesi ile şunu belirtmektedir. “Herkes 

her nerede olursa olsun, hukuk önünde bir kişi olarak kabul edilme hakkına sahiptir.” Bu 

hüküm ile, vatandaşlık kavramından bağımsız olarak, herkesin, iş sözleşmesi yapmak ve bir 

işte çalışmak gibi haklardan ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanabilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Eşitlik ve ayrımcılık yasağı temel hak ve özgürlükler açısından genel 

ilkelerdir ancak bu ilkeler herkese her durumda eşit davranılacağı anlamına gelmemektedir. 

Yabancılarla vatandaşlar arasında farklılıkların olması bu ilkelere aykırı sayılmamakla 

birlikte belirli ölçütlerle yabancıların haklarına sınırlar konulması mümkündür103 

Bildirinin 23. maddesine göre ise herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve 

elverişli koşullarda çalışma, işsizliğe karşı korunma, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit 

iş için eşit ve adil ücret hakkı olduğu belirtilmektedir. 

2.3.1.2.1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletlerin 1951 yılında 

Cenevre’de düzenlediği bir konferansta kabul edilmiş ve 1954 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye Sözleşmeyi 1951 yılında imzalamıştır. 

Esas olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak 

için imzalanan 1951 tarihli Sözleşme, bir dizi hak ve özgürlük konusundaki güvenceleri 

                                                   

 

102Sağlam, Fazıl, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde Tüm Hak ve Özgürlüklere Yönelik Kurallar  

    Üzerine Bir Deneme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt  

    25, Sayı 2, 2019, s. 1238 
103Aybay, 2010a, s. 53 
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düzenlemektedir. Bu güvenceler arasında, ayrımcılık yasağı, çalışma hakkı ve sınır dışı 

işlemine karşı güvence ve vatandaşlığa alınmada kolaylık gibi konular yer almaktadır.104 

Sözleşme’nin 17. maddesine göre sözleşmeye taraf devletler, ülkelerinde yasal 

olarak ikamet eden her mülteciye, ücretli bir meslekte çalışma hakkı bakımından aynı şartlar 

içinde yabancı bir memleketin vatandaşına uyguladıkları en müsait muameleyi 

uygulayacaklardır. Bu maddede açıkça yabancılara uygulanan en müsait muameleden söz 

edilmesi karşısında Türk mevzuatında yabancılara en geniş haklar tanıyan hükümlerin 

mültecilere de uygulanacağı belirtilmektedir.105Taraf devletler, ülkelerinde yasal olarak 

ikamet eden mültecilere, ücretli bir meslekte çalışma hakkının yanı sıra tarım, sanayi, küçük 

sanatlar ile ticaret sahalarında kendi işyerlerini açmak ve sanayi, ticari şirketler kurmak 

haklarıyla ilgili olarak, aynı şartlardaki yabancılara tanıdıklarından daha az müsait olmayan 

muameleyi uygulayacaklardır. Ancak mültecilere en iyi durumdaki yabancılar ile eşit 

çalışma hakkı tanıyan maddenin dar yorumlanarak bu alanda bazı kısıtlamalar getirilebildiği 

görülmektedir. Nitekim Türk Hukukunda çeşitli Kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına saklı 

tutulan iş ve mesleklerde mültecilerin çalışması mümkün değildir.106  

2.3.1.3.Vatansızların Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme 

Vatansızların durumunu iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1954 

yılında Vatansızların Hukuki Durumuna İlişkin Uluslararası Sözleşme kabul edilmiştir. 

Türkiye bu sözleşmeyi 2014 yılında onaylamıştır.  

Vatansız Kişilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme, bir taraftan vatansızların sosyal, 

ekonomik ve adli haklarını düzenlerken, diğer taraftan vatansızların idari yardım görmesi, 

serbest dolaşım, kimlik kartı ve seyahat belgesi konularını düzenlemektedir.107 

Sözleşmeye göre vatansız kişi “Kendi yasalarının işleyişi içinde hiçbir devlet 

tarafından vatandaş olarak sayılmayan kişi” anlamına gelmektedir. Sözleşmenin 

“Ayrımcılık yapılmaması” başlıklı 3. maddesinde akit devletlerin temel hak ve hürriyetler 

konusunda vatansızlara vatandaşlarıyla aynı muamelede bulunması gerektiği ve 

“Karşılıklılıktan muafiyet” başlıklı 7. maddesinde genel olarak yabancılara uygulanan 
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muamelenin aynısının vatansızlara da uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Vatansızlar her 

ne kadar yabancılarla eşit muameleye tabi tutulsalar da yabancılarla tamamen eşit haklara 

sahip değillerdir. Vatansız statüsündeki yabancıların diğer yabancı statülerinden en büyük 

farkı, diplomatik korumadan yararlanamamalarıdır.108 

Sözleşme’nin, “Ücretli istihdam” başlıklı 17. maddesinde vatansızların ücretli bir işte 

çalışmaları bakımından, mümkün olduğunca elverişli ve aynı koşullardaki yabancılar ile 

aynı muameleye tabi olması gerektiği, “Serbest çalışma” başlıklı 18. maddesinde ise 

sözleşmeci devletlerin, ülkelerinde yasal olarak bulunan vatansızların serbest çalışmasına 

izin verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.109 

2.3.1.4.Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1976 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise 2000 yılında imzaladığı bu sözleşmeyi, azınlık haklarına 

yönelik olan çekincesi ile 2003 yılında onaylamıştır.110 Sözleşme BM insan hakları koruma 

sistemi içerisinde, klasik temel hak ve özgürlükler dışında kalan ekonomik, sosyal ve 

kültürel hakları güvence altına almayı amaçlayan temel sözleşmedir. Uluslararası Çalışma 

Örgütü sözleşmelerine benzer olarak bu Sözleşme de herhangi bir sosyal sınıf gözetmeden 

herkes için bu hakları koruma amacı güden bir sözleşmedir.111 

Sözleşme’nin 2. maddesine göre gelişmekte olan ülkelerin, insan haklarını ve kendi 

ulusal ekonomilerini dikkate alarak, bu Sözleşmede tanınan ekonomik hakları hangi ölçüde 

yabancılara da vereceklerini belirleyebilecekleri düzenlenmiştir. Bu hükümle gelişmekte 

olan devletlere ekonomik hakların tanınması bakımından vatandaşlarla yabancılar arasında 

ayrım yapılabilmesine izin verilmiştir. Ancak Sözleşme’de ekonomik hakların hangileri 

olduğu belirsizken gelişmekte olan ülkeler kavramının da net olmadığı görülmektedir.112 

Sözleşme’nin 6. maddesine göre taraf devletlerin, herkesin serbestçe seçtiği ya da 

kabul ettiği bir işte çalışarak hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını tanımasını 

                                                   

 

108 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.19 
109 Ergin, Ergül, “Türk İdare Dergisi, Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve 
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gerektiği ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri alması gerektiği düzenlenmiştir. Bu 

madde ile korunan çalışma hakkı ve özgürlüğüne vatandaşlık farkı gözetilmeksizin herkes 

sahiptir. 

2.3.1.5.Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi 

Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi 1977 yılında Paris’te 

yürürlüğe girmiş olup Türkiye tarafından 1979 yılında onaylanmıştır.113Sözleşmenin amacı 

Avrupa Konseyi üyesi devlet vatandaşlarının insan hakları ve ana özgürlüklerini korumak, 

ekonomik ve sosyal gelişmelerini teşvik etmektir.114  

Sözleşmeye göre göçmen işçi akit taraflardan biri tarafından ülkesinde ücretli bir iş 

görmek üzere oturmasına izin verilmiş olan diğer akit ülke yurttaşını ifade etmektedir. 

Sözleşmenin “Çıkış Hakkı, Giriş Hakkı, İdari Formaliteler” başlıklı 4. maddesine göre 

çalışmasına izin verilen işçiler o ülkeye giriş hakkına sahip olacaklardır. Buna göre, 

sanatçılar, kısa süreli gösteri elemanları, sporcular, serbest meslek sahipleri, gemi adamları, 

staj yapanlar, öğrenciler sözleşmenin kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu sözleşme ile Avrupa 

Konseyine üye devlet vatandaşlarının, üye başka bir ülkede sadece yasal izinli olarak 

çalışması halinde, çalışılan ülke vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olması hususu 

düzenlenmiştir.115Sözleşmede göçmen işçiye giriş hakkı tanıyan düzenlemelerin ulusal 

güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı ve kamu sağlığı açısından gerekli sınırlamalara tabi 

tutulacağı belirtilmiştir. 

Göçmen işçilerin çalışma izinlerini düzenleyen 8. maddesine göre, her Akit ülkenin, 

kendi mevzuatında öngörülen koşullarla çalışmasını kabul ettiği göçmen işçiye çalışma izni 

vereceği veya eski izninin süresini uzatacağı ifade edilmiştir. Çalışma koşulları başlıklı 16. 

maddesine göre ise işe girmesine izin verilmiş göçmen işçilerle yerel işçilerin eşit 

muameleye tabi tutulacağı düzenlenmiştir. Buna göre Sözleşme sadece devletler tarafından 

çalışmasına izin verilen göçmen işçilerin çalışma haklarını düzenlemekte ve ülkeye hukuka 

aykırı yollarla giren göçmen işçilerin çalışma haklarını düzenlememektedir.116  

                                                   

 

113 Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi, RG. 6.1.1980-16861  
114 Çelikel/ Gelgel, a.g.e., s.286 
115 Cin, a.g.e., s. 70 
116 Cin, a.g.e., s.71 
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2.3.1.6.Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına 

Dair Sözleşme 

1990 tarihli Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair 

Sözleşme doğrudan doğruya göçmen işçilerin ve ailelerinin insan haklarını konu alan bir 

belgedir. Bu sözleşme göçmen işçiler ve aileleri bağlamında yabancı ve göçmen haklarının 

kapsamlı bir şekilde tek bir belge içinde toplandığı ilk evrensel sözleşmedir.117 Sözleşme’nin 

öncelikli olarak amacı göçmen işçiler ve aile fertlerinin haklarını korumaktır. Bunun yanında 

göçmen işçilere uygulanacak hukukta yeknesaklığın sağlanması, tüm göçmen işçilerin 

durumlarının iyileştirilmesi ve korunması, göçmen işçi hareketlerinin ve işçi kaçakçılığı 

olaylarının önlenmesi ve ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.118 

BM’nin söz konusu sözleşmesi sadece bir ülkede düzenli durumda bulunan göçmen 

işçileri değil bir dereceye kadar hukuka aykırı yollarla ülkeye giren göçmen işçileri de 

koruma altına almaktır. Söz konusu sözleşme ücret, çalışma şartları, fazla mesai, haftalık 

tatil, ücretli izin, güvenlik ve işin sona ermesine ilişkin olarak vatandaşla eşit haklar 

tanımakla birlikte sözleşme işe girme hakkı tanımamaktadır. Sözleşme, düzenli ve düzensiz 

durumdaki göçmen işçilere temel insan haklarını eşit olarak tanımakla birlikte, düzenli 

göçmen işçilere serbestçe dolaşım hakkı, dernek ve sendika kurma hakkı gibi ilave birtakım 

haklar verilmektedir. 119 

Türkiye Sözleşmeyi 2001 yılında onaylamıştır.120Sözleşme’nin 2. maddesine göre 

göçmen işçi kavramı, vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir Devlette ücret ödenen bir 

faaliyette çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan veya çalıştırılmış olan bir kişiyi ifade etmektedir.  

Sözleşme’nin 20. maddesine göre hiçbir göçmen işçinin veya aile ferdinin sadece iş 

sözleşmesinden kaynaklanan bir yükümlülüğü yerine getirmemiş olması dolayısıyla, ikamet 

veya çalışma izninden mahrum bırakılamayacağı veya sınır dışı edilemeyeceği 

düzenlenmiştir. Sözleşmenin 25. maddesine göre, çalışma şartları konusunda göçmen 

işçilerle vatandaşların eşit muameleye tabi olacağı düzenlenmiştir. 

                                                   

 

117 Kalabalık, Halil; İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 2015, s.115 
118 Akıntürk, Esen; “Birleşmiş Milletlerin Göçmen İşçilere İlişkin Sözleşmesi” Dokuz Eylül Üniversitesi 

     SBE Dergisi, Cilt 9, 2007, s.5 
119 Akıntürk, a.g.m., s.5-9 
120 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme, 

     RG. 8.7.2004-25516  
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Sözleşme’nin 52. maddesi iş seçme özgürlüğüne ilişkindir. Sözleşme, iş seçme 

özgürlüğüne bazı sınırlamalar getirmektedir. İstihdam devletindeki göçmen işçiler bazı 

sınırlama ve şartlara bağlı olarak, uğraşmak istedikleri ücretli bir faaliyeti serbestçe seçme 

hakkına sahip bulunmaktadır. Bu sınırlama ve şartlar aynı maddenin devamında 

gösterilmektedir. İstihdam devleti, devletin menfaatleri için gerekli olması ve ulusal mevzuat 

tarafından öngörülmesi halinde, herhangi bir göçmen işçinin belirli kategorilerdeki işe, 

göreve, hizmete veya faaliyetlere girmelerini sınırlayabilir. Maddenin devamında, süreli 

çalışma iznine sahip göçmen işçilerden kendi hesabına iş yapmak isteyenler için aranan 

şartların istihdam devleti tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. 

2.3.1.7.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

AİHS İkinci Dünya Savaşı sonrası, insan hakları ihlallerini önlemenin bir aracı olarak 

Avrupa Konseyi üyesi devletlerin hukuk sistemlerindeki temel insan haklarını koruma 

sisteminin oluşturulması düşüncesiyle Avrupa Konseyi bünyesinde 1950 yılında Roma’da 

imzalanmış ve 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme yalnız akit devletler arasında 

hukuki borçlar yükleyen bir milletlerarası taahhüttür. Türkiye sözleşmeyi 1954 yılında 

onaylamıştır.121 

AİHS’nin “İnsan haklarına saygı yükümlülüğü” başlıklı 1. maddesi uyarınca, taraf 

devletler kendi yetki alanları içinde bulunan herkese Sözleşmede belirtilmiş hak ve 

özgürlükleri sağlama yükümlülüğünü kabul etmişlerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

de bu yükümlülüğün yerine getirilmesini yargı yoluyla denetlemek üzere bir mahkeme 

olarak kurulmuştur. Taraf devletler, taraf oldukları davalarda AİHM’nin kesin kararlarına 

uymayı taahhüt etmişlerdir.122 

Sözleşme taraf devletlerin kendi yetki alanı içerisinde vatandaş yabancı ayrımı 

yapılmaksızın herkese temel hakların ve özgürlüklerin sağlanması yükümlülüğü getirirken 

“Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 4. maddesinde, hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve 

zorunlu çalışmaya tabi tutulamayacağı belirtilmiştir. 

                                                   

 

121 Kalabalık, Halil, a.g.e., s.118 
122 Aybay, Rona; “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Bazı Genel Gözlemler”, Türkiye Barolar 

     Birliği Dergisi, Sayı 88, 2010b, s.238 



33 

 

2.3.1.8.Avrupa Sosyal Şartı 

Çalışma hakkı ile alakalı en detaylı ve kapsayıcı düzenlemeleri içermesi bakımından 

Avrupa Sosyal Şartı123 1965 yılından beri yürürlükte bulunmaktadır.124 Türkiye Avrupa 

Sosyal Şartı’nı 1989 yılında imzalanmıştır. Söz konusu belge 1996 yılında Gözden 

Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı olarak yeniden oluşturulmuş ve imzaya açılmıştır. Türkiye 

2007 yılında Sosyal Şartı bazı çekincelerle kabul etmiştir. Avrupa Sosyal Şartı, AİHS’de yer 

almayan sosyal hakları koruma altına almak için oluşturulmuştur.125 

Şartın “Çalışma hakkı” başlıklı 1. maddesine göre akit tarafların, çalışma hakkını 

etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yüksek ve istikrarlı bir istihdam düzeyine 

ulaşmasının başta gelen amaçlardan olması gerektiği, herkesin özgürce edinebildiği bir işle 

yaşamını sağlama fırsatına sahip olduğu ve tüm çalışanların âdil, güvenli ve sağlıklı çalışma 

koşullarına sahip olma hakkı olduğu düzenlenmiştir. Çalışma hakkı, devletin iş isteyen 

herkese iş sağlamak zorunda olması anlamına gelmemektedir. İş sağlamak, işgücü 

piyasasının durumu, iş arayan kişinin nitelikleri gibi birtakım koşullara bağlanmaktadır.126 

Sosyal Şartının “Diğer akit tarafların ülkelerinde gelir getirici bir iş edinme hakkı” 

başlıklı 18. maddesinde Akit Taraflar, diğer Akit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde gelir 

getirici bir iş edinme hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak yükümlülüğünü 

üstlenmişlerdir. Bu kapsamda Akit taraflar, yürürlükteki formaliteleri basitleştirmeyi ve 

yabancı çalışanlar veya onları çalıştıranlar tarafından ödenen resim ve diğer harçları 

azaltmayı ve çalışan yabancıların istihdamını düzenleyen mevzuata tek tek veya topluca 

esneklik getirmeyi taahhüt ederler. Bu madde münhasıran bir sözleşmeci devletin 

vatandaşının, diğer bir sözleşmeci devletin ülkesine yasal olarak gitmesi halinde sözleşme 

hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. 

Sosyal Şartın “İstihdam ve meslek konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın 

fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkı” başlıklı 20. maddesine göre, kendi ülkesinde 

yasal olarak bulunan göçmen işçiler ve kendi nam ve hesabına çalışan göçmenler için ücret, 

                                                   

 

123 Avrupa Sosyal Şartı, RG. 14.10.1989-20312 
124 Çiçekli, Bülent; Avrupa Sosyal Şartı, Ankara, 2001, 15 vd. 
125 Erdoğan, Gülnur, “Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı”, Türkiye Barolar  

     Birliği Dergisi, Sayı 77, 2008, s.125 
126 Çiçekli, 2001, s.115-116. 
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diğer çalıştırma ve iş koşulları konularında; vatandaşlar ile eşit muameleye tabi olacağı 

düzenlenmiştir. Mülteciler ve vatansızlar da Avrupa Sosyal Şartında sağlanan güvencelerden 

faydalanabilmektedirler.127 

2.3.2. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri  

Çalışma hakkı konusunda temel ilkeler getiren, bu sebeple uluslararası iş hukukunun 

başlıca kaynağını oluşturan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 190 sözleşme128 ve 205 

tavsiye kararı ile uluslararası çalışma standartlarını oluşturmaktadır.129 Türkiye bu sözleşme 

ve tavsiye kararlarının bir kısmını onaylamış ve çalışma mevzuatını ve uygulamalarını ILO 

normlarına uygun şekilde düzenlemiştir. Türkiye 1932 yılından beri ILO’ya üyedir ve üye 

olduğu tarihten bugüne kadar ILO’nun sekiz temel sözleşmesi dahil olmak üzere toplam 59 

ILO sözleşmesini onaylamıştır. Ancak bu sözleşmelerden 55 tanesi yürürlüktedir.130  

ILO Anayasası’nda Uluslararası Çalışma Örgütü’nün amacının, günlük ve haftalık 

çalışma saatlerinin belirlenmesi, işsizlikle mücadele edilmesi, insanların yaşamlarını 

sürdürebilmesi için gereken asgari ücretin güvence altına alınması, iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması, çocuk ve kadın işçilerin korunması, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması ve 

sendikal özgürlüğün tanınmasının sağlanması olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda ILO 

tarafından imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu 29 sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 

ve 105 sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmeleri zorla ve zorunlu çalışmayı 

düzenlemiş, 111 sayılı İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkındaki Sözleşme ve 122 

sayılı İstihdam Politikası Sözleşmeleri131ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal ve 

sosyal menşei bakımından yapılan iş ve meslek edinmelerde ayrım yasağı ve muamele 

eşitliğini düzenleyerek yabancı statüye sahip kişilerin hukuka aykırı biçimde ayrımcılığa 

uğramasını önlemeye ilişkin düzenlemeler getirmiş ve son olarak 158 sayılı Hizmet 

İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi ise iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde geçerli 

bir neden olması gerektiğini belirterek işçinin feshe karşı korunması kurallarını düzenlemiştir. 

Ayrıca ILO’nun yapısı içerisinde hazırlanan diğer birçok uluslararası hukuk belgelerinde iş 

                                                   

 

127 Erdoğan, 2008, s.151 
128 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12200:0::NO::P12100_ILO_CODE (3.2.2021) 
129 Yıldız, Hasan, Çalışma Hayatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ILO Sözleşmeleri, Aristo Yayınevi, 

     1. Baskı, İstanbul, 2017, 5 vd.   
130 https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm, (11.08.2020) 
131http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377278/lang--tr/index.htm,     

    (12.08.20209) 
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güvenliği, istihdam, göçmen ve yabancı işçiler, sağlık hakkı, çocuk işçiler ve angarya yasağı 

gibi pek çok konuda, çalışanlar lehine düzenlemeler getirilmiştir.132  

ILO’nun 97 sayılı İstihdam Amacıyla Göç Sözleşmesi ve 143 sayılı Göçmen İşçiler 

Sözleşmesi göçmen işçiler konusunda uluslararası standardın kaynaklarıdır. 97 sayılı 

Sözleşme, düzenli statüdeki göçmen işçilerle ilgilidir. Sözleşme, istihdama ilişkin çeşitli 

konularda, göçmen işçilere o ülkenin kendi vatandaşlarına yaptığı muamelenin altında bir 

muamele yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Sözleşme aynı zamanda göçmenlerin iş 

alım, yerleştirme ve çalışma koşullarına ilişkin konularda sözleşmeyi onaylayan üye 

devletlerin, göçmenlere bilgi sağlama ve yardım etme konusunda yeterli hizmet sunması 

gerektiğinden bahsetmiştir.133143 sayılı Sözleşme ise, kapsam açısından daha geniş olup, 

istismara dayalı koşullardaki işgücü göçü üzerine odaklanmakta ve göçmen işçilere iş 

piyasasına erişimde fırsat ve muamele eşitliği, yasadışı göçmen istihdamı ve göçmen 

işçilerin çalışma hayatıyla ilgili karşılaştıkları hak ihlallerinin önlenmesi hususlarını 

düzenlemektedir.134 Türkiye 97 sayılı İstihdam Amacıyla Göç Sözleşmesi ve 143 sayılı 

Göçmen İşçiler Sözleşmesine taraf olmamıştır. 

2.3.3. İki Taraflı Sözleşmeler 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, cumhuriyetin ilanından itibaren günümüze kadar 

birçok devlet ile ikameti, ticareti, taşımacılığı ve çeşitli alanlarda iş birliğini konu alan iki 

taraflı sözleşmeler imzalamıştır.135 

İki taraflı ikamet ve ticaret sözleşmeleri taraf olan devlet vatandaşlarının birbirlerinin 

ülkelerinde karşılıklı olarak yerleşme haklarının yanında, çalışma ve ticaret yapma, ortaklık 

kurma, şube açma gibi haklar sağlamıştır. Sözleşmelerde çalışma ve ticaret hakkı, karşılıklı 

muamele veya en çok gözetilen ulus kaydı esasına bağlanmıştır.136 İki taraflı anlaşmalar 

uygulamada genellikle ikamet, ticaret, dostluk, suçluların iadesi, konsolosluk, adli 

                                                   

 

132 Aybay, Rona; İnsan Hakları Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2015, 

     s.42.   
133 Gökinci, Bilgehan; ILO ve ILO Normları Açısından Göçmen İşçilerin Ayrımcılığa Karşı Korunması Yüksek  

     Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi SBE, 2020, s.43 
134 Gemici, Nur, “Çalışma Hayatında Dezavantajlı Bir Grup: Göçmenler”, İş ve Hayat Dergisi, 4. Sayı, 

     2016, s. 254 
135 Ayan, Hasan Alparslan, Türk İş Hukukunda Yabancı Çalıştırılması Yüksek lisans Tezi, Selçuk  

     Üniversitesi SBE, s.64 
136 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.285  
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yardımlaşma, çalışma, sosyal güvenlik, ulaştırma ve kültür gibi alanlarda yapılmaktadır.137 

Devletler iki taraflı sözleşmelerle yabancıların çalışma izinleri konusunda özel düzenlemeler 

kabul edebilmekte, yabancıların çalışma izinleri konusunda istisnalar tanıyabilmektedir.138 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanmış iki taraflı milletlerarası sözleşmeler 

arasında Türk işçilerin bazı ülkelerde çalışmalarını düzenleyen işgücü anlaşmaları yer 

almaktadır. Bu kapsamda Federal Almanya, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, KKTC, 

Katar, Libya, Ürdün, Azerbaycan ve Kuveyt ile ikili işgücü anlaşmaları imzalanmıştır.139 

2.4.ULUSAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YABANCILARIN ÇALIŞMA 

HAKKI 

Temel hak ve özgürlükler, kural olarak tüm insanlara tanındığı için yabancıların da 

bundan yararlanması esastır. Günümüzde, yabancıların temel hak ve özgürlüklerden 

vatandaşlar gibi yararlandırılması genellikle bütün hukuk sistemlerinde kabul edilmekle 

birlikte kamu yararı gerekçesiyle söz konusu hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması 

demokratik esaslara aykırı görülmemektedir.140 Çalışmamızın bu bölümünde anayasal 

düzenlemeler çerçevesinde yabancıların çalışma hakkı ve yabancıların çalışma mevzuatı ele 

alınacaktır.  

2.4.1. Anayasal Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancıların Çalışma Hakkı 

Türkiye’nin 1921 ve 1924 Anayasalarında yer verilmemiş olan çalışma hakkı 1960 

Anayasasında ilk defa düzenlenmiştir. Çalışma hakkı 1982 Anayasası’nın Sosyal ve 

Ekonomik Haklar ve Ödevler başlıklı üçüncü bölümünde yer almaktadır. 

1982 Anayasası’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde Türk Hukukunda 

yabancıların hakları bakımından, vatandaşlarla eşit oldukları benimsenmiştir. Ancak 

Anayasa Mahkemesinin bir kararında Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik 

ilkesinin amacının, hukuksal durumları aynı olanların kanunlarca aynı işleme bağlı 

tutulmalarını sağlamak ve kişilere kanun karşısında ayırım yapılmasını ve ayrıcalık 

                                                   

 

137 Çiçekli, 2016, s.35 
138 Akıntürk, a.g.m., s.5 
139  https://www.ailevecalisma.gov.tr/digm/contents/dis-iliskiler/ikili-anlasmalar/isgucuanlasmalari/,  
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tanınmasını önlemek olduğu, mevcut durum ve konumlardaki özelliklerin, kimi kişiler ya da 

topluluklar için değişik kurallar getirilebileceği ifade edilmiştir. Karara göre Türk 

vatandaşları ile yabancılar farklı hukuksal konumdadırlar. Çalıştıkları işlerin mahiyeti 

bakımından da yabancılar ile Türk vatandaşları aynı konumda değildir. Bu yönüyle 

yabancılar ile Türk vatandaşları aynı hukuksal konumda olmadıklarından bunlar arasında 

eşitlik karşılaştırılması yapılamayacağı belirtilmiştir.141 

Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin niteliği” başlıklı 12. maddesine göre, 

herkesin, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 

sahip olduğu düzenlenmiştir. Bu hüküm temel haklara sahip olma bakımından yabancılarla 

vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın, temel hakların süjesini herkes olarak 

tanımlamaktadır. Ancak, bundan hareketle yabancıların vatandaşlarla aynı haklara sahip 

olduğu sonucuna ulaşılamaz. Bazı haklardan yabancılarla vatandaşlar eşit koşullarda 

yararlanırlar. Yaşam hakkı, kişinin maddi ve manevi varlığının ve bütünlüğünün korunması 

hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, din ve vicdan özgürlüğü gibi klasik temel hakların 

büyük bir kısmı bu kategoride değerlendirilebilir.142 

Anayasa’nın “Çalışma ve sözleşme hürriyeti” başlıklı 48. maddesinde herkes tabiri 

kullanılarak çalışma hürriyeti açısından yabancı ile vatandaş arasında herhangi bir ayrım 

yapmama yoluna gidilmiştir. Maddeye göre; herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme 

hürriyetlerine sahip olduğu ve özel teşebbüslerin kurulmasının serbest olduğu 

düzenlenmiştir. Maddede kullanılan herkes kavramı vatandaş yabancı ayırımı yapılmaksızın 

eşitlik esasından hareket edildiğini göstermektedir. Kişiler, istemeleri durumunda ve 

diledikleri alanda çalışma ve sözleşme yapma, çalıştığı işi, işyerini ve işverenini seçme 

özgürlüğüne sahiptirler. İşverenler de diledikleri alanda girişimde ve faaliyette bulunabilme, 

işyeri açma, açtığı işyerini değiştirebilme ya da dilerse kapatabilme, istediği kişi ile de iş 

sözleşmesi yapabilme veya sözleşmeyi sona erdirebilme özgürlüğüne sahiptirler.143 

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen özel teşebbüs hürriyeti de herkesi kapsayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Kural olarak vatandaşların özgürce mesleğini seçebilmesi ve seçmiş olduğu 

mesleği müdahale olmaksızın icra edebilmesi mümkün iken, yabancılar da izin sistemi 

                                                   

 

141 Anayasa Mahkemesi Kararı, 19.1.2012 tarih, 2010/30 Esas 
142 Er, Selami, “Yabancıların Çalışma İzinleri ve Ön İzin Müessesesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 

     4. Sayı, 2014, s.181 
143 Ekşi, 2018, s.217 



38 

 

dahilinde bağımlı ve bağımsız çalışabileceklerdir. Özel teşebbüs hürriyeti de kamu yararı, 

milli ekonominin gerekleri, sosyal amaçlar ve menfaatlerin dengelenmesi amacıyla 

sınırlanabilmektedir.144 

Anayasa’nın 49. maddesinin birinci fıkrasına göre çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi 

olduğu düzenlemektedir. Buna göre çalışma hakkı bireye devletten birtakım edimler talep 

edebilmesini sağlarken aynı zamanda bir ödev olarak görülmektedir.145Bireyin vatandaş 

veya yabancı oluşu fark etmeksizin, ancak çalışarak topluma yük olmaktan kurtulacağı, bu 

nedenle bireyin çalışmayı bir hak olarak talep etmesinin yanında topluma karşı bir ödev 

olarak da yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkede ikamet edecek bir yabancının, 

vatandaşların sahip olduğu gibi, yaşadığı topluma karşı çalışma ödevinin varlığından 

bahsedilmesi mümkündür.146 

Anayasa'nın 48. ve 49. maddelerinde, yabancıların çalışma hakkı ve özgürlüğü ile 

sözleşme özgürlüğüne yönelik herhangi bir sınırlama öngörülmemiştir. Bununla birlikte, 

kanun koyucunun, kamu yararını gerçekleştirme, çalışma hayatını düzenleme, çalışma 

koşullarının standartlarını yükseltme, bunlara ilişkin sınırlamalar getirme, yabancıların 

ülkemizdeki çalışmalarını izne bağlama ve yabancılara verilecek çalışma izinleriyle ilgili 

esasları belirlemek üzere düzenleme yetkisi vermektedir.147 

Anayasası’nın 16. maddesinde temel hak ve özgürlükler bakımından yabancıların 

hukuki durumunu düzenlemektedir. Madde hükmüne göre, yabancıların temel hakları 

milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabilir. Sınırlamanın milletlerarası 

hukuka uygun olmasının yanı sıra kanunla getirilmesi yabancılar açısından güvence teşkil 

etmektedir. Bu hüküm, çalışma hakkı bakımından yabancılara vatandaştan farklı 

düzenlemeler getirilmesine imkân tanıyıcı niteliktedir.148Ayrıca, vatandaşlardan farklı 

olarak, yabancılar kanunla kendilerine yasaklanmamış işlerde çalışabilmek için çalışma 

vizesi veya çalışma izni almak zorundadır. Diğer taraftan çalışma hak ve özgürlükleri 

kapsamında yapılacak bu sınırlamaların, Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin 
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sınırlandırılması” başlıklı 13. maddesinde öngördüğü üzere kanun aracılığıyla ve ölçülülük 

ilkesine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Halihazırda yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin temel kural UİK’in 

“Çalışma izninde yetki ve yükümlülük” başlıklı 6. maddesinde hükme bağlanmıştır. Söz 

konusu hüküm uyarınca yabancıların çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmaksızın 

Türkiye’de çalışmalarının yasak olduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan yabancıların çalışma 

hak ve özgürlüğüne sahip olabilmesi için iç hukukta yabancının yapacağı işin niteliğine 

yönelik engelleyici bir kuralın bulunmaması gerekir.149 Diğer bir ifadeyle bir yabancı 

Türkiye’de çalışmak istediğinde, söz konusu iş alanına ilişkin mevzuat hükümlerine bakmak 

gerekecektir.150 

2.4.2. Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler 

Hakkında Kanun 

Osmanlı Devleti’nde pek çok milletten insanın yaşaması sebebiyle Lozan 

Antlaşmasından önce yabancıların, her çeşit mesleği ve sanatı icra etmesi mümkündü. Lozan 

Antlaşması müzakerelerinde yabancılara bazı meslekler bakımından kısıtlama getirilmek 

istenmesi üzerine kazanılmış haklar konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Bu nedenle Türk 

heyeti, bazı meslekleri sadece Türk vatandaşlarına tahsis etmeye yönelik çalışmalarında 

1923 yılından önce bu meslekleri icra eden yabancıların kazanılmış haklarını saklı tutmuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında birçok devletle ikamet ve ticaret sözleşmesi 

imzalanmak suretiyle yabancıların çalışma hakları da düzenlenmiştir. Bu dönemde 

yabancıların çalışma izinleri ile ilgili ilk düzenleme 1926 tarihinde kabul edilen 815 sayılı 

Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarda Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve 

Ticaret Hakkında Kanun’dur.151Kanun ile çeşitli meslek gruplarına, yabancılar açısından 

bazı kısıtlamalar getirilmiştir.  

1932 tarihinde yürürlüğe giren 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis 

Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun152 ise otuz kadar küçük el sanatları ve bazı 

                                                   

 

149 Çiçekli, 2004, s.113 
150 Urhanoğlu, a.g.m., s.192 
151 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarda Kara Suları Dahilinde İcrayı 

     Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun (Kabotaj Kanunu), RG. 29.04.1926-359 
152 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun,  

     RG. 16.06.1932-2126 



40 

 

hizmetleri yabancılara yasaklamıştır.1532007 sayılı Kanun yeni bazı iş ve mesleklerin 

yabancılara yasaklanabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki vermiştir. Bunların yanı 

sıra 2007 sayılı Kanun belirlediği bazı teknik hizmet ve mesleklerin Bakanlar Kurulunun 

izni ile yapılabileceğini hüküm altına almış, yabancıların il ve ilçe merkezi olmayan yerlerde 

dükkân açması dolasıyla ticaret yapmasını yasaklamıştır. 1930’lu yılların ekonomik ve 

sosyal şartları göz önünde bulundurularak getirilmiş bu yasaklar YÇİHK’nın kabulüne kadar 

devam etmiştir.154 YÇİHK, 2007 sayılı Kanun’u her ne kadar yürürlükten kaldırmış olsa da 

hukukumuzda kanun ve diğer mevzuat düzenlemelerinde yabancılara yasaklanmış olan 

çeşitli iş ve meslekler hâlâ mevcuttur. 

2.4.3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 

YÇİHK ile temel olarak Türkiye’de yabancıların çalışması hususuna ilişkin 

düzenlenmenin yer aldığı dağınık hükümlerin toparlanması ve yabancıların daha önce 

yasaklanan bazı iş ve meslekleri de yapabilmesine imkân sunulması amaçlanmıştır. Aynı 

zamanda yabancıların çalışma haklarıyla ilgili mevzuat hükümlerinin günün koşullarına 

göre yeniden düzenlenmesi, yabancıların istihdamı ile ilgili temel ilkelerin tek bir kanun 

metninde toplanması, çalışma ve oturma izinlerinin verilmesinde yeni düzenlemelerin 

yapılması amacıyla YÇİHK 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunda yabancıların 

Türkiye’de yapabilecekleri meslek ve sanatlar ile yabancılara yasaklanan işler 

düzenlenmemiştir.155 

Bu Kanunun hazırlık sürecinde Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin 

Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde ve Avrupa Birliği uyum yasaları ve 2001-2005 

yıllarını kapsayan 8. Kalkınma Planında, yabancıların çalışmasına ilişkin usul ve esaslarının 

düzenlenmesi gerektiği hususları dikkate alınmıştır.1564817 gerekçesinde de yabancılarının 

çalışması ile ilgili yetmişin üzerinde yasanın dağınık bir yapı arz ettiği, yabancıların 

istihdamının düzenlenmesinde hukuksal düzenin yetersiz olduğu, ayrıca Kanun ile kayıt dışı 

istihdamın önlenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir.157 
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YÇİHK ile oluşan yeni sistem izin sistemidir. Bazı muafiyetler hariç, bir yabancının 

Türkiye'deki her türlü faaliyeti önceden izin alınması şartına bağlanmıştır.158Ayrıca çalışma 

izinlerinin verilmesi yetkisi tek bir merkezden yürütülmesi amacıyla büyük oranda Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (AÇSHB) devredilmiş ve çalışma izninin 

verilmesi prosedürü yönetmeliklerle ayrıntılı bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. 

2.4.4. Uluslararası İşgücü Kanunu 

Türkiye geleneksel olarak göç veren bir ülke olarak bilinmekle birlikte son yıllarda 

hem transit ülke hem de göç alan ülke statüsüne geçmiştir. Günümüzde gerek zorla göç 

kapsamında uluslararası korumadan faydalanmak üzere ülkemize sığınan yabancılar gerekse 

düzenli göç neticesinde ülkemize çalışmak amacıyla gelen yabancıların sayısında ciddi bir 

artış yaşanmıştır. Diğer taraftan ülkemizde yabancı yatırımların artması ve yabancı 

işgücünün ülkemize çekilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti uluslararası işgücü açısından cazibe 

merkezi haline gelmiştir. Dolayısıyla yabancıların istihdamı ve çalışma izinleri konusu daha 

da önemli hale gelmiştir. 

Bahsi geçen bu sebepler yeni bir mevzuat ve kurumsal yapı ihtiyacını ortaya çıkarmış 

ve bu kapsamda 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu hazırlanmıştır. 2016 yılında kabul 

edilen UİK, YÇİHK’i yürürlükten kaldırmıştır. UİK’in hazırlanma aşamasında, 2003 

yılından itibaren Türkiye’ye çalışma amaçlı gelenlerin sayısındaki artış ve Türkiye’ye göç 

edenlerin içinde vasıflı işgücü sayısının artması sebebiyle mevcut düzenlemelerin 

güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu Kanun ile kayıt dışı yabancı 

istihdamıyla mücadele edilmesi, uluslararası işgücü hareketliliğinin izlenerek ihtiyaç 

duyulan yabancı istihdamının karşılanması ve ülkelerin nitelikli işgücünü çekme 

yöntemlerinin izlenerek ülkemizin uluslararası alanda rekabete dahil olabilme kabiliyetinin 

artırılması amaçlanmıştır.159 Diğer taraftan oluşturulan politikaların uluslararası işgücü 

politikası ile uyumlu olması hedeflenmiş, başta çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri 

olmak üzere yabancıların çalışmasına ilişkin yürütülecek tüm iş ve işlemlerin tek elden 

yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 

UİK ile 3146 sayılı AÇSHB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak 
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UİGM ana hizmet birimi olarak kurulmuştur. Uluslararası işgücü politikası çerçevesinde 

yabancıların çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetine dair iş ve işlemler UİGM tarafından 

yürütülmektedir. 

UİK’in getirdiği en önemli yenilik, uluslararası işgücü politikasının oluşturulmasıdır. 

UİK’e göre izlenen amaç, her şeyden önce çalışma izninin kime ve nasıl verilmesi ile ilgili 

uluslararası işgücü politikasının ortaya koyulması, belirlenecek bu politikanın pratiğe 

dönüştürülmesi, söz konusu politikanın takip edilerek yabancılara verilecek çalışma izni ve 

çalışma izni muafiyetlerinde izlenecek yöntemi ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve 

sorumlulukları düzenlemesidir. Çalışma izni dâhil, yabancılara yönelik geliştirilecek tüm 

sistem, kaynağını, bu politikadan alacaktır. Söz konusu Kanunun gerekçesinde de belirtildiği 

üzere, uluslararası işgücü göçü yönetiminde temel alınacak prensiplerin çerçevesini, 

uluslararası işgücü politikası oluşturacaktır.160 

UİK ile getirilmiş bir diğer yenilik ise Turkuaz Kart adı verilen ve nitelikli işgücünün 

ülkemize çekilmesini amaçlayan yeni bir çalışma izni uygulamasıdır. Bu şekilde nitelikli 

yabancının ülkede kalması sağlanarak, ekonomiye ve bilime yapacağı katkının artırılması 

amaçlanmıştır. Öte yandan ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören yabancı öğrencilerin 

İş Kanunu’na bağlı olarak kısmi süreli olarak çalıştırılabilmesi, özel mesleki yeterlilik 

gerektiren işlerde yabancının çalıştırılabilmesi için ilgili Bakanlıklardan ön izin alınması ve 

sınır ötesi hizmet sunucusu kavramının Kanun kapsamına dahil edilmesi UİK ile getirilmiş 

diğer yeniliklerdir. 

UİK her ne kadar YÇİHK’ni yürürlükten kaldırmış olsa da Türkiye’de çalışacak 

yabancılara her türlü çalışma izninin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden 

muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin 

usul ve esasları düzenleyen Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama 

Yönetmeliğinde yer alan ve UİK’e ters düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam 

edilmektedir. 
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2.4.4.1.Uluslararası İşgücü Kanunu Kapsamı 

UİK kapsamında, Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir 

işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj 

yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte 

hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıların ve yabancı 

çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni 

veya çalışma izni muafiyeti alması gerekmektedir. Çalışma izni almaktan muaf tutulan 

yabancıların işlemleri de UİK’e göre yürütülmektedir. 

2.4.4.2.Uluslararası İşgücü Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Haller 

UİK’in 6. maddesine göre UİK kapsamındaki yabancıların çalışma izni veya çalışma 

izni muafiyeti olmaksızın Türkiye’de çalışmaları yasaklanmıştır. Ancak diğer kanunlarda ya 

da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde 

çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, UİK’ göre çalışma izni almadan 

çalışabilir veya çalıştırılabilirler. O halde UİK’in uygulama alanına giren herhangi bir 

konuya ilişkin olarak iki veya çok taraflı anlaşmada hüküm varsa öncelikle anlaşma 

hükümleri uygulanacaktır.161 

UİK’in 6. maddesine göre TVK’nın 28. maddesi kapsamında Mavi Kart verilen 

yabancıların çalışma hakları saklı tutulmuştur. Mavi Kart sahibi yabancıların çalışma hakkı 

“Mavi Kart Sahibi Yabancıların Çalışma Hakkı” başlığı altında incelenecektir. 

2.4.4.3. Yabancıların Çalışma İzni Alma Zorunluluğu 

UİK kapsamında yabancıların kendilerine yasak olmayan işlerde çalışmaları, çalışma 

izni alma koşuluna bağlanmıştır. Kanun’un 3. maddesi uyarınca, çalışma izninin, AÇSHB 

tarafından resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya 

Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izni ifade ettiği, Kanun’un 6. maddesi uyarınca, 

bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları 

ve çalıştırılmalarının yasak olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda UİK öncesi dönemde de 

olduğu gibi çalışma izni verme yetkisinin, AÇSHB’de olduğu ifade edilmektedir. 

                                                   

 

161 Ekşi, 2018, s.223 
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Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti kural olarak, uluslararası işgücü politikası esas 

alınarak UİGM tarafından verilir. Bu bağlamda ilgili Kanun ile Türkiye’de çalışmak isteyen 

yabancı kişilerin, kural olarak herhangi bir işte çalışmasının başlamasından önce izin ya da 

muafiyete sahip olmasının zorunlu tutulduğu görülmektedir.162 

Halen yürürlükte olan Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve İznin Verilmesinde 

Şekil” başlıklı 5. maddesine göre çalışma izni başvuruları elektronik ortamda yabancının 

işvereni tarafından veya yabancı kendi nam veya hesabına çalışacaksa yabancının kendisi 

tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda çalışma izni başvuruları, yurtiçinden ilgili 

işverenliklerin e-devlet kapısı163üzerinden Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemine 

(Yabancı E-İzin Sistemi) giriş yapılarak işyeri kaydı oluşturması ve ardından istenilen bilgi 

ve belgelerin e-imza ile sisteme yüklenerek yapılmaktadır. Yurt dışından yapılan çalışma 

izni başvurularında ise yabancının uyruğunda bulunduğu veya yasal olarak ikamet ettiği 

ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine çalışma vizesi başvurusunda bulunarak 16 

haneli referans numarasını alması ve bu referans numarasını işverenine iletmesi 

gerekmektedir. Bu başvurular UİGM tarafından belirlenen çalışma izni değerlendirme 

kıstaslarına ve uluslararası işgücü politikasına göre incelenmektedir.164 

Çalışmamızın amacının yabancıların İş Kanunu’ndan kaynaklanan hak ve 

yükümlülüklerinin tespit edilmesi olması sebebiyle yabancı işçilerin Türkiye’de çalışmasına 

ilişkin esaslar, çalışma iznine başvuru usulü, çalışma izni değerlendirme kriterleri, verilen 

çalışma izinlerinin sınırlandırılması, reddi ve iptali konularına değinilmeyecektir. 

2.4.4.4.Çalışma İzninin Amacı 

Yabancıların çalışma izinleri rejimi, yabancıların çalışma hak ve özgürlüklerinin 

nasıl ve hangi usuller çerçevesinde kullanılabileceğini gösteren ve bu yönüyle, çalışma hak 

ve özgürlüğünün yaşama geçirilmesini sağlayan önemli bir araçtır.165 Bazı devletler, ülkeye 

ve iş piyasasına yabancıların girmesini engellemede çalışma iznini araç olarak kullanmakta 

ve ülkelerinde çalışmak isteyen yabancılar için çalışma izni alma zorunluluğu getirmektedir. 

Bu şekilde, yabancıların ülkeye ve iş piyasasına girişlerini kontrol edilmekte, işe girişte yerli 

                                                   

 

162 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.188 
163 https://www.turkiye.gov.tr/acshb-yabancilarin-calisma-izinleri-otomasyon-sistemi, (19.04.2020) 
164 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.193 vd. 
165 Er, a.g.m., s.177 

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-yabancilarin-calisma-izinleri-otomasyon-sistemi
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işçilere öncelik tanınmaktır. Dolayısıyla çalışma izni, ülkeye ve iş piyasasına girmesi 

istenmeyen yabancıları engelleyen birer araç olarak kullanılmaktadır. Yabancıların ikamet 

iznine sahip olması, kural olarak ülkede serbestçe çalışabilecekleri anlamına gelmez.166 

Çalışma izni ile, yabancı işçilerin çalıştırılması sebebiyle işsiz kalabilecek yerli ve 

ayrıcalıklı işçilere işe alınmada öncelik hakkı tanınmaktadır. Çalışma izni ile sağlanan 

öncelik hakkından sadece yerli işçiler yararlanmaz. Ülkede sürekli ikamet izni bulunan veya 

süresiz çalışma izni olan yabancılar ile ikili veya çok taraflı antlaşmalar uyarınca çalışma 

hakkından yararlanan yabancılar da diğer yabancılara göre işe girmede önceliğe sahiptir. 

Yerli ve ayrıcalıklı yabancı işçilere tanınan öncelik hakkı, pek çok devlet tarafından 

kanunlarla düzenlenerek yasal güvence altına alınmıştır.167 

Çalışma izni alma gerekliliği işgücü göçünü kontrolde temel araçlardan biri olarak 

görülmektedir. Yabancılara verilecek çalışma izinlerinin şartlarını ve sürelerini belirlemede, 

çalışma izinlerini yenilemede devletlerin geniş kriterlere dayanan takdir yetkisi 

bulunmaktadır. Çalışma izni verilirken kullanılan bu takdir yetkisi ile devletler kendi 

ekonomik ihtiyaçlarına dayalı olarak ülkelerine gelen göçü kontrol edebilmektedir.168 

Diğer taraftan çalışma izinleri sayesinde stratejik öneme sahip, doğası gereği yabancı 

çalıştırılamayacağı veya başka nedenlerle yabancıların çalıştırılmasında kamu yararı 

görülmeyen mesleklerde yabancıların çalışmaması, her devletin öncelikle kendi işsiz 

vatandaşlarına iş imkânı sağlamasını amaçlanmaktadır.169Dolayısıyla çalışma izni verilirken 

işgücü piyasasının durumu göz önünde bulundurulmaktadır ve ihtiyaç duyulan işgücünün iç 

piyasadan karşılanamaması halinde yabancı işçilere çalışma izni verilebilmektedir.170  

Yabancıların çalışma izni konusu sadece devletin kendisini veya vatandaşlarını 

yabancılara karşı koruması amacı taşımamakta yabancı statüsündeki kişilerin işgücünden 

hukuka aykırı bir şekilde faydalanılmasının önüne de geçilmesini sağlamaktır.171Çalışma 

izni aynı zamanda yabancıların sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını ve bu suretle 

devletin sigorta prim ve vergi kayıplarının önlenmesini de sağlamaktadır. 

                                                   

 

166 Cin, Mustafa, “Yabancıların Çalışma İzinleri”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 2005b, s. 9 
167 Cin, 2005b, s.2 
168 Akıntürk, a.g.e., s.246 
169 Er, a.g.m., s.183 
170 Cin, a.g.e., s.103 
171 Nazlı, a.g.e., s.46 
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Anayasada herkese çalışma hak ve özgürlüğünün tanınmış olması ülkemizde 

çalışmak isteyen tüm yabancılara çalışma izni verileceği anlamına gelmemelidir. UİK’e göre 

yabancıların çalışma izinleri uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile Göç 

Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve 

ekonomik dönemsel değişiklikler, kalkınma plan ve programları, yabancının uyruğunda 

bulunduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili 

veya çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve 

kamu sağlığı dikkate alınarak UİGM tarafından değerlendirilmektedir. Bu durum devletin 

egemenlik yetkisinde olduğu için yabancıların Türkiye’de çalışmaları belli koşullara 

bağlanmakla birlikte bu koşullar yerine getirilse dahi yabancılara çalışma izni verilmesinde 

UİGM’nin takdir yetkisi olacaktır. Danıştay’ın konuya ilişkin kararında da yabancıların 

Türkiye’de çalışabilmek için yaptığı izin başvurularının değerlendirilmesinde idarenin geniş 

bir takdir hakkı olduğu ancak bunun belgelendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.172 

2.4.4.5.Çalışma İzin Türleri 

UİK’e göre çalışma izinleri; süreli, süresiz veya bağımsız olarak verilebilmektedir. 

Çalışmamızın konusu bir işverene bağımlı olarak çalışan yabancı işçilere yönelik 

olduğundan, bağımsız çalışanların alabilecekleri bağımsız çalışma iznine ilişkin esaslar 

çalışmamızın kapsamı dışında kalmaktadır. Diğer taraftan istisnai çalışma izni ve Turkuaz 

Kart UİK kapsamında düzenlenmekle birlikte çalışmamızın kapsamı dışındadır. 

2.4.4.5.1. Süreli Çalışma İzni 

Süreli çalışma izni, süre unsuru açısından sınırlandırılarak verilen çalışma iznidir. 

Süreli çalışma izninde çalışma izninin başlangıç ve bitiş tarihleri somut olarak önceden 

belirlenmiştir.173UİK’in “Çalışma izni türleri” başlıklı 10. maddesine göre çalışma izin 

başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini 

aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli 

bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki iş yerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk 

başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilmektedir. Çalışma izni süre uzatma 

başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk 

                                                   

 

172 Danıştay 10. Hukuk Dairesi, 25.06.2007 tarih 2007/129 Esas, 2007/3699 Karar 
173 Doğan, a.g.e., s.206 
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uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar 

çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular için 

yeniden çalışma izni başvurusu yapılması gerekmektedir. Yabancıların çalışma izni 

başvurularının hangi sınırlar içinde geçerli olduğunu tespit edebilmek için madde metninde 

yer alan belirli işyeri ve aynı işkolundaki işyerleri terimlerin açıklanmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu174kapsamında işyeri, bir işveren tarafından mal veya hizmet üretimine 

yönelik teknik bir amacın gerçekleştirilmesi için maddi olan ve olmayan unsurlarla 

işgücünün bir araya getirildiği, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlardan oluşan iş 

organizasyonu kapsamında bir bütündür.175 Ancak işyerinin meydana gelmesi için bütün bu 

unsurların bulunması yeterli olmayıp, işveren tarafından bu unsurların belirli bir amaca 

yöneltilmesi için sürekli olarak örgütlenmesi, belirli bir ortak yönetim altında organize 

edilmesi gerekir.176  

İşletme, işyerine göre daha geniş bir kavramdır. İşletme tek bir işyerinden 

oluşabileceği gibi, işletmeye birden çok işyeri de dahil olabilir. Örneğin işverenin tek bir 

fabrikası varsa, bu fabrika hem işyeri hem de işletme durumunda olup, üretime yönelik tarafı 

işyeri, iktisadi amaç güden yönü ise işletme sayılır.177UİK’te işletme kavramına yer 

verilmemiştir. Dolayısıyla işyeri kavramının işletme kavramını da içerecek şekilde geniş 

yorumlaması gerektiği değerlendirilmektedir. 

İşkolu ise birbirine benzeyen veya aynı nitelikte olan çalışma alanlarını ifade 

etmektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun178 “İşkolları” başlıklı 

4. maddesine göre işkolları adı geçen Kanunda yer alan 1 sayılı cetvelde gösterilen ve bir 

işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerin de asıl işin girdiği işkolundan sayıldığı 

belirtilmiştir. Bir işkoluna hangi işlerin girdiği ise, AÇSHB tarafından çıkarılan İşkolları 

Yönetmeliği ile belirlenmiştir.179 İşkolları Yönetmeliği’nin “İşkollarına giren işler” başlıklı 

2. maddesine göre her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu ve işkolları listesi düzenlenmiş 

                                                   

 

174 4857 sayılı İş Kanunu, RG. 10.6.2003-25134 
175 Süzek, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2015, s.201 
176 Ekonomi, Münir, Ferdi İş Hukuku, İstanbul Teknik Üniversite Matbaası, 2. Baskı, İstanbul, 1984, s.52 
177 Zincirlioğlu, Candan Albayrak, “İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramlarının Önemi”, Türkiye 

     Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 34, 2018, s.444 
178 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, RG. 7.11.2012-28460  
179 İşkolları Yönetmeliği, RG. 19.12.2012-28502 
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olup halihazırda 20 adet işkolu bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen madde metninde aynı 

işkolundaki belirli bir işyerine ait işyerlerinde çalışmak üzere ifadesinden yabancıların bir 

işyerinin o işyerine bağlı yerlerde de çalışabileceği hususu gündeme gelmektedir.  

Halen uygulanmasına devam edilen uygulama yönetmeliğinin “Süreli Çalışma 

İzninin Coğrafi Alanı” başlıklı 26. maddesinde çalışma izni belgesinin belgede yazılı işyeri 

ve adres için de geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Uygulamada bir yabancının çalıştığı 

işyerinin farklı bir adresinde çalışabilmesi için yeniden çalışma iznine başvurması gerektiği 

görülmektedir. Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yabancının çalışacağı işyerine 

ait SGK tescil numarası ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi sisteminden çekilen işyeri 

adresinin uyuşması şeklinde geliştirilmiştir. Bu kurgunun önemli bir sebebi de yabancının 

çalışacağı işyerine ilişkin bilgilere sahip olunması ve bu şekilde çalışan yabancı işçilerin 

çalışma izninin verilmesinde esas teşkil eden koşulların kontrol edilmesi ve işçinin niteliğine 

uygun işlerde çalışıp çalışmadığının tespitini sağlamaktır. Bu sebeple hem UİK’te süreli 

çalışma iznine ilişkin düzenlemeye göre hareket edilmesi gerektiği hem de yabancıların olası 

hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Yabancı E-İzin sisteminde konuyla ilgili çalışmalar 

yapılabileceği değerlendirilmektedir.  

2.4.4.5.2. Süresiz Çalışma İzni 

Yabancıya Türkiye’de süresiz olarak çalışma ve ikamet hakkı veren çalışma iznine 

süresiz çalışma izni denmektedir.180 UİK’in 10. maddesinin üçüncü fıkrasında süresiz 

çalışma izni verilebilecek olan yabancılar sayılmıştır. İlgili madde hükmüne göre, YUKK’un 

“Uzun dönem ikamet izni” başlıklı 42. maddesi uyarınca Türkiye’de uzun dönem ikamet 

iznine sahip olan yabancılar veya Türkiye’de en az sekiz yıl yasal çalışma izni olan 

yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir. Düzenleme gereğince, başvuru için gerekli 

şartlara sahip olunması, süresiz çalışma izninin alınmasına yönelik mutlak bir hak 

sağlamamaktadır. Bu durum idarenin taktir yetkisine sahip olduğunu göstermektedir.181 

UİK’in 10. maddesinin dördüncü fıkrasında süresiz çalışma izni olan yabancının, 

uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanacağı düzenlenmiştir. İlgili 

maddenin düzenlemesi doğrultusunda süresiz çalışma iznine sahip olan yabancılar; askerlik 

                                                   

 

180 Doğan, a.g.e., s.206 
181 Ekşi, 2018, s.230; Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.195 
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yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme 

ve özel kanunlardaki düzenlemeler haricinde sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları 

saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak koşuluyla 

Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacaklardır. 

2.4.4.5.3.  Bağımsız Çalışma İzni 

UİK’in 3. maddesinde bağımsız çalışma izni tanımlanmıştır. Buna göre bağımsız 

çalışma, yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma iznini ifade 

etmektedir.  

UİK’in 10. maddesine göre, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş olan limitet 

şirketlerde şirket ortağı olan müdür, anonim şirketlerde şirket ortağı olan yönetim kurulu 

üyesi, sermayesi paya bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan 

yabancılar da bağımsız çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir. Maddenin devamında 

profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların 

sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebileceği ve bağımsız çalışma izninin, süreli 

olarak düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak ilgili madde hükmünde bağımsız çalışma iznine 

ilişkin herhangi bir süre öngörülmemiştir. 182 

2.4.4.6.Çalışma İzni Muafiyeti  

Ülkemizde, işgücü piyasasına girmek isteyen yabancıların çalışma iznine sahip 

olması zorunlu olmakla birlikte karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuktaki düzenlemeler ve 

AB mevzuatında yer alan hükümler dikkate alınarak bazı yabancılar çalışma izninden muaf 

tutulmuştur. Muafiyet uygulamasıyla birlikte AÇSHB’ye uluslararası ilişkilerde yaşanan 

gelişmelere ve değişen sosyoekonomik şartlara bağlı olarak bazı yabancılara muafiyet  

tanıma olanağı verilmiştir.183 

Çalışma izni muafiyetine ilişkin başvuru usulü ve genel esaslar UİK’in 13. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, 

çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilir. 
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UİK’in “Çalışma izni muafiyeti” başlıklı 13. maddesine göre, TTK’ya göre kurulmuş 

anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin 

yönetici sıfatı olmayan ortağı ile Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün 

içinde doksan günü geçmeyen sınır ötesi hizmet sunucularının, çalışma izni muafiyeti 

kapsamında olduğu belirtilmiştir. 

UİK’in “Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular” başlıklı 14. maddesinin birinci 

fıkrasında, yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin, bağlı 

birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevli 

yabancıların, çalışma izni muafiyeti alarak çalışabileceklerini hüküm altına alınmıştır. Aynı 

maddenin ikinci fıkrasında ise, yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler 

temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi 

ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve 

idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancıların, 

çalışma izni muafiyeti alarak çalışabileceği düzenlenmiştir. 

UİK’e aykırı olamamak şartıyla halen yürürlükte olan Uygulama Yönetmeliği’nin 

“Muafiyetler” başlıklı 55. maddesinde de hangi yabancıların hangi sürelerle muafiyet 

kapsamında olduğu sayılmıştır.184 

2.5.YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖZEL 

DURUMLAR 

Yabancıların Türkiye’de çalışması ve çalıştırılmasına ilişkin genel esaslar UİK’te 

düzenlenmiş olmakla birlikte Türk Hukukunda bazı özellikleri olan yabancıların Türkiye’de 

çalışma süreçleri farklı şekillerde düzenlenmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde özellikleri 

sebebiyle çalışma hakkı ve ödevleri bakımından farklı düzenlemelere tabi tutulan yabancılar 

ele alınacaktır.   

2.5.1. Mavi Kart Sahibi Yabancıların Çalışma Hakkı 

UİK’in 6. maddesinde TVK’nın 28. maddesi kapsamında kendilerine mavi kart 

verilen kişilerin çalışma hakkının saklı tutulduğu belirtilmiştir. Bu maddeye göre TVK’nın 

28. maddesi kapsamında olan yabancıların çalışma izni almasına gerek bulunmamaktadır. 

                                                   

 

184 Bkz. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin   

    “Muafiyetler” başlıklı 55. maddesi. 
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Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler 

ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında kural 

olarak Türk vatandaşlarına tanınan haklardan eşit bir şekilde yararlanmaya devam ederler. 

Ancak çalışma özgürlüğü bakımından bu kuralın millî güvenlik ve kamu düzenine ilişkin 

olmak üzere iki istisnası bulunmaktadır.185 

Millî güvenlik ve kamu düzeni şartı, mavi kart sahiplerinin çalışabileceği meslekler 

bakımından genel bir şart olarak kabul edilirse, bu kişilerin Türk vatandaşlarına tahsis edilen 

meslek ve sanatların hiçbirini yapamaması gerekecektir. Bu sebeple de millî güvenlik ve 

kamu düzenine ilişkin istisnalar, her bir somut olay bakımından dikkate alınması gereken bir 

şart olarak değerlendirilmelidir. Aksi takdirde mavi kart sahiplerinin istisnalar haricinde, 

Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edeceklerine ilişkin 

kanun hükmünün bir anlamı kalmayacaktır.186 Yabancılara ilişkin belirli işlerin 

yasaklanmasındaki gerekçelerin çoğu Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişiler için 

geçerli değildir. Bu sebeple, kamu güvenliği ve kamu düzeni kavramlarının mümkün olduğu 

kadar dar yorumlanması gerektiği ve doğrudan devletin ve toplumun temel yapısını veya 

çıkarlarını korumaya yönelik yasaklar dışında söz konusu kişilere çalışma izni verilmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir.187 

6304 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile TVK’nın 28. maddesine göre mavi kart 

sahiplerinin bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu 

hizmeti görevlerinde bulunamayacakları ancak kamu kurum ve kuruluşlarında; işçi, geçici 

veya sözleşmeli personel olarak çalışabilecekleri düzenlenmiştir.188 

2.5.2. Mültecilerin ve İkincil Koruma Statü Sahiplerinin Çalışması 

YUKK’un “Yardım ve hizmetlere erişim” başlıklı 89. maddesi ve UİK’in 

“Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar” başlıklı 17. maddesine göre mülteci ve 

ikincil koruma sahiplerinin çalışması özel olarak düzenlenmiştir. YUKK’un 89. maddesine 

                                                   

 

185 Cin, Mustafa, “Türk Vatandaşlığını Çıkma İzni Alarak Kaybeden Kişilerin Türkiye’de Çalışma Hakkı”,  

     Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 24, Sayı 1-2,2004, s.347 
186 Aygül, Musa, “Vatandaşlığı Çıkma İzni Alarak Kaybedenlerin Kamu Görevine Girme Yasağı”, Gazi  

     Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010, s.44 
187 Cin, 2004, s.348 
188 Ekşi, 2018, s.261 
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dayanılarak Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi 

Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik 2016 yılında yürürlüğe girmiştir.189 

UİK’in 17. maddesi ve UKÇY’nin “Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin 

çalışması” başlıklı 4. maddesine göre YUKK’ta tanımlanan mülteci ve ikincil koruma 

statüsü alan yabancılara verilen mülteci kimlik belgesi ile ikincil koruma statüsü alan 

yabancılara verilen ikincil koruma kimlik belgesinin çalışma izni yerine geçeceği 

düzenlenmiştir. Bu yabancılar statü almalarından itibaren kimlik belgeleri ile çalışma 

hakkına sahiptir. Dolayısıyla mülteci ve ikincil koruma statüsündeki yabancıların 

AÇSHB’den çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, mülteciler ve ikincil 

koruma statüsü sahibi yabancılar özel kanunlarda yabancılara yasaklanan iş ve meslekleri 

yapamazlar.190 

Mülteciler ve ikincil koruma statü sahiplerinin çalışma haklarının sınırlandırılması 

mümkündür. Bu kapsamda çalışma hakları iş piyasasındaki durum ve istihdama ilişkin 

sektörel ve ekonomik şartların gerekli kılması halinde, belirli bir süre için, belirli bir sektör, 

meslek, işkolu veya coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabileceği YUKK’un 89. maddesinde 

ve UİK’in 12. maddesinde düzenlenmiştir. Buna karşın, ülkede üç yıl boyunca kalınması, 

Türk vatandaşı ile evli olunması veya bu kimselerden çocuk sahibi olunması durumunda söz 

konusu kısıtlamalar uygulanmayabilmektedir. UİK’in 17. maddesi gereği ise bu yabancıların 

statülerini kaybetmesi, çalışma izninin de sona ermesine neden olacaktır. 

2.5.3. Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri ve Şartlı Mültecilerin 

Çalışması  

YUKK’un 89. maddesi ve UİK’in 17. maddesi gereğince, uluslararası koruma 

başvuru sahipleri ve şartlı mülteciler, mülteci ve ikincil koruma sahiplerinden farklı olarak 

uluslararası koruma başvuru tarihinden itibaren altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni 

muafiyeti almak için AÇSHB’ye başvurmalıdır. Dolayısıyla YUKK’un 83. maddesi 

uyarınca düzenlenen ve ikamet izni yerine geçen uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik 

belgesi çalışma izni yerine geçmemektedir. Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı 

mülteciler, UİK’in 16. maddesinde, istisnai çalışma izni alabilecek olan yabancılar içerisinde 

                                                   

 

189 Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin  

     Çalışmasına Dair Yönetmelik, RG. 26.04.2016-29695 
190 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.206 
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sayılmıştır.191 Bununla birlikte UİK’in 17. maddesi gereğince, uluslararası koruma başvuru 

sahiplerine ve şartlı mültecilere çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesinde 

İçişleri Bakanlığının olumlu görüşünün aranacağı belirtilmektedir. 

UİK’in 17. maddesi ve UKÇY’nin “Çalışma izni başvuru usulü” başlıklı 5. maddesi 

gereğince, geçerli çalışma iznine sahip olmak, başvuru sahibi ve şartlı mülteci sayılan 

yabancılara Türkiye’de mutlak kalış hakkı sağlamamaktadır. Bu sebeple, çalışması için izin 

verilen bu yabancıların güvenli bir üçüncü ülkeye gönderilmesi mümkündür.192 

UKÇY’nin “Çalışma izni muafiyeti başvurusu” başlıklı 9. maddesine göre, 

mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü 

sahibi yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, 

uluslararası koruma kaydının yapıldığı ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 

yapılmaktadır. Aynı düzenlemenin ikinci fıkrası gereğince ise, AÇSHB tarafından, 

mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü 

sahibi yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirilebilecektir. 

2.5.4. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma Hakkı 

Geçici Koruma statü sahibi yabancıların çalışma hakları ile ilgili genel düzenlemeler 

UİK ve Geçici Koruma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Geçici Koruma Statü Sahibi 

yabancıların iş piyasasına erişimlerini sağlamak ve bu statüdeki yabancıların çalışma 

izinlerini yasal bir zemine oturtmak amacıyla 2016 yılında Geçici Koruma Sağlanan 

Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu statüdeki 

yabancılar çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti için AÇSHB’ye başvurabilirler.193 

UİK’in 16. maddesi gereğince, geçici koruma kapsamındaki yabancılara, 

değerlendirme kriterleri ve izin sürelerine ilişkin istisnalar tanınabileceği düzenlenmiştir. 

UİK’in 17. maddesi gereğince, geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma izni veya 

çalışma izni muafiyeti verilmesinde İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranacaktır. 

GKÇİY’nin “Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvurusu” başlıklı 5. 

maddesine göre, geçici koruma sağlanan yabancıların Türkiye’de istisnai olarak çalışma izni 

                                                   

 

191 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.206 
192 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.207 
193 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, RG. 15.1.2016-29594  
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veya çalışma izni muafiyeti belgesini alabilmeleri, geçici koruma kimlik belgesinin 

düzenlenmesinden altı ay sonra mümkündür. Çalışma izni ya da çalışma izni muafiyeti için 

başvuruda bulunulduğunda UİK’e göre değerlendirme yapılacaktır. Türk vatandaşlarına 

tahsis edilmiş olan işlerde çalışma yasağı, geçici koruma kapsamındaki yabancılar için de 

geçerlidir. 

Öte yandan, geçici koruma sağlanan kişilere verilecek olan çalışma izinlerinde 

istihdam kotası kabul edilmiştir. GKÇİY’nin “İstihdam Kotası” başlıklı 8. maddesine göre 

bu yabancılar, çalışmak istedikleri işyerinde ancak Türk vatandaşlarının %10’u oranında 

çalışabileceklerdir. Toplam çalışan sayısı 10 kişiden az olan işyerlerinde ise, en fazla 1 geçici 

koruma sağlanan yabancı istihdam edilebilecektir. Buna karşılık aynı maddenin 3. fıkrasına 

göre, geçici koruma kapsamındaki yabancının çalışma izni için başvurduğu tarihten önceki 

dört hafta içerisinde, bu yabancının çalışacağı işi yapacak Türk vatandaşının bulunmadığının 

işyerinin kayıtlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce belgelenmesi halinde, 

%10’luk istihdam kotası, idarenin takdir yetkisi bağlamında uygulanmayabilecektir. 

Geçici koruma sağlanan yabancılar bakımından çalışma izni muafiyeti özel olarak 

düzenlenmiştir. GKÇİY’nin 5. maddesine göre, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde 

çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma 

izni muafiyeti başvuruları, geçici koruma kaydının yapıldığı ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüklerine yapılmaktadır.  

Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 

başvuru hakkı il, süre, sektör, işkolu, iş ve meslek bakımından uluslararası işgücü politikası 

dikkate alınarak sınırlandırılabilecektir. 

2.5.5. Türk Soylu Yabancıların Çalışma Hakkı 

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin 

Kanun, Türk Soylu yabancılara, Türkiye’de genel olarak yabancıların yararlandıkları 

haklardan daha fazlasını sağlayan bir düzenleme getirmiştir.194Kanun kapsamında, Türk 

Soylu yabancılar çalışma izni almak kaydıyla sadece Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve 
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meslekler de dahil olmak üzere tüm iş kolu ve mesleklerde bağımlı veya bağımsız 

çalışabilecekleri gibi kamu kurum, kuruluş ve işyerlerinde de memur veya işçi olarak 

çalışabilmektedir. Ancak Kanunun “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, Türk Soylu yabancıların 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatında çalışamayacakları düzenlenmiştir.195 

Türk Soylu yabancıların hem çalışma izni hem de ikamet izni alması zorunludur.196 

UİK’in 16. maddesine göre Türk Soylu yabancılara çalışma izin başvurularının 

değerlendirme süreçlerinde bazı istisnalar tanınabileceği belirtilmiştir. 

2527 sayılı Kanun’un “Çalışma izni verilmesi” başlıklı 3. maddesi uyarınca önceden 

İçişleri Bakanlığına ait olan çalışma izni verme yetkisi 2003 yılından itibaren AÇSHB’ye 

verilmiştir. Türk Soylu yabancıların kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen 

meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri UİK’e göre İçişleri ve Dışişleri 

Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruşların görüşleri alınarak mümkün 

olabilmektedir.197 

2527 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin “Kamu kurum, kuruluş ve 

işyerlerinde çalıştırılabilme şartları” başlıklı 12. maddesine göre Türkiye'de ikametlerine 

izin verilmiş Türk soylu yabancılar, kamu veya özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde personel 

ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan yarışma ve yeterlik sınavlarına, Türk vatandaşları 

gibi girme hakkına sahiptirler. Yönetmeliğin “serbest çalışma hakkı” başlıklı 14. maddesine 

göre ise serbest çalışma izni verilmiş olan Türk soylu yabancıların işyeri kurabilmeleri, 

muayenehane, büro ve yazıhane açabilmeleri Türk vatandaşlarına uygulanan hükümlere 

tabidir. Ancak bu kişilerin o meslek kuruluşunun genel kurullarına katılamayacakları gibi 

yönetim ve denetim kurulları organlarına da seçme ve seçilme haklarının bulunmayacağı 

düzenlenmiştir.198 

AÇSHB, UİK’te sayılan koşulların sağlanması kaydıyla ve aynı işi yapacak Türk 

vatandaşlarının bulunup bulunmamasına göre belirli coğrafi alan ve meslek sınırlaması ile 

yabancılara çalışma izni verebilmektedir. İzin vermek zorunluluk değil, takdir yetkisinde 

                                                   

 

195 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.215 
196 Ekşi, 2018, s.256 
197 Ekşi, 2018, s.257 
198 Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu 

      veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması 

     Hakkındaki Yönetmelik, RG. 14.1.1983-17928 sayılı 
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olan bir husustur.199 2527 sayılı Kanunda Türk Soylu yabancıların Türkiye’de çalışabilme 

şartları belirtilirken, yabancının belirtilen meslek ve sanat dalında bir ihtiyacın bulunması 

şartı açıkça belirtilmiştir. Bu durumda çalışılmak istenen alanda bir ihtiyacın bulunmaması 

durumunda çalışma izni verilmeyebilecektir.200 Dolayısıyla Türk Soylu yabancıların 

Türkiye’de çalışabilmeleri için; Türkiye’de ikamet ediyor olmaları, çalışma izni almış 

olmaları ve o iş dalında bir ihtiyacın var olması gerektiği görülmektedir.201 

2.5.6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Çalışması 

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar 

Tanınmasına İlişki Anlaşma’nın 2. maddesine göre, KKTC Vatandaşlarının ikamet izni alma 

zorunluluğu yoktur. Ancak talepleri halinde çalışma, öğrenim ve oturum amaçlı olarak 

pasaport sürelerine bakılmaksızın beş yıl süreli ikamet tezkeresi düzenlenmektedir. Diğer 

taraftan Sözleşme’nin 3. maddesine göre, Kamu sektöründe görev alacak olan KKTC 

vatandaşlarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan kuralların esas 

alınacağı düzenlenmiştir. 

UİK’in 16. maddesi uyarınca KKTC vatandaşlarına verilecek olan çalışma izinlerinin 

değerlendirilme aşamasında istisnalar tanınabileceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda halen 

uygulanmasına devam edilen Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre KKTC 

vatandaşlarının çalışma izni başvurularının değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın 

değerlendirileceği belirtilmiştir. 

2.5.7. Serbest Bölgelerde Yabancıların Çalışması 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre serbest bölgelerin, yabancı gerçek ve 

tüzel kişilerce kurulabilmesi ve işletilebilmesi mümkündür.202Ancak Türk ve yabancı gerçek 

veya tüzel kişilerce serbest bölgenin kurulması ve işletilmesi Cumhurbaşkanının iznine 

tabidir.203 Kanun aynı zamanda bu bölgelerde faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı 

uyruklu yönetici ve vasıflı personelin çalışmasına izin vermiştir. Serbest bölgelerde yabancı 

                                                   

 

199 Anayasa Mahkemesi Kararı, 19.1.2012 tarih, 2010/30 Esas, 2012/7 Karar 
200 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.213 
201 Urhanoğlu, a.g.m., s.204 
202 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, RG. 15.6.1985-18785 
203 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.274-275 
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uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ise UİK’in 18. maddesi ve 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.204 

UİK’in “Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar” başlıklı 18. maddesi uyarınca, 

serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları önce Ticaret Bakanlığına 

yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ön değerlendirme neticesinde çalışma izni 

alması uygun görülen yabancıların başvuruları AÇSHB’ye bildirilecek ve UİGM tarafından 

başvurunun nihai değerlendirmesi yapılacaktır.205AÇSHB tarafından yapılacak nihai 

değerlendirmede; başvurunun kamu düzeni, kamu güvenliği bakımından sakıncası olup 

olmadığı, ilgili yabancı hakkında sınır dışı kararı alınıp alınmadığı ya da bu yabancının 

ülkeye girişine izin verilip verilmediği ve UİK’in “Çalışma izni başvurusunun reddi” başlıklı 

9. maddesinde düzenlenen çalışma izni başvurusunun reddini gerektirecek herhangi bir 

durumun olup olmadığı gibi genel sebeplere ilişkin değerlendirmeler dikkate alınacaktır. Bu 

nihai değerlendirme neticesinde istihdam edilmesi uygun görülen yabancılara, UİGM 

tarafından çalışma izni verilecektir.206 

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliğin 

“Çalışma izni süresi” başlıklı 10. maddesine göre, serbest bölgede istihdam edilecek 

yabancıların çalışma izinleri ilk başvuruda en çok bir yıl süreyle düzenlenir. Aynı maddenin 

üçüncü fıkrasına göre, uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya, 

aynı kullanıcıya bağlı olarak çalışması kaydıyla, ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, 

sonraki uzatma başvurularında en çok üç yıl süreyle çalışma izni verilebilecektir. 

207Uygulamada serbest bölgelerde çalışmak üzere başvuruda bulunulan geçici koruma 

sağlanan yabancılara her başvuruda birer yıl çalışma izni düzenlendiği görülmektedir. 

2.5.8. Yabancı Öğrencilerin Çalışma Hakkı  

Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulunca 

belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak AÇSHB 

tarafından belirlenmektedir. YUKK’un “Öğrencilerin çalışma hakkı” başlıklı 41. maddesi 

                                                   

 

204 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği, RG. 10.3.1993-21520. 
205 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.226-227 
206 Doğan, a.g.e., s.226  
207 Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliği,  

     RG. 27.5.2017-30078 
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ile UİK’in “Yabancı öğrenciler” başlıklı 19. maddesi uyarınca Türkiye’de bir 

yükseköğrenim kurumunda eğitim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğu 

olan örgün öğretim programlarında kayıtlı yabancı öğrencilere çalışma izni almak koşuluyla 

çalışma hakkı getirilmiştir.208 YUKK’un 41. maddesine göre Türkiye’de örgün öğrenim 

gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma izni almak kaydıyla 

çalışabilecekleri ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkının, birinci yıldan 

sonra başlayacağı belirtilmiştir. 

Yabancı öğrencilere tanınan bu çalışma hakkının bazı sınırları ve koşulları 

bulunmaktadır. Öğrencilerden ön lisans ve lisans eğitimi görmekte olanlar ilk yıllarını 

tamamladıktan sonra kısmi süreli çalışma hakkı kazanmaktadır. Kısmi süreli çalışma İş 

Kanunu’nun “Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi” başlıklı 13. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş 

sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi halinde kısmi 

süreli çalışma söz konusu olmaktadır. Önemli ölçüde daha az ibaresi Çalışma Süreleri 

Yönetmeliği ile belirlenmiştir.209 Buna göre, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan 

emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır. Bu hüküm 

ile öğrencilerin ülkeye geliş amacı olan eğitimlerine devam etmesini sağlamak ve çalışma 

izni verilecek asgari düzeyde eğitime devam eden ve başarı sağlayan öğrencilerin 

belirlenmesini sağlamak amaçlanmıştır.210  

Yabancı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma izinleri için ise herhangi bir 

sınırlama öngörülmemiştir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılından 

itibaren, çalışma süresine ilişkin bir kısıtlama olmaksızın UİK’te öngörülen genel usullere 

uygun olarak AÇSHB’den çalışma izni almak kaydıyla Türkiye’de çalışabileceklerdir. 

Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu 

ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmeyecektir. Bunun sonucunda çalışma izni alan 

yabancı öğrenci, öğrenci ikamet izni ile ülkedeki yasal kalışını devam ettirebilecektir.211 

                                                   

 

208 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.204 
209 Çalışma Süreleri Yönetmeliği, RG. 06.04.2004-25425  
210 https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss403.pdf, (15.04.2020) 
211 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.205 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss403.pdf
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Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 tarihli Yükseköğretim Kurumları 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarının 6. maddesinde Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma 

şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle yabancı uyruklu olmayan öğrencilerin 

yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabileceği 

belirtilmiştir.212 YÖK’ün söz konusu düzenlemesinde yabancı uyruklu olmayan öğrencilerin 

kısmi zamanlı olarak çalışabilecekleri düzenlenmiş olup bu düzenlemenin YUKK’un 41. ve 

UİK’in 19. maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi ve yabancı öğrencilere yüksek öğrenim 

kurumlarında kısmi zamanlı çalışma imkanının tanınması gerektiği değerlendirilmektedir.213 

2.5.9. Yabancı Mühendis ve Mimarların Çalışma Hakkı 

Türkiye’de istihdam edilmek üzere çalışma izin başvurusu yapabilecek yabancı 

mühendis ve mimarların sahip olması gereken nitelikler UİK’in “Yabancı mühendis ve 

mimarlar” başlıklı 20. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda öğrenimlerini Türkiye’de 

bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında 

ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda 

tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar bu Kanuna göre proje 

bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra 

edebileceklerdir. 

UİK’in 20. maddesinin gerekçesinde nitelikli personel sayılan ve ülkemizde 

gerçekleştirilen önemli projelerde kilit rol üstlenen yabancı mühendis ve mimarların, 

başkaca bir işleme gerek kalmaksızın çalışma izni alabilmesine imkân sağlanmasının 

amaçlandığı belirtilmiştir. İlgili madde hükmünde dikkat çeken nokta, yabancıların yurt 

dışında mühendislik ve mimarlık eğitimi gördükleri yükseköğretim kurumunun YÖK 

tarafından tanınmasının aranmasına rağmen diplomalarının denkliğinin aranmıyor 

olmasıdır.214  

Yabancı mühendis ve mimarların çalışma izin başvurularında Türk Mühendis ve 

Mimarlar Odası Birliğinden (TMMOB) görüş almak gerekmektedir. UİK’in 27. maddesi ile 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 34. ve 35. maddeleri 

                                                   

 

212 www.yok.gov.tr, (23.04.2020) 
213 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.205 
214 Ekşi, 2018, s.227 

http://www.yok.gov.tr/
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değiştirilmiştir.215Söz konusu Kanun değişiklikleri sonucunda yabancı mühendis ve 

mimarlara çalışma izni verilmesinde diploma denkliğinin arandığı ve aranmadığı iki farklı 

durumun ortaya çıktığı görülmektedir. 

Buna göre yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye’de devlet daireleri ile 

resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karşı resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri 

mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yabancı mimar ve mühendislerin çalışabilmesi 

için TMMOB’un görüşü alınarak AÇSHB tarafından verilen çalışma izni ile 

çalışabileceklerdir. Bu kapsama giren mimar ve mühendislerden 2547 sayılı Yüksek 

Öğrenim Kanunu uyarınca diploma denklik belgesi aranmayacaktır. 6235 sayılı Kanun’un 

34. maddesi dışında kalan işlerde ise yabancı mühendis ve mimarların diplomalarının 

denkliğine karar verilmesi gerekmektedir. Diplomalarının denkliği şartı aranan veya 

aranmayan yabancı mimarların ve mühendislerin çalışma izinleri TMMOB’un görüşü 

alınarak AÇSHB tarafından verilecektir.216 

2.6.YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI 

Uluslararası düzenlemeler vatandaşla yabancı arasında tam eşit bir uygulama 

yapılmasını gerektirmez, bazı hakların yabancılardan esirgenebilmesi de ayrıca bir anlaşma 

veya sözleşmeyle desteklenmesine gerek olmaksızın varlığını sürdüren ve hukuka aykırı 

sayılmayan bir uygulamadır.217 Bu doğrultuda çalışma hakkı bir temel hak niteliğinde olsa 

da, vatandaşlar ve yabancıların haklarının yarıştığı veya çatıştığı özel durumlar açısından bu 

temel hak ve buna bağlı özgürlüklerin sınırlandırılması, hem uluslararası hukuk belgelerinde 

hem de iç hukuk kurallarında kabul edilmiştir.218 Yabancıların çalışmalarına ilişkin yasak ve 

sınırlamalar toplumsal menfaati gözetme düşüncesiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla 

yabancıların çalışma haklarına ilişkin düzenlemelerin ardında toplumun korunması 

düşüncesi bulunmaktadır. 219 

Anayasa genel olarak temel haklardan herkesin vatandaş yabancı ayrımı yapılmadan 

yararlanması esasını kabul etmiştir. Anayasa’da çeşitli hak ve özgürlükler düzenlenirken 

                                                   

 

215 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, RG. 4.2.1954-8625 
216 Ekşi, 2018, s.228 
217 Aybay, 2010a, s.48 
218 Erdoğan, Mustafa, Türk Anayasa Hukuku, Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2018, s.154 
219 Özdemir, Erdem, “İş Hukukunda Mutlak Emredici Hükümlerin Yeri”, Ankara Üniversitesi Hukuk  

     Fakültesi Dergisi, Cilt 54, Sayı 3, 2005, s.100 
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hakkın özüne dokunmadan yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 

bağlı olarak bazı sınırlamaların yapılabilmesi de kabul edilmiştir. Buna göre yabancıların 

temel hak ve hürriyetlerine getirilecek sınırlamaların, kanun ile getirildiği ve sınırlamaların 

milletlerarası hukuka uygun olarak yapılabileceği düzenlenmiştir.220 Anayasal düzenleme 

gereğince sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 

Cumhuriyetin gereklerine ve son olarak da ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 

Kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı ve ekonomik nedenlerle vatandaş 

açısından getirilen sınırlamalar yabancılar için de söz konusudur. Anayasal sınırlamaların 

dışında belirli haklardan yararlanma konusunda kamu güvenliği ve ekonomik nedenlerle 

yabancılar için Anayasa dışı hukuk kaynakları ile sınırlamalar getirilebilir. Milletlerarası 

hukuka uygun olmak kaydı ile yabancılar için bazı hakların tanınmaması veya bazı hakların 

tanınmasında şartlar konulması mümkündür.221 Türk mevzuatında özel kanunlarla 

yabancıların bazı meslek, sanat ve iş kollarında çalışmalarına kamu düzeni, kamu güvenliği, 

kamu sağlığı ve ekonomik açıdan Türk vatandaşlarını korumak amacıyla önemli ölçüde 

sınırlamalar getirilmiştir. Bu özel düzenlemelerin bir kısmında belirli meslek sanat veya 

işkollarında çalışması yasaklanmışken diğer bir kısmında ise yabancıların o meslek veya iş 

kolunda çalışması birtakım özel şartlara tabi tutulmuştur.222 

Yabancıların çalışma hakkı ve özgürlüğüne yönelik yapılacak, iç hukuk kuralları ve 

uluslararası hukuk kurallarına uygun bir kısıtlama, ayrımcılık yasağının da ihlaline neden 

olmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin bu konudaki bir kararında ayrımcılık yasağının 

hukuksal eşitliği öngördüğü, bireylerin her zaman aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına 

gelmeyeceği, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kurallar ve uygulamaların 

gerekebileceği belirtilmiştir.223 

Yabancıların Türkiye’deki çalışma hakkını, bazı meslek veya işkolu bakımından 

yasaklayan veya sınırlandıran bu düzenlemeler, ülkenin istihdam koşullarına, ilgili meslek 

veya iş kolunun arz ettiği özelliklere ve zamana göre değişkenlik göstermektedir. 

Yabancıların çalışmasına getirilen sınırlamaların çalışma izni mevzuatındaki dayanağı ise 

                                                   

 

220 Ergin, 2017, s.16 
221 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.181 
222 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.217 
223 Anayasa Mahkemesi Kararı, 7.3.2011 tarih, 2009/47 Esas ve 2011/51 Karar  



62 

 

UİK’in 9. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, çalışma izni başvurusuna yönelik UİK 

hükümleri gereğince yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurunun, özel kanunlarda Türk 

vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılması halinde bu başvurunun 

reddedileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla yabancılar özel kanunlarla sadece Türk 

vatandaşlarına hasredilmiş iş ve meslekleri yapamazlar. Türk soyluların çalışmasına dair 

hükümler saklıdır. 

Çalışmamızın bu bölümünde yabancıların çalışma hakkına getirilen sınırlandırmalar 

ve yabancılara yasaklanmış meslekler aşağıda incelenecektir. Yabancılara yasaklanan veya 

sınırlandırılan iş ve mesleklerin kamuoyunda bilinenden daha fazla sayıda olduğu tespit 

edilmiştir. 

2.6.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Getirilen Sınırlamalar 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 9. maddesinde ikinci 

derece deniz askeri yasak bölgelerde yabancıların izin almadan çalışamayacakları 

düzenlenmiştir.224 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 5. maddesinde yabancı kişilerin özel 

güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti 

verebilmesinin mütekabiliyet esasına tâbi olduğu, 10. maddesinde ise özel güvenlik 

görevlilerinin Türk vatandaşı olma şartı öngörüldüğü düzenlenmiştir. Ayrıca 5. maddeye 

göre özel güvenlik şirketleri için kurucu, yönetici, eğitici ile şirket tüzel kişi ortağının 

yetkilendirdiği temsilcilerin de Türk vatandaşı olması gerekmektedir.225 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanunu’nun 6. maddesi gereğince, çarşı ve 

mahalle bekçiliği yapabilmek için Türk vatandaşı olma şartı aranmaktadır.226 

Elektrik Piyasası Kanunu’na göre, tüzel kişilerin piyasada faaliyet gösterebilmesi 

için, TTK hükümleri çerçevesince anonim veya limitet şirketlerden biri olarak kurulması ve 

anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki 

paylarının nama yazılı olması şarttır. Bu madde metninden anlaşıldığı üzere Türk veya 

yabancı gerçek kişilerin piyasada faaliyet gösteremeyeceği ancak yukarıda bahsi geçen 

                                                   

 

224 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, RG. 22.12.1981-17522 
225 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, RG. 26.6.2004-25504. 
226 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanunu, RG. 22.7.1966-12355 
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şartları taşıması halinde Türk veya yabancı tüzel kişiliklerin bu faaliyetleri 

gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.227 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 41. maddesine göre yabancı devletlerle yapılan 

antlaşma veya antlaşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz tesisleri bu antlaşma 

ve antlaşmalardaki varsa özel hükümlere tabi olup yabancı devletlerin Türkiye’deki 

diplomatik temsilciliklerine, münhasıran mensup bulundukları hükümet merkezleriyle 

haberleşme yapmak üzere mütekabiliyet esasına bağlı olarak Dışişleri Bakanlığının uygun 

görüşüne göre telsiz cihaz veya sistemi kurma ruhsatı ve kullanma izni verilebilir.228 

Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 22. maddesine göre Türk Telekom’daki kamu 

payı %50’nin altına düşünceye kadar, Türk Telekom yönetim kurulu üyelerine atanacakların 

Türk vatandaşı olması gerektiği düzenlenmiştir.229 

2.6.2. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar 

Kamu yararı nedeniyle ekonomik alanda getirilen kısıtlamalardan bazıları aşağıda 

belirtilmiştir. Buna göre; 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun230 4. 

maddesinde, Türkiye’de mali müşavirlik mesleğinin icra edilebilmesi için, Türk vatandaşı 

olma şartı aranmıştır. Kanunun 8. maddesinde, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiiyetindeki kişilerin, Türkiye 

Cumhuriyeti tabiiyetindeki serbest muhasebeci mali müşavirliklerde aranan nitelikleri 

taşımak şartıyla, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci mali müşavir unvanı altında 

Türkiye'de de yapmalarına Cumhurbaşkanının onayı ile izin verilebileceği düzenlenmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 74. maddesine 

göre, odalar ve borsaların işlerini yürütmek üzere görevlendirilen oda ve borsa genel 

sekreterinin Türk vatandaşı olması gerekir.231 

                                                   

 

227 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, RG. 30.3.2013-28603 
228 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, RG. 10.11.2008-27050. 
229 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, RG. 21.2.1924-59 
230 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,  

     RG. 13.6.1989-20194  
231 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, RG. 1.6.2004-25479  
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Kooperatifler Kanunu'nun 56. maddesi gereğince kooperatif yönetim kurulu 

üyelerinin, Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.232 

Gümrük Kanunu’nun 227. maddesine göre, gümrük müşavir yardımcısı olabilecek 

çalışanların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.233 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği’nin 6. 

maddesine göre konfederasyonda göreve alınmak için Türk vatandaşı olmak gerekmektedir. 

Türk Soylu yabancılar konfederasyonda görev alabilirler.234 

2.6.3. Mesleklere ve Sektörlere Göre Getirilmiş Sınırlandırmalar 

Yabancıların ilgili sektör veya mesleğe göre çalışma hakkına getirilen 

sınırlandırmalardan bazıları aşağıda yer almaktadır. 

2.6.3.1.Eğitim Alanı 

Yabancıların devlet okullarında kural olarak öğretmenlik yapamamasına karşılık özel 

öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak çalışabilmesi mümkündür. Özel 

okullarda görevlendirilecek yabancı öğretmenlerde en az Türk öğretmenlerde bulunması 

gereken nitelikler aranmaktadır. Buna göre,  

Özel Öğretim Kanunu’nun2355. maddesine göre yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin 

devam edebilecekleri yükseköğretim dışındaki milletlerarası özel öğretim kurumu; yabancı 

uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile 4875 

sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanının izniyle 

açılabilir. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel 

hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler de kendi adlarına aynı amaçla milletlerarası 

mahiyette özel öğretim kurumu açabilir. Bu değerlendirmeler ışığında yabancılar sadece 

milletlerarası özel eğitim kurumu açabilecektir.236 

Kanunun 8. maddesinde, Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar 

tarafından açılmış bulunan okulların kurucuları ile müdürlerinin, Türkiye Cumhuriyeti 

                                                   

 

232 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, RG. 10.5.1969-13195 
233 4458 sayılı Gümrük Kanunu, RG. 4.11.1999-23386. 
234 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği, RG. 29.01.1999-23585 
235 5580 sayılı Özel Öğretim Kanunu, RG. 14.2.2007-26434  
236 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, RG. 17.6.2003-25141  
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uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve 

öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek 

üzere valiliğe önereceği belirtilmiştir. 

Bu kanun kapsamında çalışacak yabancılar, UİK hükümleri doğrultusunda istihdam 

edilirler. Buna göre, özel öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı personel için çalışma 

izni alınması gerekmektedir. Söz konusu yabancı personelin, öğretmenlik gibi mesleki 

yeterlilik gerektiren bir mesleği icra edecek ise, UİK’in 8. maddesi gereğince çalışma izni 

almadan önce Millî Eğitim Bakanlığından ön izin alması gerekmektedir. 

Özel Öğretim Kurumları Kanununun Uygulama Yönetmeliği’nin 24. maddesi 

uyarınca özel öğretim kurumlarında çalışacak müdür ve müdür yardımcıları için Türk 

vatandaşı olma koşulu aranmaktadır. Bu kuralın istisnası milletlerarası kurumlar ile yabancı 

okullarda görevlendirilecek müdür ve müdür yardımcılarıdır. Maddeye göre milletlerarası 

kurumlar ile yabancı okullarda görevlendirilecek müdür ve müdür yardımcılarının yabancı 

olabileceği ifade edilmiştir. Yönetmeliğin 28. maddesine göre azınlık okullarının bir 

kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre MEB tarafından 

uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlerin çalışabileceği düzenlenmiştir.237 

Yüksek Öğretim Kanunu yabancı uyruklu öğretim elemanlarının özel sektör 

içerisinde sözleşmeli personel olarak çalışmalarına, 34. maddesi gereği izin vermiştir. Aynı 

düzenlemeye göre Yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili 

fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulu önerisi ve üniversite yönetim kurulunun 

uygun görüşü üzerine YÖK tarafından verilecek ön izin ile çalışma iznine 

başvurabileceklerdir.2382 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile yabancı uyruklu öğretim eleman sayısının dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının 

%2’sininin geçemeyeceği belirtilmiştir. 

2.6.3.2.Sağlık Alanı 

Kamu sağlığını korumak amacıyla yabancıların Türkiye’de sağlık hizmetlerinde 

çalışmaları sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda,  

                                                   

 

237 Özel Öğretim Kurumları Kanununun Uygulama Yönetmeliği, RG. 14.2.2007-26434 
238 2547 sayılı Özel Öğretim Kanunu, RG. 6.11.1981-17506. 
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Hususi Hastaneler Kanunu’nun 9. maddesinde özel hastanelerde görev yapacak 

mesul müdürün Türk vatandaşı hekim olması gerektiği düzenlenmiştir.239 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 30. maddesine göre, 

Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde dişçilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıyabilmek için 

Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu Dişçi Mektebinden diploma almak gerektiği 

belirtilmiştir. O halde yabancıların Türkiye’de diş hekimliği yapması yasaktır.240 Kanunun 

63. maddesinde hastabakıcılık mesleği icra hakkı sadece Türk vatandaşı kadınlarına 

tanınmıştır. 2012 tarihli Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık 

Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca da yabancı 

hastabakıcıların Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacakları belirtilmiştir. Buna 

karşılık Türk soylu yabancıların çalışma izni alarak bu meslekleri icra edebilmeleri 

mümkündür.241 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında 

eczacılık mesleğinin icrası için Türk vatandaşı olma koşulu düzenlemiştir.242 

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 

Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunu’nun 2. maddesi gereğince, 

veterinerlik mesleği yalnızca Türk vatandaşlarına hasredilmiştir.243 

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 2. maddesine göre yabancı sağlık 

mensuplarının diş hekimliği, ebelik ve hastabakıcılık yapamayacağı öngörülmüştür. Ancak 

2017 yılında yapılan değişiklikle birlikte Türkiye’de geçici koruma altına alınan yabancılara 

hizmet vermek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma 

merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca koordine edilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığınca uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde Suriye uyruklu yabancıların 

çalışabileceği hüküm altına alınmıştır.244 

                                                   

 

239 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, RG. 5.6.1933-2419 
240 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu, RG. 4.4.1928-863  
241 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve 

     Esaslarına Dair Yönetmelik, RG. 1.4.2017-30025 
242 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu, RG. 24.12.1953-8591 
243 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 

     Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunu, RG. 18.3.1954-8661 
244 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve  
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Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 14. maddesinde 

belirtilen şartların varlığı halinde yabancı diş hekimleri Türkiye'de uzmanlık eğitimine kabul 

edilebilirler. Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere 

ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı 

uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kontenjanlarının %10’una kadar ilave kontenjan 

ayrılabilir.245 

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 19. maddesine göre yabancı doktorların Türkiye’de 

aylık almadan asistan olarak çalışabilmelerini kabul edilmiştir. Burada gerçek anlamda bir 

çalışmaya değil mesleki eğitime ve öğrenime izin verildiği görülmektedir. Zira, tüzükte 

açıkça yabancı doktorlara herhangi bir ücret verilmeyeceği belirtildiği gibi asistanlık 

süresince geçimlerini temin edeceklerine dair bir belge getirmeleri şartı öngörülmüştür. 

Ayrıca Tüzüğün 20. maddesine göre asistanların uzmanlık eğitiminin gerektirdiği eğitim ve 

araştırma çalışmaları dışında, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız 

olarak hiçbir görev alamayacakları ve muayenehane açamayacakları belirtilmiştir.246 

2.6.3.3.Basın Yayın Alanı 

Basın Kanunu’nun 5. maddesine göre, her süreli yayının bir sorumlu müdürü olacağı 

belirtilmiştir. Bununla birlikte, sorumlu müdürün yabancı olması halinde, karşılıklılık koşulu 

aranmıştır. Türk vatandaşlarının süreli yayınlarda sorumlu müdür olarak çalışabilecekleri 

devletlerin vatandaşları Türkiye’de sorumlu müdür olarak çalışabileceklerdir.247 

Basın Kartı Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre, basın kartı talep eden yabancı 

uyruklu gazetecilerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından 

aldıkları basın mensubu olduklarına ilişkin vize ya da AÇSHB’den aldıkları çalışma vizesi 

gereklidir. Yönetmeliğin 33. maddesine göre ise Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren 

her bir yabancı haber ve fotoğraf ajansı ile televizyon kuruluşunun yabancı uyruklu 

çalışanlarından en çok yedi, bunların dışındaki yabancı basın-yayın kuruluşu çalışanlarından 

en çok üç kişiye basın kartı verilebileceği düzenlenmiştir.248 

                                                   

 

      Esaslarına Dair Yönetmelik, RG. 1.4.2017-30025  
245 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, RG. 26.4.2014-28983  
246 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, RG. 19.6.2002-24790 
247 5187 sayılı Basın Kanunu, RG. 26.6.2004-25504 
248 Basın Kartı Yönetmeliği, RG 14.12.2018-30625 
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Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde gazete ve dergi sahipleri temsilcilerinin ve 

prodüktör temsilcilerin yabancı veya Türk vatandaşı ayrımı yapılmamıştır. Yönetmeliğin 53. 

maddesine göre ise kurumda çalışan memur ve müstahdemlerin Türk vatandaşı olması 

gerekmektedir.249 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un25019. 

maddesine göre bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşta doğrudan toplam yabancı sermaye 

payı, ödenmiş sermayenin %50’sini geçemeyeceği, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 

ortağı olan şirketlere yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iştirak ederek yayın kuruluşlarına 

dolaylı ortak olmaları hâlinde, yayıncı kuruluşların yönetim kurulu başkanı, başkan vekili 

ile yönetim kurulu çoğunluğu ve genel müdürünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 

ve ayrıca yayıncı kuruluş genel kurullarında oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti 

tabiiyetini haiz gerçek veya tüzel kişilerde bulunmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. 

Kanunun 46. maddesine göre, özel radyo ve televizyon kuruluşları, sunacakları yayın 

hizmetlerinin özellik ve önemini değerlendirecek sorumlu müdür veya müdürlerin Türk 

vatandaşı olması gerektiği belirtilmiştir. 

2.6.3.4. Adalet Alanı  

Noterlik Kanunu’na göre noter olabilmek için noterlik stajını tamamlayarak, noterlik 

belgesi almış olmak gerekmektedir. Kanunun 7. maddesinde ise noterlik stajına kabul için 

Türk vatandaşı koşulu aranmaktadır.251 

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 7. maddesine göre adaylık dönemin bitiren ve 8. 

maddedeki şartları taşıyan kimsenin hâkim ve savcılığa atanabileceği belirtilmiştir. Maddeye 

göre adaylığa atanabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekmektedir.252 

Avukatlık Kanunu253, uyarınca avukatlık mesleğine kabul şartlarını düzenleyen 3. 

maddesi mesleğe kabul için Türk vatandaşı olmayı aramaktadır. Avukatlık Kanunu’nda 

2001 yılında yapılan değişiklikle avukatlık ortaklıkları kurulması imkânı getirilmiş ve 

avukatlık ortaklıkları kuruluş ve işleyişine ilişkin olarak Türkiye Barolar Birliği Avukatlık 

                                                   

 

249 Basın İlân Kurumu Yönetmeliği, RG. 12.12.1997-23198 
250 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 

     RG. 3.3.2011-27863  
251 1512 sayılı Noterlik Kanunu, RG. 5.2.1972-14090 
252 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, RG. 26.2.1983-17971 
253 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, RG. 7.4.1969-13168 
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Ortaklığı Yönetmeliği düzenlenmiştir.254Türkiye’de yabancı avukatlık ortaklıkları, 

doğrudan yabancı yatırımlar çerçevesinde kurulabilmektedir. Yabancı yatırımlar mevzuatına 

göre yabancı avukatlık ortaklıklarının kurulabilmesi, mütekabiliyet esasına bağlı 

kılınmıştır.255 

Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre, yabancı avukatlık 

ortaklıkları, sadece yabancı ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli şartlara uygun olarak 

kurulmaları koşuluyla sadece yabancılar hukuku ve uluslararası hukuk konularında 

danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Bu sınırlama; Yabancı Avukatlık Ortaklığında çalışan 

Türk vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsamaktadır. Diğer taraftan bu tür avukatlık 

ortaklıkları için Türkiye Barolar Birliğine kayıt şartı da bulunmamaktadır. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 20. maddesinde arabulucular 

siciline kaydolmak için Türk vatandaşı olma şartı getirilmiştir.256 

Bilirkişilik Kanunu’nun 12. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarasının bilirkişilik listelerine kaydolmak için gerekli olduğu ifade edilmiştir.257 

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği’nin 4. 

maddesinde, konkordato komiserinin Türk vatandaşı olması gerektiği hüküm altına 

alınmıştır.258 

2.6.3.5. Ulaştırma Alanı  

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline 

tescil edilen gemilerde ve yatlarda donatanın yabancı veya Türk olmasına bakılmaksızın 

kaptanın Türk vatandaşı olması esastır. Donatanın Türk vatandaşı olması halinde ise ayrıca 

diğer gemi ve yat personel sayısının yarısından çoğu için Türk vatandaşı olma şartı 

aranmaktadır.259 

                                                   

 

254 Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği, RG. 26.2.2015-29574. 
255 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.224 
256 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, RG. 22.6.2012-28331 
257 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, RG. 24.11.2016-29898 
258 Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği, RG. 30.01.2019-30671 
259 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede  

     Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG. 21.12.1999-23913 
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Kabotaj Kanunu’nun 2. maddesine göre nehirler, göller ve boğazlarda, bilumum kara 

sularıyla kara sularına dahil bulunan körfez, liman, koy ve buna benzer yerlerde; vapur, 

römorkör istimbot, motorbot vb. hareketli veya sabit araç bulundurmak ve bunlarla ulaşım 

ve nakliye yapmak suretleriyle ticaret hakkı yalnızca Türk vatandaşına aittir. Bununla 

birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kara sularında dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, deniz 

bakkallığı, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık, rıhtım hamallığı ve benzeri deniz esnaflığı 

icrası yalnızca Türk vatandaşlarına aittir. 

Türk kara sularında meydana gelen gemi kazalarında enkaz kaldırma ve kurtarma 

çalışmalarının da yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir. 

Madde metninde Türk vatandaşlarına tanınan faaliyetlere 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu 

ile bir istisna getirilmiş ve petrol hakkı sahibi yabancıların, Türk kara suları dâhilinde petrol 

arama ve üretim faaliyetlerini icra edebilecekleri düzenlenmiştir.260 

Deniz İş Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, karşılıklılık esasları çerçevesinde, Türk 

gemi adamlarına aynı mahiyette haklar tanıyan devletlerin uyruğunda olan ve Deniz İş 

Kanunu kapsamına giren gemilerde çalışan yabancı gemi adamlarına da bu Kanun 

hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Maddeye göre yabancı gemi adamlarının 

hakları, karşılıklılık esasına göre ancak kendi uyruğunda Türk gemi adamlarına tanınan 

haklar kadardır.261 

Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nin 16. 

maddesine göre stajyer havacılık bilgi yönetimi memurunun Türk vatandaşı olması 

gerekmektedir.262 

Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme 

Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre hava trafik kontrolör adaylarının Türk vatandaşı olması 

gerektiği düzenlenmiştir. 263 

Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin 42. maddesine göre gemi 

adamı olabilmek için Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de veya KKTC’de denizcilik ile 

                                                   

 

260 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 11.06.2013-28674  
261 854 sayılı Deniz İş Kanunu, RG.294.1967-12586 
262 Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği, RG. 14.06.2017-30096  
263 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği,  

      RG. 31.01.2007-26420 
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ilgili eğitim-öğrenim gören veya mezun olan KKTC vatandaşı olmak ya da Türk soylu 

yabancı olmak gerekmektedir.264 

Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin 7. maddesinde, gemi acenteliği faaliyetlerinde 

bulunabilmek için yetki belgesi alınması gerektiği ve yetki belgesi alabilmek için de gerçek 

kişilerin Türk vatandaşı olması ve tüzel kişilerin ise TTK’ya göre kurulan ve tüzel kişiliğe 

sahip Türk şirketleri olması gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 8. ve 9. maddelerde de 

gemi acente yetkilisi ve gemi acente personelinin de Türk vatandaşı olması gerektiği 

belirtilmiştir.265 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel 

Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre şirkette çalışacak personelin Türk vatandaşı olması 

gerektiği belirtilmiştir.266 

Türkiye’nin hava sahası üzerinde faaliyet gösteren hava taşıma işletmelerinde 

yabancıların çalışmaları Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.267 

Yönetmeliğin 22. maddesine göre, AÇSHB’den izin almak koşulu ile geçici olarak yabancı 

uçuş ekibi ve teknik personel çalıştırabilir. Ancak, yirmi ve daha fazla koltuklu hava 

araçlarıyla ticari hava taşımacılığı yapacak işletmelerde, işletme ruhsatı tarihinden itibaren 

en geç bir yıl içinde işletmede görev yapan pilotların, teknisyenlerin, uçuş harekât 

uzmanlarının ve kabin memurlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve işletmecinin 

faaliyetlerinin devamı süresince bu koşulu muhafaza etmesi gereklidir. Diğer taraftan, Kabin 

ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması esastır. Ancak dış hat seferlerde istihdam edilecek 

yabancı kabin ekibine ilişkin gereklilikler ayrıca düzenlenir. 

Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 6. maddesinde düzenlenen fahri trafik 

müfettişlerinin, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 5. maddesi 

uyarınca Türk vatandaşı olması gerekmektedir.268 

                                                   

 

264 Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, RG. 10.02.2018-30328  
265 Gemi Acenteleri Yönetmeliği, RG. 5.03.2012-28224  
266 Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği, 

      RG. 06.09.2005-25928 
267 Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği, RG. 06.03.2020-31060  
268 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, RG. 18.10.1983-18195 
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Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nin 8. Maddesine göre taşıma işleri 

organizatörünün yetki belgesi alabilmesi için Türk vatandaşı olması gerektiği 

belirtilmiştir.269 

2.6.3.6.Devlet Memurluğu 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile memurluğa alınmak için Türk 

vatandaşı olma şartını aramaktadır. Ancak 2527 sayılı Kanun gereğince Türk soyluların, 

güvenlik teşkilatı ve Türk silahlı kuvvetleri hariç olmak üzere memur olarak istihdam 

edilebilir. Yabancıların ülkemizde devlet memurluğu yapmaları yasaklanmış olmasına 

rağmen 657 sayılı Kanun kapsamında belirli alanlarda sözleşmeli personel olarak 

çalıştırılmaları mümkündür. Bu kapsamda 657 sayılı Kanunu’nun 4/B maddesine göre 

yabancı uyrukluların, zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilebileceği belirtilmiştir.270 

Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın 

aranmayacağı 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 5. 

maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda göçe zorlanan ve Türkiye’de ikamet eden 

Bulgar vatandaşlığına sahip Türk Soylu kişilerin devlet memurluğuna alınmalarında Türk 

vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. 

2.6.3.7. Maden Alanı 

Maden Kanunu’nun 6. maddesi gereğince, maden haklarını kullanmaya ehil Türk 

vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere verilir. Bu madde uyarınca maden arama ve 

işletme faaliyetlerini yürütecek kişi gerçek kişi ise bu kişinin Türk vatandaşı olması 

gerekmektedir. Ancak bu faaliyet tüzel kişiliğe verilecekse tüzel kişiliğin yabancı veya Türk 

olması aranmamış ve sadece madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş olması şartı aranmıştır. Bu sebeple bu hükümden, yabancıların, 

Türk kanunlarına göre kurulmuş şirketlere ortak olarak maden arama ve işletme faaliyetinde 

bulunabileceği sonucuna ulaşılabilmektedir. Maden Kanunu yabancılara maden arama ve 

                                                   

 

269 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, RG. 6.7.2018-30470 
270 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, RG. 23.7.1965-12056 
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işletme hakkı vermezken maden işlerinde işçi olarak çalışmalarına ilişkin herhangi bir yasak 

veya kısıtlama getirilmemiştir.271 

Maden Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre maden mühendislerinin daimî nezaretçi 

olabilmeleri için ve Yönetmeliğin 130. maddesine göre teknik eleman olarak istihdam 

edilebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi olması gerekmektedir.272 

2.6.3.8. Turizm Alanı 

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nun 3. maddesine göre, 

yabancı uyruklu acenteler yurtdışına tur düzenleyemezler. Ayrıca seyahat acentesi sorumlu 

müdürünün Türk vatandaşı olması gerekir.273 

Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 3. maddesi gereğince, turist rehberi olmak için 

Türk vatandaşı olmak gerekmektedir.274 

Deniz Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18. maddesine göre belgeli turizm işletmelerinde, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak AÇSHB tarafından 

verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde 

çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10'unu geçemez. Bu oran Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından %20' ye kadar artırılabilir.275 

Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 19. maddesinde, deniz turizmi tesisi işletmelerine 

işletme müdürü olarak atanacak kişilerin Türk vatandaşı olması gerektiği düzenlenmiştir.276 

2.6.3.9. Diğer Sınırlandırmalar 

Türk Hukukunda yukarıda belirtilen sınırlandırmalar dışında çok sayıda yasal 

düzenleme ile yabancıların çalışmasına ilişkin yasak veya sınırlamaların bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu kapsamda, 

                                                   

 

271 3213 sayılı Maden Kanunu, RG. 15.6.1985-18785 
272 Maden Yönetmeliği, RG. 21.09.2017-30187 
273 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, RG. 28.9.1972-14320 
274 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu, RG. 22.06.2012-28331. 
275 2634 sayılı Deniz Turizmi Teşvik Kanunu, RG. 16.3.1982-17635 
276 Deniz Turizmi Yönetmeliği, RG. 24.7.2009-27298 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 6. maddesine göre, Sosyal Güvenlik 

Kurumunun Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya seçileceklerin Türk vatandaşı olması 

gerektiği düzenlenmiştir.277 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 119. maddesinde Sermaye Piyasası Kurul Başkanı ve 

üyelerinin Türk vatandaşı olması şartı öngörülmüştür.278 

Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 30. maddesine 

göre gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için Türk vatandaşı olması 

gerekir.279 

Vakıflar Kanunu’nun 5. maddesine göre yabancıların, Türkiye’de, hukukî ve fiilî 

mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilecekleri hüküm altına alınmıştır.280 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 8. maddesine göre uluslararası gençlik ve 

spor organizasyonlarında, ilgili organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk 

hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam zamanlı veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilir. 

Diğer taraftan federasyon başkanlarının Türk vatandaşı olması gerektiği düzenlenmiştir.281 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 10. maddesine göre Kamu Denetçiliği 

Kurumunda baş denetçi veya denetçi seçilebilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir.282 

Bankacılık Kanunu’nun 84. maddesine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu üyelerinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.283 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 32. maddesine göre Banka 

Meclisi kararı ile sözleşmeli olarak yabancı uzman çalıştırılabileceği belirtilmiştir.284 

Su Ürünleri Kanunu’nun 21. maddesine göre Türk vatandaşı olmayan kişilerin su 

ürünleri avcılığı yapmak üzere 2674 sayılı Karasuları Kanunu’nun 1. maddesinde yazılı 

                                                   

 

277 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, RG. 20.5.2006-26173 
278 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, RG. 30.12.2012-28513 
279 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,  

     RG. 19.11.2003-25294   
280 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, RG. 27.2.2008-26800 
281 6871 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, RG. 28.5.1986-19120 
282 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, RG. 29.6.2012-28338 
283 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, RG. 1.11.2005-25983 
284 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, RG. 26.1.1970-13409 
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karasularına veya 4. maddesinde yazılı iç sulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri 

avcılığında bulunmaları yasaklanmıştır.285 

İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin 21. maddesinde işe 

alınacak banka personelinin Türk vatandaşı olması gerektiği belirtilmiştir.286 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik kapsamında borsa üyesi olabilmek için Türk vatandaşı yabancı ayrımına 

gidilmemiş ancak yönetmeliğin 12. maddesinde borsa üye temsilcisi ve üye temsilcisi 

yardımcısı olabilmek için Türk vatandaşı olunması zorunluluğu getirilmiştir.287  

Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7. maddesinde Şeker Kurumunda 

çalışacakların Türk vatandaşı olması gerektiği ifade edilmiştir.288 

At Yarışları Yönetmeliği’nin 85. maddesinde yabancı uyruklu veya Türk vatandaşı 

olup yabancı ülkelere ait lisans sahibi olan antrenör, jokey, apranti ve seyislerin Yüksek 

Komiserler Kurulunun izniyle sanat icra edebileceği düzenlenmiştir.289 

Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği290 ve Yaşlı 

Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında 

Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre, kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak 

kişilerin Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik 

Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin2919. maddesine göre müdür 

olacak kişilerin Türk vatandaşı olması gerekmektedir. 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin2925. maddesinde Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile 

Özel Çocuk Kulüpleri kurucularının Türk vatandaşı olması gerektiği belirtilmiştir. 

                                                   

 

285 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, RG. 4.4.1971-13799 
286 İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği, RG. 4.01.2013-28518  
287 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmelik,  

     RG. 19.10.2014 29150 
288 Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği, RG. 07.02.2012-28197 
289 At Yarışları Yönetmeliği, RG. 19.04.2011-27910  
290 Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği, RG. 7.08.2008-26960  
291 Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği,  

     RG. 30.07.2006-26244  
292 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları 

     Hakkında Yönetmeliği, RG. 30.04.2015-29342  



76 

 

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 

Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nin293 7. maddesinde Kurucu ve sorumlu 

müdürlerin Türk vatandaşı olması gerektiği belirtilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşavirleri Atanma ve Çalıştırma 

Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre Spor müşavirlerinin Türk vatandaşı olması 

gerekmektedir.294 

Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliği’nin 10. maddesine 

göre Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara çekim izinlerinin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından verildiği hüküm altına 

alınmıştır. Yönetmeliğin 12. maddesinde ise Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film 

çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı en az bir mihmandarın çalıştırılması veya 

TTK’ya göre kurulmuş ticaret şirketlerinden hizmet alınmasının zorunlu olduğu ifade 

edilmektedir.295 

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar 

Hakkında Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre sondaj ve kazı yapmak isteyen yabancı 

heyetlerin müracaatlarının dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yapacakları ve Dışişleri 

Bakanlığının görüşüyle birlikte başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceği 

belirtilmiştir.296 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği’nin 24. 

maddesinde, Korolara alınacak sanatçı veya stajyer sanatçıların Türk vatandaşı olması 

gerektiği belirtilmiştir.297 

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği’nin 6. maddesinde, tarım alanında iş aracısı olmak 

için Türk vatandaşı olma şartı getirilmiştir.298 

                                                   

 

293 Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile 

     Danışma Merkezleri Yönetmeliği, RG. 04.09.2012-28401  
294 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşavirleri Atanma ve Çalıştırma Yönetmeliği,  

     RG. 26.10.2001 24565 
295 Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliği, RG. 15.10.2010-30919 
296 Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında 

     Yönetmeliği, RG. 10.08.1984-18485 
297 Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği, RG. 7.07.2006-26220 
298 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği, RG. 27.05.2010-27593 
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PTT Acentelikleri Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre acentelik başvurusunda 

bulunan gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması gerektiği belirtilmiştir.299 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre genel sekreter ve 

ajansta istihdam edilecek tüm personelin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.300 

Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde 

gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik 

faaliyetleri düzenlemek amaçlanmıştır. Kanunun 6. maddesi kapsamında düzenlenen Millî 

Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında 

Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların Türk 

vatandaşı olması gerekmektedir.301 

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli 

İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin 

Usul ve Esasların 4. maddesinde belediye şirketlerinde çalıştırılacak personelin Türk Soylu 

yabancıların hakkı saklı kalmak üzere Türk vatandaşı olması gerektiği hüküm altına 

alınmıştır.302 

2.6.4. Yabancıların Çalışma Hakkının Sınırlandırılma Düzeyi 

Yabancıların temel hak ve hürriyetlerine getirilecek sınırlamaların, kanun ile 

milletlerarası hukuka uygun olarak yapılabileceği belirtilmişti. Ancak yukarıda bahsi geçen 

mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yabancıların haklarının kanun dışında yönetmelik, 

tüzük ve genelgelerle de sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu konu hakkında Doktrinde bir 

görüşe göre Cumhurbaşkanı veya başka bir idari makam tarafından alınan bir kararla 

yabancıların temel hak ve hürriyetleri sınırlandırılamayacağı savunulmaktadır.303 Diğer bir 

görüşe göre ise sınırlamanın kanunla yapılmasının kolaylıkla uygulanabilen bir kural 

olmadığı belirtilmiştir. Toplum ve devlet yaşamının gittikçe değişmesi, karmaşık ve teknik 

                                                   

 

299 PTT Acentelikleri Yönetmeliği, 
300 Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, RG. 29.05.2019-30788 
301 Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında  

     Yönetmeliği, RG. 12.10.2017-30208 
302 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare 

     Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve 

     Esasları, RG. 28.04.2018 30405 
303 Ekşi, 2018, s.67  
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bir nitelik kazanması gibi sebepler bütün alanlardaki düzenlemelerin kanun ile yapılmasını 

imkânsız hale getirmiştir. Dolayısıyla yürütme organlarının kanunların önceden açıkça 

ortaya koyduğu belli çerçeveler içinde ikinci derecede kalan bazı hususların 

sınırlandırılabileceği ve düzenlenebileceği kabul edilmektedir. Ancak bu konuda düzenleme 

yapmanın sınırlarının ve ölçülerinin kanunda açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.304 

Buna göre kararname, yönetmelik, tebliğ veya genelge yolu ile yapılan sınırlayıcı 

düzenlemelerin kaynağının kanun olması ve idareye bırakılan düzenleme alanının 

sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir.305  

Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen yönetmelik, tüzük ve genelgeler ile yabancıların 

çalışma haklarının sınırlandırılmasının ancak bu hususun ilgili Kanunlarda açıkça 

düzenlenmiş olduğu durumlarda uygulama alanı bulacağı aksi taktirde ise yapılan 

sınırlamaların hukuka aykırı olacağı değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

304 Cin, a.g.e., s.82 
305 Çelikel/Gelgel, a.g.e., s.65 
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         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. TÜRK İŞ KANUNU KAPSAMINDA YABANCI İŞÇİ 

ÇALIŞTIRILMASI 

 

Anayasa’nın 48. maddesi ile herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme 

hürriyetlerine sahip olduğu belirtilirken, bu özgürlüğe sahip olanların içerisine, yabancılar 

da dahil edilmiştir. Bu kapsamda sözleşme özgürlüğü, herkesi kapsayacak bir temel hak ve 

özgürlük olarak güvence altına alınmıştır. Ülkeler arasındaki ekonomik, ticari, siyasal ve 

kültürel ilişkilerin de sıkılaşmasıyla, vatandaşı olduğu devlet dışında bir ülkeye çalışmak 

için gidenlerin sayısı artmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma hayatına giren yabancı işçi 

sayısı artmakta ve bu durum yabancıları, İş Kanunu’nun konusu haline getirmektedir.306  

İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen İş Kanunu’nda işçinin vatandaşlığı ile ilgili bir 

hüküm yer almamaktadır. Bu kapsamda UİK’e göre çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 

almış bir yabancının, İş Kanunu’na tabi olarak çalışması mümkündür.307 Buna göre 

ülkemizde geçerli bir çalışma izni ile çalışmakta olan bir yabancının, çalışma koşulları, 

dinlenme, tatil ve sosyal güvenlik hakları açısından vatandaşlarla eşit olduğu kabul 

edilmektedir. Çalışma izni alarak veya başka bir suretle yasal çalışan statüsüne sahip yabancı 

ile vatandaş arasında kural olarak bir ayrım bulunmamaktadır. Çalışma hakkı ve çalışma 

koşulları bakımından yabancılara özgü ayrı bir düzenlemenin bulunmaması halinde Türk 

vatandaşları ile yabancıların eşit haklara sahip olduğu görülmektedir. Ancak çalışma 

koşulları ve İş Kanunu’nda düzenlenen bazı hak ve yükümlülükler bağlamında yabancı 

işçilerin Türk işçilerden farklı incelemeyi gerektirecek durumlarının söz konusu olduğu 

tespit edilmiştir. Yabancıların çalışmasına ilişkin düzenlemelerdeki boşlukların ve görüş 

ayrılıklarının esasen bu alanda yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmamızın bu bölümünde İş 

Kanunu’nda düzenlenen bazı hak ve yükümlülükler bağlamında vatandaş ve yabancı 

arasında farklılaşan durumlar Doktrin ve Yargıtay kararlarıyla birlikte incelenerek bahsi 

geçen hak ve yükümlülüklerin çalışma izni ile bağlantısı ele alınacaktır. 

                                                   

 

306 Ayan, a.g.e., s.164 
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3.1.YABANCILARIN ÇALIŞMALARINA DAİR KANUNLAR 

ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Sosyal hayatı düzenleyen hukuk normları arasında, aynı hususla ilgili farklı 

düzenlemeler içeren eşit hiyerarşik statüyü paylaşan normlar bulunabilmektedir. Söz konusu 

hallerde mevcut iş ve eylemlere uygulanacak hukuk normları, genel kanun ve özel kanun 

veya öncelik ve sonralık ilişkileri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 

Hükümlerinin mahiyeti itibariyle herkese veya her olaya uygulanması mümkün olan 

kanunlara genel kanun denilmektedir. Belli kişilere veya belli olaylara uygulanan kanunlara 

ise özel kanun denmektedir.308 Örneğin Türk Medeni Kanunu (TMK) genel nitelikli bir 

kanundur ve içerisinde dernekleri de düzenlemektedir. Ancak dernekler, özel bir kanun olan 

5253 sayılı Dernekler Kanunu ile de düzenlenmektedir. 

Aynı anda aynı konu hem genel hem özel Kanunda düzenlenmişse kural olaya özel 

kanunun uygulanmasıdır. Genel Kanun hükümleri ancak özel kanunda hüküm bulunmayan 

durumlarda uygulama alanı bulur. Benzer bir kanun hükmü yürürlükteyken yeni bir kanun 

yürürlüğe girerse yeni olayın eskiyi zımnen yürürlükten kaldırdığı kabul edilir.309 

3.1.1. Uluslararası İşgücü Kanunu ve İş Kanunu İlişkisi 

İş Kanunu’nun 1. maddesi İş Kanunu kapsamına giren yer ve kişileri belirlemektedir. 

İş Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 4. maddesinde belirtilen istisnalar dışında kalan ve iş 

sözleşmesine dayalı olarak yapılan tüm işler kural olarak İş Kanunu kapsamındadır. Kural 

olarak yasanın kapsamı dışında bırakılan durumlarda, varsa özel kanun, özel bir kanun 

olmayan iş ilişkilerinde ise Türk Borçlar Kanunu’nun310 iş sözleşmesine ait hükümleri ile 

genel hükümleri uygulanacaktır.311 İş Kanunu, kapsadığı işlerde ve iş ilişkilerinde faaliyet 

konularına bakılmaksızın doğrudan uygulanır. Buna göre, İş Kanunu Türkiye’de çalışan 

bütün işçilere uygulanan genel nitelikli bir Kanundur ve işçinin tabiiyeti ne olursa olsun, İş 

Kanunu’nun uygulanması bakımından herhangi bir farklılık ortaya çıkmamaktadır. UİK ise 

Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancıların çalışmalarına ilişkin 

                                                   

 

308 Kuluçlu, Erdal, “Türk Hukuk Sisteminde Normlar Hiyerarşisi ve Sayıştay Denetimine Etkileri”, 

     Sayıştay Dergisi, 71. Sayı, 2008, s.7-8 
309 Süzek, a.g.e., s. 256 
310 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, RG. 4.2.2011-27836  
311 Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 20. Baskı, Ankara, 2016, s.534 
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iş ve işlemlerini düzenlemektedir. Dolayısıyla ülkemizde bulunan yabancı çalışanların iş ve 

işlemlerinde ve çalışma süreçlerini düzenleyen UİK’te hüküm bulunmayan hallerde İş 

Kanununun uygulama alanı bulacağı değerlendirilmektedir. 

3.1.2. İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu İlişkisi 

TMK’nın “Genel nitelikli hükümler” başlıklı 5. maddesinde TBK’nın genel nitelikli 

hükümlerinin, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanacağı ifade 

edilmiştir.312 Dolayısıyla iş sözleşmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve borçları bağlamında 

bir düzenleme boşluğu olduğunda, bu konuda TBK’ya bakılması ve orada bir hüküm 

olduğunda bu hükmün uygulanması gerekmektedir. 

İş Kanunu’nda iş sözleşmesine uygulanacak bir hüküm bulunmadığı diğer deyişle bir 

boşluk söz konusu olduğu taktirde genel Kanun olan TBK’nın hizmet sözleşmelerine ilişkin 

kuralları, burada da bir düzenleme yoksa aynı yasanın genel hükümleri uygulama alanı 

bulmaktadır. Aynı şekilde İş Kanunu’nun 4. maddesinde sayılmak suretiyle bu kanunun 

kapsamı dışında kalan işlerde İş Kanunu’nda boşluk bulunan hallerde iş hukukunun özel 

niteliğine aykırı düşmediği taktirde TBK’nın hizmet sözleşmelerine ilişkin kuralları ile genel 

hükümleri uygulanır.313 

İş mevzuatında boşluk olan hallerde genel hükümler uygulanırken varılacak sonuç iş 

hukukunun temel ilkelerine uygun bulunursa ortada bir sorun yoktur. Buna karşılık medeni 

hukuk ve borçlar hukuku hükümleri uygulandığında iş hukukunun ruhuna ve niteliğine 

uygun bir biçimde çözümlemekte yetersiz kaldığı durumlarda iş hukukunun amaçlarına, 

gereklerine ve ilkelerine uygun bir biçimde yorumlanması gerekecektir.314 

3.2.YABANCI İŞÇİ 

Hukukumuzda kural olarak iş sözleşmesi ile çalışanlar işçi sayılır. İş Kanunu’nun 

“Tanımlar” başlıklı 2. maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye 

işçi denmektedir. Tanımdan anlaşılacağı üzere işçi yalnız bir gerçek kişi olabilir. Türk 

vatandaşı olup olmaksızın bir tüzel kişinin işçi olması mümkün değildir. İş Kanunu 

anlamında işçi sayılmak için, iş sözleşmesine dayanarak çalışmak ve İş Kanunu kapsamında 

                                                   

 

312 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, RG. 8.12.2001-24607 
313 Süzek, a.g.e., s. 241 
314 Süzek, a.g.e., s.38 
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olmak yeterlidir. Kişi ev hizmeti gibi sektörler hariç olmak üzere hangi sektörde çalışırsa 

çalışsın iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalıştığında işçi sıfatına sahip 

olmaktadır.315 

Bir gerçek kişi, iş sözleşmesine dayanarak çalıştığı durumda işçi statüsünü 

kazanacaktır. Eğer bu gerçek kişi, yasal olarak bulunduğu ülkenin vatandaşı değil ise hem 

işçi hem de yabancı statüsünü bünyesinde toplayacaktır. Birleşmiş Milletlerin Göçmen 

İşçilere İlişkin Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandığından Sözleşmede yer alan göçmen 

işçi tanımı hukukumuz açısından da geçerli olacaktır. Buna göre göçmen işçi vatandaşlık 

bağı ile bağlı olmadığı bir devlette ücret ödenen bir faaliyette çalıştırılacak, çalıştırılmakta 

olan veya çalıştırılmış olan bir kişiyi ifade etmektedir. 

Buna göre yabancı işçi kavramı Türk vatandaşı olmamakla birlikte Türkiye'de ücret 

ödenen bir faaliyette çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan veya çalıştırılmış kişileri ifade 

etmektedir. Türkiye'de çalışan yabancı kişiler uygulamada karşımıza bağımlı ve bağımsız 

olarak çalışan yabancılar olarak çıkmaktadırlar. Bu anlamda bağımlı çalışan yabancı 

kavramı, gerçek ve tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, 

komisyon ve benzeri karşılığında çalışan yabancıları; bağımsız çalışan yabancı kavramı ise, 

başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıları ifade 

etmektedir.316 İş Hukuku, ancak başkasına bağımlı olarak veya başkasının iş 

organizasyonuna katılmak suretiyle ortaya çıkan hukuki ilişkiler ile ilgilenir. Bağımlı 

çalışanlar esas itibariyle, işçiler ve memurlardır. Özel kanunlarla getirilmiş olan çalışma 

yasakları göz önüne alındığında yabancıların kural olarak devlet memuru statüsü 

kazanmaları mümkün değildir. Bu durumda yabancıların çalışma hayatına katılımı 

genellikle işçi statüsü ile sağlanmaktadır.317 

UİK kapsamında ise yabancılar bağımlı veya bağımsız çalışma izinleri ile 

çalışabilmektedir. Kanunun 3. maddesine göre bağımsız çalışma, yabancıya Türkiye’de 

kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma iznini ifade etmektedir. Konuyu yabancı 

çalışanlar açısından değerlendirdiğimizde kendi nam hesabına çalışan yabancılar ve yabancı 

                                                   

 

315 Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul, 2016, s.64; Ekonomi, 1980, s.40 vd. 
316 Keser, Hakan, “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı Işığında Türkiye'de Yabancıların  

     Çalışma Hakkı ve Yabancı Kaçak İşçilik”, Kamu İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2003,  

     s. 30 
317 Ayan, a.g.e., s.166 
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şirket ortaklarının bağımlı mı bağımsız mı çalışma izni alacağı hususunda tereddütler 

yaşanmaktadır. Uygulamada şirket ortakları da dahil olmak üzere kendi nam ve hesabına 

çalışan yabancılara da bağımlı çalışma izni düzenlendiği görülmektedir. Ancak Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulunun bir kararına göre bir limitet şirket ortağı kural olarak kendi adına 

bağımsız çalışan kişi kabul edilir ve işçi statüsünde sayılamaz. Zira bir kişinin hem kazanç 

sağlayan bir şirketin ortağı hem de bu şirketin işçi statüsünde çalışanı olarak kabul edilmesi 

mümkün değildir. Başka bir anlatım ile işverenlik ve işçi statüsünün aynı kişide birleşmesi 

yasalarca mümkün bulunmamaktır.318 Kararda da belirtildiği üzere şirket ortaklarının 

vatandaş yabancı ayırt edilmeksizin bağımsız çalışan olarak kabul edildiği dolayısıyla bu 

yabancı şirket ortakları ve kendi nam hesabına çalışan yabancıların bağımsız çalışma izni 

almaları gerektiği değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen istisnaların dışında kalan ve iş sözleşmesine 

dayalı olarak yapılan tüm işlerin kural olarak İş Kanunu kapsamında olduğu yukarıda 

belirtilmişti. İş Kanunu’nun 4. maddesinde sayılmak suretiyle bu kanunun kapsamı dışında 

kalan kişilere iş hukukunun özel niteliğine aykırı düşmediği taktirde TBK’nın hizmet 

sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda yabancı 

stajyerler, ev hizmetlerinde çalışan yabancılar, yabancı çıraklar, yabancı sporcu gibi gruplar 

için TBK’nın hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu 

yabancılar aynı zamanda UİK’in 2. maddesine göre çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti 

ile ülkemizde çalışabilmektedirler. 

3.3.YABANCI İLE İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI 

Vatandaş veya yabancı olsun tüm bireyler, ekonomik ve hukuki ilişkilerini 

düzenlemek, örneğin emek sunmak veya başkasının emeğinden faydalanmak istediklerinde, 

bu tür ekonomik ve hukuki ilişkilerin kurulmasını sözleşmeler ile sağlamaktadırlar. 

Sözleşme özgürlüğünün geçerli olduğu bir toplumda herkes, sözleşmenin diğer tarafını 

seçme, sözleşmenin içeriğini belirleme, usulüne uygun olarak sözleşmeyi yapma ve sona 

erdirme haklarına sahiptirler. Ancak çalışma ve sözleşme özgürlüğü açısından yabancılara 

yönelik mutlak bir serbesti düşünülemez. Nitekim kamu özgürlüklerinin her biri gibi bu 

özgürlük de yabancı kişiye yasaların çizdiği sınırlar içerisinde serbesti tanır. Yabancı işçiler 
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açısından sınır, çalışma yasakları ve çalışma iznidir. Yabancıların çalıştırılamayacağı 

meslekler yabancıların çalışma özgürlüğünü doğrudan sınırlandırmaktadır.319 

İş sözleşmeleri İş Hukuku’nun temelini oluşturur. İş Kanunu’nun “Tanım ve şekil” 

başlıklı 8. maddesine göre iş sözleşmesi serbestçe kurulan ve bir tarafın diğerine bağımlı 

olarak iş görmeyi diğer tarafınsa buna karşılık bir ücret ödemeyi üstlendiği özel hukuk 

sözleşmesi şeklinde tanımlanabilir. İş Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda 

uygulanacak olan TBK’daki hizmet sözleşmesinin tanımı ise 393. maddede yapılmıştır. 

Buna göre hizmet sözleşmesi işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan 

süreyle iş görmeyi ve işverenin de zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği 

sözleşme şeklinde tanımlanmıştır.  

İşçi kavramı bakımından aranan iş sözleşmesinin varlığı, bağımlı olarak iş görme ve 

bir ücret karşılığında çalışma unsurları yabancı işçiler açısından da söz konusu olmaktadır. 

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de çalışabilmesi ve bu çerçevede sözleşme yapabilmeleri 

için yerine getirmeleri gereken şartlar çeşitli kanuni düzenlemelerde yer almaktadır.  

Yabancılar hukukunu ilgilendiren çeşitli düzenlemeler yabancı gerçek kişilere kısıtlayıcı 

birtakım düzenlemeler getirmektedir. Bir yabancının Türkiye’de geçerli olarak bir iş 

sözleşmesi yapabilmesi ve Türkiye’de çalışabilmesi için kanunlarda yer alan şartları yerine 

getirmesi ve yine bu kanunlarda yer alan sınırlamalara uyması gerekmektedir.320 

Yabancı ile iş ilişkisinin kurulduğu an iş sözleşmesinin akıbeti açısından da önem 

teşkil etmektedir. Yargıtay bir kararında yabancı uyruklu işçi ile işveren arasında yazılı 

olarak iş sözleşmesi kurulmasına rağmen çalışma izni alınmaması nedeniyle çalışma 

olgusunun gerçekleşmediğini bu sebeple sözleşmenin kalan süresine ait ücretlerin talep 

edilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.321 Türk İş Hukuku açısından kural iş ilişkisinin 

kaynağı olarak iş sözleşmesi kabul edilse de kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli 

izne hak kazanma bakımından işçinin işe başladığı tarihe göre hesaplama yapılmaktadır. 

Yargıtay da işçilik hakları açısından karar verirken işçinin fiilen işe başladığı günün esas 

alınmasını kabul etmektedir. Buna göre sadece iş sözleşmesinin yapılmış olması, iş 

                                                   

 

319 Tunçomağ, Kenan/Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2015, 
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ilişkisinin varlığı açısından yeterli olmamaktadır. Bilakis iş ilişkisinin kurulabilmesi için 

işçinin aynı zamanda fiilen çalışmaya başlaması gerekmektedir.322  

İş Kanunu’nun 8. maddesine göre, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin 

yazılı şekilde yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. İş yasalarının iş sözleşmesinin 

yazılı yapılmasını zorunlu kıldığı hallerde, bu şekil koşuluna uyulmamasının hukuki 

sonucunun tartışmalı olduğu görülmektedir. Yargıtay323 ve Doktrinin bir bölümü tarafından 

kabul edilen görüşe göre bu sözleşmelerde yazılı şekil ispat koşuludur. Bu görüşü savunanlar 

şekil koşulunun işçiyi korumak amacıyla getirildiğini belirtmektedir. Diğer bir görüşe göre 

ise, iş sözleşmesinde yazılı şekle aykırılığın geçersizlik sonucunu yarattığı görülmektedir. 

Ancak bu geçersizlik geçmişe etkili olmayıp ileriye dönük hüküm ve sonuç yaratmaktadır.324  

3.3.1. Yabancı İşçilerin İş Sözleşmesi Ehliyeti  

İş sözleşmesinin geçerli bir biçimde kurulabilmesi için tarafların bu sözleşmeyi 

yapabilmeye hukuken ehil olmaları şarttır. Burada bahsedilen ehliyet genel olarak sözleşme 

yapabilme ehliyetidir. Bu ehliyetin iş hukukunda görünümü iş sözleşmesi yapabilme ehliyeti 

olarak karşımıza çıkmaktadır.325 

Tarafların ehliyeti konusunda TMK’nın ehliyete ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. 

Kanunun “Fiil ehliyeti” başlıklı 9. maddesine göre fiil ehliyetine sahip kimseler kendi 

fiilleriyle hak edinebilir, borç altına girebilirler. İş sözleşmesi ehliyeti bakımından genel 

kurallar uygulanmakla beraber, İş Hukuku’nun kendine özgü niteliği sebebiyle, ehliyete 

ilişkin bazı sınırlayıcı kurallar getirilmiştir. Bu sınırlamalar, özellikle, sosyal ve siyasal 

amaçlıdır. Temyiz gücüne sahip, reşit ve kısıtlı olmayan kişi yani tam ehliyetli kişi, fiil 

ehliyetine sahiptir ve hukuki muameleleri ve dolayısıyla iş sözleşmesini yapabilir. Eğer işçi 

ayırt etme gücüne sahip değilse yasal temsilci onun adına geçerli bir iş sözleşmesi kuramaz. 

Ayırt etme gücüne sahip olmakla beraber ergin olmayan ve kısıtlı kişileri temsilen yasal 

temsilcileri iş sözleşmesi yapabilmektedir.326 

                                                   

 

322 Çelik, Nuri /Nurşen Caniklioğlu/Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 30. Baskı, 
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323 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 7.5.2019 Tarih, 41218 Esas, 12877 Karar  
324 Süzek, a.g.e., s. 321 
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İşçi sıfatını taşıyacak yabancı kişinin ehliyeti bakımından ise ilgili kişinin yabancı 

olması nedeniyle MÖHUK uygulama alanı bulacaktır. MÖHUK’un ehliyete ilişkin 9. 

maddesinde, hak ve fiil ehliyetinin, ilgilinin millî hukukuna tâbi olduğu düzenlenmiştir. 

Buna göre, yabancı çalışanın iş sözleşmesi yapmaya ehil olup olmadığı, ilk olarak kendi 

milli hukukundaki ehliyete ilişkin kurallara göre tespit edilebilecektir. Ancak MÖHUK’un 

9. maddesine göre yabancı kendi milli hukukuna göre ehliyetsiz olsa dahi, işlemin yapıldığı 

ülke hukukuna göre ehil ise yaptığı hukukî işlemle bağlı olacaktır.  

Yabancılara ilişkin çalışma yasaklarının bir ehliyet konusu olup olmadığı ise öğretide 

tartışmalıdır. Bazı yazarlara göre yabancıların çalışması bakımından herhangi bir yasağın 

söz konusu olmadığı durumlarda iş sözleşmesi yapma ehliyetinin bulunup bulunmadığı 

genel hükümlere göre tespit edilecektir.327 Buna karşılık hukukumuzdaki baskın görüşe göre 

çocukların veya kadınların çalıştırılmasına ilişkin getirilen yasaklarla birlikte yabancılara 

yönelik yasaklar bu kişilerin ehliyetini sınırlayan düzenlemeler olarak kabul edilmektedir.328 

Nitekim işgücü piyasasının kontrol edilmesi ve işsizlik baskısına karşı yerli 

işgücünün korunması gibi düşüncelerle yabancıların iş sözleşmesi yapma ehliyetleri farklı 

ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sınırlandırılmaktadır. Ülkemizde yabancıların çalışma 

haklarının yıllar içerisinde genişletilme eğiliminde olduğu görülmekle birlikte farklı 

kanunlarda yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılabilecek ve yabancılar için yasak olan 

iş ve meslekler varlığını sürdürmektedir. Bu kapsamda yabancıların çalışma yasağının 

mevcut olduğu bir meslekte çalıştırılması, doğrudan hukuka aykırılık teşkil edeceğinden bu 

durumun yabancıların iş sözleşmesi ehliyetinin sınırlandırılacağı değerlendirilmektedir.329 

Yabancıların çalışma yasaklarının mevcut olduğu bir meslekte çalıştırılması durumunda iş 

sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı hususu “Yabancıların Yasaklı Mesleklerde Çalışmasının 

İş Sözleşmesine Etkisi” başlığı altında incelenecektir. 

3.3.2. Yabancı İşçilerin İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü 

Anayasa’nın 48. maddesinde “Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme 

hürriyetine sahiptir” denilmek suretiyle sözleşme serbestisi anayasal güvence altına 

                                                   

 

327 Cin, Mustafa, “Yabancıların Kendilerine Yasak İşlerde veya Çalışma İzni Almadan Çalışmasının İş  

     Sözleşmelerine Etkisi”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2005c, s.2 
328 Ayan, a.g.e., s. 180 
329 Güven, Ercan/ Ufuk Aydın, Bireysel İş Hukuku, Nisan Kitapevi, 5. Baskı, Eskişehir, 2017, s.103 
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alınmıştır. Bu anayasal esas ve borçlar hukuku alanındaki sözleşme özgürlüğü ilkesi iş 

hukukunda da geçerlidir. İşçiler ve işverenler kural olarak bir iş sözleşmesi yapıp yapmama, 

sözleşmeyi diledikleri kişi ile kurma ve ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilme hakkına 

sahiptirler. Ancak İş Hukukunda iş sözleşmesini kurma özgürlüğü bu hukuk dalının sosyal 

amacına uygun olarak işçileri koruma kaygısıyla önemli sınırlamalara tabi tutulmaktadır.330 

TBK’nın “Sözleşme serbestisi” başlıklı 26. maddesinde sözleşme serbestisi genel bir 

hukuk ilkesi olarak kabul edilmiştir. Sözleşme serbestisi genellikle iki anlamda 

kullanılmaktadır; ilk olarak, kişi bir sözleşmeyi yapıp yapmamak ve dilediği kimseyle 

yapmakta serbesttir; diğeri ise tarafların yapacakları sözleşmenin içeriğini diledikleri gibi 

düzenleyebilirler.331 İş Kanunu’nun “Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi” 

başlıklı 9. maddesine göre ise, taraflar iş sözleşmesini Kanun hükümleriyle getirilen 

sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilir diyerek 

taraflara yasal sınırlar içinde istedikleri türde iş sözleşmesi yapma özgürlüğü kural olarak 

getirilmiştir.  

İş sözleşmesi yapabilme özgürlüğüne bireyleri koruma amaçlı bazı sınırlamalar 

getirilmiştir. Anayasa’nın 50. maddesinin birinci fıkrasına göre kimsenin, yaşına, cinsiyetine 

ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı ifade edilmektedir. İkinci fıkrada ise 

küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bağlamında özel 

olarak korunacakları ifade edilmiştir. Anayasa’nın bu hükmüne göre iş mevzuatında işçinin 

yaş küçüklüğü, cinsiyeti, sağlık durumu ve yabancı olmasına göre iş sözleşmesinin 

yapılmasında bazı sınırlamalar getirilmiştir.332 İş Kanunu’nda da Anayasa’nın bu hükmünü 

destekleyici hükümlere yer verilmektedir. İş Kanunu’nun “Yer ve su altında çalıştırma 

yasağı” başlıklı 72. maddesinde maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel 

inşaatı gibi yer altı işleri ile su altı faaliyetleri ağır ve zorlu işler arasında yer aldığı için 18 

yaşını doldurmamış erkekler ve her yaştaki kadınların bu tür işlerde çalıştırılması 

yasaklanmıştır. Bu hükümlerle, iş sözleşmesi ehliyeti sınırlandırılmakla birlikte asıl amaç 

çalışma düzeninin sağlanmasıdır.333 
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İş Kanunu’nun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlıklı 71. 

maddesine göre ise 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 

yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, 

sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel 

olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Bu madde ve bu maddeye dayalı olarak çıkartılan 

18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin işlerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te 

düzenlenmektedir.334 Anılan yönetmeliğe göre genç işçi, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 

yaşını tamamlamamış kişi; çocuk İşçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve 

ilköğretimini tamamlamış kişi, olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin “Çocuk ve Genç 

İşçilerin Çalıştırılma Esasları” başlıklı 5. maddesinde, çocuk işçilerin çalışmasına izin 

verilen hafif işler, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler ve 16 yaşını doldurmuş fakat 

18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler açıkça sayılmıştır. Bu kapsamda; 

çocuk işçilerin, genç işçilerin ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç 

işçilerin bu yönetmelik kapsamında sayılmayan işlerde çalıştırılması mümkün değildir. 

Uygulamada genç yabancı işçilerin çalışma izni başvurularında beyan edilen iş 

sözleşmesinin yanında çalışacak yabancı işçinin veli ya da vasisinin imzalamış olduğu bir 

taahhütname talep edilmektedir. Çalışma izni başvurusu uygun bulunan bu yabancı işçilerin 

çalışma izni kartında, Çocuk ve Genç İşçilerin çalışmasına dair yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde çalıştırılmalarının zorunlu olduğu ve aksi durumun tespiti halinde gerekli yasal 

ve idari yaptırımların uygulanacağı şerhi yer almaktadır. 

3.4.YABANCILARLA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRÜ  

Yabancı ile yapılan iş sözleşmesi esas olarak diğer iş sözleşmelerinden farklı 

değildir. İşçi kavramı bakımından aranan bir sözleşmenin varlığı, bağımlı olarak iş görme 

ve bir ücret karşılığında çalışma unsurları, yabancı işçiler için de söz konusu olacaktır. 

Yabancı işçiler ile yapılacak iş sözleşmesinin türüne yönelik olarak ise UİK’te açık bir 

düzenleme getirilmemiştir. Bu durumda yabancı işçiler ile yapılacak iş sözleşmelerinin 

türünün ne olması gerektiği hususunda işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma 
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ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının düzenlendiği İş Kanunu’nun iş sözleşmesine 

ilişkin düzenlemelerine bakılması gerektiği değerlendirilmektedir.  

3.4.1. Yabancılarla Belirli veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Yapılması 

İş Kanunu’nun “Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi” başlıklı 9. 

maddesinde tarafların Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, 

ihtiyaçlarına uygun olan türde bir sözleşme yapabilme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 

Bu bağlamda sözleşmelerin belirli ya da belirsiz süreli yapılabilmesi mümkündür. 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımı, sözleşme süresinin belirli olup olmadığı 

esasına dayanmaktadır. Taraflar arasında kararlaştırılan sözleşmenin süresi, bazen iş girişte 

üstlenilen görevin amacına, bazen de gelecekteki bir olayın gerçekleşmesine göre 

belirlenebilir.335 Kanunun “Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi” başlıklı 11. maddesine 

göre, iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşmenin belirsiz süreli 

olacağı kabul edilmektedir. Diğer taraftan iş ilişkisinin tarafları arasında belirli süreli iş 

sözleşmesi yapılabilmesi ise ancak; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması 

veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşulların bulunması halinde mümkün 

olabilmektedir.336Dolayısıyla iş sözleşmesinin belirli süreli olarak kabul edilebilmesi için 

baştan itibaren objektif bir sebebin var olması gerekmektedir. Ancak İş Kanunu’nun 11. 

maddesinde objektif nedenler sınırlı olarak sayılmamış ve gibi kelimesiyle benzer 

durumların da objektif neden sayılabilmesinin yolu açık bırakılmıştır.337  

Belirli süreli iş sözleşmesi yapmanın objektif olarak haklılığından söz edilebilmesi 

için, sözleşme taraflarından en az birinin ekonomik ya da sosyal durumunun sözleşmenin 

süreye bağlanmasını haklı kılması gerekmektedir. Ayrıca devletin bazı sosyal politika 

hedeflerine ulaşmak üzere iş sözleşmelerinin süreye bağlanmasına olanak tanıması da bu tür 

sözleşmelerin yapılmasına dayanak oluşturabilir. Bu bağlamda belirli süreli iş sözleşmesi 

yapmayı haklı kılan bazı nedenler, genellikle yasalarda düzenlenmektedir. Ayrıca düzen 

sağlamak için yasayla da objektif neden belirlenebildiği görülmektedir.338 
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Türk Hukukunda belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasını zorunlu kılan veya buna 

olanak tanıyan bir düzenleme yer alıyorsa belirli süreli sözleşmenin kurulması için ayrıca 

objektif nedenlerin bulunması zorunlu değildir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu’nun “Özlük hakları ve sorumluluklar” başlıklı 9. maddesine göre, bu kurumlarda 

çalışan müdür diğer yönetici ve öğretmenler ile yapılacak iş sözleşmelerinin en az 1 yıl süreli 

olacağı belirtilmiştir. Bu kural uyarınca adı geçen kişilerle akdedilen sözleşmeler öğretimin 

aksamadan yürümesi ve en az 1 öğretim yılı devam etmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 339 

Belirli süreli iş sözleşmesinin Kanundan kaynaklandığı bir diğer durum ise 

Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16. maddesine dayalı olarak, Bakanlar Kurulunca 

alınan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması 

Esaslarına İlişkin Karardır. Kararın 10. maddesine göre, yabancı uyruklu öğretim 

elemanlarıyla imzalanacak sözleşme süreleri iki yıl ile sınırlıdır. Sözleşme süresinin 

bitiminde Hazine ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle her defasında iki 

yıl olmak üzere bu süre uzatılabilmektedir.340 

İş Kanunu’nun 11. maddesinde, belirli süreli sözleşmesinin esaslı neden olmadıkça 

birden fazla üst üste yapılamayacağı aksi halde sözleşmenin baştan itibaren belirsiz süreli 

kabul edileceği belirtilmiştir. Nitekim Yargıtay da belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir 

neden olmaksızın birden fazla yenilenmesi halinde belirsiz süreli sözleşmeye döndüğünü 

karara bağlamaktadır.341Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasının objektif bir 

nedeni varsa ve bu neden devam ediyorsa veya yeni bir objektif neden ortaya çıkmışsa belirli 

süreli sözleşme yinelenebilir. Aynı şekilde belirli süreli iş sözleşmesinin kurulması (5580 

sayılı kanun kapsamında) yasa gereği ise bunu izleyen zincirleme sözleşmeler belirsiz süreli 

iş sözleşmesine dönüşmezler.342 

UİK’te çalışma izin sürelerine ilişkin olarak çeşitli süreler öngörülmektedir. 

Kanunun 10. maddesine göre, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla ilk 

seferde yabancılara en çok bir yıl geçerli olmak üzere çalışma izni verilmektedir. Çalışma 

izinlerinin süreli veya süresiz olarak verilmesi, yapılan iş sözleşmelerinin niteliğini de 
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belirleyebileceği değerlendirilmektedir. Buna göre çalışmamızın öznesini oluşturan 

yabancılar ile işverenleri arasında yapılabilecek iş sözleşmesinin türünün ne olması gerektiği 

ve çalışma izinlerinin bu şekilde süreye bağlı olarak verilmesi halinde çalışma izni süresinin 

belirli süreli iş sözleşmesi yapmayı haklı kılan objektif bir neden sayılıp sayılmayacağı 

konuları üzerinde durulması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Yabancılar ile işverenleri arasında yapılabilecek iş sözleşmesinin türünün gerek 

öğretide gerekse yargı kararlarında tartışıldığı görülmektedir. Yargıtay YÇİHK döneminde 

verilmiş süreli çalışma izninin, belirli süreli iş sözleşmelerinde aranan objektif neden 

içerisinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini incelemiştir. Bu konuda vermiş olduğu 

bir kararında yabancı uyruklu bir işçinin 6 yılı aşkın sürede davalıya ait işyerinde öğretim 

elemanı ve sanat uygulayıcısı olarak yenilenen iş sözleşmeleriyle görev yaptığı, davacının 

4817 sayılı Kanuna tabi olarak belirli süreli izinlerle çalışması ve işi dikkate alındığında bir 

ya da iki sömestr için belirli süreli iş sözleşmesi yapılması bakımından esaslı nedenin 

bulunduğunu kabul etmek gerektiği bu nedenle birden fazla sayıda yenilenen iş 

sözleşmelerinin iş ilişkisini belirsiz süreli hale dönüştürmesinin mümkün olmadığı 

dolayısıyla davacının ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Davacı işçi için çalışma izni alınmamış olması veya bu iznin süresiz olarak 

alınması hallerinde ise, iş sözleşmesinin belirsiz süreli hale dönüştüğünün kabulünün 

gerektiği ve bu ihtimalde ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir.343 Ancak Yargıtay vermiş olduğu bu kararında çalışma izni almadan çalışan 

yabancı işçiyi belirli süreli sözleşmelerde üst üste çalışma izni alarak çalışan işçiye göre daha 

avantajlı konuma getirmiş olup bu durumun hakkaniyete uygun olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Yargıtay’ın 1475 sayılı İş Kanunu döneminde verdiği bir kararında, yabancı uyruklu 

öğretim görevlisi ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasında işverenin menfaati 

bulunduğunu ve bu sebeple yedi defa art arda yapılan hizmet sözleşmenin belirsiz süreli iş 

sözleşmesine dönüşmeyeceğini kabul etmiştir.344 
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Yargıtay bir diğer kararında dokuz yıldır birer yıllık çalışma izni alıp, birer yıllık 

olarak yenilenen belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalışan işçinin iş sözleşmesinin belirsiz 

süreli iş sözleşmesine dönüşmeyeceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla eğer yabancı işçi çalışma 

iznini süreli almışsa çalışma izni objektif neden olarak kabul edilerek sözleşme belirli süreli 

olarak kabul edilmiştir. Çalışma izninin süresiz olarak alındığı durumlarda ise yapılan 

sözleşme Yargıtay’a göre belirsiz süreli kabul edilecektir.345 

Diğer taraftan belirli süreli sözleşmelerin art arta yapılması şeklinde oluşacak 

zincirleme sözleşmelere azami bir sınır getirilmemiştir. Yargıtay’ın bir kararına göre özel 

kanunlar haricinde 6 yıl gibi bir sürede art arda yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmesi gerektiği belirtilmiştir.346 

Öğretideki görüşlere baktığımızda azınlıkta kalan görüşler Yargıtay’ın görüşüne 

uygun şekilde, verilen çalışma izni süresi ile sınırlı olmak üzere yabancılarla belirli süreli iş 

sözleşmesinin yapılabileceği ve bu objektif nedenin çalışma izni mevzuatından 

kaynaklandığı yönündedir. Bu görüşe göre; süreli çalışma izninin verilmesindeki amaç 

yabancının çalışma izni koşullarına sahip olup olmadığının belirli aralıklarla kontrol 

edilmesidir. Bu noktada kamuya verilmiş bir görev bulunmaktadır. Hal böyle iken 

yabancının durumunda bir değişiklik çalışma izninin uzatılmamasına neden olabilecektir.347 

Öğretideki baskın görüşe göre, yabancıya süreli çalışma izni verilmesi, yabancı 

işçilerle belirli süreli iş sözleşmesi yapılması için objektif haklı neden oluşturmamaktadır. 

Bu görüşe göre yabancı işçi ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmenin varlığı, genel 

düzenlemeye bağlı kalınarak, İş Kanunu’nun 11. maddesindeki objektif koşulların varlığına 

bağlıdır. Çalışma izni mevzuatı, verilen iznin süresini aşacak biçimde iş sözleşmesi 

kurulmasını yasaklamamıştır. Bu nedenle, süreli çalışma izni ile çalışan yabancılarla belirli 

süreli iş sözleşmesi yapılacağı gibi, belirsiz süreli iş sözleşmesi de yapılabilir. Çalışma izni 

süresinden daha kısa süreli bir sözleşme yapılması ise, ancak Kanunda belirtilen objektif 

koşulların varlığı halinde mümkün olacaktır.348 Yabancı işçilere süreli çalışma izni 

verilmesindeki amaç, bu kişilerin çalışma izni alma koşullarını taşıyıp taşımadıklarını 
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belirlemek ve yabancı işçi istihdamının gerekip gerekmediğini belirli aralıklarla 

denetlemektir.349 Buna karşılık, sözleşmenin kurulması aşamasında, çalışma izninin 

uzatılmayacağı kesin ve açık şekilde belli olduğu durumlarda, örneğin yabancının pasaport 

süresinin uzatılamadığı hallerde, sözleşmenin belirli süreli olarak yapılması mümkündür.350 

Çalışma izni süresinin objektif neden kabul edilerek iş sözleşmesinin belirli süreli 

olarak kabul edilmesi İş Kanunu’nda sayılan bazı haklardan işçinin yararlanamaması 

sonucunu doğurmaktadır. Zira belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmede kararlaştırılan sürenin 

bitimi ile kendiliğinden sona ereceğinden işçinin kıdem tazminatı alabilmesi ve işveren 

tarafından İş Kanunu’nun “Süreli fesih” başlıklı 17. maddesi kapsamında düzenlenen fesih 

bildirimine uyulması gerekmediğinden de ihbar sürelerinden yararlanması ve ihbar tazminatı 

alabilmesi mümkün bulunmamaktadır. İkinci olarak ise belirli süreli iş sözleşmesi işverene, 

sürenin dolmasından sonra sözleşmeyi yenilemek zorunda olmadığından, iş güvencesi 

koşullarına uymak zorunda kalmadan iş ilişkisini sona erdirme olanağı vermektedir.351  

İş Kanunu’nun “Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18. maddesinde, otuz 

veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli 

iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 

işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandırmak 

zorunda olduğu belirtilmiştir. Söz konusu madde sadece belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 

çalışan işçileri kapsamakta olup belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, iş 

güvencesinden yararlanabilmesi de mümkün görünmemektedir.352  

İş Kanunu’nun “Yeni iş arama izni” başlıklı 27. maddesinde, bildirim süreleri içinde 

işverenin, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret 

kesintisi yapmadan vermeye mecbur olduğu düzenlenmiştir. Bilindiği üzere süreli fesih, İş 

Kanunu’nun 17. maddesi gereği sadece belirsiz süreli sürekli iş sözleşmelerinin feshinde 

uygulama olanağı bulan bir fesih türüdür. İhbar öneli ancak sürekli işlerde verildiğinden 

belirli süreli işlerde ihbar öneli ve iş arama izni söz konusu olamaz.353 Buna göre belirli 
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süreli sözleşme ile çalışan yabancıya yeni iş arama izni verilmesi mümkün 

görünmemektedir. 

Sonuç itibariyle çalışma izni verilmesi prosedürü idari bir işlem niteliğiyle kamu 

hukuku alanına girerken işçi ve işveren arasında iş ilişkisi kurulması özel hukukun alanına 

girmekte ve iş sözleşmesi kurulurken çalışma izninin varlığı bir ön koşul olarak 

aranmamaktadır. Dolayısıyla sözleşmenin süreye bağlanmasını gerektiren objektif koşullar 

dışında, çalışma izninin süreli olması, iş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılmasını 

gerektiren bir koşul olarak kabul edilirse yukarıda da bahsedildiği üzere işçi İş Kanunu 

kapsamında birçok haktan yararlanamayacaktır. Bu bağlamda belirli süreli ve belirsiz süreli 

sözleşme ayrımı bakımından yabancıların çalışma haklarına ilişkin farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. İncelenen yargı kararları ve Doktrinde farklı görüşlerin yer alması nedeniyle bu 

husus üzerinde çalışılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

3.4.2. Yabancının Kısmi Süreli Sözleşme ile Çalışması 

Kısmi süreli iş sözleşmeleri a-tipik iş sözleşmelerinin en yaygın ve karakteristik 

örneğini oluşturur.354 İş Kanunu’nun 13. maddesine göre, işçinin normal haftalık çalışma 

süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az 

belirlenmesi durumunda yapılan iş sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. ILO’nun kabul 

ettiği tanıma göre, kısmi süreli çalışma, işçi ve işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan 

ve normal iş süresinden daha az olan düzenli çalışmadır. Bu bağlamda kısmi çalışmayı diğer 

benzeri çalışma şekillerinden ayıran temel özellikler üç başlık altında toplanabilir. Bunlar, 

süre, gönüllük ve sürekliliktir.355  

Kısmi süreli çalışmanın temel unsurlarından biri bu çalışmanın gönüllülük ilkesine 

göre yapılmasıdır. Diğer bir ifadeyle kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi açısından 

sözleşme serbestisi ilkesi geçerli olup, işveren işyerinde kısmi süreli çalışmaya geçtiğinde 

işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Yani kısmi süreli çalışma; ekonomik nedenler ve 

teknik zorunluluklarla talep değişikliklerinden dolayı, işyerinde üretimin azalması sebebiyle, 

işçinin aslında tam gün çalışmayı isteyip de çalışamadığı, zorunlu olarak bu çalışmayı kabul 
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ettiği bir çalışma türü değildir.356 Çalışmanın düzenli ve sürekli olması da kısmi süreli 

çalışmanın temel özelliklerindendir.  Bu özelliği ile kısmi süreli çalışma, kendisiyle benzer 

özelliklere sahip olan mevsimlik çalışmadan ve geçici çalışmadan ayrılmaktadır.357 

Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin “Kısmi Süreli Çalışma” başlıklı 6. maddesine 

göre, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmasının üçte ikisi oranına 

kadar yapılan çalışmanın kısmi süreli olduğu belirtilmiştir. Yani işyerinde 45 saat tam süreli 

çalışılıyorsa 30 saatin altındaki çalışmalar kısmi süreli çalışma sayılmaktadır. 

İşçinin birden fazla yerde kısmi süreli sözleşme yapması kural olarak mümkündür. 

Ancak işçinin aynı anda birden fazla kısmi çalışma ilişkisine girmesi halinde değişik 

işyerlerindeki toplam çalışma ilişkisine girmesi halinde değişik işyerlerindeki toplam 

çalışma süresi sağlığının korunması amacıyla yasal azami çalışma süresini aşamaz.358 Diğer 

taraftan kısmi süreli iş sözleşmesi asıl iş ilişkisi yanında bir yan iş olarak da ortaya çıkabilir. 

Yan iş, asıl iş ilişkisinin yanında yasal düzenlemelerin olarak tanıdığı ölçüde ücret karşılığı 

girişilen ikinci bir iş olarak tanımlanmaktadır. Nitekim Yargıtay bir kararında esnek çalışma 

biçimlerinden kısmi süreli çalışma ile bir kimsenin aynı zamanda birden fazla işyerinde ayrı 

iş sözleşmeleri ile çalışmasının mümkün olacağını ve birden çok işverenin olması aradaki 

ilişkinin iş sözleşmesine dayanmadığı anlamına gelmeyeceğini ifade etmiştir.359 

UİK kapsamında yabancıların kısmi süreli sözleşme ile çalışıp çalışamayacağı 

hususu yabancı öğrenciler hariç düzenlenmemiştir. Uygulamada kısmi süreli sözleşme ile 

yapılan çalışma izni başvurularında dikkat edilen bazı hususlar bulunmaktadır. Yabancıların 

çalışma izin başvuruları değerlendirilirken yabancının ülkemizdeki gelir düzeyi ile geçim 

kaynakları da dikkate alınmaktadır. Bu uygulama ile ülkemize kabul edilen yabancı bir 

kişinin iş ve sosyal güvenlikten doğan hakları da gözetilmekte, bununla birlikte ülkemizin 

uluslararası sözleşmeler nezdindeki statüsü ve maruz kalabileceği hukuki durumlar da 

dikkate alınmaktadır. Kural olarak UİK’in 22. maddesine göre çalışma izni veya çalışma izni 

muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından 

kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içine 5510 sayılı Kanuna göre yerine getirmek 
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zorundadır. Buna göre çalışma izni alan yabancının çalışma izni başvurusu Türkiye’den 

yapılmışsa izin başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurt dışından yapılmışsa Türkiye’ye 

giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK’ya sigortalı girişinin yapılması zorunludur.360 

Ancak birçok işverenin tam zamanlı yabancı çalışanlarına ilişkin sigorta primlerini daha az 

ödeyebilmek için kısmi süreli sözleşme yaptıkları tespit edilmiştir. AÇSHB bu noktada hem 

yabancı çalışanların haklarının korunması hem de olası sigorta prim kayıplarının 

önlenmesini hedeflemektedir. 

UİK kapsamında belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılaması durumunda 

çalışma izni talebi olumlu değerlendirilen yabancı şahısların çalışma izinleri ile çalışmakta 

olan yabancı uyrukluların aylık sigorta primlerinin, çalışma izni başvurusu esnasında beyan 

edilen aylık ücret üzerinden ve tam süreli iş sözleşmesine göre yerine getirilmesi zorunlu 

olmaktadır. Sigortalılık bildiriminde çalışma iznine başvuru esnasında beyan edilen tutar 

dikkate alınmaktadır.361 Bu sebeple kısmi süreli olarak çalışacağı beyan edilen yabancılara 

ilişkin başvurular sektörler itibarıyla değerlendirilmekte ve talebi uygun bulunanlara 

ödenecek aylık sigorta prim tutarının beyan edilen aylık ücret düzeyinden düşük olmaması 

kaydıyla kısmi süreli olarak çalışma izni verilebilmektedir. 

Uygulamada İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. 

maddesinde düzenlenen “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için 

günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça 

bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.” hükmüne istinaden söz konusu yabancı 

kadın çalışanın doğumdan itibaren bir yıl süreyle kısmi süreli olarak çalıştırılmasının 

mümkün olacağı ve Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershane 

ve kurslarda görev yapacak yabancı öğretmenlerin kısmi zamanlı çalışmalarına ilişkin izin 

taleplerin en az 15 günlük prim ödenmiş olması ve günlük asgari ücretin 3 katından düşük 

olmaması kaydıyla olumlu karşılandığı yönünde değerlendirmelere rastlanılmıştır.  

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği’nin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” 

başlıklı 102. maddesine göre aylık prim ve hizmet belgeleriyle birlikte ay içinde 30 günden 
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az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak ilgili yönetmelikte belirtilen 

belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin (kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi) 

verilmesi gereken süre sonuna kadar intikal ettirilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Sigortalının 

eksik çalışma nedenleri anılan yönetmeliğin 9 numaralı ekinde açıklanmıştır. Bu durumda 

kısmi olarak çalışmalarına izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri 

Sosyal Güvenlik Kurumunun İşveren İşlemleri Genelgesi gereğince 26. Kısmi İstihdama 

İzin Verilen Yabancı Uyruklu koduyla yapılabilecektir.362 

Türkiye’nin de imzalamış olduğu Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında 

Avrupa Sözleşmesi’nin 16. maddesi ve Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının 

Korunmasına Dair Sözleşme’nin 25. maddesinde çalışma şartları konusunda göçmen işçiler 

ve vatandaşların eşit muameleye tabi olacağı “Milletlerarası Hukukta Yabancıların Çalışma 

Hakkına İlişkin Sözleşmeler” başlığı altında açıklanmıştı. TBK’nın 26. maddesinde 

düzenlenen sözleşme serbestisi gereği ise tarafların iş sözleşmelerinin içeriğini serbestçe 

belirleyebilecekleri düzenlenmiştir. Buna göre UİK kapsamında yabancıların kısmi süreli 

sözleşme yapabilmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığı ayrıca bu yabancıların 26. Kısmi 

İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu koduyla SGK’ya primlerini yatırabildiği 

görülmektedir. Bu kapsamda UİK kapsamına giren bütün yabancıların kısmi süreli sözleşme 

ile çalışabilmesinin mümkün olduğu ve İş Kanunu’nda düzenlenen kısmi çalışmaya ilişkin 

hükümler yabancılar için de uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Ancak bu 

tür çalışma izni başvuruları değerlendirilirken ülkemiz işgücü piyasasına dahil 

olmak isteyen bir yabancının ülkemiz yerel işgücünü önceleyen değerlendirme kriterleri ile 

bir yabancının ülkemizde çalışan olarak kabul edilebilmesi için titiz davranılmakta ve 

ülkemize kabul edilen yabancı bir kişinin iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan hakları 

gözetilmektedir. Bu kapsamda hem kamu menfaatlerinin korunması hem de yabancı 

çalışanların haklarının korunması amacıyla ilgili kamu kurumlarının konu üzerine eğilmeleri 

gerektiği diğer taraftan kısmi süreli çalışmanın usul ve esaslarının UİK kapsamında 

düzenlenmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. 
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3.4.3. Yabancılar ile Deneme Süreli İş Sözleşmesi Yapılması  

İş Kanunu kapsamında deneme süresi gerek belirli gerekse belirsiz süreli iş 

sözleşmelerinde öngörülebilir. Kanunun “Deneme süreli iş sözleşmesi” başlıklı 15. 

maddesinde taraflarca bir deneme süresi kararlaştırılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu 

kapsamda taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 

iki ay olabilir. Ancak deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar 

uzatılabileceği ve sözleşmelerde deneme süresi öngörülmüş olması halinde tarafların iş 

sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak deneme süresi içinde feshedilebileceği 

belirtilmiştir.363  

UİK kapsamında yabancıların deneme süreli iş sözleşmesi yapıp yapmayacağı 

hususu düzenlenmemiştir. Buna göre İş Kanunu kapsamında yabancıyla yapılacak iş 

sözleşmesine bir deneme süresi konulması mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken 

husus, deneme süresinin yabancı uyruklu çalışanların önce denenip, memnun kalınması 

halinde çalışma izni için izin başvurusu yapılacağı anlamını içermemesidir. Deneme süresi 

yabancı uyruklunun çalışma izni almaksızın çalıştırılacağı bir dönem değildir.  

Bu çerçevede, deneme süreli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklulara ilişkin 

herhangi bir özel düzenleme yapılmamış olduğundan deneme süreli olarak çalıştırılacak 

yabancı uyruklu için de Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi 

öngörülmedikçe çalışmaya başlamadan önce izin alınması gerekmektedir. Bu süre 

işverenlere yabancı uyruklu çalışanı işyerinde çalışma izni olmaksızın çalıştırma hakkı da 

vermemektedir.  

3.5.YABANCI İŞÇİYE ÖDENECEK ÜCRET 

İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32. maddesine göre, ücret bir 

kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 

tutardır. Ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcu karşısında yer alan ve işverenin iş 

sözleşmesinden doğan temel borcudur. Ücret sözleşmenin kurucu unsuru olduğundan ücret 

olmaksızın bir sözleşmenin varlığından söz edilemez.364 
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İş Kanunu’nun “Asgari ücret” başlıklı 39. maddesi ve TBK’nın 401. maddesine göre, 

işveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm 

bulunmayan hallerde ise asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücret ödemekle 

yükümlüdür. İş sözleşmesinin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme 

özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler.365 

Yabancı işçiler de yukarıda belirtilen haklara sahiptirler. Yürürlükte olan Uygulama 

Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre; ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı 

kılacak gerekçeler değerlendirilirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının 

eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret 

düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alınmaktadır. Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca 

belirlenen yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi işyerlerinin ve 

yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterleri başlığı altında işveren 

tarafından istihdam edilecek yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının 

yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması gerekmektedir. Buna göre, 

başvuru tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle 

yabancıya ödenecek ücretlerin yapılacak mesleğe, uzmanlık alanına göre asgari ücret ve 

katları şeklinde belirlendiği görülmektedir.366 

Uygulamada çalışma izni verilmesine müteakip yabancı çalışanların başvuru 

esnasında bildirilen ücretten daha düşük ücret aldığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. 

Bu durumda sözleşmenin akıbetinin ne olacağı hususunun tespiti önemlidir. İş Kanunu’nun 

62. maddesinde işçi ücretlerinin her ne şekilde olursa olsun tek taraflı olarak işveren 

tarafından eksiltme yapılamayacağı düzenlenmiştir. İşverenin herhangi bir nedenle tek 

taraflı olarak işçinin ücretinde indirim yapması halinde çalışma koşullarında esaslı değişiklik 

feshi hükümlerinin uygulanması gerekecektir.367  

Yargıtay konu ile alakalı bir kararında işçinin fesih sebebi olarak işçilik ücretinin 

eksik ödendiği ve İş Kanunu’nun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. 

maddesinin bu konuda işçiye sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verdiğini belirtmiştir. 

Karara göre, iş sözleşmesinde belirtilen ücretlerin yasaya ve sözleşmeye uygun ödenmemesi 

                                                   

 

365 Akyiğit, 2016, s.138 
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nedeni işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermiştir. Bu durumda kıdem tazminatının kabulüne 

karar verilirken ihbar tazminatının alınamayacağı belirtilmiştir.368 

Halen yürürlükte olan Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre yabancıların 

çalışma izni başvurusu esnasında UİGM’ye beyan etmeleri gereken ücret miktarları 

belirtilmiştir Bununla birlikte işveren tarafından çalışma izni başvurusu esnasında beyan 

edilen ücretten düşük ücret verilmesi yönünde bir sözleşme değişikliği yapılması halinde 

mevcut çalışma izninin iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir düzenleme UİK’te veya 

Uygulama Yönetmeliğinde bulunmamaktadır. Bu bağlamda çalışma izni başvurusunun 

değerlendirilme esnasında bildirilen ücret esas alındığından, işveren tarafından yapılan ücret 

değişikliği halinde çalışma izninin de iptalinin gerekeceği değerlendirilmektedir. 

3.6. İŞVERENİN EŞİT İŞLEM YAPMA BORCU 

İşyerinde çalışan işçilere eşit davranma ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit 

çalışma koşullarını uygulama iş hukukunda tanınan hakkaniyet esasına dayandırılan bir 

borçtur.369 Hukukumuzda eşitlik ilkesi Anayasa’nın 10. maddesi ile İş Kanunu’nun “Eşit 

davranma ilkesi” başlıklı 5. maddesinde yer almıştır. Anayasa’nın anılan maddesine göre, 

herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasada yer alan eşitlik ilkesi İş Kanunu’nun 

5. maddesinde eşit davranma ilkesi başlığı altında düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 5. 

maddesine göre, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, 

din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Söz konusu hükümde benzeri 

sebepler ifadesine yer verildiğinden ayrım yasağı sadece sayılan hallerle sınırlı kalmayıp 

benzer nedenlerle işveren ayrım yasağını ihlal edemeyecektir.370Madde metninde vatandaş 

ve yabancı ifadelerinin benzer sebepler halleri arasında değerlendirilebileceği 

düşünülmektedir. 

Eşit işlem borcu, işverenin tüm işçilere mutlak bir biçimde eşit davranacağı anlamına 

gelmez. Bu borç aynı nitelikteki veya aynı ya da benzer durumdaki işçiler için söz 

konusudur. İşveren gerek işçinin yaptığı iş, uzmanlığı, öğrenimi, kıdemi gibi objektif 

nedenlere gerek çalışkanlık, yetenek, liyakat gibi sübjektif nedenlere dayanarak farklı işlem 

                                                   

 

368 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 14.11.2017 tarih, 2017/7117 Esas, 2017/18200 Karar 
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yapabilir. İşveren ölçülülük ilkesi uyarınca ayrım gözetmede haklı bir amaç izlemişse 

yapılan ayrım izlenen bu haklı amaçla orantılı ise eşit davranma borcu ve ayrım yapma 

yasağı ihlal edilmiş olmaz.371 

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun3726. maddesine 

göre, işveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi; işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi 

edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, iş ilanı, başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları 

ile çalışma ve çalışmanın sona ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, işle ilgili süreçlerin 

hiçbirinde ayrımcılık yapamaz. İş Kanunu kapsamına girmeyen her türlü iş ve iş görme 

sözleşmeleri de bu madde kapsamındadır. Ancak istihdam ve serbest meslek alanlarında, 

zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı hâlinde ve vatandaş olmayanların ülkeye giriş ve 

ikametlerine ilişkin şartlarından ve hukuki statülerinden dolayı farklı muamele ayrımcılık 

sayılmayacaktır. 

Doktrindeki bir görüşe göre işe alınma esnasında işverenin eşit davranma borcunun 

söz konusu olmadığı ve iş sözleşmesinin kurulmasında hangi işçiyle işi en verimli ve en 

uyumlu bir şekilde yürütebileceğini belirleme yetkisinin işverene ait olduğu ifade 

edilmektedir. Eşit davranma borcunun ortaya çıkabilmesi için kural olarak işçi ile işveren 

arasında bir hukuki ilişkinin bulunması gerektiği kabul edilmektedir.373 Doktrinde diğer bir 

görüşe göre sözleşme yapılmadan önce kurulan iş ilişkisinde de bu yasağın uygulama alanı 

bulacağı kabul edilmektedir.374 Bu görüşte olan yazarlara göre işveren işçiyi işe alırken ırk 

ve etnik köken gibi hususlara dayalı olarak da ayrımcılık yapamayacaktır. İş Kanunu’nun 5. 

maddesinin sınırlayıcı sayıda olmaması benzeri sebeplerle ifadesinin kullanılmasından 

dolayı etnik köken kavramının, benzeri sebepler içinde sayılması da mümkündür. Bu 

kapsamda etnik farklılığın en önemli kriterlerinden birinin dil olduğundan hareketle dile 

dayalı ayrımcılığın da bu kapsamda sayılacağı belirtilmektedir.375 

İşverenin eşit davranma ilkesinin dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din 

ve mezhep ve benzeri sebepler konularının ancak iş ilişkisi kurulmasından sonra uygulama 

                                                   

 

371 Süzek, a.g.e., s.482 
372 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, RG. 20.4.2016-29690  
373 Süzek, a.g.e., s.483 
374 Demir, Fevzi; İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir Anadolu Matbaacılık, 2003, s.87.   
375 Kandemir, Murat /Didem Yardımcıoğlu, “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk  
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alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Çünkü işverenin, işyerinde çalıştıracağı işçiyi 

seçme hakkı ve özgürlüğü bulunmaktadır. Dolayısıyla bir işverenin mesleki tecrübesi, 

eğitimi, uzmanlığı, öğrenimi, kıdemi ve buna bağlı olarak da Türk vatandaşı yerine yabancı 

istihdam etme talebi eşitlik ilkesine aykırılık olarak değerlendirilmeyecektir. 

İş Kanunu’nda ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça belirli veya belirsiz süreli ya 

da tam veya kısmi süreli iş akitleri yapılması nedeniyle işçinin farklı bir işleme tabi 

tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. İşverenin ücret ve tüm çalışma koşullarının 

uygulamasında eşitlik ilkesine uygun davranması gerekmektedir.376 Yargıtay işverenin aynı 

işi veya aynı değerde işi yapan işçiye daha az ücret ödemesini ya da daha az ücret zammı 

vermesini haklı ve objektif nedenlere dayandıramaması halinde eşit davranma borcunu ihlal 

ettiği kararlaştırılmıştır.377 Ancak işveren işçilerinin ücretleri konusunda öğrenim derecesi, 

kıdem gibi objektif niteliklerin ya da çalışkanlık, liyakat gibi sübjektif niteliklerin varlığı 

sebebiyle ayrım yapabilecektir.378 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan yabancı uyruklu bir işçi de söz 

konusu güvence ve haklardan yararlanabilecektir. Bu haklardan biri de eşit davranma 

ilkesinin ihlal edilmesi halinde talep edilebilecek ayrımcılık tazminatıdır. İş Kanunu’nun 5. 

maddesinde düzenlenen işçinin dört aylık ücreti tutarındaki ayrımcılık tazminatı da sadece 

iş ilişkisinin kurulmasından sonra veya iş ilişkisinin sona ermesinde talep edilebilecektir.379 

3.7.YABANCI İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN  

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İş sözleşmelerinin iki tarafa borç yüklemesi sebebiyle işverenlerin olduğu gibi 

işçilerin de iş sözleşmesinden kaynaklanan pek çok borcu bulunmaktadır. İşçinin iş 

sözleşmesinden kaynaklanan borçları iş görme borcu, itaat borcu, sadakat borcu, rekabet 

etmeme borcu, özen borcu, sır saklama borcu olarak ifade edilmektedir.380 İşçilerin iş 

sözleşmesinden kaynaklanan borçlarına aşağıda kısaca değinilecektir. 
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İşçinin iş sözleşmesinden doğan temel borcu işin görülmesi borcudur. Bu borcu 

işçinin bizzat yerine getirmesi gereklidir. İş görme borcu hem İş Kanunu’nda hem de Borçlar 

Kanunu’nda düzenlenmiştir. TBK’nın “Bizzat çalışma borcu” başlıklı 395. maddesine göre, 

sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça işçi yüklendiği işi bizzat 

yapmalıdır. Ancak işçi ve işveren iş görme edimini üçüncü bir kişiye de devredebilir. İşçi ile 

işveren iş görme ediminin üçüncü bir kişi tarafından geçici veya sürekli bir biçimde ifa 

edecekleri kararlaştırılabilir. İş görme ediminin üçüncü kişi tarafından sürekli olarak yerine 

getirileceği kararlaştırılmışsa bu taktirde işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesi sona ermiş 

olmaktadır. Diğer taraftan işveren iş görme borcunu yerine getirmeyen işçiye TBK’nın 97. 

maddesi kapsamında ücret ödemekten kaçınabilmektedir.381 Konuyu yabancı işçiler 

açısından değerlendirdiğimizde, iş görme ediminin üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde 

UİK’in “Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali” başlıklı 15. maddesi 

uygulama alanı bulacaktır. Bu maddeye göre çalışmanın herhangi bir nedenle sona ermesi 

halinde çalışma izninin UİGM tarafından iptal edileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla iş 

görme ediminin üçüncü kişiye sürekli olarak devredilmesi halinde iş ilişkisi sona 

ereceğinden işverenin çalışma izninin iptali için UİK’in 22. maddesi kapsamında UİGM’ye 

bildirimde bulunması gerekmektedir. İş görme ediminin devredildiği üçüncü kişi yabancı ise 

işverenin iş görme edimi devredilen yabancı adına çalışma izni alması gerekmektedir. 

İşçinin, iş sözleşmesi ile işverene karşı yüklendiği borçlardan birisi de sadakat 

borcudur. TBK’nın 399. maddesi kapsamında bir iş sözleşmesi ile işverene karşı belirli bir 

işin görülmesini üstlenen işçi, bu işin görülmesi sırasında işverenin vereceği talimatlara 

dürüstlük kuralları çerçevesinde uymak zorundadır.382 

İş sözleşmesinden doğan bir diğer borç ise itaat etme yükümlülüğüdür. TBK’nın 396. 

maddesine göre işçi yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin 

korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, iş ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat 

borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle 

kendi işvereni ile rekabete girişemez. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve 

iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya 
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başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde 

işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür.383 

İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından en önemlilerinden birisi de rekabet 

etmeme borcudur. İş Hukukunda rekabet yasağı, iş sözleşmesi devam ederken ve iş 

sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olarak iki şekilde incelenebilir. İş 

sözleşmesi devam ederken işçinin işverenle rekabet yasağının kaynağını işçinin sadakat 

borcu oluşturmaktadır. Bu borçtan söz edebilmek için, tarafların rekabet yasağı sözleşmesi 

yapması ya da iş sözleşmesine rekabet yasağı kaydı konulması gerekmemektedir. Söz 

konusu borç, iş sözleşmesinin sona ermesiyle ortadan kalkmaktadır. Eğer sözleşmenin 

tarafları rekabet etmeme yükümlülüğünün iş sözleşmesi sona erdikten sonra da devam 

etmesini istiyorsa ya iş sözleşmesine bu konuda bir şart koymalı ya da ayrı bir rekabet yasağı 

sözleşmesi yapmalıdır. İş Kanunu’nda rekabet yasağı sözleşmesine ilişkin bir düzenleme 

olmaması sebebiyle rekabet yasağı sözleşmesine TBK hükümleri uygulanmaktadır.384 

Rekabet yasağı sözleşmeleri; konu, yer ve zaman açısından sınırlandırılabilmektedir. 

Yargıtay bir kararında yabancı uyruklu olup çalışma hayatının çoğunu Türkiye dışında 

geçirmiş bir işçi bakımından rekabet yasağının Türkiye sınırları ile belirlenmesinin mümkün 

olduğuna hükmetmiştir.385 

Çalışmamızın konusunun yabancılara yönelik olması nedeniyle yabancı işçilerin iş 

sözleşmesinden kaynaklanan borçları üzerinde durmak gerekmektedir. İşçinin yabancı oluşu 

nedeniyle hem UİK hem de İş Kanunu kapsamında bazı yükümlülüklerin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Yabancı çalışanların ülkemizde çalışma hakkına sahip olabilmesi için 

birtakım koşulları yerine getirmesi gerektiği açıktır. Bu kapsamda yabancıların ülkemizde 

çalışabilmesi için ilk olarak UİK kapsamında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alması 

gerekmektedir. Bunun birlikte yabancıların UİK’in 22. maddesi kapsamında sosyal güvenlik 

primi ödeme yükümlülüğü ve bildirim yükümlülükleri de bulunmaktadır. Diğer taraftan İş 

Kanunu’nda yabancının tabiiyetiyle alakalı herhangi bir hüküm bulunmaması sebebiyle 

yabancı işçilerin de Türk vatandaşı işçiler gibi yukarıda izah edilen iş görme borcu, itaat 

                                                   

 

383 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; İş Kanunları ve Borçlar Kanununa Göre Sözleşme Türleri,  

      s. 39 
384 Manav, Eda; İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları, Türkiye Barolar Birliği  

     Dergisi, Sayı 87, 2010, s. 322, Süzek, a.g.e, s. 370 
385 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, 2008/9-517 Esas, 2008/566 Karar, 22.09.2008 Tarih 
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borcu, sadakat yükümlülüğü, rekabet etmeme borcu, özen borcu ve sır saklama gibi 

yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

bakımından Türk vatandaşı işçiler ve yabancı işçiler arasında herhangi bir farklılık 

bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

3.8. YABANCI İLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ  

Yabancıların çalışmasına ilişkin iki tür sınırlama ile karşılaşıldığı görülmektedir. Bu 

sınırlamalardan ilki, yabancıların Türkiye’de her ne şart altında olursa olsun çalışamayacağı 

iş ve meslekleri düzenleyen kurallardır. Bazı özel kanunlarla Türk vatandaşlarına 

özgülenmiş mesleklerin varlığı, UİK döneminde de devam etmektedir. İçerisinde çalışma 

yasağı barındıran bu hükümler yabancının belirtilen meslek ve işlerde çalıştırılmasını 

doğrudan engellemektedir. Bu doğrultuda, bazı meslekler Türk vatandaşlarına tahsis edilmiş 

olup, söz konusu bu kurallara aykırılık halinde yapılan sözleşme kesin geçersiz kabul 

edilmiştir. Hatta bu kuralların amacı üçüncü kişilerin menfaatlerini korumak olduğu için 

sözleşmeler, tarafların bunu bilip bilmemesinden bağımsız olarak, baştan itibaren geçersiz 

kabul edilmektedir.386 

Yabancıların çalışmasına yönelik ikinci sınırlama ise yabancıların çalışma izni ve 

çalışma izni muafiyeti olmadan çalışamayacağıdır. Çalışma izninin alınmaması halinde işçi 

ve işverene yönelik olarak UİK’in “Denetleme yetkisi” başlıklı 23. maddesinde idari para 

cezası öngörülmüştür. Buna göre çalışma izni olmaksızın yabancı işçi çalıştıran işverenlere 

ve çalışma izni olmasan çalışan yabancılar idari para cezası ödemekle yükümlüdür. Diğer 

taraftan çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere 

İçişleri Bakanlığına bildirilmektedir. Ancak çalışma izni olmaksızın yapılan iş sözleşmesinin 

akıbetine ilişkin bir açıklama yabancılar hukuku mevzuatı içerisinde düzenlenmemiştir.387 

Konuya ilişkin olarak Yargıtay ve Doktrin kararlarında yer alan farklı görüşler aşağıda 

incelenecektir. 

                                                   

 

386 Urhanoğlu, a.g.m., s.206  
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3.8.1. Genel Olarak İş Sözleşmelerinin Geçersizliği 

İş sözleşmesinin esaslı unsurlarından olan tarafların karşılıklı ve birbirine uygun 

irade beyanlarının bulunmaması durumunda sözleşme hukuken varlık kazanamayacak ve 

yokluk söz konusu olacaktır.388 

TBK’nın “Sözleşme özgürlüğü” başlıklı 26. maddesinde, tarafların bir sözleşmenin 

içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce düzenleyebileceği hüküm altına 

alınmıştır. Ancak bu mutlak bir özgürlük anlamına gelmez. İş akdi yapma özgürlüğünün 

sınırları TBK’nın “Kesin hükümsüzlük” başlıklı 27. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu 

maddeye göre Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına 

aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. İş sözleşmesi 

taraflarının gerekli fiil ehliyetine sahip bulunmaması, varsa akit yapılırken geçerlilik şekline 

uyulmaması, iş sözleşmesinin konusunun emredici hukuk kurallarına, kişilik haklarına, 

kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olması ve imkânsız görünmesi ile muvazaa bulunması 

birer geçersizlik nedeni olarak nitelendirilir.389 

Yokluk ve geçersizlik kavramlarını da birbirinden ayırmak gerekmektedir. Söz 

konusu düzenlemelerden hareketle sözleşmenin kuruluşu aşamasında esaslı unsurların 

bulunmaması halinde sözleşmenin hiç varlık kazanmaması yokluk yaptırımına tabi 

tutulurken esaslı unsurların bulunmasına karşın sözleşme özgürlüğünün sınırlarının ihlal 

edildiği durumlarda ise sözleşmenin geçersizliği sonucu ortaya çıkmaktadır.390 

İş sözleşmesinin hükümsüzlüğü konusuna ilişkin olarak Doktrindeki görüşlere 

baktığımızda bir görüşe göre kesin hükümsüz bir sözleşmenin konusu olan işin ifa edilmeye 

başlanması halinde fiili nitelikte bir iş ilişkisinin ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Taraflar 

arasındaki iş ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir sözleşmenin hükümlerinin 

uygulanması gerekecektir. Böylece iş sözleşmesinin ifa edilmeye başlanmış olması 

durumunda kesin hükümsüzlük yaptırımı, geçmişe ilişkin sonuç doğurmayacak, geleceğe 

ilişkin etkili olacaktır. Bu yolla, işçi yaptığı iş için ücretini, sigortalılığının sağlanmasını, 

işverenin kendisini gözetmesini ve korumasını isteyebilecektir.391 Konuya ilişkin diğer 

                                                   

 

388 Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2018, s. 19 
389 Akyiğit, 2016, s.202-203 
390 Eren, 2016, s.350 
391 Tunçomağ/Centel, a.g.m., s.91. 
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görüşe göre ise hükümsüzlüğün geçmişe dönük olarak yani sözleşmenin yapıldığı andan 

itibaren geçerli olduğu bu nedenle yapılan işin karşılığının sebepsiz zenginleşme ve haksız 

fiil hükümlerine göre istenebileceği yönündedir.392 

Yargıtay kararlarında ise, iş ilişkisi ve iş sözleşmesi olarak bir ayrıma gidilmekte 

olup, söz konusu durumlarda iş sözleşmesinin geçersiz olmasına karşın taraflar arasında 

ortaya çıkan iş ilişkisine dayalı olarak geçersizlik tarihine kadar ortaya çıkan hakların göz 

önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir.393 

İş Hukuku açısından geçersizliği, İş Hukuku kurallarına göre yorumlamak ve 

sonuçlarını da buna göre değerlendirmek gerekmektedir. İş sözleşmesi tarafların niteliği ve 

sözleşmenin yapısı gereği diğer sözleşme türlerinden ayrılmaktadır. Bu durumun en büyük 

sebebi ise, işçiyi koruma amacıdır. İş Hukukunda kabul edilmiş olan işçiyi koruma amacı 

gereğince İş Hukuku alanında yürürlükte olan bir iş sözleşmesinin geçersizliğini geçmişe 

etkili olmasının işçiyi koruma amacına aykırı olacağı değerlendirilmektedir. Bu sebeple iş 

sözleşmesinin geçersizliği ileri sürüldüğü tarihten itibaren ileriye yönelik olarak hüküm 

ifade etmektedir.394 Ancak işçiyi koruma çabalarının sınırsız olacağı düşünülmemelidir. 

İşçinin korunmasına ve sosyal adaletin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler bu amacın en 

önemli kaynağı olan toplum yararı ile çatışmamalıdır. Dolayısıyla işçinin korunması 

Anayasa’nın “Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları” başlıklı 65. maddesinde de 

belirtildiği üzere ülkenin ve işyerinin iktisadi koşullarıyla sınırlıdır.395 

3.8.2. Yabancılara Yasaklı Mesleklerde Çalışmanın İş Sözleşmesine Etkisi 

Yabancıların Türkiye’de bazı iş ve mesleklerde çalışması kamu düzeni, kamu 

güvenliği, kamu sağlığı, kamu yararı gözetilerek ve vatandaşları koruma düşüncesiyle 

kanunlarla yasaklanmıştır. Bu kapsamdaki iş ve meslekler Yabancıların Çalışma Hakkının 

Sınırlandırılması başlığı altında incelenmiştir. 

Yabancıların çalışmasına ilişkin yasaklara rağmen ülkede yasal olarak bulunan veya 

yasadışı yollardan ülkeye girmiş olan yabancılar kendilerine yasak işlerde çalışma durumu 

                                                   

 

392 Cin, a.g.e., s.164. 
393 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, 18.06.1958 tarih, 20 Esas, 9 Karar 
394 Yürekli, Sabahattin, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Seçkin  

     Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2016, s. 67 vd. 
395 Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 22. Baskı, İstanbul, 2009, s.20 
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söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda yapılmış olan iş sözleşmesinin geçerli olup 

olmadığı hususunun tespit edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Türk Hukukunda yabancılara yasak meslekler yıllar içinde azalma eğiliminde olsa 

da özel Kanunlarla getirilen yasaklar halen devam etmektedir.396Bu Kanunlarda yer alan 

hükümlerle yabancıların belirli alanlarda çalışması kamu düzeni, kamu yararı, milli 

güvenlik, ulusal iş piyasasının korunması, Türk vatandaşlarına iş sahası açabilmek amaçları 

ile sınırlanabilmektedir. Bu hükümlerde genellikle o meslek ve sanatın yapılabilmesi için 

aranan nitelikler arasında, Türk vatandaşı olma şartına yer verilerek o meslek ve sanatı 

yabancıların yapabilme imkânı kapatılmış olmaktadır.  

UİK’in amacının kamu yararı, kamu düzeni ve iş piyasasını korumak olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla kanunlarla yasaklanmış bir işte çalışan veya kanunlarla 

yasaklanmamış olmasına rağmen çalışma izni almadan çalışan bir yabancının iş 

sözleşmesinin geçerli sayılması UİK’in amacına aykırı olacaktır.397  

Yargıtay konuyla alakalı bir kararında, 2007 sayılı Kanun döneminde garsonluk 

mesleğinin yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılabileceğini ve bu mesleklerde 

yabancıların çalışmasının yasaklanmış olduğu gerekçesiyle bir yabancının kıdem tazminatı 

talebini reddetmiş ancak yabancı işçinin haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme kuralları 

uyarınca bazı isteklerde bulunabileceğine hükmetmiştir.398  

Yargıtay bir diğer kararında, yabancı işçinin icra ettiği mesleğin yasaklandığı, bu 

yasaklamanın tarihi itibariyle iş sözleşmesinin feshedilmiş sayılması sebebiyle sözleşmenin 

kendiliğinden sona erdiğine, bu sebeple de yabancı işçinin kıdem tazminatına hak 

kazanamayacağına hükmederek, iş sözleşmesinin başlangıcından itibaren geçersiz olduğuna 

karar vermiştir.399 

Doktrin’de yabancıların bazı işlerde çalışmasını yasaklayan hükümler genellikle 

kamu yararını korumaya yönelik kamu düzeni hükmü olarak görülmekte ve bunlara aykırılık 

durumunda iş sözleşmesinin kesin hükümsüz olacağı kabul edilmektedir.400 Bu sözleşme bu 

                                                   

 

396 Çiçekli, 2016, s.131-136 
397 Akıntürk, a.g.e., s.504 
398 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 02.09.1957 tarih, 8477 Esas, 5478 Karar 
399 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 11.09.1958 tarih, 7336 Esas, 5560 Karar 
400 Akıntürk, a.g.e., s. 493,  
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durumun önceden bilinip bilinmediğine bakılmaksızın baştan itibaren geçersiz bir hukuki 

işlem olup hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.401 Kesin hükümsüz olan bir sözleşmeye 

dayanılarak çalışan yabancı işçilikle ilgili herhangi bir haktan yararlanamaz. Sadece sebepsiz 

zenginleşme ve haksız fiil kurallarına dayanarak alacaklarını talep edebilir.402 Kesin 

hükümsüz sayılan bir sözleşmeye dayanarak çalışan yabancılar ücret, kıdem ve ihbar 

tazminatı, sigortalılık gibi işçilik haklarından yararlanamayacaklardır. Ancak taraflar 

arasında fiili iş ilişkisinin bulunması veya başlangıçtan itibaren geçersiz kabul edilecek 

sözleşmeye dayalı olarak işveren tarafından ön ödeme yapılması gibi tam veya kısmi ifada 

bulunulmuş olması hallerinde, alacağını ancak sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca 

isteyebilecektir. Çalışma esnasında bir iş kazası meydana gelmişse uğranılan zararın tazmini 

haksız fiil hükümleri uyarınca mümkün olacaktır.403 

Yabancılara yasak olmayan bir işin sonradan yasaklanması halinde ise, iş sözleşmesi, 

Yargıtay’ın da bir kararında belirttiği gibi, muteber olmayan bir akit halini alır, yani iş 

sözleşmesi kendiliğinden son bulmaktadır.404Buna göre yabancı çalışanın, iş sözleşmesinin 

kurulduğu anda kendisine yasaklanmamış bir işte yasal olarak çalışması sırasında yaptığı 

işin Türk vatandaşlarına tahsis edilmesi halinde iş kendisine yasaklandığı anda sözleşmenin 

sona ermesi kesin hükümsüzlük halinin aksine yalnız geleceğe yönelik olarak etki edecektir. 

Yabancı çalışan tarafından yapılan yasal çalışmadan kaynaklanan işçilik alacakları 

geçerliliğini koruyacak, ancak sözleşmenin taraflarca feshedilmemiş olması nedeniyle 

yabancı çalışan kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. 

Yabancıların yapması yasak olan bir meslek açısından yasağın sonradan kalkması 

halinde ise sözleşme geçerlilik kazanamamaktadır. Bu sözleşme hukuka aykırı bir içeriğe 

sahip olduğu için her zaman geçersizdir.405 Kesin hükümsüz olan bir sözleşmeye dayanılarak 

çalışılmış olması sözleşmeyi geçerli hale getirmez. Ancak ifa edilmeye başlanan bir iş 

sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğünün yabancıların çalışma yasaklarına uymamasından 

kaynaklandığı durumlarda sözleşme yürürlükteki hukuk düzeninin temel ilkelerine aykırı 

                                                   

 

401 Kılıçoğlu, Ahmet Mithat, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitapevi, 16. Baskı, Ankara,   

     2012, s.96 vd. 
402 Cin, 2005c, s.19-38,  
403 Erkılıç, Sine, Türk Hukukunda Yabancı Çalışan Yüksek Lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi SBE 

     2008, s. 117 
404 Cin, 2005c, s.19-38 
405 Kılıçoğlu, a.g.e., s.96 vd. 
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olacağından hükümsüzlüğün geleceğe yönelik değil geçmişe etkili olarak sonuç doğuracağı 

kabul edilmektedir.406 

UİK’in 9. maddesinde ise, özel Kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve 

meslekler için yapılan çalışma izin başvurularının reddedileceği düzenlenmiştir. 

3.8.3. Çalışma İzni Almadan Çalışmanın İş Sözleşmesine Etkisi 

İş sözleşmelerinin kişisel ilişki kurması ve bunun sonucunda taraflar arasında 

karşılıklı yükümlülükler doğurması, yabancılar ile akdedilecek iş sözleşmelerinde farklı 

hususların gündeme gelmesine neden olabilmektedir. Yabancıların Türkiye’de çalışmasını 

yasaklayan yasal bir düzenlemenin bulunmadığı hallerde yabancılar vatandaşlardan farklı 

olarak, işe başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Burada yapılan işin konusuna 

getirilmiş bir yasaklama olmamakla birlikte kamu otoritesi tarafından o işin yabancılar 

tarafından yapılabilmesi için aranan izin bulunmamaktadır.407 

Öğretideki bir görüşe göre; UİK’in ve yabancıların çalışma iznine tabi tutulmasının 

amacının ülkenin işgücü piyasası ve kamu yararının korunmasından yola çıkarak çalışması 

yasayla açıkça yasaklanmamış olan ancak çalışma izni bulunmayan yabancılarla yapılan iş 

sözleşmelerinin de geçersiz olduğu savunulmaktadır. Anılan Kanunda amacın bu yönde 

olduğunu gösteren çalışma izninin verilmesini ciddi ve titiz değerlendirmelere tabi tutan 

birçok kural yer almaktadır. Yabancıların işgücü piyasasına ve çalışma düzenine ilişkin 

olarak getirilen bu hükümlerde ulusal işgücünü koruma amacı söz konusu olmaktadır. 

Dolayısıyla bu Kanunun öncelikli amacının kamu yararı olduğu görülmektedir.408 Çalışma 

izni almaksızın çalışan yabancının iş sözleşmesinin geçersiz sayılmaması ülkemizin çalışma 

yaşamının özellikleri göz önünde bulunduğunda kamu yararına aykırıdır. Bu sebeple çalışma 

izni alınmaksızın kurulan iş sözleşmelerinin uygulanacak idari veya cezai yaptırımın 

yanında geçersiz sayılması gerekmektedir. Ancak bu geçersizlik geçmişi etkilememeli 

ileriye dönük olmalıdır.409 

Öğretideki diğer görüşlere göre, çalışma izni almadan çalışan yabancının yapmış 

olduğu iş sözleşmesi kesin hükümsüz değildir. Bu görüşteki yazarlara göre; çalışma izni 
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zorunluluğunun amacı, yabancı işçilerin izin almadan yapmış oldukları iş sözleşmelerini 

geçersiz kılmak değil, ülkedeki yabancı işçi sayısını kontrol altında tutmaktır. Çalışma izni 

alınmaksızın yabancı çalıştırılması halinde kural olarak iş sözleşmesinin içeriğinde hukuka 

aykırı bir yön bulunmamaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi, bu durumda idari yaptırımlar 

saklı kalmak koşuluyla iş sözleşmesinin geçerli olduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle bu 

görüşteki yazarlara göre, çalışma izni alınmaksızın çalışılması durumunda kamu düzeni 

ciddi bir şekilde ihlâl edilmemektedir. Yabancıların çalışma izni almaksızın çalışmasını 

yasaklayan düzenlemelerin, iş sözleşmesinin kurulmasına yahut konusuna ilişkin olmadığı, 

bu kimselerin sözleşmeye taraf olmasını engellemeye ilişkin olduğu belirtilmektedir.410 Bu 

nedenle, söz konusu hükümlere aykırılık sözleşmeyi kesin hükümsüz kılacak ağırlıkta 

olmamakla birlikte, sözleşme taraflarının idarî veya cezaî yaptırımlarla karşılaşması söz 

konusu olmaktadır.411 

Çalışma izni almadan çalışan yabancıların yapmış olduğu iş sözleşmesinin geçerli 

olup olmadığı hususunda yargı kararlarında da çeşitli görüşler bulunmaktadır. Yargıtay’ın 

bir kararında yabancı ile belirli süreli sözleşme yapılmasına karşın, çalışma izni verilmemesi 

ve bu sebeple çalışma olgusunun gerçekleştirilememesi nedeniyle iş sözleşmesi kurulmamış 

olduğundan kalan süreye ait ücretlerin talep edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.412 

Yargıtay bir kararında ev hizmetleri sektöründe yaşlı bakımı yapan bir yabancı 

uyruklunun Türkiye’de çalışma izni olmadığı dolayısıyla, çalışma izni olmayan yabancıların 

İş Kanunu’na tabi olmadığı ve bu nedenle söz konusu uyuşmazlığın genel hükümlere göre 

çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.413 

Yargıtay diğer bir kararında, yabancıların bazı işlerde çalışmasını yasaklayan 

hükümlerin kamu düzeni hükmü niteliği taşıdığı ve bunlara aykırılık durumunda iş 

sözleşmesinin kesin olarak hükümsüz olacağı belirtilmiştir. Karar göre kesin hükümsüz olan 

bir sözleşmeye dayanılarak çalışılmış olması, sözleşmeyi geçerli hale get irmez. Buna göre, 

kesin hükümsüz sayılan iş sözleşmesine dayanarak çalışmış olan yabancı, işçi sayılamaz ve 

bu kişi işçilikle ilgili herhangi bir haktan yararlanamaz. Sadece, sebepsiz zenginleşme ve 

                                                   

 

410 Narmanlıoğlu, Ünal; İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, 5 Baskı, İstanbul, 2014, s.108, Cin, a.g.e., s.169,  

     Ekonomi, a.g.e, s.161, Mollamahmutoğlu, a.g.e., s.337 
411 Cin, 2004, s.171,  
412 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 26.9.2006 tarih, 20061/24888 Karar 
413 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010/6666 Esas, 2012/25526 Karar 
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haksız fiil kurallarına dayanarak bazı taleplerde bulunabilir. Buna karşın, yabancıların 

çalışmasında engel bulunmayan işlerde izinsiz çalışan veya çalışma izni bittikten sonra 

çalışmaya devam eden işçilerle kurulan hizmet sözleşmeleri, çalışma izni zorunluluğu 

getiren hükümlerin kamu düzenine ilişkin olmamaları nedeniyle, kesin hükümsüz olmazlar. 

Karara göre, bahse konu işler yönünden çalışma izni alınmadan bir sözleşme yapılmış ve 

fiilen bir süre çalışılmış ise, işçinin ücret, sigortalılık vb. haklarından yararlanması gerektiği 

belirtilmiştir.414 

Bu bağlamda gerek öğretide gerekse yargı kararları doğrultusunda, çalışma izni 

almadan yapılan sözleşmenin geçerli olup olmadığı ve fiili çalışmanın hukukî açıdan bir 

sonuç doğurup doğurmayacağına karar verebilmek için öncelikle, çalışma izni zorunluluğu 

getiren kanun hükümlerinin kamu düzenine ilişkin olup olmadığı hususunun tespit edilmesi 

gerekmektedir. İlgili hükümlerin kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilirse, bunlara aykırı 

olarak yapılan sözleşmeler kesin hükümsüz olacak ve yabancı uyruklu kimseler fiilen 

çalışmış olsalar da işçi sayılmayacaklardır. Bu durumda, işçinin gördüğü işin karşılığı ya 

haksız fiil ya da sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca istenebilecektir. Buna karşılık, 

yasak getiren yasal düzenlemeler bir düzen hükmü olarak kabul edildiğinde, emredici 

hükümler olmalarına rağmen, sözleşme kesin hükümsüz olmayacak, bunlara aykırılık sadece 

cezaî veya idarî yaptırımlara neden olacaktır.415 

Anayasa’nın 2. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. 

Toplumsal devlet, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği ve dolayısıyla 

toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir.416 Bu bağlamda iş ilişkilerinde 

işçinin işverene karşı belirli ölçülerle korunması gerekmektedir. Konuyu yabancı işçiler 

açısından değerlendirdiğimizde geçerli bir çalışma izni alınmadan bir sözleşme yapılmış ve 

fiilen bir süre çalışılmış ise iş sözleşmesinin kesin hükümsüz sayılması iş sözleşmesinin sona 

erme anına kadar yabancı işçinin fiili iş ilişkisinden kaynaklanan hiçbir ücret, tazminat ve 

işçilik haklarını talep edememesine neden olabilecektir.   

                                                   

 

414 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 14.05.2013 tarih, 14038 Esas, 327 Karar 
415 Mustafa Cin, Yabancıların Türkiye’de Çalışma Özgürlüğü ve Sınırı Doktora Tezi, İstanbul  

     Üniversitesi SBE, s.180-181 
416 Süzek, a.g.e., s.17 
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Yabancı işçiler için çalışma izni başvurusu yapıldığı ancak bu iznin verilmesinden 

önce işçinin çalışmaya başladığı durumlarda çalışma izninin verilip verilmeyeceğinin 

kesinleşmesine kadar iş sözleşmesinin geçerliliğinin askıda olduğunu ve sonradan verilmesi 

kaydıyla yapılan iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren geçerli olduğu kabul edilmektedir.417 

Çalışma izninin reddedilmesi halinde ise yabancı işçinin fiili iş ilişkisinden yararlanacağı 

kabul edilmektedir. Zira UİK’te çalışma izni olmadan sözleşme imzalanamayacağına ilişkin 

bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışma izni verildikten sonra herhangi bir 

nedenle çalışma izninin iptal edilmesi halinde kurulan iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren 

geçersiz olduğu ileri sürülemez.418  

UİK’in 23. maddesine göre, çalışma izni alınmaması halinde yabancı kaçak işçi 

çalıştırılmasına yönelik olarak çalışma izni olmadan çalışan yabancıya ve onu çalıştıran 

işverene idari para cezası öngörülmektedir. Söz konusu yabancı işçi, konusu yasak olmayan 

bir işte izni olmadığı için fiilen çalışamıyorsa, iş sözleşmesi yine geçerli olacak ancak, işçi 

iş görme edimini ifa edememesinin sonuçlarına katlanacaktır.419Diğer taraftan çalışma izni 

bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına 

bildirilecektir. Ancak bu durumdaki yabancılarla kurulan iş sözleşmelerinin geçersiz olup 

olmayacağı hususunda yabancılar mevzuatında bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir. 

3.9.GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA YABANCILARIN   

DURUMU  

Geçici iş ilişkisi kavramı İş Kanunu ile çalışma mevzuatımıza dahil edilen çalışma 

şekillerinden biridir. Geçici iş ilişkisi, bir işverenin kendi işçisini işçinin de rızasıyla iş görme 

edimini yanında ve yönetimine bağlı biçimde yerine getirmek üzere nispeten geçici ve kısa 

bir süre için bir başka işverene vermesi şeklinde tanımlanabilir.420 Bu ilişkide kendi işçisini 

geçici olarak başkasının yönetimine verenin geçici işçi sağlayan/ödünç veren, işçiyi kabul 

edip yanında çalıştıranın geçici işçi çalıştıran işveren/ödünç alan ve başkasının yanında 

çalışmayı kabul eden işçinin de geçici işçi diye anıldığı görülmektedir.421 

                                                   

 

417 Cin, 2005c, s. 19-38; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 337; Ekonomi, a.g.e., s. 161 
418 Ergin, 2017, s.73 
419 Ergin, Hediye; “Yabancıların Çalışma ve İkamet İzninin İş Sözleşmesine Etkisi”, Legal İş Dergisi, 

     2007, s. 1393.   
420 Keser, Hakan, İş Hukuku ve Uygulaması, Albi Yayınları, 3. Baskı, İzmir, 2014, s.42. 
421 Akyiğit, 2016, s. 166 
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İş Kanunu’nun “Geçici iş ilişkisi” başlıklı 7. maddesine göre geçici iş ilişkisi, özel 

istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna 

bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulmakta olup aşağıda 

incelenecektir. 

3.9.1. Holding Bünyesinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Başka Bir 

İşyerinde Çalışma Durumunda Geçici İş İlişkisi 

İş Kanunu’nun 7. Madde on beşinci fıkrasına göre, işverenin, devir sırasında yazılı 

rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna 

bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi 

hâlinde geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak 

altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa yenilenebilir. İşçisini geçici olarak 

devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, 

işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve 

sosyal sigorta primlerinden, devreden işverenle birlikte sorumludur.  

Bu tür geçici iş ilişkisi için devir yapılacak işverenin de aynı holding veya aynı 

şirketler topluluğu bünyesinde çalışıyor olması şarttır. Aksi halde Kanuna aykırı yapılmış 

bir devir söz konusu olmaktadır.422 Yasada geçen aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir 

işyeri ifadesi aynı şirketler topluluğuna mensup başka bir işvereni ifade etmektedir. Aynı 

şirketler topluluğunu da TTK anlamında belirlemek gerekir.423Ticaret Kanunu ile hukuk 

sistemimizde yerini alan şirket topluluklarının tanımı kanun koyucu tarafından açıkça 

yapılmamıştır. Ancak TTK’nın “Hâkim ve bağlı şirket” başlıklı 195. maddesinde yer alan 

düzenleme uyarınca, şirketler topluluğu hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı 

bulunan şirketlerden oluşan hukuki yapı olarak tanımlanabilir.424Ticaret Sicil 

Yönetmeliği’nin “Şirketler topluluğu ve hâkimiyet” başlıklı 105. maddesine göre ise 

şirketler topluluğu, bir ticaret şirketi ile buna doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan en 

az iki ticaret şirketinden meydana gelmektedir.425 Holding şirketlerin tanımına dair bir 

                                                   

 

422 Cengiz, Selvinaz, Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisi Yüksek Lisans Tezi, 

     Maltepe Üniversitesi SBE, 2018, s.11 
423 Akyiğit, 2016, s.168 
424 Durmuş, Neslihan Karataş, “Ticaret Kanunu Kapsamındaki Şirket Toplulukları”,  

     https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199318 s.73 (16.09.2020) 
425 Ticaret Sicil Yönetmeliği, RG. 27.01.2013-28541 
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hüküm TTK’da bulunmamakla birlikte; holding şirketler sadece Ticaret Bakanlığının izni 

ile anonim şirket şeklinde kurulabilmektedir.426 Holding bünyesi içinde başka işyerine 

çalışmaya göndermesi deyiminden aslında holdingin bir tek şirketi anlattığı ve şirket 

içerisinde işçinin yer değiştirmesinin de geçici iş ilişkisi değil nakil olduğu görülmektedir.427 

İş Kanunu’nun imkân verdiği geçici iş ilişkisinin kurulmasının yabancı işçilerin 

çalışmasını ilgilendiren bir yönü de bulunmaktadır. Bu kapsamda işveren yeni bir çalışma 

izni alınmadan belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere süreli 

çalışma iznine sahip yabancı işçiyi, işçinin rızasını almak sureti ile holding bünyesi içinde 

veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerine devredebilir mi? Burada dikkat 

edilmesi gereken husus UİK’in 10. maddesinde süreli çalışma izninin belirli bir işyerinde 

veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en 

çok bir yıl geçerli çalışma izni verileceğidir. 

Yabancı işçinin aynı holding bünyesi içinde geçici olarak başka bir işverene 

devredilmesi durumunda holding şirketin anonim şirket şeklinde tek bir şirket olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda işveren değişikliği olmayacağı bu sebeple de yeni bir çalışma 

izni alınmasına gerek olmayacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan yabancı işçi, aynı 

şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde geçici olarak çalışacak ise sürekli işveren 

yanında gördüğü iş ile geçici işveren yanında gördüğü işin benzerlik göstermesi zorunluluğu 

aranmadığından yabancının kendi işvereni dışında bir işte çalışması ihtimalinde ilk alınan 

çalışma izni kullanılamayacak olup geçici yabancı işçinin geçici işverenin yanında 

çalışabilmesi için yeni bir çalışma izni alması gerekeceği değerlendirilmektedir. Süreli 

çalışma iznine sahip yabancı işçi ilk aldığı çalışma izni ile geçici iş ilişkisi kurulan işveren 

yanında çalışmaya başlarsa kaçak yabancı çalışan konumuna düşebilecektir.428 

UİK’in 23. maddesinde yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu Kanundan 

doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde çalışma izni 

bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine, her bir yabancı için idari 

para cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda çalışma izni olmadan çalıştırılan 

yabancının işverenine uygulanacak olan cezanın; ödünç veren işverene mi, ödünç alan 
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https://www.ticaret.gov.tr/ic-ticaret/sirketler/bakanlik-izni


116 

 

işverene mi veya her ikisine de ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağının tespiti 

gerekmektedir. 

İşveren iş sözleşmesine göre istihdam ettiği işçisini geçici bir süre çalıştırılmak üzere 

başka bir işverene devrettiğinde işverenle işçi arasındaki iş sözleşmesi sona ermez. Nitekim 

İş Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu halde iş sözleşmesi devam 

etmekle beraber” ibaresi bu hususu açıkça ifade etmektedir. Diğer taraftan her ne kadar 

geçici iş ilişkisinde geçici işveren işin görülmesini isteme ve yönetim hakkını kural olarak 

elinde tutuyor olsa da bu süre içinde işveren iş sözleşmesinin tarafı olduğundan ücret olmak 

üzere bu sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek zorundadır. İş Kanunu’nun 7. 

maddesine göre geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede 

ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden 

işverenle birlikte sorumludur. Bu kapsamda geçici iş ilişkisinde ödünç veren işveren ile işçi 

arasındaki iş sözleşmesi ve işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Sürekli 

işverenin (ödünç veren) yabancı işçiyi çalışma izni verilen işyeri veya meslek dışında ödünç 

vermesi sebebi ile sorumluluğunun söz konusu olacağı ve geçici işverenin de başka bir işyeri 

veya meslek için verilmiş çalışma iznine sahip yabancı işçiyi yanında çalıştırması nedeni ile 

UİK’in 23. maddesinden birlikte sorumlu olacağı değerlendirilmektedir.429  

3.9.2. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisi  

Özel İstihdam Büroları, özel hukukun koruması altında ve belirli bir sözleşme 

çerçevesinde işe yerleştirme faaliyeti karşılığı sadece işverenden ücret alarak, iş arayandan 

herhangi bir ücret ya da komisyon almaksızın, Türkiye İş Kurumundan yetki almak şartıyla, 

işgücü piyasasında iş arayanlarla eleman arayanlar arasında aracılık hizmeti sağlayan gerçek 

ya da tüzel kişilerdir.430 İş Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında, özel istihdam bürosu 

aracılığıyla geçici iş ilişkisi sadece Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen özel istihdam 

bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu 

işverene devretmesi ile olur. Halihazırda Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen ve 

faaliyetine devam eden Özel İstihdam Bürosu sayısı 498’dir.431 
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İş Kanunu’nun 7. maddesinde bu ilişkinin kurulabileceği haller ve sınırları detaylı 

şekilde belirtilmiştir. İlgili maddenin gerekçesine bakıldığında söz konusu sınırlamanın 

amacı, geçici iş ilişkisinin istismar edilmesini önlemek ve işgücü piyasasının işleyişini 

bozmamak olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda amaçlanan işverenin geçici ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır. Bu nedenle de zorunlu durumlar dışında sürekli nitelikteki işler için geçici 

iş ilişkisinin kurulması yasaklanmıştır.432 

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nin “Geçici iş ilişkisinin kurulması” başlıklı 6. 

maddesine göre geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. İşçi ile iş sözleşmesi 

imzalayan taraf özel istihdam bürosu olup işçi iş görme borcunu edimini yerine getirmek 

üzere geçici süreyle başka bir işverenin işyerinde görevlendirilmektedir.433Keza aynı 

Yönetmeliğin tanımlar kısmında iş sözleşmesi; özel istihdam bürosunun geçici iş ilişkisi 

kurmasını temin etmek için işçi ile büro arasında kurulan sözleşme olarak, işçi ise özel 

istihdam bürosu aracılığıyla akdedilen geçici işçi sağlama sözleşmesi ile bir başka işverene 

ait işyerinde çalıştırılan kişi olarak tanımlanmıştır. 

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinde ÖİB işçiyi en başından başka 

bir işverenin yanında çalıştırmak üzere işe almaktadır. Ancak burada işe alınmasından kasıt 

işçinin ÖİB’in yanında fiili olarak çalışmamasıdır.434 ÖİB aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici 

işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak 

kurulmaktadır. Bahsi geçen Yönetmeliğin “Özel istihdam bürosunun yükümlülükleri” 

başlıklı 11. maddesine göre özel istihdam büroları işçi ücretinden, işçiyi gözetme borcundan 

ve sosyal sigorta primlerinden sorumlu tutulmaktadır. ÖİB aracılığıyla geçici iş ilişkisi 

kurulduktan sonra da özel istihdam bürosu işçinin işvereni olmaya devam etmekte ve işçi 

ücreti ile sosyal sigorta primleri özel istihdam bürosu tarafından karşılanmaktadır. Söz 

konusu ilişkide bir işveren bulunmakta olup geçici işveren hukuken işveren sıfatını haiz 

değildir. Nitekim İş Kanunu’nun 7. maddesi on birinci fıkrasında geçici iş ilişkisinde işveren 

özel istihdam bürosudur demekle bu hususu açıkça vurgulamıştır.435 

                                                   

 

432 https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss170.pdf (8.8.2020) 
433 Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, RG. 11.10.2016-29854  
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435 Çelik/Caniklioğlu/ Canbolat, a.g.e., s.172 
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Konuyu yabancı işçiler açısından değerlendirdiğimizde özel istihdam bürosu 

aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve işverenliğin özel istihdam bürosu olması sebebiyle 

çalışma izni başvurularını kimin yapacağı hususunun belirlenmesi gerekmektedir. UİK’in 

10. maddesi uyarınca başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya 

hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu 

kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde 

belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verileceği 

düzenlenmiştir. Bu durumda çalışma izinlerinin işverene bağlı belirli bir işyerinde çalışmak 

üzere düzenlenebilecek olması, özel istihdam bürosunun geçici olarak sağladığı işyerlerinin 

özel istihdam bürosuna ait olmayıp geçici işverenlere ait olması ve her geçici iş ilişkisi 

değişikliğinde işyeri adresinin değişecek olması sebebiyle ÖİB’lerin çalışma izni 

başvurusunda bulunamayacağı değerlendirilmektedir. ÖİB aracılığıyla çalıştırılacak 

yabancıların sahip oldukları çalışma izninin kapsamı dışında çalışabilecekleri ihtimali göz 

önünde alındığından, ÖİB aracılığıyla yapılan başvuruların güvenirliliği konusunda 

tereddütler bulunmaktadır. Nitekim yabancının çalışacağı işverenlik ve işyeri üzerinden izin 

başvurusunda bulunulması şeklinde geliştirilen kurgunun önemli bir sebebi de yabancının 

çalışacağı işyerine ilişkin bilgilere sahip olunması ve bu şekilde yabancının çalışma koşulları 

ve niteliğine uygun işlerde çalışıp çalışmadığının tespitini yapmaktır. 

Çalışma izni başvurularında işverenden istenen iş sözleşmesinin de işveren ve işçi 

arasında imzalanması beklenmekte ve çalışma izni başvurularının işverenlikler tarafından 

yapılması beklenmektedir. Dolayısıyla iş sözleşmelerinin işçi ve ÖİB arasında akdedilmesi 

ve ÖİB’in işveren adına çalışma izni başvurularında taahhütlerde bulunmasının da uygun 

olmadığı düşünülmektedir. Aynı zamanda çalışma izni kriterleri arasında işverenin de 

sağlaması gereken kriterlerin de yer aldığı ve bu bağlamda geçici işverenin bu kriterleri 

sağlayıp sağlamadığının takibinin yapılamaması sebebiyle aynı koşullarda çalışma izni 

başvurusu yapan diğer işverenliklerle aralarında haksız rekabet durumu olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında 

Kanun’un436“Özel istihdam bürolarının kurulması, seçme, izin verme, yenileme ve denetim” 
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başlıklı 17. maddesine göre özel istihdam bürolarının kamu kurum ve kuruluşlarının kadro 

ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yapamayacağı ve geçici iş ilişkisi kuramayacağı 

düzenlenmiştir. Bu kanun hükmünün lafzi yorum yönteminden hareketle yabancıların özel 

istihdam büroları aracılığıyla kamu kurumlarında geçici olarak istihdam edilemeyeceği 

değerlendirilmektedir. 

3.10. YABANCILARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI  

İş mevzuatında iş sözleşmesinin askıya alınmasının koşulları ve tanımı 

düzenlenmemiş olmakla birlikte askıya alınmanın bazı hukuki sonuçları yasalarda yer 

almaktadır. İş mevzuatında boşluk olduğundan iş sözleşmesinin askıya alınmasının teorik 

temelinin ve koşullarının saptanmasında Borçlar Hukukunun sözleşmelere ilişkin genel 

hükümleri esas alınacaktır. Bu değerlendirme yapılırken iş hukukunun işçiyi koruyucu ve 

işin sürekliliğinin sağlanması amacı her zaman göz önünde tutulmalıdır437  

İş akdinin askıya alınması temelde işçinin iş görme edimini kusursuz geçici ifa 

imkansızlığı içine düşmesi sonucunda doğar. Sözleşme ilişkisinde borçlanılan edimin 

ifasının sonradan imkansızlaşması mümkündür.438 İfa imkânsızlığı borçlunun kusurundan 

ileri gelmişse taraflar arasındaki borç ilişkisi devam eder ve o zamana kadar aynen ifa 

edilmesi gereken alacak, tazminat alacağına dönüşür. Buna karşılık borçlunun sorumlu 

olmadığı sonraki kusursuz imkânsızlık ise borç ilişkisini sona erdirir.439 

İş akdinin yasayla veya sözleşmeyle askıya alınmasında bu sözleşmenin kurucu 

unsurlarını ve bu ilişkiden doğan temel borçları oluşturan işçinin iş görme ve işverenin ücret 

ödeme borçları geçici bir süre için askıya alınır. İş kazası, geçici askerlik, sağlık nedenleri, 

analık, gözaltı veya tutukluluk, ailevi nedenler, grev ve lokavt ve zorlayıcı nedenlerin ortaya 

çıkması gibi iş mevzuatından kaynaklanan bazı haller işçinin geçici ve kusursuz olarak iş 

görme borcunu yerine getirmesini olanaksız kılar. İşçinin iş görme edimini geçici olarak 

yerine getirmesini engelleyen bu gibi durumlarda iş sözleşmesi sona ermeyip askıya alınır. 

                                                   

 

437 Aktaş, Yeliz, İş Akdinin Askıya Alınması ve Bu Bağlamda Kısa Çalışma Yüksek Lisans Tezi, 

     Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 2011, s.8 
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Engellerin ortadan kalkmasıyla da iş sözleşmesi tekrar normal hükümlerini doğurmaya 

devam eder.440 

İş Kanunu’nun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25. maddesine 

göre, işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı nedenin ortaya 

çıkması halinde, işveren bir haftalık süre geçtikten sonra iş sözleşmesini haklı nedenle 

feshedebilir. Buradaki zorlayıcı neden işyerinde değil, işçinin çevresinde meydana gelmekte 

ve bunun sonucunda işçi kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme 

borcunu yerine getirememekte ve iş sözleşmesi askıya alınmaktadır.441TBK’nın 432. 

maddesine göre ise hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde fesih bildirim süreleri 

işlemeyecektir. 

Ücretsiz izin halinde de iş sözleşmesi askıya alınacaktır. İş Kanunu’nun “Yıllık 

ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56. maddesine göre işçinin yıllık ücretli iznini geçireceği 

yere gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri için dört güne kadar ücretsiz izin 

verileceği, Kanunun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesine göre ise 

doğum ve evlat edinme halinde haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ve doğum halinde 

ücretli iznin peşinden altı aya kadar ücretsiz izin verileceği hüküm altına alınmıştır.442 

Yabancıların iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmayacağı ve askıya alınması 

durumunda çalışma izninin akıbetinin ne olacağı hususunda yabancılar mevzuatında açıklık 

bulunmadığı görülmektedir. Çalışma izni alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenlerin 

sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde Sosyal 

Güvenlik Kanunu’na göre yerine getirmek zorunda olduğu “Yabancıların Kısmi Süreli 

Sözleşme ile Çalışması” başlığı altında açıklanmıştı. Uygulamada işverenlerin çalışma izni 

bulunan yabancılara ilişkin ücretsiz izin taleplerinin çoğunlukla bu yabancılar için sosyal 

sigorta primlerinin ödenmesinden imtina edilmesine yönelik olduğu görülmüştür. Bu 

durumda çalışma izni verilen yabancılara ilişkin ücretsiz izin talepleri zorunlu haller dışında 

değerlendirmeye alınmamakta ve çalışma izni verilen süreye ilişkin sosyal güvenlik 

yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesi beklenmektedir. Diğer taraftan İş 
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Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan 

sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esas olması 

hükmüne istinaden yabancı kadın çalışanların iş sözleşmelerinin askıya alınma taleplerinin 

değerlendirildiği görülmüştür. 

İş Kanunu’nun “Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” başlıklı 

22. maddesine göre tarafların aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman 

değiştirebileceği dolayısıyla yabancı işçiler ile işverenlerin de sözleşme serbestisi içinde iş 

sözleşmesinin askıya alınmasını ve ücretsiz izin koşullarını kendi aralarında anlaşarak 

belirleyebileceği değerlendirilmektedir. Nitekim iş sözleşmesinin askıya alınmasının temel 

amacı iş sözleşmesinin sona erdirilmesi değil devam ettirilmesini sağlamaktır. İş 

sözleşmesinin ne kadar süre ile askıda kalacağına taraflar karşılıklı olarak karar 

verebileceklerdir.443Ancak buradaki amaç işçinin veya işyerinin zorunlu nedenlerinden 

dolayı yapılan bir uygulama olup bunun belirli bir zaman sınırlaması ile yapılması mümkün 

olacaktır. Eğer iş sözleşmesinin askıya alınma süresi belirlenmiş değil ise, işçi askı süresi 

içinde haklarını alarak iş sözleşmesi sonlandırabilir. 444 Yargıtay taraflarca askıya alınmanın 

kabul edildiği ve ücretsiz izin süresi konusunda bir anlaşma olmadığı hallerde makul sürenin 

aşılması halinde işçinin sözleşmeyi haklı nedenle feshedebileceğini kararlaştırmaktadır.445 

Belirli süreli iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda sözleşmesinin askıya alınması 

halinde sözleşmenin süresi kesilmez ve süre işlemeye devam eder. Dolayısıyla belirli süreli 

sözleşme ile çalışan yabancıların iş sözleşmelerinin süresi askıda kalma döneminde biterse 

iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.446 Diğer taraftan 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 

çalışma izinlerini düzenleyen 94. maddesine göre çalışma izni harçlarının sadece peşin 

alınacağı öngörülmüş olup harçlar belirli süreyi kapsayacak şekilde alınmaktadır.447 

Dolayısıyla ücretsiz izne hak kazanan ve iş sözleşmesi askıya alınan yabancıların çalışma 

izin sürelerinde herhangi bir durma söz konusu olmayacağı, ücretsiz izin ve askı süresi kadar 

çalışma izni süresinin uzatılmayacağı ve ücretsiz izin ve askı döneminde çalışma izni süresi 

sona eren yabancı işçiler adına işverenlerin çalışma izni uzatma başvurusu yapması gerektiği 
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değerlendirilmektedir. Diğer taraftan askıya alınma ve ücretsiz izin süresinin azami süresini 

ve iş sözleşmesinin askıya alınabileceği durumları belirleme konularında idareye takdir 

yetkisi verilebileceğine ilişkin düzenlemelerin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.  

3.11. İŞYERİNİN DEVRİNİN ÇALIŞMA İZNİNE ETKİSİ 

İş Kanunu’nun “İşyerinin veya bir bölümünün devri” başlıklı 6. maddesine göre, 

işyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, 

devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve 

borçlarıyla birlikte devralana geçer. Devir halinde devirden önce doğmuş olan ve devir 

tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan birlikte sorumludur. Bu 

yükümlüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır.  

Yabancı çalışanlar da yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk 

vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla yabancı bir işçinin çalıştığı 

işyeri herhangi bir sebeple devredildiğinde yeni işverenin eski işverenle 2 yıl boyunca 

müteselsil sorumlu olması gerekecektir. 

İşverenin kendi iradesi ile işyerini satış, kiralama, intifa hakkının kurulması vb. 

yollarıyla devretmesi, işverenin ölümü, işyerinin özelleştirilmesi veya devletleştirilmesi gibi 

haller işverenin değişmesi sonucunu doğurur. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve 

tür değiştirmesi de işyerlerinin el değiştirmesine neden olmaktadır.448 

TTK’ya göre birleşme, birden fazla ticaret şirketinin, aralarından birinin bünyesinde 

(devralma şeklinde) veya yeni kurulacak bir şirkette (yeni kuruluş şeklinde), birleşmeye 

katılan şirketlerin pay sahiplerine belli bir değiştirme ölçüsüne göre birleşmenin yapıldığı 

şirkette pay sahibi olma imkânı sunarak malvarlığı tasfiye edilmeksizin birleşmesidir.  

Kanun’un “Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi” başlıklı 158. 

maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil 

anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. İlgili 

kanun hükmü doğrultusunda, birleşmeye külli halefiyet ilkesi hâkim olmakta ve tüzel kişiliği 

ortadan kalkan şirketlerin bütün hak ve borçlarıyla birlikte mevcut iş sözleşmeleri de 

birleşmenin ticaret siciline tesciliyle kendiliğinden yeni kurulan veya devralan ortaklığa 
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geçmektedir. Bu yeni ortaklık kendiliğinden işveren sıfatını kazanmakta olup, birleşme 

işlemi aynı zamanda işyerinin devri niteliği de taşımaktadır. 

İşyerinin el değiştirmesine sebep olan diğer bir durum ise tür değiştirmedir. Tür 

değiştirme bir ticaret şirketinin hukuki şeklini değiştirmesi, tasfiye edilmeksizin ekonomik 

ayniyetini ve devamlılığını koruyarak dönüşmesi şeklinde tanımlanmıştır. TTK’nın “Tür 

değiştirme” başlıklı 180. maddesinde bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni 

türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olacağı belirtilmiştir.449 Bu durumda tüzel kişilik 

sadece tür değiştirmekte olup, malvarlığının devredilmesi söz konusu değildir. Bu tür tip 

değiştirmede tüzel kişilik sona ermediğinden, külli halefiyet yoktur. Öte yandan ortaklığın 

hukuki kişiliğinde bir değişik olmadığından, işveren değişikliği de söz konusu olmaz, tüzel 

kişi işveren bu sıfatını korur.450 

İşyerinin devri, şirketlerin birleşmesi ve tür değiştirmesi durumunda yabancı işçilerin 

çalışma izinlerinin ne olacağı hususunun tespiti önemlidir. Çalışma izinlerinin geçerli 

olduğu dönemde, çalıştığı işyerinin devir alınması suretiyle başka bir şirket ile birleştiği ve 

birleşme sonucunda işyerinin unvanının ve merkez adresinin değiştirildiği durumlarla 

karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla burada tespit edilmesi gereken yabancı çalışanların mevcut 

çalışma izinlerinin yeni işyerinde devam edip etmeyeceği hususudur. İşyerinin devri halinde 

mevcut çalışma izinlerinin durumunun ne olacağına ilişkin bir düzenleme ise UİK ve halen 

yürürlükte olan Uygulama Yönetmeliğinde yer almamaktadır. Birleşme nedeniyle tüzel 

kişiliği ortadan kalkan şirketin, yabancı işçileri yeni tüzel kişiliğe devir olmakta ve işveren 

değişikliği ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik nedeniyle işyerinde çalışan yabancı işçinin 

mevcut çalışma izni geçersiz hale gelmekte ve yeni bir çalışma izni başvurusunda 

bulunulması gerekmektedir. Dolayısıyla yeni bir çalışma izni alınması zorunluluğu ortaya 

çıkarken, uzatma başvurularının da ilk başvuru olarak değerlendirilmesi gerekecektir. 

Şirketlerin tür değiştirmesi halinde ise, tür değiştiren şirketin hukuki kişiliğinde bir 

değişiklik olmadığı görülmektedir. Bu durumda işveren değişikliği de olmaması sebebiyle 
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yeni bir çalışma izni alınmasına gerek olmadığı ve yabancının mevcut çalışma izni ile 

çalışmaya devam edebilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

3.12. YABANCILARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 

Sözleşme serbestisi gereğinde kişiler, istedikleri kişilerle sözleşme kurabilecekleri 

gibi sözleşmeyi sona erdirebilirler. Sözleşme serbestisi kural olarak yabancılar için de 

geçerli olmaktadır. İş sözleşmesini sona erdiren sebepler İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda 

ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yabancı ile yapılan iş sözleşmesinin konusu, İş Kanunu’nun 4. 

maddesinde sayılan istisnalar dışında olduğu sürece, bu yabancı işçi İş Kanunu’na tabii 

olarak çalışacaktır. Bu durumlarda iş sözleşmesinin feshi açısından doğrudan İş Kanunu 

hükümleri dikkate alınacaktır.451 

Yabancıların iş sözleşmelerinin sona ermesi kapsamında UİK’in “Çalışma izni ve 

çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali” başlıklı 15. maddesinde, yabancı veya bu 

yabancıyı istihdam eden işverence yapılan başvurular haricinde izin veya muafiyetlerin, 

yabancının çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda da iptal edileceği 

düzenlenmiştir. Ayrıca, Kanun’un “Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü” başlıklı 22. 

maddesine göre yabancı çalıştıran işverenler, çalışma ilişkisinin başlama ve son bulma 

halleri ile söz konusu izin ve muafiyetlerin iptaline neden olacak durumlar konusunda 

UİGM’ ye on beş gün içerisinde bilgi vermek zorundadırlar. 

İş sözleşmeleri fesih dışı sebeplerle veya fesih yoluyla sona erebilmektedir. 

3.12.1. İş Sözleşmelerinin Fesih Dışında Sona Ermesi 

İş sözleşmesinin taraflarca feshi dışında sona erme sebepleri ölüm, sözleşme 

süresinin sona ermesi ve tarafların anlaşması şeklinde olabilir. Yabancılarla yapılmış iş 

sözleşmesinin, yabancının ölümü veya tarafların anlaşması (ikâle) ile sona erdiği hallerde, 

sözleşme taraflarından birisinin yabancı olması özellik arz etmemektedir. Bu durumda iş 

sözleşmeleri diğer işçilerle olduğu gibi sona erecektir.452 

Belirli süreli iş sözleşmelerinin özelliği gereği, sözleşme süresinin dolması ile 

kendiliğinden sona erecektir. O halde yabancının çalışma izninin, sözleşmenin süresinden 
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önce bitmediği veya iptal edilmediği durumlar dışında yabancı ile yapılmış belirli süreli iş 

sözleşmesi, sürenin dolması ile herhangi bir tarafın işlemine gerek kalmaksızın sona 

erecektir.453 

3.12.2. İş Sözleşmelerinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi 

İş sözleşmesini diğer borç doğuran sözleşmelerde olduğu gibi taraflardan her biri 

iradeyi açıklayarak sona erdirebilir. İş sözleşmesinin feshi, iş sözleşmesinin taraflarından 

birisince açıklanan sözleşmeyi sona erdirme iradesiyle diğer tarafın kabulüne bağlı 

olmaksızın ileriye dönük olarak son bulması halidir. Fesih beyanı karşı tarafa ulaştığı anda 

hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır.454 

İş sözleşmesinin feshi, süreli fesih ve haklı nedenle fesih olarak iki ayrı fesih türünü 

kapsar. Bu fesih şekilleri, iş sözleşmesinin türleri, sona erdirme anı ve yol açtıkları sonuçlar 

bakımından değişkenlik göstermektedir. Süreli fesih, iş sözleşmesinin İş Kanunu’nda 

düzenlenmiş olan ihbar sürelerinin sonunda sona ermesini sağlar iken, haklı nedenle fesihte, 

iş ilişkisinin devam etmesinin beklenemeyeceği önemli sebeplere dayalı olarak, ihbar 

sürelerine uyma zorunluluğu olmaksızın iş ilişkisine sona erdirilebilmesine imkân sağlayan 

bir haldir.455 

Yabancı işçilerin çalışma izinlerinin iş sözleşmesinin feshine etkisi hakkında, İş 

Kanunu ve UİK’te özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışma izninin iş 

sözleşmesinin feshine etkisi açısından öğreti ve yargı kararlarına yer verilecektir. 

3.12.2.1. Çalışma İzninin Süreli (İhbarlı) Feshe Etkisi  

İş sözleşmesinin bir irade beyanıyla sona erdirilmesi halinde taraflardan birisinin 

sözleşmeyi feshedeceğini karşı tarafa önceden bildirerek sözleşmeyi sona erdirmesi söz 

konusu olmaktadır.456 

Yabancılara verilecek çalışma izninin süreli olmasının Yargıtay tarafından belirli 

süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için objektif neden niteliğinde kabul edildiği ve 

sözleşmenin birden fazla üst üste yapılması halinde dahi iş sözleşmesinin belirli süreli olma 
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niteliğini muhafaza edeceğine hükmedildiği “Yabancılarla Belirli veya Belirsiz Süreli İş 

Sözleşmesi Yapılması” başlığında açıklanmıştı. Yargıtay’ın bu kararı neticesinde yabancı 

çalışan, belirli süreli iş sözleşmesine ilişkin fesih hükümlerine tabi olduğundan belirsiz süreli 

iş sözleşmesinin feshinde işçinin sahip olduğu birtakım haklardan faydalanamayacaktır. 

Örneğin, yabancı çalışan feshin haksızlığı gerekçesiyle iş güvencesi hükümlerinden 

faydalanamayacak, ihbar tazminatı ve kötüniyet tazminatı talep edemeyecektir. Ancak iş 

sözleşmesinin süreye bağlanmasını gerektiren objektif koşullar dışında, çalışma izninin 

süreli verilmesi durumunda, iş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılmasını gerektiren bir 

koşul olarak değerlendirilmemesi halinde yabancı işçi belirsiz süreli iş sözleşmesi için 

öngörülen hükümlere tabi olacak; bu kapsamda iş güvencesi hükümlerinden faydalanma ve 

ihbar ve kötü niyet tazminatı talep etme haklarına sahip olacaktır. 

Çalışma izninin süresinin dolması halinde, sözleşmenin sona ermiş sayılıp 

sayılmayacağı hususunun ise öğretide tartışmalı olduğu görülmektedir. Bir görüşe göre, söz 

konusu halde sözleşme kendiliğinden sona ermiş sayılır ve tarafların ayrıca feshi ihbarda 

bulunması gerekmez.457Diğer bir görüşe göre ise, çalışma izninin süresinin dolması, 

sözleşmeyi kendiliğinden sona erdirmez ancak iş sözleşmesinin feshi için geçerli bir neden 

oluşturur. Bu görüşe göre tarafların geçersizlik beyanları, sözleşmenin fesih iradesi olarak 

yorumlanmalıdır.458  

3.12.2.2. Çalışma İzninin Haklı Nedenle (Derhal) Feshe Etkisi  

Haklı nedenle derhal fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi 

kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesini derhal 

feshetme yetkisi veren bir haktır. Süresi belli olsun ya da olmasın hem işçi hem de işveren, 

haklı sebebe dayanarak iş sözleşmelerini istedikleri zaman sona erdirebilir.459 İş Kanunu'nda 

işçi ve işveren açısından haklı sebeple iş sözleşmesinin feshi nedenleri birbirinden ayrı 

olacak şekilde “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. ve “İşverenin haklı 

nedenle derhal fesih hakkı” 25. maddede düzenlenmiştir. Bu kapsamda hem işçi hem de 

                                                   

 

457 Akduman, Ebru, “Yabancı Personel Çalışma İzni Süresinin Uzatılmaması Halinin İş Akdine Etkisi”,  

     İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 2005, s. 140 
458 Canbolat, Talat, “Mevzuatta Öngörülen Bazı İş Sözleşmesi Türlerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun Belirli  

     Süreli İş Sözleşmesine İlişkin Esasları Yönünden Değerlendirilmesi”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik  

     Hukuku Dergisi, Sayı 13, 2007, s.215 
459 Çelik/Canbolat/Caniklioğlu, a.g.e., s. 538 
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işveren açısından sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı 

sebepler halinde iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilecektir.460 

İş Kanunu’nun 25. maddesine göre, işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan 

alıkoyan bir zorlayıcı nedenin (mücbir sebebin) ortaya çıkması halinde, işveren iş 

sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Buradaki zorlayıcı neden işyerinde değil, işçinin 

çevresinde meydana gelmekte ve bunun sonucunda işçi kusuru olmaksızın geçici ifa 

imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunu yerine getirememekte ve iş sözleşmesi de bu sürede 

askıya alınmaktadır. İşçinin çevresinde meydana gelen ve onu bir haftadan fazla süre ile 

çalışmaktan alıkoyan bir mücbir nedenin ortaya çıkması durumunda, işveren kanuni 

düzenleme gereği bir haftalık süre geçtikten sonra iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak 

feshedebilir. Zorlayıcı neden, kaçınılamayan, önceden öngörülemeyen ve önlenemez bir 

güçle dıştan gelen ve iş ilişkisini sekteye uğratan, olağanüstü bir olaydır. Örneğin sel, kar 

yağması, deprem gibi doğal olaylarda ulaşımın kesilmesi, salgın hastalıklar ve güvenlik 

nedeniyle bölgenin dışına çıkışın yasaklanması, sokağa çıkma karantina gibi devlet otoritesi 

ile yapılan sınırlamalar da zorlayıcı neden sayılmaktadır.461 Diğer taraftan işveren işyeri ile 

ilgili meydana gelen ve bir haftadan fazla süre ile işin durmasına neden olan bir zorlayıcı 

sebebe dayanarak haklı nedenle iş sözleşmesini feshedemez. Yine Yargıtay konu ile ilgili 

bir kararında, işyerinde ekonomik kriz ortaya çıkmasını zorlayıcı neden olarak 

nitelendirmemiştir.462 

İşçi veya işveren tarafından İş Kanunu’nun 24. veya 25. maddesi uyarınca iş 

sözleşmesi haklı nedenle feshedildiğinde işçinin ücreti ve yasadan ve sözleşmeden doğan 

tüm alacakların ödenmesi gereklidir. Ancak iş sözleşmesi haklı nedenle fesheden taraf ihbar 

tazminatı talep edemez.463 

İş Kanunu kapsamında istihdam edilen yabancı işçiler açısından haklı sebeple fesih 

hem yabancı işçi hem de işveren tarafından mümkündür. Derhal fesih yabancı işçinin 

çalışma iznine başvuru yapıp çalışma izninin verilmemesi hallerinde olabileceği gibi geçerli 

olarak verilmiş bir çalışma izninin UİGM tarafından UİK’in “Çalışma izni ve çalışma izni 
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muafiyetinin geçerliliği ve iptali” başlıklı 15. maddesi kapsamında iptal edilmesi (resen 

sonlandırılması) durumlarında da ortaya çıkabilmektedir. Yabancı işçiler açısından çalışma 

izninin işveren tarafından veya yabancı işçinin kusurundan kaynaklı olarak yenilenmemesi 

durumunda çalışma izninin yenilenmemesi iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş 

sayılacağı anlamına mı gelecektir? Eğer bu durum fesih sayılacaksa fesih sonucunda 

doğacak olan işçi alacakları ve tazminatlarının akıbetinin ne olacağı hususunun tespit 

edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Yargıtay konuyla alakalı bir kararında Türkiye’de çalışmakta olan Azerbaycan 

uyruklu makine mühendisi yabancı bir işçinin diploma denklik belgesini temin edememesi 

nedeniyle çalışma izin süresinin uzatılmamasını halini işverene haklı nedenle derhal fesih 

hakkı veren ve İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamına giren zorlayıcı bir sebep olarak 

değerlendirmiş ve bu sebeple yabancıya kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği sonucuna 

ulaşmıştır. Karardaki karşı oy yazısına göre, çalışma izninin temini bakımından kuruma 

diploma veya denklik belgesinin ibrazı önceden öngörülemeyecek bir olay değildir. Çalışma 

izni talep edilirken yabancıdan istenen belgeler açıkça bellidir. Yabancı işçinin bu belgeleri 

sebepsiz olarak hazır etmemesi, yabancı işçinin kendisinden kaynaklanmakta olup, kusurlu 

davranış içerisinde bulunduğunu göstermektedir. Bu sebeple, işçinin kendi kusurundan 

kaynaklanan bir olay, zorlayıcı neden olamaz. Eksiklikler yabancı işçi tarafından süresi 

içinde tamamlanmış olsaydı çalışabilmesi mümkün olacaktı. Bu sebeple zamanında teslim 

edilemeyen belgeler zorlayıcı neden olarak kabul edilmemiştir.464 Yargıtay’ın bu kararına 

göre; geçerli bir çalışma izni alarak çalışmaya başlayan ancak süresi biten iznin 

yenilenmemesi, yabancı işçi ile yapılan iş sözleşmesinin kesin hükümsüzlüğü veya 

kendiliğinden son bulması sonucunu doğurmaz. Bu durum, işverene sözleşmeyi derhal sona 

erdirme hakkı verir. Yargıtay, yabancı işçiden kaynaklanan sebeplerle çalışma izni 

alınamamasını işverene sözleşmeyi haklı nedenlerle fesih imkânı veren zorlayıcı sebep 

olarak görmüştür. Dolayısıyla sözleşme, İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, 

feshedilinceye kadar geçerli olacağından işçi, ücretini ve işçilikten doğan haklarını isteme 

hakkına sahip olacaktır. Ancak, işveren sözleşmeyi derhal fesih hakkına sahip olduğu için, 

işçi ihbar tazminatı isteyemez.465 

                                                   

 

464 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 17.01.2002 tarih, 2001/15931 Esas, 2002/348 Karar 
465 Ergin, 2017, s.80 



129 

 

Yargıtay konu ile alakalı bir diğer kararında yabancı uyruklu işçi ile işveren arasında 

akdedilmiş iki yıllık belirli süreli iş sözleşmesinde yabancı işçinin işe başlama tarihi, çalışma 

izninin temininden sonraya bırakılmıştır. Ancak çalışma izin belgelerindeki eksikliklerin 

tamamlanamaması nedeniyle çalışma izni süreci durmuş ve bu eksiklik yabancı işçi 

tarafından süresi içinde giderilememiştir. Yabancı işçi, taraflar arasında imzalanmış belirli 

süreli iş sözleşmesine dayanarak cezai şart, kalan sürelere ait ücretler ve maddi tazminat 

talebinde bulunmuştur. Yargıtay ise, taraflar arasında yazılı iş sözleşmesinin varlığına 

rağmen çalışma olgusunun gerçekleşmemiş ve fiilen iş ilişkisinin kurulmamış olduğu bu 

nedenle iş sözleşmesinin de kurulmamış olması nedeniyle yabancı işçi tarafından talep 

edilen ücretlerin ödenmesinin mümkün olmadığına karar vermiştir.466 

Yabancı işçilerin Türkiye’de çalışabilmek için birtakım koşulları yerine getirmesi 

gerekmektedir. Bu koşulların yerine getirilmesi aşamasında ise, bazı belgelerin temininin 

gerekeceği açıktır. AÇSHB çalışma izni başvurusu için gerekli tüm belgelerin varlığı hâlinde 

başvurunun değerlendirilmesi aşamasına geçebilecektir. Yukarıda bahsedilen durumlarda 

yabancı işçilerin kusurlu davranışlarından ötürü çalışma izni alınamamıştır. Öğretideki 

görüşe göre de çalışma izni almak için bazı belgelerin istenmesi kaçınılmayan ve önceden 

öngörülemeyen bir olay değildir. İşçinin kendi kusurundan doğan olay zorlayıcı neden 

olamaz. Böyle bir durumda, işveren İş Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci fıkrasında 

belirtilen işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarına dayanarak iş sözleşmesini 

derhal feshedebilecektir.467 

Yabancı işçinin, çalışma izni başvurusunda bulunması ve gerekli belgeleri de temin 

edip süresinde ibraz etmesine rağmen, UİGM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 

iş piyasasındaki durum, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin 

elverişli olmaması, işverenin sağlaması gereken kriterleri sağlamaması durumunda çalışma 

izninin verilmesi uygun görülmemesi veya UİK’in 15. maddesi kapsamında UİGM 

tarafından çalışma izninin Kanunda sayılan sebeplerle resen sonlandırılması halinde tek 

başına izin süresinin bitmesi veya çalışma izninin uzatılmaması işverene sözleşmeyi haklı 

nedenle fesih hakkı vermemektedir.468  
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3.12.3. Yabancının Kıdem Tazminatı Hakkı 

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen asgari bir çalışma süresini 

dolduran işçinin iş sözleşmesinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması 

halinde işçiye veya mirasçılarına kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence ödenmesi 

gereken miktardır. Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona erdiği her durumda değil, yasada 

öngörülen hallerde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere, kıdemleri oranında ve son ücretleri 

üzerinden ödenir.469 

Kıdem tazminatı ilk defa 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Zaman içinde hem hak kazanma koşulları hem de ödenecek tutar bakımından işçi lehine 

gelişimler sağlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatına ilişkin herhangi bir 

düzenleme yapılmamış, 1475 sayılı İş Kanunu’nun “Kıdem tazminatı” başlıklı 14. 

maddesinin aynen uygulanacağı belirtilmiştir. Bu maddede kıdem tazminatı alma şartları 

sayılmıştır.470 Maddeye göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin ilk koşulu; iş 

sözleşmesine dayalı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin varlığıdır. Kıdem tazminatından 

sadece İş Kanunu’na tabi olan işçiler faydalanabilir. Dolayısıyla bağımsız çalışan işçinin 

kıdem tazminatı almaya hakkı yoktur. İkinci olarak işçinin işyerinde en az bir yıllık 

kıdeminin bulunması zorunludur. Kıdemi bir yıldan az olan işçi kıdem tazminatına hak 

kazanamaz.471 

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin üçüncü koşulu iş sözleşmesinin İş 

Kanunu’nun 14. maddesinde sayılı hallerden biri nedeniyle sona ermesidir. Buna göre iş 

sözleşmesi işçi veya işveren tarafından anılan maddede sayılan bazı hallere dayanılarak iş 

sözleşmesinin feshi sonucunda veya işçinin ölümü gibi nedenlerle sona ermiş olması 

gerekmektedir. Yabancı uyrukluların ülkemizdeki çalışmaları sırasında iş sözleşmelerinin 

haklı nedenle derhal feshedilmesi ve kıdem tazminatı ödenmesine kural olarak engel bir 

durum bulunmamaktadır.  

İş sözleşmesinin sona ermesi hallerinden birisi işçinin ölümüdür. İş sözleşmesinin bu 

şekilde kendiliğinden son bulması halinde işçinin kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı 
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ödenecektir. Yabancı uyruklu işçinin ölümüyle iş sözleşmesinin son bulması halinde kanuni 

mirasçıları kıdem tazminatı talep edebilecektir. İş Kanunu çerçevesinde bunun dışındaki bir 

kendiliğinden sona erme halinde kıdem tazminatı ödenmemektedir. Örneğin iş 

sözleşmesinin tarafların anlaşması, belirli süresinin dolması gibi bir fesih niteliği taşımayan 

nedenlerle son bulması veya istifa halinde kıdem tazminatı ödenmesi durumu söz konusu 

olmayacaktır.472  

Kıdem tazminatına hak kazandıran son bulma hallerinden birisi de iş sözleşmesinin 

fesihle sona ermesidir. İşveren tarafından yapılan fesihlerde, bir yıldan fazla kıdemi olan 

işçiyi kıdem tazminatı hakkından yoksun bırakan tek durum feshin işçinin ahlak ve iyiniyet 

kurallarına aykırı davranışı nedeniyle haklı nedenle yapılmasıdır. İş akdinin işverence süreli 

fesih yoluyla sona erdirilmesi halinde de işçi lehine kıdem tazminatı hakkı doğar. İşçi de iş 

sözleşmesini haklı nedenle feshederse kıdem tazminatına hak kazanır.473  

Yabancı işçiler de 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde sayılı şartları sağladıkları 

taktirde kıdem tazminatı almaya hak kazanabilecektir. Ancak yabancılar ile akdedilecek iş 

sözleşmelerinde farklı hususların gündeme gelmesi nedeniyle kimi durumlarda yabancıların 

kıdem tazminatı hak kazanma konusunda farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir. 

Yargıtay’ın bir kararına göre birbirini takip eden birden fazla sayıda sözleşme yapılmış 

olmasının, iş sözleşmesini belirsiz süreli sözleşmeye dönüştürmeyeceğine ve yabancı işçinin 

çalışma iznini süreli alması durumunda çalışma izninin objektif neden kabul edilerek 

sözleşmenin belirli süreli olarak kabul edileceğine karar verilmiştir.474Ancak çalışma izni 

süresinin objektif neden olarak kabul edilerek iş sözleşmesinin belirli süreli olarak kabul 

edilmesi İş Kanunu’nda sayılan bazı haklardan işçinin yararlanamaması sonucunu 

doğurmaktadır. Zira belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmede kararlaştırılan sürenin bitimi ile 

kendiliğinden sona ereceğinden işçinin kıdem tazminatı alabilmesi mümkün 

görünmemektedir.475 Keza Doktrindeki baskın görüşe göre, yabancıya süreli çalışma izni 

verilmesi, yabancı işçilerle belirli süreli iş sözleşmesi yapılması için bir objektif haklı neden 

                                                   

 

472 Akyiğit, 2016, s.362 
473 Pir, Kaya Ali, Türk İş Hukukunda Kıdem Fonu Tazminatı Tartışmaları, 2005, s.120 
474 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2004/24583 Esas, 2005/20488 Karar 
475 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s.61 
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oluşturmamaktadır. Bu görüşe göre yabancı işçinin de gerekli şartları taşıması halinde kıdem 

tazminatı alabileceği görülmektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Devletin ülkesi üzerindeki egemenliği onun ülkesinde bulunan kişiler ve şeyler 

üzerinde hakimiyet hakkı doğurmaktadır. Devlet bu hakimiyet hakkının sonucu olarak 

yalnız kendisine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiler üzerinde değil yabancılar üzerinde de 

yetkilerini kullanabilir. Bu bağlamda, kimlerin yabancı olarak kabul edilebileceği gerek 

Türk Hukuku gerekse uluslararası hukuk açısından önemli bir konu haline gelmektedir. 

Yabancı tanımı konusunda genel olarak kabul görülmekte olan ve Devletler Hukuku 

Enstitüsü’nün 1892 tarihli Cenevre toplantısında da kabul edildiği üzere göre yabancı, “Bir 

devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimse” olarak 

tanımlanmıştır. Türk Hukukunda ise yabancı kavramı, Türk vatandaşlığı kavramından 

hareketle tespit edilmektedir. Buna göre yabancı, Türk vatandaşı olmayan kişidir. 

Türk Hukukuna göre kimlerin yabancı sayılacağı ve farklı gruplardaki yabancıların 

statülerinden ötürü hangi yönlerden farklı hukuki muameleye tabi tutulacakları tespit 

edilmiştir. Yabancı devlet vatandaşları, birden çok vatandaşlığa sahip olanlar (vatandaşı 

bulunduğu ülkelerin dışındaki ülkeler açısından); mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma, 

geçici koruma ve uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılar ve vatansızlar yabancı 

statüleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan bulundukları ülkede sahip oldukları 

statüleri; uluslararası hukuk, gelenek ve görenekler, uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk 

düzenlemeleriyle diğer yabancılara göre özgünlük taşıyan kişiler özel statülü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Göçmenler (Muhacirler), Türk Soylu Yabancılar, Mavi Kart Sahibi 

Yabancılar, KKTC vatandaşları ve Diplomatik ve Konsüler Statüde Çalışanlar bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. 

Çalışma hakkı, vatandaş veya yabancı ayrımı olmaksızın tüm bireylerin istedikleri 

bir işte ve insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyinde yaşamasına olanak tanıması gereken en 

temel haklardan birisidir. İki taraflı ve çok taraflı uluslararası hukuk belgelerinden 

anlaşılacağı gibi çalışma hakkı, niteliği gereği sadece vatandaşları değil, yabancıları da 

kapsayan bir haktır. Bu yönüyle çalışma hakkı sadece belli başlı vatandaşlara tanınmış bir 

hak niteliğinde olmayıp, temelini pozitif hukuktan alan evrensel bir haktır. Ancak devletler 

egemenlik yetkilerini kullandıkları ülke sınırları içerisinde, yabancıyı ülkesine kabul edip 

etmemekte, yabancının ülkeye girişi, ikameti ve ekonomik faaliyetine ilişkin şartları ve 

sınırları belirlemekte serbesttir. Bu durumda devletlerin yabancılara, vatandaşlarıyla eşit 
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haklar tanımaları kapsamında herhangi bir zorunluluğun bulunmadığı görülmektedir. 

Çalışma hakkı konusunda da bu esas geçerli olup devletler yabancıların çalışma hakkının 

sınırını belirleyebilmektedir. 

Yabancıların çalışma hakkı iki taraflı anlaşmalara konu olduğu gibi Türkiye’nin de 

imzaladığı ve taraf olduğu çok taraflı anlaşmalara da konu olmuştur. Bunlar arasında 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi çatısı altında imzalanan anlaşmalar da mevcuttur. Bu 

anlaşmaların bir kısmı yabancı, göçmen ve mültecileri doğrudan ilgilendiren hükümler 

içermektedir. İncelenen çok taraflı anlaşmalarda çalışma şartları bağlamında göçmen 

işçilerle vatandaşların eşit muameleye tabi tutulacağı belirtilmiştir. Milletlerarası 

sözleşmelerle ilgili olarak Anayasa’nın 90. maddesinde usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olacağı belirtilmiştir. 

Anayasa’nın 48. maddesine göre vatandaş yabancı ayrımı yapılmaksızın herkese 

çalışma hakkı ve özgürlüğü tanımıştır. Madde kapsamında herkesin dilediği alanda çalışma 

ve sözleşme özgürlüklerinin yanı sıra özel teşebbüsler kurma serbestisine sahip olduğu 

hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, yabancılar da bağımlı ya da bağımsız çalışma 

hakkına sahip olmaktadır. Ancak Anayasa’nın 16. maddesinde düzenlenen yabancılar için 

temel hak ve özgürlüklerin uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceği esası 

gözetilerek, yabancıların çalışma hakkına ilişkin çeşitli kanunlarda birtakım sınırlamalar 

öngörülmüştür. Anayasa her ne kadar çalışma özgürlüğü konusunda yabancıları, Türk 

vatandaşlarından ayırmamış olsa da yabancıların Türkiye’de çalışma özgürlükleri sınırsız 

değildir. Bazı özel kanunlar ile birtakım meslek gruplarının icrası Türkiye’de bulunan 

yabancılara yasaklanmıştır. Türk Hukukunda yabancıların çalışma hakkının Türk 

vatandaşlarından farklı olarak kamu güvenliği, kamu yararı, kamu sağlığı ve ekonomik 

nedenlerle sınırlandığı görülmektedir. Bu düzenlemeler ile devletin, yerli işçisini 

uluslararası işgücünün rekabetinden koruması ve olası yabancı istihdamına sadece ulusal 

işgücü piyasasında yerli işgücü arzıyla karşılanamayan işgücü talebinin karşılanabilmesine 

olanak sağlamak amaçlanmıştır. Bu kısıtlama Türkiye’nin tekelinde olup, Türkiye 

yabancılara hangi alanlarda ne oranda çalışma izni vereceğini belirleme hürriyetine sahiptir.  

Türk Hukukunda yabancıların çalışma izni mevzuatı aşamalı olarak gelişme 

göstermiştir. Cumhuriyet dönemi içerisinde yabancıların çalışma izinleri ile ilgili ilk 

düzenleme 815 sayılı Kabotaj Kanunu’dur. Bu Kanunun ardından yürürlüğe giren 2007 

sayılı Türkiye’ de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun 
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ile genel olarak yasak esasına dayandırılmış ve özel kanunlar ile çok sayıda ve dağınık 

yapıda farklı düzenlemeler öngörülmüş olmakla beraber, 2003 yılında 4817 sayılı 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Türk hukukunda 

yabancıların çalışma hakkı izin sistemine tabi olmuştur. Buna göre, özel kanunlarla 

sınırlandırılmadığı sürece, izin almak suretiyle yabancılar da Türk vatandaşları gibi serbestçe 

çalışabileceklerdir. Bununla birlikte Türkiye özelikle son dönemlerde sürekli göç alan ve 

güvenli üçüncü ülke statüsünde bulunan hedef ülke haline gelmiştir. Türkiye’ye doğru 

sürekli hareket halinde olan bu göç hareketi neticesinde yabancıların çalışma mevzuatında 

değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu kapsamda 2016 yılında 6735 sayılı 

Uluslararası İşgücü Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yabancıların çalışma izni ve çalışma izni 

muafiyeti ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi bakımından merkezileşme sağlanmaya 

çalışılmış ve bu işlemlerin yürütülmesi bakımından AÇSHB’nin tek yetkili kurum olması 

hedeflenmiştir. Yabancı işçiler ülkemizde 6735 sayılı Kanun kapsamında süreli, süresiz ve 

bağımsız çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ile çalışabilmektedir. Çalışma izni iş gücü 

göçünü kontrolde temel araçlardan biri olarak görülürken aynı zamanda yabancı işçilerin 

çalıştırılması sebebiyle işsiz kalabilecek yerli ve ayrıcalıklı işçilere işe alınmada öncelik 

hakkı vermesi sebebiyle önemli bir araçtır. 

Yabancıların Türkiye’de çalışması ve çalıştırılmasına ilişkin genel esaslar 6735 sayılı 

Kanun’da düzenlenmiş olmakla birlikte Türk Hukukunda kimi yabancı gruplarının 

çalışmaları farklı şekillerde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Mavi Kartlı yabancılar, Türk 

Soylu yabancılar, KKTC vatandaşları, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma, uluslararası 

koruma başvuru sahibi ve geçici koruma sağlanan yabancılar ile yabancı öğrenciler, serbest 

bölgelerde çalışan yabancılar ve yabancı mühendis ve mimarların çalışma hakları özellikleri 

sebebiyle farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur.  

Yabancıların çalışma hak ve özgürlüğünün sınırlandırıldığı veya tamamen 

yasaklandığı bazı özel düzenlemeler detaylı bir şekilde incelenmiş olup yabancılara 

yasaklanan veya sınırlandırılan mesleklerin kamuoyunda bilinenden daha fazla sayıda 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak mevcut sınırlandırmaların büyük çoğunluğunun kanun 

dışında düzenlemelerle getirildiği ve sınırlamaların kanunla yapılabilmesinin kolaylıkla 

uygulanabilen bir kural olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla yürütme organları tarafından 

kanunların önceden açıkça ortaya koyduğu belli çerçeveler içinde ikinci derecede kalan bazı 

hususların sınırlayabileceği ve düzenleyebileceği kabul edilmektedir. Ancak bu konuda 
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düzenleme yapmanın sınırlarının ve ölçülerinin kanunda açıkça belirtilmiş olması 

gerekmektedir. Buna göre kararname, yönetmelik, tebliğ veya genelge yolu ile yapılan 

sınırlayıcı düzenlemelerin kaynağının kanun olması ve idareye bırakılan düzenleme alanının 

sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir aksi taktirde kanun dışı 

düzenlemelerle yapılan sınırlamaların hukuka aykırı olacağı değerlendirilmektedir. 

Ülkeler arasındaki ekonomik, ticari, siyasal ve kültürel ilişkilerin de sıkılaşmasıyla, 

vatandaşı olduğu devlet dışında bir ülkeye çalışmak için gidenlerin sayısında artış 

görülmektedir. Buna bağlı olarak çalışma hayatına giren yabancı işçi sayısı artmakta ve bu 

durum yabancıları, İş Kanunu’nun konusu haline getirmektedir. 4857 sayılı İş Kanununda 

ise işçinin vatandaşlığı ile ilgili bir hüküm yer almamakta ve İş Kanunu, Türk vatandaşı 

işçiler ile yabancı işçiler arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bu kapsamda çalışma izni veya 

çalışma izni muafiyeti almış bir yabancının İş Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan istisnalar 

dışında olduğu sürece İş Kanunu’na tabi olarak çalışması mümkündür. İş sözleşmelerinin 

kişisel ilişki kurması ve bunun sonucunda taraflar arasında karşılıklı yükümlülükler 

doğurması, yabancılar ile akdedilecek iş sözleşmelerinde farklı hususların gündeme 

gelmesine neden olabilmektedir. Bu kapsamda tezimizde yabancılarla kurulan iş 

sözleşmelerinin kuruluşundan sona ermesine kadar seyreden aşamalar ayrı ayrı 

incelenmiştir. Yabancıların çalışmasına ilişkin düzenlemelerdeki boşlukların ve görüş 

ayrılıklarının esasen bu alanda yoğunlaştığı görülmüş olup tespit ve değerlendirmeler 

aşağıda yer almaktadır. 

Yabancı işçi kavramı Türk vatandaşı olmamakla birlikte Türkiye'de ücret ödenen bir 

faaliyette çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan veya çalıştırılmış kişileri ifade etmektedir. 

Yabancılar ülkemizde iş sözleşmesi ile bir işverene bağımlı olarak çalışabileceği gibi kendi 

nam ve hesabına bağımsız olarak da çalışabileceklerdir. Bir işverene bağımlı olarak çalışmak 

isteyen yabancının çalıştırılması halinde, işveren ile yabancı işçi arasından bir iş sözleşmesi 

imzalanması gerektiğinden yabancılar ile yapılan iş sözleşmesinin geçerliliğinin tespiti için 

sözleşmeci tarafların, özellikle yabancı çalışanın iş sözleşmesi ehliyeti üzerinde 

durulmuştur. Sözleşme yapabilme ehliyetine ilişkin olarak Türk vatandaşlarının da tabi 

olduğu genel hükümlerde yer alan şahsi koşulları (temyiz gücüne sahip, reşit ve kısıtlı 

olmayan) taşıma zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer taraftan bazı yazarlara göre yabancıların 

ehliyeti, çalışma izni alma yükümlülüğü ve bazı mesleklerde çalışmanın yabancılara 

tamamen yasaklanması nedenleriyle sınırlandırılabilmektedir. 
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İş sözleşmesi yapabilme özgürlüğüne bireyleri koruma amaçlı bazı sınırlamalar 

getirilmiştir. Anayasaya göre kimsenin, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 

çalıştırılamayacağı ifade edilmektedir. Burada iş sözleşmesi ehliyetinin sınırlandırılmasının 

asıl amacı çalışma düzeninin sağlanmasıdır. Bu kapsamda 18 yaş altı yabancı işçi ve yabancı 

kadın işçiler için de yasalarda belirtilen sınırlamalar kapsamında sözleşme yapılması ve 

çalışma izinlerinin değerlendirilme aşamasında bu hususların dikkate alınması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Yabancı ile iş ilişkisinin kurulduğu an önem arz etmektedir. İş Hukuku açısından iş 

ilişkisinin kaynağı iş sözleşmesi olarak kabul edilmiş olsa da kıdem tazminatı, ihbar 

tazminatı ve yıllık ücretli izne hak kazanma bakımından işçinin işe başlama tarihi esas 

alınmaktadır. Yargıtay da işçinin fiilen işe başladığı günü kabul etmektedir. Diğer taraftan 

yabancı uyruklu işçi ile işveren arasında yazılı olarak iş sözleşmesi kurulmasına rağmen 

çalışma izni alınmaması nedeniyle çalışma olgusunun gerçekleşmediğini bu sebeple 

sözleşmenin kalan süresine ait ücretlerin talep edilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. 

Çalışma izninin varlığı ve süresi göz önüne alındığında, yabancı işçi ile yapılan iş 

sözleşmesinin belirli süreli mi, yoksa belirsiz süreli mi olduğu hususu tartışmalıdır. 

Öğretideki hâkim görüşe göre, yabancıya süreli çalışma izni verilmesi, yabancı işçilerle 

belirli süreli iş sözleşmesi yapılması için objektif haklı neden oluşturmamaktadır. Buna göre 

yabancı işçi ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmenin varlığı, genel düzenlemeye bağlı 

kalınarak, İş Kanunu’nun 11. maddesindeki objektif koşulların varlığına bağlıdır. Çalışma 

izni verilmesi prosedürü idari bir işlem niteliğiyle kamu hukuku alanına girerken işçi ve 

işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması özel hukukun alanına girmekte ve iş sözleşmesi 

kurulurken çalışma izninin varlığı bir ön koşul olarak aranmamaktadır. Öğretide azınlıkta 

kalan görüşlere ve Yargıtay kararlarına göre verilen çalışma süresi ile sınırlı olmak üzere 

yabancılarla belirli süreli sözleşme yapılabileceği ve objektif nedenin çalışma izni 

mevzuatından kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu görüşün kabul edilmesi halinde yabancı 

işçi İş Kanunundan kaynaklanan bazı haklardan yararlanamayacaktır. Belirli süreli iş 

sözleşmesi, sözleşmede kararlaştırılan sürenin bitimi ile kendiliğinden sona ereceğinden 

işçinin kıdem tazminatı alabilmesi mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan yabancı işçi 

İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenen ihbar sürelerinden, 18. maddesinde düzenlenen 

iş güvencesinden, İş Kanunu’nun 22. maddesinde düzenlenen yeni iş arama izninden de 

faydalanamayacaktır. Azınlıkta kalan bu görüşlerin kabul edilmesi halinde işçi lehine 
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sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir. Aynı zamanda belirli süreli sözleşme ve belirsiz süreli 

sözleşme ayrımına ilişkin olarak yabancıların çalışma hakları bağlamında farklılıklar olduğu 

ve halihazırda yargı kararları ve öğretide farklı görüşlerin yer alması nedeniyle bu husus 

üzerinde çalışılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

UİK kapsamında yabancıların kısmi süreli sözleşme yapabilmesini engelleyen 

herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte kısmi süreli sözleşme ile çalışmak isteyen 

yabancıların Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminde yer alan 26. Kısmi İstihdama İzin 

Verilen Yabancı Uyruklu koduyla primlerini yatırabildiği görülmektedir. Kısmi süreli 

sözleşme ile yapılan çalışma izni başvuruları değerlendirilirken ülkemiz yerel işgücünü 

önceleyen değerlendirme kriterleri gözetilerek bir yabancının ülkemizde çalışan olarak 

kabul edilebilmesi için titiz davranılmakta ve ülkemize kabul edilen yabancı bir kişinin 

sosyal güvenlik hakları Türk vatandaşlarıyla eşit bir şekilde gözetilmektedir. Borçlar 

Kanununda düzenlenen sözleşme serbestinin kural olarak yabancıların iş ilişkisinde de 

uygulama alanı bulduğu dolayısıyla yabancıların kısmi süreli sözleşme ile çalışma iznine 

başvurabilmeleri gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hem kamu menfaatlerinin 

korunması hem de yabancıların çalışma haklarının korunması amacıyla ilgili kamu 

kurumlarının konu üzerine eğilmeleri gerektiği ve kısmi süreli çalışmanın usul ve esaslarının 

UİK kapsamında düzenlenmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu kapsamında yabancıyla yapılacak iş sözleşmesine bir deneme süresi 

konulması mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, deneme süresinin yabancı 

uyruklu çalışanların önce denenip, memnun kalınması halinde çalışma izni için başvuru 

yapılacağı anlamını içermemesidir. Deneme süresi yabancı uyruklunun çalışma izni 

almaksızın çalıştırılacağı bir dönem değildir. 

Yabancıların çalışmasına ilişkin iki tür sınırlama ile karşılaşıldığı görülmektedir. Bu 

sınırlamalardan ilki, yabancıların Türkiye’de her ne şart altında olursa olsun çalışamayacağı 

iş ve meslekleri düzenleyen kurallardır. Yabancıların belirli alanlarda çalışmasını kısıtlayan 

hükümler kamu düzeni, kamu yararı, kamu güvenliği ve kamu sağlığı amaçları ile 

getirilmiştir. Bu alanlarda söz konusu olan çalışma yasağına rağmen, iş sözleşmesi yapıldığı 

durumlar karşımıza çıkmaktadır. Bu halde Doktrindeki görüşlere ve Yargıtay kararlarına 

göre yabancıların bazı işlerde çalışmasını yasaklayan hükümler genellikle kamu yararını 

korumaya yönelik kamu düzeni hükmü olarak görülmekte ve bunlara aykırılık durumunda 

iş sözleşmesinin kesin hükümsüz olacağı kabul edilmektedir. Bu sözleşme bu durumun 
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önceden bilinip bilinmediğine bakılmaksızın baştan itibaren geçersiz bir hukuki işlem olup 

hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Kesin hükümsüz olan bir sözleşmeye dayanılarak 

çalışan yabancı, işçi işçilikle ilgili herhangi bir haktan yararlanamaz. Sadece sebepsiz 

zenginleşme ve haksız fiil kurallarına dayanarak bazı taleplerde bulunabilir. İş Hukuku’nun 

işçiyi koruyucu özelliği göz önünde tutulduğunda, iş sözleşmesinin geçersizliğinin geçmişe 

etkili değil; ancak ileri sürüldüğü tarihten sonra hüküm doğuracağı kabul edilmekle birlikte, 

bunun istisnalarından birini de mevcut bir yasağa rağmen bir yabancının çalıştırılması 

oluşturulmaktadır. Yabancının Türkiye’de çalışmasının yasak olduğu bir işte çalışması 

durumunda iş sözleşmesinin geçersizliği geçmişe etkili olacak biçimde sonuç doğuracak ve 

baştan itibaren geçersiz kabul edilecektir. Yabancılara yasak olmayan bir işin sonradan 

yasaklanması halinde iş sözleşmesi, Yargıtay’ın belirttiği gibi, kendiliğinden son 

bulmaktadır. Yabancıların yapması yasak olan bir meslek açısından, yasağın sonradan 

ortadan kalkması halinde ise sözleşme tekrar geçerlilik kazanamamaktadır. 

Yabancıların çalışmasına yönelik ikinci sınırlama ise yabancıların çalışma izni 

almadan çalışamayacak olmasıdır. UİK kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışmaya 

başlamadan önce izin alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün kamu düzenini 

ilgilendiren bir hüküm olarak kabul edilmesi halinde çalışma izni bulunmayan yabancılarla 

yapılan iş sözleşmesi kesin hükümsüz sayılacaktır. Belirtmek gerekir ki; Doktrinde 

yabancılara çalışma izni alma zorunluluğu getiren hükümleri düzen hükmü olarak kabul 

eden ve çalışma izni alınmadan sözleşme yapılması halinde ve çalışma izni olmadan fiilen 

bir süre çalışılması halinde, sözleşme feshedilinceye kadar fiili iş ilişkisini, fiili sözleşme 

sayan ve işçinin ücret ve diğer işçilik haklarından yararlanmasını sağlayan görüşler de 

bulunmaktadır. Konuyu yabancı işçiler açısından değerlendirdiğimizde çalışma izni 

olmadan fiili olarak işçi çalıştıran işverenlerin iş sözleşmesini feshetmeleri halinde fiili 

ilişkiden kaynaklanan hiçbir ücret, tazminat ve işçilik haklarını ödenmemesi işçinin aleyhine 

bir durum yaratmaktadır. Dolayısıyla çalışma izni alınmadan bir sözleşme yapılmış ve fiilen 

bir süre çalışılmış olması halinde sözleşmenin kesin hükümsüz sayılmayacağı ve sözleşme 

feshedilinceye kadar işçinin ücret, tazminat ve diğer işçilik haklarından yararlanması 

gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca yabancı bir işçi için çalışma izni başvurusu yapıldığı 

ancak bu iznin verilmesinden önce işçinin çalışmaya başladığı durumlarda çalışma izninin 

verilip verilmeyeceğinin kesinleşmesine kadar iş sözleşmesinin geçerliliğinin askıda 

olduğunu ve sonradan verilmesi kaydıyla yapılan iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren 

geçerli olduğu kabul edilmektedir. Çalışma izninin reddedilmesi halinde ise yabancı işçi fiili 
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iş ilişkisinden yararlanacaktır. Bununla birlikte çalışma izni verildikten sonra herhangi bir 

nedenle çalışma izninin iptal edilmesi halinde kurulan iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren 

geçersiz olduğu ileri sürülemez. 

Yabancı işçilerin İş Kanunu’ndan kaynaklanan haklarının yanında iş ilişkisinden 

doğan bazı yükümlülükleri de bulunmaktadır. İş Kanunu’nda yabancının tabiiyetiyle alakalı 

herhangi bir hüküm bulunmaması sebebiyle yabancı işçilerin de Türk vatandaşı işçiler gibi 

Borçlar Kanununda düzenlenen iş görme, itaat, sadakat, rekabet etmeme, özen borcu ve sır 

saklama gibi yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi bakımından Türk vatandaşı işçiler ve yabancı işçiler arasında herhangi bir 

farklılık bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, 

engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım 

yapılamayacağı hükmü yabancı işçileri de kapsamaktadır. İşverenin, işyerinde çalıştıracağı 

işçiyi seçme hakkı ve özgürlüğü bulunması sebebiyle eşit davranma ilkesinin iş ilişkisinin 

kurulmasından sonra uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bir 

işverenin mesleki tecrübesi, eğitimi, uzmanlığı, öğrenimi, kıdemi ve buna bağlı olarak da 

Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam etme talebi eşitlik ilkesine aykırılık olarak 

değerlendirilmeyecektir.  

İş Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisinin kurulmasının yabancı 

işçilerin çalışmasını ilgilendiren bir yönü de bulunmaktadır. Yabancı işçinin aynı holding 

bünyesi içinde geçici olarak başka bir işverene devredilmesi durumunda holding şirketin 

anonim şirket şeklinde tek bir şirket olduğu göz önünde bulundurulduğunda işveren 

değişikliği olmayacağı bu sebeple de yeni bir çalışma izni alınmasına gerek olmayacağı 

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan yabancı işçi, aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir 

işyerinde geçici olarak çalışacak ise sürekli işveren yanında gördüğü iş ile geçici işveren 

yanında gördüğü işin benzerlik göstermesi zorunluluğu aranmadığından yabancının kendi 

işvereni dışında bir işte çalışması ihtimalinde ilk alınan çalışma izni kullanılamayacak olup 

geçici yabancı işçinin geçici işverenin yanında çalışabilmesi için yeni bir çalışma izni alması 

gerektiği değerlendirilmektedir.  

Özel istihdam büroları aracılığıyla yabancı uyruklu işçilerle geçici iş ilişkisi 

kurulması halinde ise çalışma izinlerinin işverene bağlı belirli bir işyerinde çalışmak üzere 

düzenlenebilecek olması, özel istihdam bürosunun geçici olarak işçi sağladığı işyerlerinin 
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özel istihdam bürosuna ait olmayıp geçici işverenlere ait olması ve her geçici iş ilişkisi 

değişikliğinde işyeri adresinin değişecek olması sebebiyle ÖİB’nin yabancı çalışanın 

işvereni olamayacağı ve çalışma izni başvurusunda bulunamayacağı tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda çalışma izni değerlendirme kriterleri arasında işverenin sağlaması gereken 

kriterlerin ÖİB tarafından karşılanıp karşılanamadığının takibinin zor olması sebebiyle aynı 

koşullarda çalışma izni başvurusu yapan diğer işverenliklerle aralarında haksız rekabet 

durumu olabileceği değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu’nun 22. maddesine göre tarafların aralarında anlaşarak çalışma koşullarını 

her zaman değiştirebileceği dolayısıyla yabancı işçiler ile işverenlerin de sözleşme serbestisi 

içinde iş sözleşmesini askıya alabilme ve ücretsiz izin koşullarını kendi aralarında 

belirleyebileceği görülmektedir. İş sözleşmenin askıya alınması halinde veya yabancının 

ücretsiz izne hak kazanması durumunda çalışma izin sürelerinde herhangi bir durmanın söz 

konusu olmayacağı, askı süresi ve ücretsiz izin süresi kadar çalışma izni süresinin 

uzatılmayacağı ve askı veya ücretsiz izin döneminde çalışma izni süresi sona eren yabancı 

işçilerin işverenleri tarafından çalışma izni uzatma başvurusu yapması gerektiği 

değerlendirilmektedir. İş Kanununda ve UİK’te herhangi bir düzenleme olmaması sebebiyle 

iş sözleşmesinin askıya alınma ve ücretsiz izin süresinin azami süresini ve iş sözleşmesinin 

askıya alınabileceği halleri belirleme konusunda idareye takdir yetkisi verilebileceğine 

ilişkin düzenlemelerin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. 

İş Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenen işyerinin devri halinde mevcut çalışma 

izinlerinin durumunun ne olacağına ilişkin bir düzenleme ise UİK’te yer almamaktadır. 

İşverenin kendi iradesi ile işyerini satış, kiralama, intifa hakkının kurulması yollarıyla 

devretmesi, işverenin ölümü, işyerinin özelleştirilmesi veya devletleştirilmesi gibi haller 

işverenin değişmesi sonucunu doğurur. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür 

değiştirmesi de işyerlerinin devredilmesine neden olmaktadır. Birleşme nedeniyle tüzel 

kişiliği ortadan kalkan şirketin, yabancı işçileri yeni tüzel kişiliğe devir olmakta, mevcut 

işyeri ve adresi değişmemekle birlikte işveren değişikliği ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik 

nedeniyle işyerinde çalışan yabancı işçinin mevcut çalışma izni geçersiz hale gelmekte ve 

yeni bir çalışma izni alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ticaret şirketlerinin tür 

değiştirmesi halinde ise, tür değiştiren şirketin hukuki kişiliğinde bir değişik olmadığı ve 

işveren değişikliğinin de olmaması sebebiyle yeni bir çalışma izni alınmasına gerek olmadığı 

ve yabancının mevcut çalışma izni ile çalışmaya devam edebileceği değerlendirilmektedir. 
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Sözleşme serbestisi gereğince yabancılar istedikleri kişilerle sözleşme 

kurabilecekleri gibi sözleşmeyi sona erdirebilirler. Yabancılarla yapılmış iş sözleşmesinin,  

yabancının ölümü veya tarafların anlaşması ile sona erdiği hallerde, sözleşme taraflarından 

birisinin yabancı olması özellik arz etmemektedir. Diğer taraftan ihbarlı fesih veya haklı 

nedenle fesih ile iş sözleşmesinin sona ermesi hallerinde yabancıların çalışma izni alma 

yükümlülükleri nedeniyle farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Yabancılara 

verilecek çalışma izninin süreli olmasının belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için 

objektif neden niteliğinde kabul edildiği durumlarda yabancı çalışan belirsiz süreli iş 

sözleşmesinin süreli feshinde işçinin sahip olduğu birtakım haklardan faydalanamayacaktır. 

Bu durumda yabancı çalışan feshin haksızlığı gerekçesiyle iş güvencesi hükümlerinden 

faydalanamayacak, ihbar ve kötü niyet tazminatı talep edemeyecektir.  

İş Kanunu kapsamında istihdam edilen yabancı işçiler açısından haklı sebeple fesih 

hem yabancı işçi hem de işveren tarafından mümkündür. Derhal fesih yabancı işçinin 

çalışma iznine başvuru yapıp çalışma izninin verilmemesi hallerinde olabileceği gibi geçerli 

olarak verilmiş bir çalışma izninin sonlandırılması durumlarında da ortaya çıkabilmektedir.  

Yargıtay yabancı işçiden kaynaklanan sebeplerle çalışma izni alınamaması işverene 

sözleşmeyi haklı nedenlerle fesih imkânı veren zorlayıcı sebep olarak görmektedir. Öğretiye 

göre ise, yabancı uyruklu işçinin Türkiye’de çalışabilmek için bazı koşulları yerine getirmesi 

gerektiği örneğin çalışma izni almak için bazı belgelerin istenmesinin gerekli olduğu ve bu 

durumun önceden öngörülemeyen bir olay olmadığı belirtilmiştir. İşçinin kendi kusurundan 

kaynaklanan olayın zorlayıcı neden olmaması sebebiyle işverenin işçinin doğruluk ve 

bağlılığa uymayan davranışlarına dayanarak iş sözleşmesini derhal feshedebileceği 

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan yabancı işçinin, çalışma izni başvurusunda bulunması 

ve gerekli belgeleri temin edip süresinde ibraz etmesine rağmen, UİGM tarafından yapılan 

değerlendirme sonucunda iş piyasasındaki durum, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik 

konjonktür değişikliklerinin elverişli olmaması, işverenden kaynaklanan durumlarda 

çalışma izninin verilmesi uygun görülmemesi ve çalışma izninin UİGM tarafından resen 

sonlandırılması halinde tek başına izin süresinin bitmesi veya çalışma izninin uzatılmaması 

işverene sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı vermemektedir 
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