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iiniversiteleri ile yabancr tilkelerdeki iiniversiteler arasmda yaprlmrg ve Yiiksekolretim
ri$renci deliqim programlarr kapsammda staj yapacak yabancrlar dort ayalunca onaylanmrq

I Miidiirliikge belirlenen mevsimlik tanm ve hayvancrhk iglerinde gahpacak yabancrlar altr

,

lgeli turizm igletmelerinin smrrlarr drgrnda faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gahqacak

lar altr ayakadar,
ik, sosyo-kiilti.irel ve teknolojik alanlar ile e[itim konularrnda Ttirkiye'ye onemli

ilgili kamu kurum ve kuruluglarrnca bildirilen yabancrlar altrve katkr sallayabilecekleri
)

operatorii temsilcisi olarak gahgacak yabancrlar sekiz aya kadar,
Mtidtirliikge uygun gdriilen uluslararasr stajyer d[renci deligimi, yeni mezun stajyer

iveya genglik de[igimi programlan kapsamrnda staj yapacak yabancrlar on iki aya kadar,
versiteler ile kamu kurum ve kuruluqlanna aragtrrma yapmak veya bilgi ve gdrgiilerini

amacryla gelen yabancrlar e$itim siiresiyle smrh olmak kaydryla ve her haliikarda iki

lik ve Spor Bakanhlr veya Ttirkiye Futbol Federasyonunun uygun gdriigii olmasr kaydryla
meqruhath vize ile Tiirkiye'ye gelen profesyonel yabancr sporcu ve antren<jrler ile spor

spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masozii veya mas<irii ve benzeri spor elemant
lar spor federasyonlan ve spor kuliipleri ile olan sdzlegmeleri siiresince,

miadamlarrnrn Efiitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlarr Hakkrnda Uluslararasl
in V10 Kuralma gdre devletlerle yaprlan ikili protokoller gerefi, ilgili idareden

luk Onayr Belgesi almrg Tiirk Uluslararasl Gemi Siciline kayrth ve kabotaj hattr drgrnda
gemilerde g6rev yapan yabancr gemiadamlan iq veya hizmet s6zleqmesi siiresince,
'kiye Avrupa Birlili Mali igbirlili Programlan kapsammda yiiriitiilen program veya

lerde g<irevlendirilen yabancrlar gorevleri stiresince,
iye'de bir iirgiin ir[retim programma kayrth yabancr rifrencilerden ilgili mevzuat gereli
i elitim kapsamrnda bir iqveren yanmda staj yapmasr zorunlu olanlar zorunlu staj

ilkelerin Tiirkiye'deki diplomatik ve konsiiler temsilciliklerinin ba[h birimi olarak
t gdsteren okullarda, hiltiir kurumlannda ve din kurumlannda g6revli yabancrlar gdrevleri

nce,

iilkelerin Ttirkiye'deki diplomatik ve konsiiler temsilciliklerinde diplomatik kadro
konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro iiyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Tiirkiye'deki

rasr kuruluqlarda uluslararasr memur ve idari ve teknik personel olarak gorev yapan

dzel hizmetinde gahgan yabancrlar ig veya hizmet srizlegmeleri siiresince,
Savunma Bakanh[r btinyesinde faaliyet gristeren askeri fabrika ve tersaneler ile Makina

Endtistrisi Anonim $irketi biinyesinde gahqacak yabancrlar ig veya hizmet stizlegmeleri

612017 tarihli ve 7034 sayrh Tiirk-Japon Bilim ve Teknoloji Universitesinin Kuruluqu
Kanunla kurulan Ttirk-Japon Bilim ve Teknoloji Universitesi biinyesinde gahqacak

uyruklu personel, aragtrrmact veya ytineticiler ig scizlegmeleri siiresince,
412014 tarihli ve 28983 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Trpta ve Diq Hekimlifinde
hk Elitimi Yrinetmelili uyannca uzmanhk elitimi alan yabancrlar efitimleri siiresince,

muafiyeti kapsamrnda de[erlendirilmektedir.
r Y<inetmelilin "Qahqma izni muafiyeti baqvurusu" baghkh 49'uncu maddesinin ikinci

Qalryma izni muafiyeti basvurulan yabanu taraftndan yurt iginde sistem iizerinden
drymda yabanarun vatandast oldu{u veya yasal olarak bulundu{u illkedeki Tiirk dtg

yapilr. Tiirk dry temsilcili{ine yapilan basvurular sistem iizerinden Bakanl$a iletilir."

Bu belge, giivenli elektronik imzaile imzalanmtqtr.
: CCCCF880-E0AB-4BD4-9764-42D47D38F154 Dr
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yer tadrr. Yine aym maddede"4S inci maddenin birincifllcrasmtn (o) ve (ti) bentlerinde yer

lar baktmtndan; a) Qalryma izni muafiyeti bagvurulan Dryigleri Bakanlt{tna yapiltr ve

imca uygun gdriilen basvurular Bakanl$a iletilir." htikmii bulunmaktadrr.

ilin "Qafigma izni muafiyeti bagvurusunun de[erlendirilmesi" baqhkh 50'nci

"(I) QahSma izni muafiyeti basvurulart, basvuruya dair bilgi ve belgelerin tam olmasr ve

wafiyet kapsammda oldu{unun tespit edilmesi kaydtyla olumlu de{erlendirilir, ihtiyag

inde ilgili mercilerin gdrilsleri almtr.
'Q ay veya daha uzun siire igin yapilan qalryma izni muafiyeti basvurulan Bakanl*ga

ir. Bagvurusu olumlu de{erlendirilen yabancilara gahsma izni muafiyeti belgesi dilzenlenir.

aya kadar talep edilen qahqma izni muafiyeti basvurulan;
iginden yapilmax halinde B akanhkga,

ndan yapilrnas halinde Tiirk dry temsilcili{ince,

" hiikiimleri bulunmaktadrr.
birlikte, Yonetmelifin Gegici ve Son Hiiki,imler baqtrkh yedinci boliimiinde bulunan

f in ikinci fikrasrnm (d) bendi uyannca, gahqma izni muafiyetleri teknik gahqmalar

aya kadar mevcut uygulamalarda oldu[u gibi ytiriitiilece[i ongortilmiigttir. Bu kapsamda

(Yabancrlarrn Qahqma izni Muafiyeti) sistemi gimdiye kadar olan siireqte uygulamaya

, galrqma izni muafiyeti bagvurularr Genel Miidtirliillimiiztin yazir onayl do[rultusunda

aqkanhlrnca ilgili yabancrlara ikamet izni verilerek stireg yiirtittilmiigtiir.

ft[rmrz tarafindan yiirtitiilen teknik gahgmalarr tamamlanan "Qaltqma iani Muafiyeti

i, 01.10.2022 tarihi itibanyla kullamma agrlacalctr. Bu kapsamda antlan Yonetmeli[in

de srralanan ve yukarrda da agrklanmakta olan gahqma izni muafiyetlerine

lar https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinden gewimigi olarak ahnmaya baqlanacaktrr.

r ve Gegici Koruma kapsamrndaki yabancrlann mevsimlik tanm ve hayvancrltk iqleri

galgma izni muafiyeti bagvurulan ise mevcut uygulamada oldu[u gibi ilgili Valilikler

nmaya devam edilecektir.
izni muafiyeti bagvurulannda talep sahibi yabancrya ait en az al:u (6) ay gegerlilik

ip pasaportun bulunmasr gerekmekte olup yurt iginden galtqma izni muafiyeti baqwrusu

ancrlarm (ulusal kimlik belgeleri ile iilkemize girig yapabilen yabancrlar dahit) iilkemize

yla giriq yapmalarr gerekmektedir. Yurt iginden yaprlacak gahgma izni muafiyeti

vize veya vize muafiyeti stiresinin aqtlmamasr kaydryla yabancrnrn Tiirkiye'ye giriq

baren en geg otuz (30) giin iginde yaprlabilecektir
psamda ilgili mevzuat gere[ince yabancllara iligkin gahqma izni muafiyeti baqvurulanrun

ilmesi ve sonuglandrrlmasma y6nelik 01.10,2022 tarihi itibanyla uygulamaya

n yeni stireg hakkrnda ilgili birimlerinize gerekli bilgilendirmelerin yaprlmasr ve Qahqma

i Baqvuru Sisteminin duyurulmasr hususunda bilgilerini ve gere[ini arz ve rica ederim.
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Bagvuru Adrmlarr infografi[i (2 Sayfa)

izni Muafiyeti Belgesi Orne[i (l Sayfa)
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