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18/10/2022 tarih ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Basın 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 13’üncü maddesinde 

bulunan Ek Madde 4’te, basın kartı alabilecek yabancı medya mensuplarında aranan şartlar 

hüküm altına alınmış olup, ilgili maddenin (b) bendinde “28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı 

Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca çalışma izinlerinin olması” ibaresine yer verilmiştir. 

Yapılan değişikliklere istinaden; daimi veya geçici süreyle görev yapmak için ülkemize gelen 

yabancı basın mensuplarının, ülkemizde çalışabilmeleri için çalışma izni veya çalışma izni 

muafiyeti almaları gerekmektedir. 

Türkiye’de kurulu bir tüzel kişiliğe bağlı çalışan yabancı uyruklu basın mensupları “Çalışma 

İzni” kapsamında değerlendirilmektedir. Çalışma iznine başvurmak için 

http://www.calismaizni.gov.tr/ adresinden çalıştırılmak istenen yabancı uyruklu basın mensubu 

için başvuruda bulunulabilir. Çalışma izin başvurusu kendi nam ve hesabına çalışacak 

yabancılar için kendileri tarafından; bir işverene bağımlı çalışacak yabancılar için yabancının 

işvereni tarafından; ayrıca yetkilendirilmiş e-bildirge yetkilileri tarafından yapılmaktadır. 

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Türkiye’de kurulu bir tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışacak yabancı uyruklu basın mensupları 

“Çalışma İzni” kapsamında olup, bu şartı sağlayan yabancıların çalışma izni başvurusunda 

bulunmaları gerekmektedir. 

a) Yurt İçi Başvuru 

Çalışma izni başvuruları, bağımlı çalışacak yabancılar için yabancıyı istihdam edecek 

işverenlik üzerinden; kendi nam ve hesabına çalışacak yabancılar için ise sahibi oldukları 

işletme üzerinden yapılmaktadır. Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurularında, 

yabancının ülkemizde en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet izni sahibi olması gerekmektedir. 

Yurt içinden çalışma izni başvurusu yapılırken: 

 İşveren veya yetkilendirdiği e-bildirge kullanıcısı, e-Devlet üzerinden Yabancıların 

Çalışma İzni Otomasyon Sistemi’nde (https://ecalismaizni.csgb.gov.tr) e-imzası ile 

işveren kaydı oluşturur.  

 İşveren “Başvuru Yap” menüsüne girerek “Yurt İçi Başvuru” sekmesinden istenilen 

bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. Başvuru, e-imza ile onaylanarak 

tamamlanır.   

Başvuruda Sisteme Yüklenmesi İstenen Belgeler 

Yabancı için; 

 İş sözleşmesi 

 Yabancıya ait biyometrik fotoğraf 

 Pasaport 

 Diploma 

İşveren için; 

 Vergi levhası 

http://www.calismaizni.gov.tr/
https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/
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 Ticaret sicil gazetesi 

 İşyeri bilançosu 

 İşyeri faaliyet belgesi 

 Başvurunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu değerlendirilmesi 

halinde başvuru sahibine bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli, 

ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır. 30 gün içinde ödemelerin yapılmaması 

halinde başvuru olumsuz sonuçlandırılmaktadır. 

 Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı, PTT Kargo ile yabancının işyeri 

adresine gönderilmektedir. 

 İşveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek 

zorundadır. 

b) Yurt Dışı Başvuru 

Yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları, bağımlı çalışacak yabancılar için yabancıyı 

istihdam edecek işverenlik üzerinden; kendi nam ve hesabına çalışacak yabancılar için ise 

sahibi oldukları işletme üzerinden yapılmaktadır. Çalışma izni başvurusu yapılırken: 

 Yabancı, yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine 

başvurur, aldığı 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine iletir. 

 İşveren veya yetkilendirdiği e-bildirge kullanıcısı, e-Devlet üzerinden 

Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemi’nde 

(https://ecalismaizni.csgb.gov.tr) e-imzası ile işveren kaydı oluşturur.  

 İşveren “Başvuru Yap” menüsüne girerek “Yurt Dışı Başvuru” sekmesinden 

istenilen bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. Başvuru, e-imza ile 

onaylanarak tamamlanır.   

Başvuruda Sisteme Yüklenmesi İstenen Belgeler 

Yabancı için; 

 İş sözleşmesi 

 Yabancıya ait biyometrik fotoğraf 

 Pasaport 

 Diploma 

İşveren için; 

 Vergi levhası 

 Ticaret sicil gazetesi 

 İşyeri bilançosu 

 İşyeri faaliyet belgesi 

 

 Başvurunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu değerlendirilmesi 

halinde başvuru sahibine bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli, 
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ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır. 30 gün içinde ödemelerin yapılmaması 

halinde başvuru olumsuz sonuçlandırılmaktadır. 

 Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından, yabancı tarafından başvuru yapılan 

Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine gerekli vize ücreti ödenerek çalışma vizesi alınır. 

 Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı, PTT Kargo ile yabancının işyeri 

adresine gönderilmektedir. 

 İşveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek 

zorundadır. 

2/2/2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası 

İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin "Çalışma izni muafiyetine ilişkin diğer hususlar" 

başlıklı 53’üncü maddesinin beşinci fıkrasında, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüzün 

geçici süreli olmak kaydıyla ilave çalışma izni muafiyeti düzenlemeleri yapmaya ve bu 

düzenlemeleri resmi internet sayfasında yayımlamaya yetkili olduğu, düzenlenmiştir. 

Anılan Yönetmeliğin "Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar" başlıklı 48'inci maddesinde 

düzenlenen çalışma izni muafiyetlerine ilaveten yurt dışında kurulu bir tüzel kişiliğin 

çalışanı veya yurt dışında kurulu işyeri bulunan ve bağımsız çalışan olarak Türkiye'ye, 

geçici veya daimi basın kartı kapsamında haber amaçlı gelen yabancı basın mensuplarının, 

görev veya iş süresince, 01.01.2025 tarihine kadar yapılan başvurular için çalışma izni 

muafiyeti kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Çalışma İzni Muafiyeti Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Türkiye dışında kurulu bir tüzel kişiliğin çalışanı veya yurt dışında kurulu işyeri bulunan 

ve bağımsız çalışan olarak Türkiye'ye, daimi veya geçici basın kartı kapsamında haber amaçlı 

gelen yabancı basın mensupları, görev veya iş süresince “Çalışma İzni Muafiyeti” kapsamına 

dâhil edilmiştir. Bu kriterleri sağlayan yabancı uyruklu basın mensuplarının çalışma izni 

muafiyetine başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 Çalışma izni muafiyeti başvuruları yabancının kendisi tarafından yapılır. Çalışma 

izni muafiyeti başvuruları yurt içinden veya yurt dışından, çevrimiçi ortamda olarak 

yapılabilmektedir. 

 Eğer yabancı Türkiye dışında bulunuyorsa; bulunduğu ülkedeki Türkiye 

Cumhuriyeti temsilciliğine başvuru yaparak referans numarası alması 

gerekmektedir. Verilen referans numarasıyla https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresi 

üzerinden sisteme giriş yapılabilmektedir. 

 Sisteme başvuru yapma sürecinde, yabancı Türkiye içerisinde bulunuyorsa; 

kendisine tahsis edilen 99 ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası varsa e-Devlet 

üzerinden, yoksa Türkiye’ye giriş yaptığı pasaport bilgileriyle 

https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilmektedir. 

 Sisteme giriş yaptıktan sonra yabancı tarafından; kendisine ait kişisel bilgiler, 

iletişim bilgileri, pasaport ve eğitim bilgileri doldurularak kullanıcı bilgileri 

tamamlanır ve ardından “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklanarak “Diğer Başvuru 

https://emuafiyet.csgb.gov.tr/
https://emuafiyet.csgb.gov.tr/
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Türleri” kategorisinde bulunan “Basın Mensupları” muafiyet türü seçilerek 

istenen bilgi ve belgeler sisteme yüklenir ve başvuru tamamlanır.  

Sisteme Yüklenmesi İstenen Bilgi ve Belgeler 

 Yabancıya ait biyometrik fotoğraf 

 Yabancıya ait, yeterli geçerlilik süresine sahip pasaport 

 Yabancıya ait diploma 

 Yabancı bağımlı çalışan ise yurtdışındaki işvereni ile imzalanan iş 

sözleşmesi 

 Yabancı bağımlı çalışan değil ise yurt dışında şirket veya işyeri sahibi 

olduğunu gösteren belge 

 Yurt dışındaki basın-yayın kuruluşu tarafından düzenlenen; basın 

mensubunun Türkiye’ye görevlendirildiğini, hizmet-ücret ilişkisini ve 

unvanını gösteren belge  

 Başvurunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu 

değerlendirilmesi halinde, yabancının kayıtlı e-posta adresine bildirim 

gönderilecektir. Gelen e-postada detayları bildirilecek olan harç ve değerli kağıt 

bedeli tutarlarının ilgili hesaplara ödenmesi gerekmektedir. 30 gün içinde 

ödemelerin yapılmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlandırılmaktadır. 

 Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni muafiyeti belgesi, PTT Kargo ile 

sistemde beyan edilen adrese gönderilmektedir. 

Not:  2023 yılı için akredite edilmiş basın mensuplarının, basın kartlarını almış olsalar dahi 

çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti belgesi edinmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığımıza başvuru yapmaları zorunludur. 


