
YABANCI I ~ ~ I L E R I N  
TURK~YE'DE GALISMA HAKKl 

iggucu fazlasl bulunan Turkiye, ozellikle 
1960'lardan itibaren yurtdigma iggucu ihraq 
eden bir ulke konumundadlr. Ancak son 
yillarda bunun yanlnda Turkiye'de bir bagka 
olgu daha yaganmaktadlr. 0 da Turkiye'nin 
artlk yabancl iggucu kullanan bir ulke haline 
gelmesidir. Turkiye'deki yabancl igguciinun 
bir miktarl kaqak igqilik geklindedir. Bu miktar 
hakk~nda elimizde tam bir say1 yoksa da 
gozlemler bunun giderek arttiglnl ve kaqak 
yabancl igqiligin yayginlagtlgrnl 

0 nedenle ulkemiz artlk kaqak igqiligin 
yanlnda kaqak yabancl igqilik problemiyle de 
kargr karglyad~r. Bu durum nedeniyle, bir 
yabanclnln Turkiye'deki qallgma hak ve 
gartlarlnln bilinmesi, bugun 'ozellikle onem 
arzeden bir konudur. Bu noktadan hareketle, 
yabancl igqilerin Turkiye'de qallgma hakklnl 
duzenleyen mevzuatrmlz hukumlerinin ele 
allnarak inceleme konusu yapllmasi faydall 
olacaktlr. 

"Yabancllarln Turkiye'de Callgma Hakkl" 
konusu ulkemizde gimdiye kadar genellikle 
Devletler Hususi Hukuku alanrnda qallgma 
yapan yazarlarca ele allnrp in~elenmigtir(~). 
Bununla beraber konu qallgma hayatlnl 
ilgilendiren, ig Hukuku alan~na da giren bir 
husus olmasl nedeniyle, bizce bu yaklaglmla 
ele allnlp incelenecektir. 

"Yabancllarln qallgma hakkl" tabiri 
iqerisine serbest meslek sahiplerinin, teknik 
deyimiyle baglmsiz qallganlarln qallgma 
hakkln~n da girmesi, hatta yabancl tuzel 
kigilerin bir bagka ulkede faaliyette 
bulunabilmelerinin dahi bu tabir iqinde 
dugunulmesi gozonune alinarak, bu 
incelemenin bagimsrz qalrganlar~ ve tuzel 
kigileri kapsamayacak gekilde sadece 
baglmll qallganlara (igqilere) hasredilmesi 
amaqlanmig ve bu nedenle yukarldaki baglrk 
uygun gorulmugtur. 

I.GENEL OLARAK BIR YABANClNlN 

DIGER B ~ R  OLKEDE CALI$MA HAKKl 

Bu konudaki soru gudur: Acaba bir ulke, 
kendi vatandaglarl diglnda bagka insanlara 
ulkesinde qallgma hakkl tanlmak zorunda 
mldrr? Yanlt degigiktir. Bir goruge gore, 
ulkeleri buna zorlaylcl bir uluslararasl kural 
yoktur(9. Bunun dogal sonucu olarak bir ulke 
kendi vatandagl diglndaki insanlara isterse 
bu hakkl tanlr, istemezse tanlmaz. 

Buna kargrllk bir bagka goruge gore, 
"devletlerin yabancllarln bazl mesleklere 
girmesine engel olmaslna yetkisi varsa da 
butun meslekleri yasak etmeye yetkisi 
yoktur.""~al~gma hakklnln genel olarak kigiye 
tanlnmamasl dunyadaki insanlarln buyuk 
qogunlugu iqin yagama, mevcut olma 

1 )  Frjiedrich Ebert Vakf~ (yay.), Turkiye'de Yabanc~ Ka~ak ig~ilik, istanbul 1995, 8. 
Ornek olarak bk2.A.G. Okciin, Yabancllar~n Turkiye'de Cal~gma Hurriyeti (Doktora Tezi), Ankara 1962, 1 vd.; 
A.Celikel/G.Gelgel, Yabancllar Hukuku, 8.  bask^, istanbul 1998, 110 vd.; G.Tekinalp, TijrkYabanc~lar Hukuku, Altlncr 
Baa, Istanbul 1998, 113 vd.; M.R Sevig, Devletler Hususi Hukuku, istanbul 1983, 286 vd.; Y.Altu6, Yabanc~larln 
Hukuki Durumu, istanbul 1963, 178 vd. 

(3) Tekinalp, 113. 



hakkrn~n inkgrr demektir"(4). Bu goruge gore 
ulkeye qal~gmak iqin geldigini belirten kigiye 
girme izni verdikten sonra qallgma izni de 
~erilmelidir(~). 

Bu konuda Turk mevzuatlna 
bakt~grm~zda ilk olarak Any.m.48 ile 
kargrlaglrrz. Bu madde hukmune gore 
"Herkes diledigi alanda qal~gma ve sozlegme 
hurriyetine sahiptir." Goruldugu gibi 
Anayasanln bu hukmu "herkes" demek 
suretiyle, vatandag-yabancl ayrlml 
yapmaks~zln butun insanlarln Gal~gma hak ve 
hurriyetine sahip oldugunu belirtmektedir. 

Turk hukukunda yabancllarln Gal~gma 
hak ve hurriyetlerinin kamu guvenligi, kamu 
sagllg~, kamu duzeni ve kamu yararl ile ilgili 
olarak kanunla getirilmig slnlrlamalara tabi 
oldugu belirtilmektedir(6). Nitekim, 
Yabancllarln Turkiye'de ikamet ve 
Seyahatleri Hakklnda Kanun -Y~SHK- 
prensip olarak yabancllar~n Turkiye'de ig 
yapmalarrn~ kabul ederken, bunun yanlnda 
yabancllarln ancak kanun ile kendilerine 
men edilmemig igleri yapabiteceklerini ifade 
etmigtir (m.15). 

Bir yabanclnln Turkiye'de $allgabilmesi 
i$in uq gart sozkonusudur(7). 1- Cal~gma 
vizesi (izni) allnmasl, 2) igin yabanc~lar i ~ i n  
yasaklanmam~g olmasr, 3) ikamet tezkeresi 
(izni) allnmasr . 

1 -Callgma Vizesi 

ijlkemizde yabancrlara qallgma ve 

oturma izinleri kural olarak iqigleri 
Bakanl~glIEmniyet Genel Mudurlugu 
taraflndan verilmektedir. Ancak bir 
yabanclnrn Turkiye'ye Galrgmak iqin gelmek 
istemesi halinde bunu gerqeklegtirebilmesi 
iqin oncellikle yabanc~ ulkedeki Turk 
konsolosluklar~ndan qallgma vizesi almasl 
gereklidirc8). Vize anlagmalarr dlglnda bu 
zorunlulugun i$ hukuki dayanag~ olarak 
Pasaport Kanunu m.4,f.son hukmu 
g~steriIrnektedir(~). Bu hukme gore 
"multecilerin ve iskgn hakklndaki mevzuat 
dlglnda olarak yurt tutmak maksad~~la gelen 
yabanc~larrn ... Turkiye'ye kabulleri i~ ig ler i  
Bakanlrg~ kararlna baglrdrr." 

Turkiye'ye Gal~gmak uzere gelmek 
isteyen yabancln~n qallgma vizesini 
Turkiye'ye gelmeden once yabanc~ iilkeden 
almasl gerekir(lO). Bu vizeyi almayanlarln bu 
yolla Turkiye'ye girigi mumkun degildir(ll). 
Yabancr ulkedeki kiginin Turkiye'de hangi igi 
yapacaglnl belirterek Turk konsoloslygundan 
vize talebinde bulunmasl uzerine talep, . 
Dlgigleri Bakanlrgl kanallyla iqigleri 
Bakanllglna bildirilir. Yabanc~nln bu igi 
yapmaslnda sakrnca bulunmamasr halinde 
yabanc~ya qal~gma izni verilifii2). Bu gerege 
uyulup uyulmadlgr uygulamada takip 
edilmekte ve Turkiye'ye vize muafiyetinden 
faydalanarak veya bagka nedenlerle girig 
yapmlg bir yabancl, Turkiye'ye girdikten 
sonra qalrgmak istediginde kendisinden yurt 
drglna q~karak, en yak~n bir ulkedeki Turk 
konsoloslugundan qal~gma vizesi almas~ 
istenmektedir(13). Bununla beraber bu 
uygulamaya karg~ qlkarllarak, Gal~gma amacr 
olmayarak, bagka bir nedenle Turkiye'ye 

(4J Alt~4, 178-179. 
Altug, 178. 

(6) Bkz. Tekinalp, 114; Sevig, 291. 
('1 Tekinalp, 

CelikellGelgel, 11 2; Tekinalp, 11 5. 
cgJ ~ k c i i n ,  104; Tekinalp, 115 dn.10. 

~kcun, 105. 
( ' '1 CelikelIGelgel, 11 3. 
(12J CelikeIJGelgel, 11 3. 
(I3] Okcun, 105. 



gelen birisinin sonradan qallgmak istemesi 
halinde, artlk yurtdlgrna qrkmasr ve oradaki 
Turk konsoloslygundan qallgma vizesi 
talebine gerek olmadlgl ve Turkiye'deki 
yetkili makamlardan qallgma vizesi 
alabilecegi ifade edilmektedir(I4). Buna 
hukuki dayanak olarak ise YiSHK m.7 
gosterilmektedir. Bu goruge gore YiSHK 
m.7'deki hukum Turkiye'de bulunan 
yabancrnln talebiyle ilgilidir. 0 nedenle 
Y~SHK m.71A'da duzenlenen "slrf ig tutmak 
iqin gelecek sanat ve meslek erbabr olup da 
tutacagl ig, kanunlar geregince Turk 
vatandaglarlna hasredilmig bulunan; ... 
yabancllara ikamet tezkeresi verilmez" 
hukmunijn bir anlaml, Turkiye'de bulunan ve 
ikamet ve qallgma izni iqin ilgili makamlara 
bagvurmug olan yabanclya, yapacagl ig 
Turklere hasredilmemig olsaydl, ikamet 
izninin verilebilecegidir(15). Bu da 
gostermektedir ki bagka nedenlerle 
Turkiye'ye gelmig olmakla beraber daha 
sonra ig bulup qallgmak isteyen yabanclnln 
yurtdlgrna qlkmaya gerek olmakslzln 
Turkiye'den qallgma vizesi talebinde 
bulunmasl ve bunun olumlu kargllanmasl 
rnumkundur. 

sormadan (istizana tabi tutmakslzln) vize 
verilebilmesi de bazr gartlarla mumkun 
bulunmaktad~r(~~).  Boyle bir vizenin 
verilebilmesi iqin Turk kuruluglarrnca 
Turkiye'ye qagrrlmalarlnda fayda gorulen 
mutehassls, montor, teknisyen ve 
muhendislerle ulkemizde sanayi tesislerinin 
yapllmaslnl ustlenmig olan yabancl 
firmalarm bu ingaatlarda istihdam edecekleri 
uzmanlar sozkonusu olmalldrfi18). 

Callgma vizesi allnmaslnda genel kural 
bu olmakla beraber, degigik ulkelerle yapllan 
anlagmalarla daha degigik kurallar, ornegin, 
mahalli makamlardan qallgma izni 
alrnabilecegi kabul edilmig bulunmaktad~r(~~). 
Bunun dlglnda Turk mevzuatlnda ozel olarak 
duzenleme yapan hukumler de 
bulunmaktadlr. 

Ayrrca qallgma vizesini veren Turk 
makaml aqlslndan da genel durum yukarlda 
izah edilmigtir. Ancak, bazl qallgma alanlarl 
iqin qallgma vizesinin verilmesinde degigik 
makamlar~n rolu veya yetkisi bulunmaktadlr. 
Callgma vizesi aqlslndan ozellik arzeden 
durumlara ilerde "ozel izinle yapllan igler" 
incelenirken deginile~ektir(~O). 

Yurtdlglndan qallgma vizesi talebinde 2- igin Yabancllara Yasaklanmamlg 
bulunan yabanclnln talebi konsolosluk Olmasr 
vasltaslyla Dlgigleri Bakanllglna oradan da Yabancl igqinin Turkiye'de qallgabilmesi 
ipigleri Bakanllgrna iletilir iqigleri iqin ikinci istedigi iSin 
Bakanllgrnca gerekli aragtlrma yaprlarak yabancllara yasaklanmamlg olmasldlr. 
(serektiiinde Calrsma ve Sos~a l  Guvenlik - .  
~ a k a n l r l  vasltaslyla i i ~ K ' i d a n  gorug Cunku, Turk mevzuat~ yabanc~lar~n 
sorularak) igin yabancl taraflndan yaplllp Turkiye'de qallgma hakkrnl kabul ederken 
yapllamayacagl tespit edilir. Kendisine iletilen bazr slnrrlamalar da getirmigtir. ~ r n e g i n ,  
sonuca gore de konsolosluk vize verir veya Y~SHK m. 15'de yabanc~larrn Turkiye'de 
vermez(16). ancak kanunun kendilerine menetmedigi 

igleri tutabilecekleri ifade edilmektedrr. 
yukarlda edilen bu vize Nitekim, deeipik mevzuat bu yasaklarla ilgili 

verme usulune bir istisna olarak onceden degigik hukumler sevketmig bulunmaktadlr~ 

(I4) Celikel/Gelgel. 113; Tekinalp, 116-1 17. 
(15J Tekinalp. 11 6-1 17. 
(16J Bkz. ~ e k j n a l ~ ,  116. 
(17J Ok~un,  104; Tekinalp, 116. 
[IR) 0kGun, 104; Tekinalp, 1 16. 
[Ig) Tekinalp, 11 7. 
(20) Bkz. Agag~da 11-2- A. 



A-Turklere Tahsis Edilmig lgler kamu guvenligi, kamu sagllgl, kamu yararl 
nedeniyle yabanc~lar~n qal~gma haklar~nda 

Bunlarl genel qizgileriyle gu gekilde 
kls~tlama yap~labilmektedir(~~). Bunlar~n 

s~ralayabiliriz: 
basl~calarl ise ~unlardrr: 

a-11.6.1932 tarihli ve 2007 say111 
Turkiye'de Turk Vatandaglar~na Tahsis Edilen -Askeri Yasak Bolgeler ve Guvenlik 

Sanat ve Hizmetler Hakkrnda Kanun'~n(~')  Bolgeleri Kan~nu,(~~)m.9/1 ile yabanc~lar~n 

getirdigi s~n~rlamalar. ikinci dereceli yasak bolgelerde, Turk 
vatanda~lar~ndan farkl~ olarak, diger bir 

Bu kanun b a z ~  mesleklerin icra tak~m haklar yan~nda meslek ve ~ a ~ a t l a r ~ n r  
edilmesini Turk vatanda~lar~na icra edebilme haklar~ vasaklanmaktad~r. 
hasretmektedir. Bu meslekler kanuida gu 

.gekilde say~lmaktad~r: -Kabotaj Kanunu,cZ4) m. 3'e gore, 
avlanma, enkaz kald~rma, da lg r~ l~k ,  

"A-Ayak satlc~l~gr, qalg~clllk, k~lavuzluk, qarkq~l~k, katiplik, tayfal~k i s .  ve 
fotografqll~k, berberlik, murettiplik, simsarl~k, iskele ve r ~ h t ~ m  hamall~gl gibi hizmetler 
elbise, kaset ve kundura imiilciligi, sadece Turk Vatandaglar~nca yap~labilir. . . 

borsalarda mubayaac~l~k, devlet inhisarlna 
tabi maddelerin sat~c~lrgl, seyyahlara Yine aynl Kanunun 4. maddesine gore, 

tercumanl~k ve rehberlik, ingaat demir ve hukumet, geqici olarak ve hak olugturmamak 

ahgap sanayii igqilikleri, umumi nakliye kayd~yla yabancr kurtarma gemilerinin 

vesaiti ile su ve tenvir, teshin ve muhavere yabanc~ uzman, kaptan ve tayfa istihdamrna 

iglerinde daimi ve muvakkat igqilik, tahmil ve 
izin verebilir. 

tahliye igleri, soforluk ve muavinligi, -Tababet ve Suabat~ Sanatlar~n~n Tarz~ 
alelumum amelelik, her turlu muesseselerle icras~na Dair Kanun '~n (~~ )  qegitli hukumleri, 
ticarethane, apartman, han, otel ve hekimlik, dig hekimligi, ebelik ve 
girketlerde bekqilik, kap~crlrk; odabag~l~k, otel, hastabakrc~l~k mesleklerini ancak Turklerin 
han, hamam, kahvehane, gazino ve dansing yapabileceklerini belirtmektedir. - .  
ve barlarda kad~n ve erkek hizmetqilik 
(garson ve servant), bar oyuncu ve 

Bununla beraber, 7.5.1987 tarih ve 3359 

ga rk~c~ l~g~ ,  
say111 Sagl~k Hizmetleri Temel KanunucZ6), 
ozel bir meslek bilgisine ve ihtisas~na ihtiyaq 

B-Baytarl~k ve Kimyagerlik, gosteren veya ulke duzeyinde mesleki 

Goruldugu gibi bazr mesleklerin sadece geligmeyi saglayacak yabanc~ uyruklu 

Turk vatandaglar~nca yap~lmas~n~ ongoren, elemanlarln~ da Turkler gibi kadro k a r g ~ l ~ g ~  

bu konuda k~s~tlama getiren ana kanun, 2007 aranmaks~z~n sozlegmeli olarak 

say111 Kanundur. qal~gt~r~labileceklerini belirtmigtir. Ayr~ca 1973 
tarihli Tababet Uzmanlrk T u ~ u B u ( ~ ~ )  belirli 

b-2007 say111 Kanun d~g~ndaki  gartlarla yabanc~ trp doktorlar~i~n asistan 
s~nrrlamalar olarak qal~gt~r~lmalar~n~ kabul etmigtir. Ancak 

2007 say111 Kanun dlglnda da genellikle bu qal~gma, bir egitim faaliyeti olarak 

(2') RG.16.6.1932, 2126. 
(22) Bkz. Yukar~da dn. 6'daki yazarlar. Karnu duzeni, karnu guvenlitji ve karnu sag1101 nedenlerine bag11 k~s~tlarnalar, 

hizmetlerin ve kigilerin serbest dolag~m~n~ temel prensip kabul eden Avrupa Birligi hukuk dizeninde dahi bir istisna 
olarak rnevcuttur. Bkz.1. Ozkan, Yabancllarln Cal~gma Hirrriyeti ve Avrupa Toplulugunda Kigilerin Serbest Dolaglrn~, 
istanbul 1997, 108 vd. 

(23) 18.12.1981 tarih ve 2565 say111 Kanun, RG, 22.12.1981, 17552. 
eA) 9.4.1926 tarih ve 815 say111 Kanun, RG.29.4.1926, 359. 
(25) 11.4.1928 tarihve 1219 say111 Kanun, RG.14.4.1928, 863. 
(28J 7.5.1987 tarih ve 3359 say111 Kanun, RG.15.5.1987, 19461. 
("1 RG.18.4.1973, 1451 1. 



dugundugunden, bu durumda olanlara hiqbir 
gekilde ucret (ayllk) odenmeyecegi 
belirtilmigtir (m. 7le). 

-Veteriner hekimlik yukarrda belirtildigi 
gibi oncelikle 2007 say111 Kanun taraflndan 
yabanc~lara yasaklanmrgtlr. Bunun drglnda 
ayrrca 1954 tarihli Veteriner Hekimligi 
Mesleginin icraslna Veteriner Hekimligi 
Birliginin ve Odalarlnln Tegekkul Tarzlna ve 
Gorecegi iglere Dair Kanun dacZB) veteriner 
hekimligi Turk vatandaglarlna tahsis etmigtir. 

-Eczacllar ve Eczaneler Hakklndaki 
Kanunu r~~~~ )  2. maddesine gore Turkiye'de 
ancak Turk vatandaglar~ eczaclllk yapabilir. 

-Goz1ukqu1uk Hakklnda K a n ~ n u n ( ~ ~ )  1. 
maddesi, numaralr gozluk cam1 satmak ve 
gozlukquluk yapmak igini yabanc~lara 
yasaklamrgtlr. Bu meslek ancak Turkler 
taraflndan icra edilebilir. 

-Avukatllk Kan~nu (~ l ) ,  Avukatllk 
meslegini Turk vatandaglarrna tahsis etmigtir 
(m.3). 

prosedurii dlglnda qegitli kanun veya 
anlagmalarla bazl iglerin ozel izinle 
yapllabilme olanagl getirilmigtir. 0zellik 
arzeden bu durumlarln bagllcalarl agaglda 
gosterilmigtir. 

a-2007 say111 Kanunun 2. maddesi, uqak 
makinistligi ve pilotlugu ile Devlete veya illere 
bag11 muesseseler veya Belediyeler ile 
bunlara bag11 tesisat hizmetlerinin Bakanlar 
Kurulu kararl ile ozel izin verilmedikqe 
yabanc~lar taraf~ndan yerine 
getirilmeyecegini belirtmektedir. 

b-Turk-Amerikan Ortak Savunma 
Tesislerinde qallgan yabancllar, ulkemizde 
qok taraflr ve ikili anlagmalar uyarlnca ve ozel 
bir konumda bulunmaktadlrlar. 

Bilindigi gibi Turkiye 1952 yrllnda NATO 
uyesi olmugtur. Daha sonra Turkiye 
10.3.1954 tarih ve 6375 say111 K a n ~ n l a ( ~ ~ )  
"Kuzey Atlantik Andlagmaslna Taraf 
Devletler araslnda, Kuvvetlerinin Statusu'ne 
dair Sozlegme"yi kabul etmigtir. 

. . 

-Menkul Klymetler Borsalarr Hakklndaki Ayrlca Turkiye ile ABD hukumetleri 

91 say111 K H K ' Y ~ ( ~ ~ )  uygun olarak qlkarllan araslnda NATO Andlagmaslnrn II ve Ill. 

Menkul Krymetler Borsalarlnln Kurulug ve Maddelerine uygun olarak savunma ve 

Gallgrna Esaslarr Hakklndaki Y~netmel ik(~~),  ekonomik alanda igbirliginde bulunulmasrna 

borsa komisyoncusu, onlarrn temsilci ve dair bir dizi tamamlaylcr ve uygulama 

yard~mcllarlnrn Turk vatandagr olmasr gartlnr anlagmasr 29.3.1 980 tarihinde 

getirmigtir. irnzalanrn~gt~r(~~). Bu anlagmalarrn sureleri 
doldugunda ih t iya~ olanlarr yeniden 

Aynl gekilde, Turkiye Ticaret, Sanayi, yururlu~e konulmustur. - 
Deniz Ticaret Odalarl ve Ticaret Borsalarl 
Birligi Kanunu da(34) borsa komisyoncusu, Klsaca DECA olarak adlandrrllan bu 

borsa ajanl ve borsa simsarr olmak iqin Turk anlagmalarda Turkiye'deki ortak savunma 

vatanday olmak gartlnl aramaktadrr. tesislerinin igleyig ve kul lan~l~slar~ ile 
faaliyetleri o lduk~a  ayrrntlll bir ~ek i lde 

A-0zel izinle Yapllabilen igler duzenlenmigtir. - 

Yukarrda belirtilen qallgma vizesi Kuzey Atlantik Andlagmaslna Taraf 

(2" 9.3.1954 tarih ve 6343 say111 Kanun, RG.18.3.1954, 8661. 
(29) 18.12.1953 tarih ve 6197 say111 Kanun, RG.24.12.1953, 8591. 
(30) 30.1 1.1 940 tarih ve 3958 say111 Kanun, RG.4.1.1941, 4703. 

'"' 19.3.1969 tarih ve 1136 say111 Kanun, RG.7.4.1969.13168. 
(321 RG.6.10.1983, 18183 Mijkerrer. 
(33) RG.6.10.1984, 18537. 
(34) 8.3.1950 tarih ve 5590 say111 Kanun, 15.3.1 950, 7457. 
(35) RG.20.3.1954.8003. 

(36) RG. 1.2.1981, 17238. 



- - 

Devletler Araslnda Kuvvetlerin Statusune 
Dair Sozlegmenin (NATOKOFA) I. 
Maddesinde, kuwet, sivil unsur ve yakln 
kavramlarl tanrmlanmaktad~r. Buna gore: 

(a)"kuvvet", bir akit tarafln resmi vazife 
ile diger akit tarafrn Kuzey Atlantik 
Andlagmasr sahas~ iqindeki ulkesinde 
bulunan kara, deniz veya silahl~ kuvvetlerine 
mensup personelidir. 

(b)"sivil unsur", bir akit taraf~n 
kuvvetlerine refakat eden ve bu tarafln 
ordusu hizrnetinde bulunan ve tabiiyetsiz, 
Kuzey Atlantik Andlagmasrna taraf olmayan 
bir devletin veya ulkesinde kuvvetin vazifeli 
bulundugu devletin uyrugu olrnayan yahut 
mutad oldugu gekilde o devletin ulkesinde 
rnukirn bulunmayan gahrslard~r. 

(c)vak~n", bir kuvvet veya sivil unsur 
rnensubunun egi veyahut nafakas~ kuwet 
veya sivil unsur mensubuna ait qocuklardrr. 

A y n ~  sozlegrnenin Il l. rnaddesinin 
1 .f~krasinda ise, aynr maddenin 2.fr kraslnda 
belirtilen gartlar dahilinde, bir kuvvetin veya 
rnensuplarlnrn girig ve q~klglarr hakkrnda 
kabul eden devlet tarafrndan konulrnug 
formalitelere riayet olunmak gartryla bir 
kuvvetin rnensuplarlnin kabul eden devlet 
ulkesine girerken veya ulkeyi terkederken 
pasaport ve vize kurallar~ndan ve rnuhaceret 
servislerinin kontrolundan rnuaf 
tutulacaklarr, ancak bunlarln kabul eden 
devlet ulkesinde devarnl~ gekilde oturmaya 
veya ikiimetgiih tesisine hak kazanrnig 
sayllmayacaklarl belirtilrnektedir. 

Bu gekilde kabul eden ulke topraklarlnda 
bulunan kuvvet, sivil unsur ve bunlar~n 
rnensuplarryla yak~nlar~, bulunduklarl ulkenin 
yukar~da belirtilen rnuafiyet drgrnda- 
kanunlarlna riayet edecekler ve bu 
sozlegmenin ruhuna ayklr~ hareketlerden ve 
ozellikle de her turlu siyasi faaliyetten uzak 
duracaklardrr (NATOtSOFA, m. 11). 

Diger yonden DECA Anlagmalar~ 
iqerisinde yer alan Turkiye Cumhuriyeti ve 
Amerika Birlegik Devletleri Hukumetleri 
Aras~nda Tesisler Konusunda 3 Numarall 
Tamamlaylcl Anlagmanln IV. Maddesinde, 
ABD kuvvet ve sivil unsur personel 
kadrolar~na iligkin ayrlntl lar~n karg~llkll 
mutabakatla tespit edilecegi, boylece izin 
verilen kuvvet ve kadro miktarlarlndaki 
artrglarrn yetkili Turk makamlar~nrn on iznine 
tabi olacagi ifade edllmektedir. 

Yukarlda bahsedilen yetkili rnakam 
Turkiye iqin Turk Genel Kurmay Bagkanl~g~, 
ABD iqinse JUSMMAT olarak 
belirlenrnigtitQ7). 

c- Turk Muhendis ve Mirnar Odalar~ 
Birligi K a n u n ~ ( ~ ~ ) ,  rn. 34 ve 35 hukurnlerine 
gore, yabanc~ rnimar ve muhendisler izinle 
Turkiye'de qal~gt~rilabilirler. Bunun iqin Mimar 
ve Muhendis Odalarl Birliginin gorugu 
uzerine Bayrnd~rlrk Bakanlrgr'n~n onayl 
gerekir. 

Uygularnada genellikle yabanc~ istihdarn 
etrnek isteyen igverenler Bayrnd~r l~k 
Bakanl~gr'na bagvurarak taleplerini 
iletmektedirler. Bunun uzerine Bakanlrk 
Odalar Birliginden gorugunu isternekte, Birlik 
ise llgili odanrn gorugunu alarak kendi 
gorugunu olugturrnaktadrr. 

q-Milli Egitirn Bakanllgl'na Bag11 0zel 
0gretim Kurumlar~ Y~ne tme l ig in in (~~)  38. 
rnaddesi hukmunce Milli Egitim Bakanlrg~ 
taraf~ndan verilecek bir izne baglr olarak ozel 
orta ogretirn kurumlarrnda yabanc~ 
ogretrnen, uzrnan ve usta ogretici qallgtrrmak 
murnkundur. 

Uygularnada, ilgili igveren, oncellikle 
Hazine Mustegarllglt Yabancr Serrnaye 
Genel Mudurlugunden, yabancl eleman 
qalrgt~rabilmek iqin bir on izin almaktadlr. 
Daha sonra Milli Egitirn Bakanlrgrna 
bagvurularak qallgt~rllmak istenilen yabancr 
iqin qal~gma izni talep edilrnektedir. Bakanlrk 

(37) Bkz. 3 Numarall Tesisler Tamamlav~cl Anlasmaslna 5 Numarall Ek. m. 3. 
(38) 27.1.1954 tarih ve 6235 say111 ~ a n u n ,  ~ ~ . 4 . 2 . 1 9 5 4 ,  8625. 
(39) RG. 23.6.1985, 18790. 



evrak uzerinde yaptlgl inceleme sonucunda 
olumlu bir goriige varlrsa, ilgili kiginin hangi 
dersi ogretebilecegini belirten bir belgeyle 
beraber bagvuru sahibi, ikamet tezkeresi 
almak uzere iqigleri Bakanl~glna gonderilir ve 
ikamet tezkeresinin allnmas~na bag11 olarak 
da kendisine qalrgma izni verilir. Bu durumda 
olanlara qallgma izinleri bir yrll~k sureler iqin 
verilmektedir. 

d-Yuksek 0gretim K a n u n u n ~ n ( ~ ~ )  34. 
maddesi, 1 . f~kras~nda, yuksek ogretim 
kurumlar~nda, yabancl ogretim elemanlarlnln 
ilgili fakulte, enstitu veya yuksekokul yonetim 
kurulunun onerisi ve universite yonetim 
kurulunun uygun gorugu uzerine rektor 
taraflndan yapllacak atamayla sozlegme ile 
gorevlendirilebilecekleri belirtilmektedir. 

Yine aynl maddenin 2880 say111 Kanunla 
degigik son frkrasl, "yabanc~ uyruklu ogretim 
elemanlar~nln bu gekilde atanmalar~ veya 
gorevlendirilmeleri ... Yuksekogretim 
Kurulunca iqigleri Bakanllglna bildirilir ve iki 
ay iqinde alrnacak olumlu gorug neticesinde 
i lg~l i  universite ile sozlegmesi y a p ~ l ~ r "  
hukmunu iqermektedir. 

Ayr~ca Yuksekogretim Kurumlarlnda 
Yabanc~ Uyruklu 0gretim Eleman1 
Callgtlr~lmasl Esaslarlna lligkin 8317148 
say111 Bakanlar Kurulu Kararl da(41) konuyu 
detaylarryla duzenlemektdir. 

e-Turizmi Tegvik Kanununun(42) 
18.madesi, "Belgeli igletmelerde nitelikli 
yabanc~ uzman ve sanatkiirlar Bakanl~gln 
uygun gorugu ve iqigleri Bakanl~g~nln izni ile 
2007 say111 ... Kanun hukumlerinden istisna 
edilerek qallgt~r~labilir" hukmunu 
iqermektedir. 

Aynl madde ayrlca bu gekilde qallgt~rllan 
personelin mik tar~n~n toplam personelin 

%1 O'unu agmayacaa~n~ belirtmektedir. 

Belgeli Turizm igletmelerinde Yabanc~ 
Personel ve Sanatkarlarln Cal~gt~r~lrnasl  
Hakk~nda Y~ne tme l i k ' i n (~~ )  7. maddesi 
hukmune gore, belgeli tesislerde yabancl 
uzman ve sanatkar qallgt~rmak iqin izin 
a l ~ n m a s ~  yolunda yurt dlgrnda 
konsolosluklara, yurtiqinde ise valiliklere 
bagvurulmalrd~r. Konsolosluk veya valilikler 
gerekli gorduklerinde kendi gorugleriyle 
beraber bu yoldaki talepleri Turizm veya 
Kultur Bakanl~klar~na iletirler. Bakanllklar 
gerekli inceleme ve degerlendirmeyi yaparak 
gorugleriyle beraber talebi bu defa iqigleri 
Bakan l~g~na intikal ettirirler. izin talebi 
hakklnda karar verecek merci bu bakanl~ktlr. 

f-Yabancl Sermayeyi Tegvi k 
K a n ~ n u n u n ( ~ ~ )  7. maddesi hukmune gore, bu 
kanun geregince kurulan bir tegebbusun 
etud, kurulma ve igletme devrelerinde 2007 
say111 Kanunun getirdigi yasaklar, 
mutehass~s ustabagl ve diger yetigkin 
personele, komitece, tegebbusun verimli 
surette kurulmasl, genigletilmesi, yeniden 
faaliyete geqirilmesi veya igletilmesi iqin 
gerekli bir devre zarflnda, 
uygulanmayacaktrr. 

Ayrlca konu, 7.6.1995 tarihli veya 
9516940 say111 Bakanlar Kurulu Karar~na Ek, 
Yabanc~ Sermaye Cerqeve Kararl -YSCK- ile 
de duzer~Ienrnigtir(~~). Daha sonra ise bu 
konuda Yabancr Sermaye Cerqeve Kararl 
Hakk~nda 2 say111 Teblig -YSCKHT- 
yay~nlanm~gtrr(~". 

Bir yabanc~ sermayeli tegebbuste bir 
yabancln~n yukarlda belirtilen kanun ve karar 
uyarlnca qal~gabilmesi iqin oncellikle bu 
tegebbusun Hazine Mustegarl~g~ taraf~ndan 
verilen "yabanc~ sermaye izninni a lm~g olmas~ 
gerekir. 

4.1 1.1981 tarih ve 2547 say111 Kanun, RG.6.11.1981, 17506. 
RG 31.10.1 983, 18207. 

(421 12.3.1982 tarih ve 2634 say111 Kanun, RG. 16.3.1982, 17635. 
(43J RG 1.3.1 983, 17974. 
ILL) 18.1.1954 tarih ve 6224 say111 Kanun, RG. 23.1.1954, 8615. 

'45' RG.23.7.1995, 22352. 
(4" RG.24.8.1995, 22384. 



YSCK1nda ozel sektor kuruluglarrnln 
yabancl eleman qallgtrrmalarl hakklnda esas 
belirleme yetkisi Hazine Mustegarllgrna 
verilmigtir (.4). Nitekim YSCKHT'nde yabancr 
eleman qalrgtrrmak isteyen bu tur 
kuruluglarrn bazl belgelerle Hazine 
Mustegarlrgr, Yabancl Sermaye Genel 
Mudurlugune muracaat edecekleri ve 
yabanc~ uyruklu idari ve teknik personele, 
personelin yeterli teknik ve idari bilgiyi haiz 
olmasr halinde qalrgma izninin verilecegi 
belirtilmigtir (m. 12). 

qallgabilecek ve hizmetinden 
yararlanabilecek kimse dlgarda kalmasln 
i.~tenmigtir(~~). 

C- Bakanlar Kurulunun Yetkisi 

Bazl meslekleri Turk vatandaglarlna 
tahsis eden 2007 say111 Kanunun 3. maddesi 
hukmune gore, "bu kanunda Turk 
vatandaglarrna tahsis edrlmemig olan sanat 
ve hizmetlerin ecnebi tebaasl tarafrndan 
icras~, icablnda icra Vekilleri Heyeti kararr ile 
men olunabilir." 

Yine aynl gekilde kurulug halindeki Goruldugu gibi burada Bakanlar 
gubelerin yabancl uyruklu umum vekiline de, Kuruluna 2007 say111 Kanunla Turk 
gubenin Sanayi ve Ticaret Bakanlrgr vatandaglarrna tahsis edilmeyen, dolaylsryla 
nezdinde kurulug iglemlerini yurutebilmesini yabancllarln qallgabilecekleri bazl sanat ve 
teminen qalrgma musaadesi verilecektir hizmet alanlarlnr yabancrlara yasaklama 
(YSCKHT, m. 12). yetkisi tanlnmaktadrr. 

g- Petrol Kanunuc4'), Turkiye'deki petrol Aynr kanunun 7. maddesi hukmune gore 
kaynaklar~nln Devletin hukum ve tasarrufu ise "Turk vatandaglarl hakklnda idari ve 
altlnda oldugunu belirttikten (m.1) sonra kanuni kay~tlar koyan ecnebi devletlerin 
amacrnrn, Turkiye Cumhuriyeti petrol tebaasl Turkiye'de yapabilecekleri sanat ve 
kaynaklarlnrn milli menfaatlere uygun olarak, hizmetlerin icrasrndan icra Vekilleri Hey'eti 
hrzla surekli ve etkili bir sekilde aranmaslnl karar~ ile men olunabilir." 
geligtirilmesini ve degerlendirilmesini 
saglamak oldugunu ifade etmigtir (m. 2). 

Bu hukumle Bakanlar Kuruluna 2007 
say111 Kanunda belirtilen alanlarda degil, 

0 nedenle kanun, yabancl girketlere bunlarrn drglnda olmak uzere kargr iglem 
petrol hakkl verilmesine ve bu hakka sahip (mukabele-i bilmisil) yapma yetkisi 
igletmelerin yabancl eleman istihdamlna tan~nrnlgtrr(~~). 
imkan tanlmaktadrr. Petrol hakklna sahip D- Turk Soylu Yabancrlar 
olabilmek iqin bu konuda yetkili krlrnmrg olan 
Petrol Dairesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Yabancllarrn Turkiye'deki qalrgma 
Bakanlrtjlndan izin allnmasl gerekir. haklarln~ duzenleyen kurallar 1981 y~llnda - - 

qrkar~lan Turk Soylu Yabancllarln 
Bu izne sahip bir petrol girketinin Turkiye,deki Meslek ve Sanatlarlnl 

yabancl eleman qalrgtlrabilmesi iqinse Enerji Serbestqe Yapabilmelerine, Kamu, dzel 
ve Tabii Kaynaklar Bakanllglnln gorugu Kurulug veya igyerlerinde 
(mutalaasr) ve iqigleri Bakanllgrn~n izni Calrgtrrllabilmelerine iligkin Kan~n(~O) ile bu 
gereklidir (m. 119). kanun kapsam~na girenler yonunden 

Callgtrrllabilecek personel kanunda degigtirilmig ve bu konuda yukarrda anlatllan 
oldukqa genig tutulmug ve "idari ve mesleki temel kurallara buyuk bir istisna getirilmigtir. 
personel veya mutehassls igqi" ifadeleri Daha sonra bu kanunun uygulanmasl ile 
kullanrlmak suretiyle, petrol iglerinde 
(47) 7.3.1954 tarih ve 6326 say111 Kanun, RG. 16.3.1954, 8659. 

Tekinalp, 155. 
~ 9 1  Tekinalp, 138-1 39. 

25.9.1981 tarih ve 2527 say111 Kanun, RG.29.9.1981, 17473. 



ilgili konularl duzenlemek uzere 1983 yll~nda 
bir Yonetmelik qlkar~lm~gtlr(~~). 

Turk soylu yabancllar, Turk Silahll 
Kuwetleri ve Guvenlik Tegkilatl hariq olmak 
uzere Turkiye'de butun meslekleri icra 
edebilirler. Kanun, Turk soylu yabanc~larln 
hem kamu kurumlar~nda hem de ozel 
kurulug ve igyerlerinde qallgabileceklerini 
belirtmigtir (m. 2). Herhangi bir meslegin 
icrasl iqin Turk olma gartl aranlyorsa, bu art~k 
Turk soylu yabanc~ya uygulanmayacaktlr. 
Ancak o meslegin icras~ iqin ozel yasada 
aranan gartlara uyulmasl gerekir (2527 sK, 
m. 3). 

Turk soylu yabancln~n bu 3ekilde anllan 
kanun ve yonetmelik hukumleri uyarrnca 
qal~gt~r~labilmeleri iqin Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek usul ve esaslar qerqevesinde 
Dlgigleri ve ilgili bakanllklar~n gorugleri 
allnarak iqigleri Bakanllglndan izin allnmasl 
gerekir. Bu izin belirli bir sure iqin verilir, 
yenilenmesi mumkun oldugu gibi her zaman 
geri de allnabilir (2527 sK, m. 3). 

3- ikamet Tezkeresi 

Bir yabanclnln Turkiye'de 
qal~gt~r~labilmesinin uquncu gart~ ikamet 
tezkeresi (izni) allnmlg olmas~d~r. 
Yabancrlar~n Turkiye'de ikamet ve 
Seyahatleri Hakk~nda Ksnun,m.3,f.2'de, ig 
tutmak maksadlyla Turkiye'ye gelen 
yabancllarln, geldikleri tarihten itibaren bir ay 
zarfrnda ve her halde qallgmaya 
baglamazdan once ikamet tezkeresi almlg 
olmalarrnrn gerektigi belirtilmektedir. 

Eger yabancl Turkiye'ye qallgrnak iqin 
gelecek olup da tutacagl ig, kanunlar 
geregince Turklere tahsis edilmig ise 
kendisine ikamet tezkeresi verilmez (m. 7). 

Y~SHK hukumlerine gore, Turkiye'de 
qal~gan yabancl, keyfiyeti ige bagladrktan 
itibaren en qok onbeg gun iqinde ikamet ettigi 
yerin polis veya jandarma karakoluna bizzat 
veya bir vaslta ile haber vermege ve bu 
durumu ikamet tezkeresine kaydettirmege 
mecburdur (m. 15). 

(51) FIG. 14.1.1983, 17928. 

YiSHK m. 16 ise, igverenlere bir 
yukumluluk getirmigtir. Buna gore bir yabancl 
qallgtlran igveren, yabanclnln adlnl ve 
soyad~nl, tabiiyetini, meslegini, tagld~gl 
ikamet tezkeresinin tarih ve saylslnl, ikarnet 
adresini ve gordugu igle aldlg~ maag ve ucret 
miktar~n~ gosterir imzall bir beyannameyi 
yabanc~nrn ige baglamaslnl takip eden en 
qok onbeg gun iqinde en yakln polis veya 
jandarma karakoluna vermeye mecburdur. 

Mevzuatlmlzda esas olarak Turk ve 
yabancl ayrlml yapmadan herkese qallgma 
hak ve hurriyeti tanrnmrgtrr. Bununla beraber 
bazl igler sadece Turklere tahsis edilmig ve 
Turklere tahsis edilmemig bir meslegin 
icras~na izin verilmek suretiyle bu 
mesleklerde yabancrlarln qallgt~r~lmasl 
miimkun k~l~nm~gtrr. 

Ancak genelde Turklere tahsis edilmig 
olsa bile, konuyu ozel olarak duzenleyen 
mevzuatln gartlar~na uygun olmak kaydlyla, 
bazr iglerin yabancrlar taraf~ndan 
gorulmesine de ozel izinle musaade 
edilebilmektedir. 

Cal~gma izninin (vizesinin) kural olarak, 
yurtdrglnda konsolosluklar, yurtiqinde ise 
iqigleri Bakanl~QlIEmniyet Genel Mudurlugu 
taraflndan verilmesi esastlr. Ancak 
ulkemizde bunun pek qok istisnas~ 
bulunmakta ve yabanc~ya qallgma izni 
verilmesinde pek qok makam ve merciin rolu 
veya yetkisi sozkonusu olmaktadlr. 

Bu durum ortaya qlkan bir takrm 
uygulama zorluklar~ yanlnda, bugun 
ulkemizde buyuk bir art19 gosteren kaqak 
yabancl igqiligin bu boyutlara ulagmasrnln da 
bir nedenidir. Zira yabancl kaqak igqiligin 
kokeninde yatan ekonomik ve sosyolojik 
nedenler yanlnda vize karmagasln~n 
yarattlgl takip zorlugunun da rol oynad~g~ bir 
gerqektir. 



0 nedenle bu durumun giderilerek, 
uygun duzenlemelerin yaprlmasr gerekir. Bu 
konuda mevzuat~mrzrn temelden degigiklige 
ihtiyacr bulundugu kanaatrndayrz. 

Hergeyden once yabanc~ eleman 
istihdamrnda temel neden, bu istihdama 
ulkeninligverenin ihtiyacr oldugudur. istihdam 
durumunu ve iggucu piyasasrnr takip gorevi 
ise ig ve igqi Bulma Kurumunundur. 0 halde 
dogal olan, pek qok ulkede oldugu gibi 
qalrgma izni verme iginde bu ihtiyacrn 
tespitine baglr olarak Calrgma ve Sosyal 
Guvenlik ~ a k a n l r g 1 1 i i ~ ~ ' n u n  yetkili 
kilrnmasrdrr. 

Ayr~ca Turk mevzuatrnda, qalrgma izni 
vermeye yetkili makam ve merciin qegitliligi 
yanrnda, kimlere qalrgma izni verilebilecegini 

duzenleyen hukumier de oldukqa daglnrk ve 
karrgrktrr. Konu hakkrnda temel prensipleri 
olugturan kurallarrn yaninda pek qok istisna 
ve ozel izinle qal~gma olanagr getirilmigtir. 
Konunun bu a~rdan da belirli bir duzene 
kavugturulmasr gerekir. 

Diger yonden yabancrlarrn Turkiye'deki 
qalrgma hakkini duzenleyen mevzuatrmrzln 
bazr onemli hukumleri eskimigtir. 0rnegin 
2007 say111 Kanunda sayilan bazr ig ve 
meslekler, bu kanunun qrkarrldrgr 1932 
yllrnda Turklere tahsis yonunden arzettigi 
oneme bugun sahip degildir. Buna karg~lrk, 
bu aqidan onemli bazr yeni meslekler ortaya 
qikmrgt~r.Onun iqin Turk vatandaglarlna 
tahsis edilen ig ve mesleklerin gozden 
geqirilerek yeniden tespiti ve 
guncellegtirilmesi gerekir. 

SEND~KAMIZ ESK~ GENEL SEKRETER~ AV. SANCAR BAYAZIT 
SSK Y ~ N E T ~ M  KURULU UYELIGINE YEN~DEN SE~ILDI 

Sosyal Sigortalar Kuru- aras~nda da Sendikamrz Genel 
mu'nun 29.06.2000 tarihinde Sekreterligi gorevinde bulun- 
yaprlan 45. Olagan Genel mugtur. Av. Sancar BAYAZIT 
Kurulunda Turkiye igveren halen Cimento Mustahsilleri 
Sendikalarr Konfederasyonu'nun igverenleri Sendikas~ (CMiS) 
adayr olarak gosterilen Av. Genel Sekreteri olarak gorevini 
Sancar BAYAZIT SSK Yonetim surdurmektedir. 
Kurulu ljyeligine yeniden seqildi. 

TUH~S ig Hukuku ve iktisat 
06.1 0.1971 tarihinde sendi- Dergisi olarak eski mensubumuz 

kamrz T ~ I H  is'de avukat olarak goreve Av. Sancar BAYAZIT'a bagarrlar dileriz. 
baglayan BAYAZIT 1979 - 1982 y~llarr 


