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Ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.11.2015 tarih ve E.26267 sayılı yazısı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yabancıların Türkiye'de çalışmalarının izne
bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve
esaslann 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun ve Uygulama
Yönetmelikleri ile belirlendiği, Bakanlığınıza intikal eden çalışma izin taleplerinin
değerlendirilmesinde anılan Kanun hükümleri doğrultusunda ilgili mercilerin mesleki
yeterlilik dâhil görüşleri çerçevesinde değerlendirilmekte olduğu; bu nedenle tabipler, tıpta
uzmanlık mevzılatına göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyenler ile 1219 sayılı
Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer sağlık mensuplarının çalışma izinlerinin
değerlendirilmesi ve bu mesleklerin icra edilebilmesinde Bakanlığımızın değerlendirmesinin
dikkate alınacağı bildirilerek uygulamaya esas olmak üzere Bakanlığı= görüşleri
istendiğinden ve Bakanlığınuza bu konuda çok sayıda başvuru olduğundan bu konuda
düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve özel şartlar" başlıklı 48 inci
maddesinin (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.) birinci filcrasında "Devlet memurluğuna
alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır." hükmü yer almakta, (A) bendinde genel
şartlar tanımlanmış ve 1 numaralı alt bendinde "Türk Vatandaşı olmak, 0) " şartı koşulmuştur.
Yabancıların ülkemizde çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek
çalışma izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
izinleri Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri ile belirlenmiş olup Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına intikal eden çalışma izni taleplerinin anılan Kanun hükmü kapsamında
ilgili Kurumların mesleki yeterlilik dâhil görüşleri alınarak olumlu görüş almanlara çalışma
izni verilmektedir.
Bilindiği üzere ayrı meslek Kanunu olmayan tabip, Tıpta Uzmanlık Mevzuatma göre
uzman olanlar, ebe, diş hekimi gibi meslek mensuplarının mesleki nitelikleri 1219 sayılı
"Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun"da, ayn meslek Kanunu olan
hemşire, eczacı ve optisyen gibi meslek mensuplannınki de kendi meslek Kanunlannda
tanımlanmıştır.
22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Meslek
Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev
Tanımlanna Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (b) bendinde Sağlık
meslek mensupları: "Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile 1219 sayılı
Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarım," şeklinde
tanımlanmıştır.
Ancak 1219 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı
Kanunun 22 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile daha evvel ebelik mesleğini icra edebilmek
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için zorunlu olan "Türk olma" şartı kaldırılmıştır. Bu nedenle yabancı ebeler ilgili mevzuatta
belirtilen şartları taşımaları ve gerekli izinleri almalan halinde ülkemizde çalişabilmektedider.
22.02.2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Sağlık
Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına
Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci filcrasında "Türk soylu diş hekimi, eczacı, ebe ve
hastabakıcılar hakkında 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de
Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya Işyerlerinde
Çalıştınlabilmelerine Ilişkin Kanun uygulanır." hükmü yer almaktadır.
6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununun "çalışma izninin ikamet
izni sayılması" başlıklı 27 nci maddesinin birinci filcrasında "Geçerli çalışma izni ile
27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesine istinaden verilen Çalışma izni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma
izni ya da Çalışma izni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, 2/7/1964 tarihli ve 492
sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilir." Hükmü
yer almaktadır.
Mezkür mevzuat hükümlerine göre çalışması mümkün olan akademisyen olarak
çalıstırılacaklar hariç yabancı sağlık meslek mensuplarının ülkemizde üniversitelere
bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılmak istenmesi halinde aşağıdaki işlem basamaldan uygun
görülmüştür. Buna göre;
J) Yabancı uyruklu sağlık meslek mensubunu istihdam etmek isteyen üniversite
tarafından bu yazının ekindeki Ek-1 'de belirtilen bilgi ve belgelerin bulunduğu başvuru
dosyası ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulur. Belgelerde eksiklik ve uygunsuzluk
bulunmaması durumunda sağlık meslek mensubunun diploma ve/veya uzmanlık belgesinin
bir örneği müdürlük tarafından aslı gibidir yapılarak tescil ve denklik işlemlerinin
sorgulanması için Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil, Denklik işlemleri
Daire Başkalığma gönderilir.
2) Tescil, Denklik işlemleri Daire Başkalığından gelen cevap üzerine ilgili Il Sağlık
Müdürlüğü tarafından bu yazının ekindeki Ek 2'de yer alan onay ömeğine uygun olarak
müdürlük onayı alınır. Müdürlük onayının bir örneği aslı gibidir yapılarak bilgilendirme adına
Bakanlığımıza gönderilir.
3) Yabancı uyruklu sağlık meslek mensubıum istihdam edecek üniversite Valilik (il
Sağlık Müdürlüğü) tarafından düzenlenen belge ile birlikte, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
izinleri Hakkında kanun hükümlerine göre çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına başvurur.
_4) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izin yazısının
ikamet belgesi olarak kabul edilmediği durumda 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de Oturma
izni ve Seyahatleri Halckuıda Kanun hükümlerine göre ikamet izni alınmak üzere çalışma izin
yazısı ile birlikte Emniyet makamlarına başvurulur.
şi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izin yazısı ve varsa
Emniyet Malcarnlannın vermiş olduğu ikamet izni ile ilgili belgeler; belgelerin asıl olup
olmadıkları ve üzerinde kazıntı, silinti vb. tahrifatın bulunup bulunmaması yönünden ilgili
üniversite tarafından değerlendirilir.
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_ŞlYabancı sağlık meslek mensubunun üniversitede çaliştırılmaya başladığı tarih ve
yabancı uyruklu çalışma ve varsa ikamet belgesi bilgi amaçlı Il Sağlık Müdürlüğüne, İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından da Bakanlığa gönderilir.
Çalışma izin süresi dolması nedeniyle süre uzatma talebinde bulunulmak
17Yabancı uyruklu sağlık meslek mensubımu istihdam etmek isteyen üniversite
tarafından, bu yazının ekindeki Ek-1 'de belirtilen bilgi ve belgelerin bulunduğu başvuru
dosyası ile Il Sağlık Müdürlüğüne başvurulur.
_21 Başvuru, belgelerde eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaması durumunda yukarıda
belirtilen 3., 4. ve 5 inci maddelerde yer alan işlem basamakları uygulanır.
İş bu yazımızın ilinizde hizmet veren bütün üniversitelere tebliğ edilmesi ve
üniversii-eYe—dit ağlılf tesisinde akademisyen olarak çalıştırdmayacak olan yabancı sağlık
in— Slek-frıensubu çalıştuilması taleplerinin bu yazımı 7 doğrultusunda değerlendirilerek gerekli
işlemlerin yapılması hususunda;
Bilgilerinizi arz ve rica ederim
Prof.Dr.Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.
EKLER:
1- Başvuru için gerekli belgeler listesi
2- Il sağlık müdürlüğü onay belgesi
DAĞITIM:
Gereği:
81 Il Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)
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EK-1
BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER
1) Ilgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul
edildiğini gösterir belge.
2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından
yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede
başarılı olduğuna dair belge. Bu belge;
a) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu
süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise üniversite tarafından görevine son verilir ve il Sağlık
Müdürlüğüne bildirilir.
b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarmdan mezun olanlardan istenmez.
3) Türkiye'de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarmdan
alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;
a) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye'deki öğretim kurumlarından
mezun olanlardan,
b) Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye'de kesintisiz ikamet ettiğini
belgeleyenlerden,
c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye'ye sığınmış olanlardan,
istenmez.
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il Sağlık Müdürlüğü
Şube : .
Sayı.
Konu:
Üniversitesi
Yabancı Sağlık Meslek Mensubu hk.
ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞONE
a) Bakanlığımızın iş bu yazısı.
b).... tarih ve sayılı yazınız. (Rektörlüğün yazısı)
c) 29/08/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancıların
Çalışma izinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
ilgi:

Aşağıda adı, soyadı, unvanı ve kendisine ödenecek aylık brüt ücreti belirtilen yabancı
sağlık meslek mensubu hakkında ilgi (b) yazı ekinde gönderilen belgeler incelemiştir.
Adı geçenin ilgi (c) yönetmelikte yer alan koşullan yerine getirmesi halinde ilgi (c)
Yönehnelik çerçevesinde Üniversitenizde çalışabileceği Müdürlüğlimüzce uygun mütalaa
edilmiştir.

Vali a.
Il Sağlık Müdürü
Yabancı Sağlık Meslek Mensubunun
Adı Soyadı:
Unvanı:
Branşı:
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