
SUNUM BAŞLIKLARI

1- Yatırım Teşvikleri 

2- İhracat Teşvikleri

3- İthalat Mevzuatı

4- Devlet Yardımları

5- TSE ve Kalite Yönetimi

6- Marka Patent Yönetimi

7- Vatandaşlık Mevzuatı

8- Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı



YATIRIM

Türkiye’de;

- İMALAT SEKTÖRÜNE

- SAĞLIK SEKTÖRÜNE

a. Hastane, Tıp Merkezi, vb.
b. Konaklamalı Fizik Tedavi Merkezleri vb.

- HİZMET SEKTÖRÜNE

a. 3,4,5 Yıldızlı veya Butik Otel, Tatil Köyü, Termal otel vb.
b. Öğrenci Yurtları
c. Lojistik Merkezleri

- İlk, Orta, Lise, Kolej vb.
- Güneş, Rüzgar Santralleri vb.

Herhangi bir alanda bir yatırım yapmak isterseniz.
YOL HARİTANIZ NE OLACAKTIR.



I. ÖNCELİKLE TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE ŞİRKET KURULUŞU 

YAPMANIZ GEREKİR.

ŞİRKETLER

a. Şahıs Şirketi ( Asgari Sermaye; isteğe bağlı )

b. Limited Şirketi ( Asgari Sermaye; 10 Bin TL )

c. Anonim Şirketi ( Asgari Sermaye; 50 Bin TL )







II. YATIRIM KONUSUNUN SEÇİMİ





YATIRIM ŞEHRİNİN SEÇİLMESİ







IV. YATIRIM YERİNİN SEÇİMİ

a- Kendinin alacağı sanayi arsası üzerinde.

b- Organize sanayi bölgesinde arsa alarak

c- Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 49 yıl süreli Teşvikli 

arsa temin ederek.





V. TEŞVİK BELGESİ ALMA SÜRECİ ( DEVLET 
DESTEKLERİ )
Şirket kurup, yatırım konusunu seçip, yatırım yapılacak şehri 

seçip arsa temini yaptıktan sonra;

YATIRIM FİZİBİLİTE HAZIRLANIR:

FİZİBİLİTE RAPORUNDA;

a. Yatırımın Kapasitesi

b. Yatırımın yapılacağı kapalı alan m² ve fiyatı

c. İthal edilecek makine listesi ve adet fiyatları.

d. Yerli temin edilecek makine listesi

e. Yatırım dönemindeki yapılacak harcamalar

Montaj, nakliye, genel giderler, özel giderler vb. 

Hesabı yapılarak yapılacak yatırımını Toplam Harcama Bedeli 

Bulunur.
Bu fizibilite raporu, Firma ile ilgili belgeler ve 400 TL harç bedeli ile 

birlikte internet üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım 

Teşvik ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurularak 

Yatırım Teşvik Belgesi alınır.



YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN İÇERİĞİ

a- Belgenin süresi 3 yıldır. Yatırım bitirilemez ise 1,5 yıl daha 
ek süre alınabilir.

b- Asgari yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgede 500 bin, 3,4,5,6 
bölgelerde 1 milyon TL yeterlidir.

c- Yatırım Teşvik Bölgesinde;

- Yatırımın Konusu

- Yatırımın Kapasitesi

- Verilecek Devlet Destekleri

- Yatırımın Tutarı

- Yatırımın Finansmanı





YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN UYGULAMA 
MODELİ

- Yatırım Teşvik Belgesi alınıp duvara asılan bir belge değildir.

- Yatırım Teşvik Belgesi yatırım sürecinde devamlı kullanılan 
ve azami yararlanılması gereken bir belgedir.

- Yatırım Teşvik Belgesi kullanılmadığında hiçbir cezası 
yoktur, iptal edilebilir.

- Kullanılması halinde en az 500 bin veya 1 Milyon TL yatırım 
yapılması gerekir.















İHRACAT

İki türlü ihracat yapabilirsiniz.

1- 3065 sayılı kanuna göre Vergi iadesi alarak.

2- Dahilde İşleme Rejimine göre.

I. 3065 SAYILI KANUNA GÖRE İHRACAT YAPILIRSA;

İhraç edeceğiniz ve ürettiğinin işinin içinde yer alacak 

hammaddelerin ithal ise Gümrük vergisi ve KDV ‘lerini

ödeyerek üretim yaparsanız daha sonra vergi daireniz 

yapılacak detaylı incelemeler sonucu 6 ay içinde 

ödediğiniz KDV tutarını geri alabilir veya vergi borcunuz 

veya SGK borcunuza mahsup edebilirsiniz.



II. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE GÖRE;

Yaklaşık 9 ay veya 1 yıl içerisinde yapılacak ihracata öngörerek 

bir proje yapılır. Bu projede toplam ihraç edilecek ürünün ismi, 

miktarı ve 4 tutar yazılır. Ayrıca bu üründe yer alacak tüm 

hammaddeler ( ambalaj, etiket vb. dahil ) ne kadar kullanılacağı, 

ismi, miktarı ve giderleri yazılıdır ve bu proje ile Ticaret 

Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurularak Dahilde 

İşleme Belgesi alınır.

Bu belge sayesinde alınacak tüm hammaddeler Gümrük Vergisi 

ve KDV ‘den muaf olur.

Bu şekilde KDV ödeyip Geri ALMAK YERİNE KDV VE GÜMRÜK 

VERGİSİ ödemeden ihracat yapılabilir.

Bu sayede Firma Yaklaşık % 5 arasında Finansman Yükünden 

Kurtulmuş Olur.



İTHALAT

Her ülkenin ihracatı teşvik ithalatı kısıtlayıcı yaklaşımı vardır ve 

mevzuatını buna göre oluşturur.

Bu durumda ithal edilecek her ürün veya hammaddenin GTİP ‘ine 

göre kısıtlamalar getirilir.

- Ürünün Türkiye’ye geldiğinde kalite kontrolleri yapılması

- Testlerinin yapılması

- Gözetim belgesi uygulaması

- KDV, ÖTV, Gümrük Vergisi Uygulaması

Uygulamada Mevzuata Uygun Olmayan Ürünler ya Yurt Dışına 

Mahrecine İade Edilir veya Gümrüğe Terk Edilmek Zorunda 

Kalınır.

Bu nedenle Firmaların İthalat Yapmadan önce çok iyi bir 

Gümrükçü ve Bakanlıktan İzin alacak Mevzuatı Takip Edip 

Firmayı Önceden Yönlendirecek Bir Uzman Firmayla Çalışması 

Kendi Menfaatine Olacaktır.



DEVLET YARDIMLARI

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de Yatırım ve Üretimi 
destekleyerek İSTİHDAMI artıracak ve enflasyonu düşürmek, 
ihracatı artırmak için devlet destekleri vermektedir.

Bu Destekler;

1- Yatırım Teşvik Belgeleriyle
2- İhracatı Teşvik Belgeleriyle
3- Yurtdışı Pazar Araştırması Destekleri
4- Fuarlara Katılım Destekleri
5- Yurtdışı Ofisi, Depo, Show – room, Mağaza Destekleri
6- Hasta Getirme, Dizi ve Film İhracatı, Yurtdışı Müteahhitlik    

Hizmetleri v.b Destekler
7- Turquality Destekleri

gibi destekleri vermektedir.

Bu destekler harcanan paraların % 50’sini hibe olarak geri 
ödediği gibi hedef ülkelere yapılan ihracatlarda % 70 kadar.



KALİTE MEVZUATI

Yapılacak her yatırım sonucunda üretilecek ürün veya hizmetin 
bir kalite standardı olması gerekmektedir.

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 22000
- ISO 45001
- Helal Gıda

gibi sertifikalardan biri veya bir kaçı gerekebilir.

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
TÜV CERT
SGS gibi kalite kuruluşları nezdinde gerekli koordinasyon 
sağlanarak ve gerekli testler yaptırılarak firmanız 
sertifikalandırılabilir.

Ayrıca her üretimin gerektirdiği Standartta göre Kalite Kontrol 

Laboratuvarı kurulabilir ve gerekli eğitimler verebilir.



MARKA PATENT İŞLEMLERİ

FİRMANIZ İÇİN GEREKEBİLECEK

a- Marka

b- Faydalı Model

c- Tasarım

d- Patent

İşlemlerinizi yapabilir.



VATANDAŞLIK MEVZUATI

KİMLERE VATANDAŞLIK VERİLİR

1- En az 250.000 $ lık Gayrimenkul Alanlara 

( Suriye Vatandaşları Hariç )

2- En Az 50 Türk Çalışanı ile İşyeri Açanlar

3- En Az 500.000 $ Karşılığı Yatırım Yapanlar

4- En Az 500.000 $ lık Devlet Tahvili Alanlar

5- En Az 500.000 $ lık Fon Satın Alanlar



1-En Az 250.000 $ lık Gayrimenkul Alanlara 
( Suriye Vatandaşları Hariç )

• Öncelikle alınacak Gayrimenkulün belirlenip fiyatında 

anlaşıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan 

bir Değerleme Kuruluşuna Rapor düzenlettirilir.

• Alıcının hesabından satıcının hesabına 250 Bin $ veya

karşılığı Türk Lirası aktarılır ve Dekont alınır.

• Rapor ve Dekont ile beraber Gayrimenkulün bağlı olduğu 

Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak Tapu alınır.

• Daha sonra Nüfus başvurusu için Göç İdaresine başvuru 

yapılarak Vatandaşlık Kimliği alınır.



ÖNEMLİ UYARILAR

1- Değerleme Raporu ve Tapu’da gösterilen bedel ayrı ayrı 
250.000 $ lık veya üzerinde olmalı

2- Ödemeler 12.01.2017 tarihinden sonra yapılmış olmalı

3- Birden fazla Gayrimenkul alınabilir. Her bir Gayrimenkul
için yukarıda sayılan evraklar ayrı ayrı olmalıdır.

Örnek:

1. Taşınmaz: 1. Değerlendirme Raporu, 1. Dekont, 1. Tapu 100.000$

2. Taşınmaz: 2. Değerlendirme Raporu, 2. Dekont, 2. Tapu 100.000$

3. Taşınmaz: 3. Değerlendirme Raporu, 3. Dekont, 3. Tapu   60.000$ 
lık üç adet toplamı 250.000 $ ın üstünde üç Gayrimenkul alınmış 
ise;

Başvuru 3. taşınmazın bağlı olduğu Tapu Müdürlüğü’ne

1. ve 2. taşınmazlara ait belgeler ile birlikte yapılır ve 
Tapu’dan üçüncü tapu alınarak vatandaşlık için Göç İdaresine 
başvurulur.



4- Gayrimenkul 12.01.2017 tarihinden bu güne kadar kesinlikle 

Kendisine, Eşine ve Çocuklarına Satılmış Olmayacak Tapu 

Müdürlüğü Uygunluk Belgesi düzenleyecektir.

5- Gayrimenkulü alarak Türk Vatandaşı olan bir yabancı üç yıl 

müddetle Gayrimenkulü satamaz. ( Tapu’da satılamaz şerhi 

vardır. )

6- Üç yıl sonra bu Gayrimenkulü, eşine, çocuklarına veya Türk

Vatandaşı olmak isteyen bir yabancıya satamaz.

7- Bu Gayrimenkulü alan Yabancı Türk Vatandaşlığına müracaat 

edemez.



2- En az 50 Türk Çalışanı ile İşyeri Açanlar

Öncelikle İşyeri kiralanıp veya satın alınarak ve Türk Ticaret
Kanununa göre Şirket Kuruluşu yapılarak ilgili Belediye’den
İşyeri Açma İzni alınıp ve SGK’lı olarak 50 kişi veya üstü Türk
Vatandaşı işe alınır.

Sonra;

• Başvuru Dilekçesi Islak İmzalı

• Noterden İmza Beyannamesi

• İstihdam Bilgi Formu

• Pasaport Bilgileri

• Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi

• Çalışanların SGK Listesi

• Vergi Borcu Yoktur veya Yapılandırma Yazısı

• 6 Ay İçinde Kamudan İdari Para Cezası alındı mı? Veya 
alınmadı Beyanı

Bu belgeler ile;



Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne Başvurulur.

İlgili Genel Müdürlük uygun görür ise Uygunluk Belgesi

düzenleyerek başvuru sahibine ve İçişleri Bakanlığı’na bildirir

ve Göç İdaresi Vatandaşlık İşlemi başlatır.

Önemli: 

50 Türk çalışanının bu işyerinde son altı aydır çalışıyor olması 

gerekir.

Sonuçta altı ay sonra ilk müracaat yapılabilir.



3- En Az 500.000 $ Karşılığı Yatırım Yapanlar

• 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası
tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden vatandaşlık
talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan
belgeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuruda
bulunur.

A. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi 
ekinde;

a. Eksiksiz olarak doldurulmuş EK-1’de yer alan yatırım bilgi 
formu
b. Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının ve varsa 
ikamet belgesinin fotokopisi



c. Başvuruya mesnet teşkil eden sabit sermaye yatırımı bir

tüzel kişilik vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ise, söz konusu sabit

sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiliğe ait ortaklık

yapısı ve sermaye tutarını gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı

d. Sabit sermaye tutarını gösterir YMM onaylı özel amaçlı

rapor (Rapor kapsamında yönetmeliğin yayım tarihinden sonra

yapılan sabit sermaye yatırımlarına ilişkin tespitler yer

alacaktır. İleriki yıllarda yapılacak olan başvurularda başvuru

tarihinden önceki azami 3 yıllık dönemde yapılan sabit

sermaye yatırımları rapor kapsamında dikkate alınacaktır).



Açıklamalar

• Yabancı yatırımcının halka açık olmayan bir şirketi tamamen

satın alması veya belirli bir oranda ortak olması durumunda;

yabancı yatırımcının satın aldığı ortaklık payına tekabül eden

orana karşılık gelen meblağın en az 500.000 ABD Doları veya

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması

gerekmektedir. Bu durumlarda başvuru sahibinden, satın

alınan/ortak olunan şirketin piyasa değerinin tespitiyle ilgili

yetkili kuruluşlardan şirket değerleme raporu istenebilir.

• Sabit sermaye yatırım tutarlarının tespit edilmesinde ilk 

yönetmeliğin çıkarıldığı 12 Ocak 2017 tarihi dikkate 

alınacaktır. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye 

yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.



• İleriki yıllarda yapılacak başvurular için sabit sermaye

harcamaları hesaplanırken geçmişe dönük azami 3 yıllık

harcamalar dikkate alınacaktır.

• Hali hazırda bulunan bir yatırıma ilave sabit sermaye 

yatırımı yapılması durumunda, ilave yatırıma başlanılan 

tarihten itibaren sabit sermaye yatırımı tutarındaki artış ve 

yabancı yatırımcının şirkete ortaklı payı dikkate alınacaktır. 

Diğer bir ifadeyle Yabancı yatırımcının yatırımı 

gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması 

durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık 

payına tekabül eden oranın toplam ilave yatırım tutarı ile 

çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın en az 500.000 

ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası 

olması gerekmektedir.



• Sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlığı almaya hak

kazanan gerçek kişiler şirketteki paylarını en az üç yıl

boyunca bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemezler.

• Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda 

bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvuru sahiplerinin 

vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur. Vatandaşlığı 

kazanmış kişilerle ilgili söz konusu tespitler ile sabit sermaye 

yatırımının üç yıldan önce devredildiği ve asgari tutarın 

altında kalındığı durumlar İçişleri Bakanlığına bildirilir. Sahte 

ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan 

kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili şartları 

karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.



4- En Az 500.000 $ lık Devlet Tahvili Alanlar

Yabancı kişi hesabı bulunan banka şubesine 500.000 $ ı yatırır 

ve bu parayı 3 yıl süresince çekmeyeceğine dair 

taahhütnameyi şubede imzalar.

Şube bu müracaatı Banka Genel Müdürlüğü’ne, Genel 

Müdürlük de BDDK’ya gönderir.

BDDK da müracaat eden Yabancının e- mail adresine 

maksimum 20 gün içinde Uygunluk Belgesi’ni gönderir.

Yabancı bu Uygunluk Belgesi ile Göç İdaresine vatandaşlık için 

başvurusunu yapar.



5- En Az 500.000 $ lık Fon Satın Alanlar

Türkiye’de bulunan Fonlardan birisi ile temasa geçerek

5000.000 $ lık Fon satın alır ve Fona bu fonları üç yıl içinde

satmayacağına dair taahhütname imzalar.

İlgili Fon Uygunluk Belgesi düzenleyerek Fonu satın alan 

Yabancıya e-mail üzerinden bildirir.

Fonu satın alan Yabancı Uygunluk Belgesi ile Göç İdaresine 

Vatandaşlık için başvurur.



VATANDAŞLIK BAŞVURUSU ( SON AŞAMA )

• Vatandaşlık Mevzuatına göre 5 formülden birisine göre
Uygunluk Belgesi alan Yabancılar ekte ki belgeler ile Göç
İdaresi içinde yer alan Nüfus Genel Müdürlüğü’ne başvuru
yapar.

• Bu başvurunun değerlendirilmesi 3-4 ay sürebilir.

• Nüfus Genel Müdürlüğü arşiv araştırmasını ( MİT veya Polis 
aracılığı ile ) yaptırır. Bu araştırma 5 gün ile 3 ay arası 
olabilir.

• Yapılacak araştırma sonucunda vatandaşlığı uygun görülen 
kişi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için Vatandaşlık 
Kimliğini Göç İdaresi düzenler.

• Nüfus Cüzdanı alma aşamasına gelindiğinde ilgili kişilerin 
hepsinin Göç İdaresine gelmesi gerekir.





ÇALIŞMA İZİN İŞLEMLERİ

Üç türlü Çalışma İzni verilebilir.

• Süreli Çalışma İzni

• Süresiz Çalışma İzni

• Bağımsız Çalışma İzni

Personel Bakımından iki türlü Personel Tarifi

• Kilit Personel

• Uzman Personel

A- Kilit Personel; Türkiye’de kurulu bulunan bir şirketin 

aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personel ‘Kilit 

Personel’ sayılır.



1- Şirketin üst yönetiminde bulunan ve yürütme pozisyonu olan

2- Şirketin tamamını veya bir bölümünü yöneten

3- Şirketi denetleme veya kontrol görevi olan 

4- Şirkete yeni personel alan, personelin işine son veren 
görevlerden birisini üstlenen;

a- Şirket Ortağı

b- Yönetim Kurulu Başkanı

c- Yönetim Kurulu Üyesi

D- Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürü, Şirket 
Müdür Yardımcısı v.b

Ünvanı olanlar Kilit Personel sayılır.

B- Uzman Personel; Kuruluşun hizmetleri, araştırma cihazları, 
teknikleri yada yönetimi için temel sayılan herkes tarafından 
bilinmeyen bilgiye sahip kişi Uzman Personel sayılır.



İZİN VE İZİN UZATMA BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR

BAŞVURULAR

1- Yurtdışında Bulunan Temsilciliklerine Doğrudan

• Yabancı doğrudan temsilciliğe başvurur.

• Temsilcilik başvuruyu Bakanlığa iletir.

• Yabancının temsilciliğe başvuru tarihinden itibaren 10 gün

içinde yabancıyı çalıştıracak firma Bakanlığa ilgili belgeler

ile başvuru yapar.

• Bakanlık uygun görürse Çalışma İzni verir.



2- Yurt İçinde Bakanlığa Yapılacak Başvurular

• Yurt içinden sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi

almış ve bu süresi sona ermemiş yabancılar veya bunların

işverenleri doğrudan Bakanlığa başvuru yapabilir.

• Başvurusu elektronik ortamda yapılan müracaatın

evraklarının altı iş gününde Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

• Bakanlık uygun görmesi halinde Çalışma İzni verir.



A- SÜRELİ ÇALIŞMA İZİNLERİ

1- Süreli çalışma izni belirli bir iş yerinde ve belirli bir

meslekte çalışmak şartı ile Bir yıl geçerli izin verilir.

2- Bir yıllık çalışma süresinden sonra aynı işletmede aynı

meslekte çalışmak şartı ile İki yıl daha uzatılabilir.

3- Üç yıllık çalışma süresinin sonunda aynı meslekte olmak

koşuluyla aynı iş yerinde veya dilediği işverenin yanında

çalışmak üzere çalışma izin süresi Üç yıl daha uzatılır.

4- Türkiye’ye gelmiş ve 5 yıldır çalışan ve 5 yıldır kanuni ve

kesintisiz ikamet etmiş olması koşuluyla eş ve çocuklarına da

çalışma izni verilebilir.( Eş ve Çocuklarının 5 yıldır Türkiye’de

olması gerekir. )



B- SÜRESİZ ÇALIŞMA İZİNLERİ

1- Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden

veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara ilgili

mercilerin uygun görmesi durumunda istediği her kurum ve

işte çalışması için Süresiz Çalışma İzni verilebilir.

2- Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet

etmek koşulunun yerine getirilmesi Emniyetten alınacak belge

ile kanıtlanır.

3- Süresiz çalışma izni olmasına rağmen Emniyetçe

yabancının ikamet izninin iptali halinde Çalışma Belgesi iptal

edilir.



C- BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

1- Bağımsız çalışma izni yabancının Türkiye’de en az beş yıl

kanuni ve kesintisiz olarak ikamet olmuş olması, yabancının

ülkede kalkınma açısından bir katma değer yaratması ve

istihdama olumlu katkı yapacak olması koşununu ispat etmesi

halinde verilebilir.

2- Bağımsız çalışması uygun görülen yabancıya bağımsız

çalışacağına dair ‘Bağımsız Çalışma İzin Müracaat Belgesi’

verilir ve bu belge üç ay geçerlidir.

3- Yabancının iş yerini üç ay içinde kurmasının ardından ticaret

sicil kaydını Bakanlığa ibraz etmesi halinde Bağımsız Çalışma

İzni verilir.

4- Bu belge yabancının Emniyetçe verilen İkamet İzni süresince

geçerlidir.



İSTİSNAİ HALLER

1- Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar

Bir Türk vatandaşı ile Türkiye’de evli olan yabancıların

çalışma izin başvurularında ikame ilişkin süre aranmaz.

2- Yerleşmiş Sayılan Yabancılar

Bir Türk vatandaşı ile olan evliliği üç yıl sürdükten sonra

evliliği sona ermiş olması halinde de çalışma izni istisnai

olarak verilebilir.

3- Yerleşik Sayılan Yabancıların Çocukları

Bir Türk vatandaşı ile üç yıl evli olan ve üç yıl sonunda Türk

eşinden ayrılan ve Türkiye’ye yerleşmiş olan yabancıların Türk

vatandaşı eşinden olan çocuklarına da istisnai olarak çalışma

izni verilebilir.



4- Diğer

a- Türk Vatandaşlığını kaybedenler

b- Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini

tamamlayanlar.

c- Muhacir, mülteci veya göçebe kabul edilenler.

d- AB üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları

e- Büyükelçilik, konsolosluk ve uluslararası kuruluşların

Türkiye’de ki Temsilciliklerin de çalışanlar.

f- Bilimsel, kültürel ve sportif amaçlarla kısa süreli gelenler

g- Kilit Personel

h- Türkiye’de bulunan yabancı kuruluşlarda çalışacak yabancı

öğretmen, din görevlisi gibi görevli olanlar



ÖNEMLİ UYARILAR

1- Yabancı personel çalıştırarak firmanın en az 100 Bin TL

ödenmiş sermayenin olması ( YMM Raporu ) ve 1 yabancı için 5

Türk SGK lı çalışanın olması gerekir.

2- Normalde 1 yabancıya 5 Türk çalışanı şartı olması rağmen bu

şart Suriyeliler, Balkan Göçmenleri ve Türk soylu ( Sadece

Ahiska Türkleri ) aranmaz.

3- Suriyeliler Göç İdaresine verilmiş kartlarda yazılı:

a- UKA ( Uluslararası Koruma )

b- GK ( Geçici Koruma )

c- Göç İdaresince ikamet verilmiş ve hiçbir işi olmayanlar

şeklinde üç ayrı katagoride değerlendirilir.



4- Yabancının çalışacağı firma ile yaptığı kontratta yazılı ve

alması gereken ücret;

a- Ev hizmetlerinde asgari ücretin 1,5 katı

b- Tekniker, usta, aşçı gibi meslekler için 2 katı ve kat 8 katına

kadar çıkabilir.

Örnek: Mühendis ise 16 Bin TL civarında maaş almalıdır.

c- İhracat elemanı ise iki veya dört yıllık üniversite mezunu

olacak ve asgari ücretin 4 katı

5- Yabancı çalıştıracak firma yetkisinin e- imza ve e- devlet

şifresi olacak veya çekil olarak birini atayacak

6- Bir firmanın ilk müracaatında SGK veya Vergi Borcu olsa da

müracaat edebilir.


