
İstatistik adı Çalişma İzni İstatistikleri 

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık 

Kapsam 

karakteristikleri 
Çalışmanın amacı: 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında yabancılara 

düzenlenen çalışma izinleri hakkında kullanıcılara bilgi vermektir. 

Verinin tanımı: Türkiye’de çalışma izni kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına başvuru yapan tüm yabancıları kapsar. Çalışma izni alan yabancıların 

demografik özellikleri ile işgücüne ilişkin bilgiler yıllık olarak sunulmaktadır.  

İstatistiki kavramlar ve tanımlar: 

 Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade 

eder. (5901 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi) 

 Çalışma İzni: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi 

içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izindir. (6735 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesi) 

 Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, 

acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 

sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanan korumadır. (6458 sayılı Kanunun 91 inci 

maddesi) 

 Uluslararası Koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü ifade 

eder. (6458 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi) 

 Şartlı Mülteci: Avrupa 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 yabancıya veya bu tür olaylar sonucu 

önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 

konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri 

sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı 

mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir. (6458 sayılı Kanunun 62 inci 

maddesi) 

 Süreli Çalışma İzni: 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa 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 iş yerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde 

belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni 



verilir. 

 Süresiz Çalışma İzni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma 

iznini ifade eder. (Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği madde 4/1) 

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan 

yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını 

taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz. (6735 sayılı Kanun madde 7/1) 

 Bağımsız Çalışma İzni: Yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı 

veren çalışma iznini ifade eder. (Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği 4/1-a maddesi). Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer 

kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni 

verilebilir.(6735 sayılı Kanunun 10. maddesi) Bağımsız çalışma izninin uluslararası 

işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, 

mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya 

yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye 

payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda 

Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni süreli 

olarak düzenlenir.  

 Yurt İçi İlk Başvuru: Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet 

tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan 

T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir. (Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği madde 16/1)  

 Uzatma Başvurusu: Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma izni süresinin 

uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 

altmış gün (60) önceden veya izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda 

bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre 

uzatım başvuruları ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir. Bir 

yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, 6735 sayılı Kanun'un 7'nci maddesine göre 

yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene 

bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında 

ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir. (Uluslararası İşgücü Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği 27 inci maddesi) 

 

Sınıflamalar:  

 Faaliyet Alanı: İktisadi faaliyetlerin kodlamasında “Avrupa Topluluğunda 

Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE)” 2010 yılından itibaren ise 

Revize 2’nin kullanımına geçilmiştir.  



 Çalışılacak Meslek: Meslek kodlamasında “Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflaması” ISCO 08 kullanılmıştır.   

 Uyruk Sınıflaması: E-izin sisteminde yer alan uyruk isimleri, İçişleri Bakanlığı 

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile kurulan web servis üzerinden temin 

edilmekte olup ayrıca Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan “Ülke İsimleri ve 

Tanimlamalari Listesi” çalışması ile uyumludur. 

 Yaş Sınıflaması: Uluslararası Standart Yaş Sınıflaması (USYS)’na göre beşerli yaş 

grupları (0-4, 5-9, 10-14, ... , 65+) kullanılmaktadır. Çalışma çağındaki nüfus için 

15 yaş ve üzeri olan yabancılar ele alınmaktadır. 

 

Hedef kitle: Araştırmacılar, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, EUROSTAT, 

OECD, ILO, IOM, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve diğer kullanıcılar.  

Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye. 

Coğrafi düzey: İl. 

Sektörel kapsam: Türkiye’de yabancı istihdamı yapılabilecek tüm alanlar. 

Zaman kapsamı: Tamamlanmış son bir yıl. 

Diğer kapsam: Yoktur. 

Kapsamdaki sınırlılıklar: Yoktur.  

İstatistiki birim: Düzenlenen her bir çalışma izni. 

Temel dönem/yıl: 2009. 

Referans dönemi: Bir önceki yıl. 

Ölçü birimi:  

Değişken/Gösterge Ölçü Birimi 

İzin Düzenlenen her 

bir izin sayısıdır. 

Faaliyet Alanı İzin Sayısı. 

Yabancıların Yaş Dağılımı İzin Sayısı. 

Cinsiyet İzin Sayısı. 
 

Dönemsellik 
Verinin toplama sıklığı: İdari kaydın oluşturulma sıklığı anlık, istatistiğin oluşturulması 

için idari kayıtlardan verinin alınma sıklığı ise yıllıktır. 

Verinin yayımlama sıklığı: Yıllık. 

Zamanlılık 

  

  

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi 

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark 

(gün): 315 



Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark 

(gün): 315 

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi 

Yayımlama 

takviminin önceden 

duyurulması 
 

Veri yayımlama takviminin internet adresi:  https://www.csgb.gov.tr 

Veri dağıtım politikası: Çalışma izinlerine ilişkin istatistikler, Bakanlığımızın resmî 

internet sitesi üzerinden pdf formatında yayınlanmaktadır.  

Eş zamanlı 

yayımlama 

  

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Aynı anda paylaşılmaktadır. 

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden 

paylaşılıp paylaşılmadığı: Önceden paylaşılmamaktadır. 

Bütünlük 

Resmi istatistiklerin 

üretilmesine ilişkin 

şartlar, koşullar ve 

gizlilik 

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: Çalışma izni 

istatistiklerinin toplanması, işlenmesi ve dağıtımı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 

sorumluluğundadır. 

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Yabancıların demografik 

özelliklerine ilişkin veriler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından çevrimiçi olarak 

temin edilmektedir.  

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu uyarınca verinin ait olduğu kişi veya işverenin tespit edilmesini engellemek üzere 

toplulaştırılmış ve anonimleştirilmiş olarak yayımlanmaktadır. 

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Uluslararası İşgücü Politikaları 

ve Araştırmaları Dairesi bünyesinde istatistiklerin hazırlanması için üç çalışan vardır. 

Ayrıca yine aynı dairede istihdam edilen bilişim personeli tarafından gerekli teknik destek 

sağlanmaktadır. 

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Kullanıcıların veri/bilgi talepleri ve önerileri kayıt 

altına alınarak değerlendirilmektedir. 

Kalite politikası:  Ulusal/uluslararası standartlara uygun, güncel, güvenilir, zamanlı ve 

yansız istatistikler üretilebilmesini sağlamaktır. 

Kalitenin izlenmesi: Kalite standartlarının sağlanması amacıyla sürekli olarak mikro ve 

makro düzeyde çeşitli kontroller yapılmaktadır. Ayrıca, TÜİK tarafından verilen Kalite 

Logosu çerçevesinde izleme süreci yapılmaktadır. 

 

 

İstatistiklerin yansızlığı: Veriler istatistiksel olarak yansızdır. 

Veri kaynakları: Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi (E-İzin) üzerinden 

elektronik ortamda alınan veriler kullanılmaktadır. 



 

Yöntem: E-İzin üzerinden derlenen veriler hata ve tutarlılık analizi yapıldıktan sonra 

toplulaştırılarak ve anonimleştirilerek tablo haline getirilmektedir. 

Dağıtım şekilleri: Bakanlığımız internet sitesi üzerinden pdf formatında 

yayımlanmaktadır.  

 

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş 

belirtme/tekzip: Gerek görülen hallerde kamuoyunu aydınlatmak amacıyla basın duyurusu 

yapılmaktadır. 

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: 

Sektörel gelişmeler, kullanıcı ihtiyaçları ve bilgi işlem teknolojisindeki yenilikler dikkate 

alınarak veri toplama, işleme ve dağıtımına ilişkin uygulamalar güncellenmektedir. 

Mevsimsel düzeltme: Yoktur. 

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat:  

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi Madde 

86, i Bendi 

 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 5 inci maddesi 

 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu - Resmî İstatistik Programı 

Yayımlanmadan önce 

veriye devletin 

içeriden erişimi 

Yıllık olarak yayınlanmadan önce karar alıcılar tarafından belirlenen kullanıcılara resmî 

olarak tanımlanmamış geçici istatistikler paylaşılmaktadır. 

İstatistiklerin 

yorumlanarak 

yayımlanması 

Yorum yapılmadan yayımlanmaktadır. 

Yenileme ve 

yöntemdeki büyük 

değişikliklerin 

önceden bildirimi 

  

  

Revizyon takvimi: Revizyon politikası çerçevesinde resmî internet sitesi üzerinden duruyu 

yapılacaktır. 

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Henüz herhangi bir revizyon 

yapılmamış olup olası durumda kullanıcılara güncel ve doğru bilgi sunumu yapılacaktır. 

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin 

önceden duyurulup duyurulmadığı:  

Metodoloji ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişiklikler olması durumunda, Genel 

Müdürlüğümüz resmî internet sitesi üzerinden kamuoyuna bilgi verilir. 

Kalite 

İstatistiklerin 

hazırlanmasında 

kullanılan yöntem ve 

kaynaklara ait 

dokümantasyonun 

yayımlanması 

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi (E-İzin) üzerinden elektronik ortamda 

alınarak derlenen veriler hata ve tutarlılık analizi yapıldıktan sonra toplulaştırılarak ve 

anonimleştirilerek excel ortamında tablo haline getirilmektedir. Hazırlanan doküman 

çevrimiçi kitap olarak resmî internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. 

Bileşen detayının, 

ilgili veri ile 

uyumlaştırmanın, 

kabul edilebilirliğinin 

güvencesini sağlayan 

ve istatistiksel çapraz 

sorguları destekleyen 

istatistiksel 

Verinin içsel tutarlılığı: Verilerin içsel tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır. 

Verinin zamansal tutarlılığı: Son on yılı içerir şekilde yayımlanmaktadır 

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: Çalışma iznine ilişkin istatistikler 

sınıflamalar ve tanımlar itibarıyla diğer veri kaynakları ve istatistikler ile uyumludur. 



çerçevenin 

yayımlanması 

  

Notlar 

Metaverinin son 

gönderilme tarihi 
 26.12.2022 

Metaverinin son 

onaylanma tarihi 
  

Metaverinin son 

güncellenme tarihi 
 GG/AA/YY 

  

 


