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YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı �le Ekonom� Bakanlığından:
SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA
İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma �z�nler�ne �l�şk�n usul
ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, serbest bölgelerde çalışma �zn� alma yükümlülüğü bulunan yabancıları ve
yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 28/7/2016 tar�hl� ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 25 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığını,
b) Çalışma �zn�: Bakanlıkça resmî b�r belge şekl�nde düzenlenen ve geçerl�l�k süres� �ç�nde yabancıya Türk�ye’de
çalışma ve �kamet hakkı veren �zn�,
c) Kanun: 28/7/2016 tar�hl� ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununu,
ç) KEP hesabı: 25/8/2011 tar�hl� ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektron�k Posta S�stem�ne
İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce yetk�lend�r�lm�ş kayıtlı elektron�k posta h�zmet
sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektron�k posta adres�n�,
d) Kullanıcı: Serbest bölgede faal�yet ruhsatı alan ve serbest bölgede bell� b�r �şyer� bulunan gerçek veya tüzel
k�ş�y�,
e) Serbest bölge: 6/6/1985 tar�hl� ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Bakanlar Kurulu Kararı �le yer�
ve sınırları bel�rlenen serbest bölgey�,
f) S�stem: Bakanlık Yabancı Başvuru, Değerlend�rme ve İzleme S�stem�n�,
g) Türk dış tems�lc�l�ğ�: Türk�ye Cumhur�yet� büyükelç�l�kler� veya konsolosluklarını,
ğ) Yabancı: Türk�ye Cumhur�yet� Devlet� �le vatandaşlık bağı bulunmayan k�ş�y�,
h) Yabancı k�ml�k numarası: 25/4/2006 tar�hl� ve 5490 sayılı Nüfus H�zmetler� Kanunu uyarınca yabancılara
ver�len k�ml�k numarasını,
�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma İzn� Ver�lmes�ndek� Usul ve Esaslar
Çalışma �zn� alma yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar �ç�n çalışma �zn� alınması zorunludur.
Yurt �ç�nden çalışma �zn� başvurusu
MADDE 6 – (1) Türk�ye’de yasal olarak bulunan yabancının serbest bölgede çalışmak üzere çalışma �zn�
başvurusu ve süre uzatma başvurusu kullanıcı tarafından �lg�l� serbest bölge müdürlüğüne yapılır.
(2) Serbest bölge müdürlüğü aracılığıyla yapılacak başvurularda, yabancının Türk�ye’de yasal olarak
bulunduğunun tesp�t� �lg�l� serbest bölge müdürlüğünce yapılır.
(3) Başvuruya �l�şk�n b�lg� ve belgeler serbest bölge müdürlüğü tarafından s�steme g�r�l�r. Başvuruda, yabancıya
a�t yabancı k�ml�k numarası �le KEP hesabının ve kullanıcının KEP hesabının bulunması zorunludur.
(4) Serbest bölge müdürlüğü başvuruyu değerlend�r�lmek üzere Ekonom� Bakanlığına �let�r.
Türk dış tems�lc�l�kler�ne yapılan çalışma �zn� başvurusu
MADDE 7 – (1) Serbest bölgede çalışacak yabancı, vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedek�
Türk dış tems�lc�l�ğ�ne de çalışma �zn� başvurusu yapab�l�r.
(2) Türk dış tems�lc�l�ğ� aracılığıyla yapılan başvuruya �l�şk�n b�lg� ve belgeler, Türk dış tems�lc�l�ğ�nce elektron�k
ortamda Bakanlığa �let�l�r.
(3) Türk dış tems�lc�l�ğ�ne sunulan b�lg� ve belgeler�n b�rer örneğ�, başvurunun Türk dış tems�lc�l�ğ�ne yapıldığını
bel�rten b�r d�lekçe �le b�rl�kte, kullanıcı tarafından �lg�l� serbest bölge müdürlüğüne �let�l�r. D�lekçede Türk dış tems�lc�l�ğ�
tarafından yabancıya ver�len referans numarasının bulunması zorunludur.
(4) Başvuruya �l�şk�n b�lg� ve belgeler serbest bölge müdürlüğü tarafından s�steme g�r�l�r.
(5) Serbest bölge müdürlüğü başvuruyu değerlend�r�lmek üzere Ekonom� Bakanlığına �let�r.
(6) Bu madde kapsamında yapılan başvurularda, yabancı k�ml�k numarası, kullanıcı tarafından yapılan
başvurunun Ekonom� Bakanlığınca olumlu değerlend�r�lmes� kaydıyla Bakanlıkça alınır. Yabancının KEP hesabı,
yabancının serbest bölgede çalışmaya başladığı tar�h� tak�p eden 15 gün �ç�nde kullanıcı tarafından �lg�l� serbest bölge
müdürlüğüne b�ld�r�l�r ve serbest bölge müdürlüğünce s�steme g�r�l�r.
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