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1. GİRİŞ 

Yabancı işçi konusu incelenir iken öncelikli olarak Mülteci ve Sığınmacı kavramlarını tanımlamak 
yerinde olacaktır. İltica etme hakkı ile mülteci olmak hukuki bir statünün kazanılmasını; sığınma hakkı ile 
sığınmacı olmak hukuki bir statünün kazanılmasından çok, fiili ve kısa süreli bir barınma durumunu ifade 
etmektedir. Mülteci, mültecilik statüsü hukuken kabul edilmiş bir yabancıyı ifade ederken; sığınmacı, 
mülteci statüsü incelenen ve bu sebeple kendisine geçici koruma sağlanan kişiye karşılık gelmektedir.  

 
Sığınmacı, henüz koruma talebi ilgili ülke makamlarınca nihai olarak karara bağlanmamış olan kişidir. 

Bu nedenle her sığınmacı nihai olarak mülteci kabul edilmeyebilir, ancak her bir mülteci başlangıçta bir 
sığınmacıdır. Sığınmacı, “vatandaşı olduğu memlekette vuku bulan siyasi olaylar sebebi ile bu ülkeyi 
iradesiyle veya zorla terk etmiş ve yeni bir devletin vatandaşlığına geçmemiş, herhangi bir devletin de 
diplomatik korumasında olmayan kimsedir” şeklinde tanımlanmıştır.  

 
Suriye’deki iç savaştan kurtulmak için Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin mültecilik ya da şartlı 

mültecilik (sığınmacı) statüleri bulunmamaktadır. Kanundışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan bu sığınmacılar 
Türkiye’de “Geçici Koruma” dan faydalanmaktadır. Kanunumuzda Geçici Koruma; “Ülkesinden çekilmeğe 
zorlanmış, terk ettiği ülkeye geri dönemeyen, ivedi ve geçici koruma bulmak gayesiyle kitlesel olarak 
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilmektedir.” ifadesiyle yer 
almıştır.  

Suriyelilerin Türkiye’de iki önemli kategori altında kayıt altına alındığı görülmektedir. Bunların ilki 
yabancılar kanununa göre bir gümrük kapısından Türkiye’ye pasaportu ile düzenli giriş yapan ve bu şekilde 
“oturma izni” ve buna ek olarak “çalışma izni” elde edebilen yabancılardır. Ancak bu şekilde Türkiye’ye 
gelenlerin sayısı, toplam Suriyeli sayısına göre çok azdır. Düzenli giriş yapmayan ve kendilerine “geçici 
koruma statüsü” verilen Suriyelilerin sayısı daha çoktur.  

 
Geçici Koruma Yönetmeliği’nin Geçici 1. maddesi, Suriyeliler için hususi bir düzenleme getirmiştir. 

Buna göre: "28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar 
nedeniyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak Türkiye sınırına 
gelen veya sınırları geçen Suriye vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma talebinde 
bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınacaklardır. Geçici korumanın gerçekleştirildiği zaman içinde, 
bireysel uluslararası koruma talepleri işleme konulmaz." Yönetmelik maddesinden anlaşılacağı üzere, bu 
kişilerin oturma izni, çalışma izni ve bireysel uluslararası koruma başvurusunda bulunma imkânları 
olmayacaktır.  

 
Sonuç olarak, sığınmacı ve mülteci kavramları Türk Hukuk sisteminde yani ulusal mevzuatımızda farklı 

anlamlar ifade etmektedir. Avrupa kaynaklı iltica hareketleri sonucunda Türkiye’ye sığınan “mülteci”, 
Türkiye’ye Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler ve Türkiye’de geçici olarak bulunanlar “sığınmacı” olarak 
adlandırılmaktadır. 

 
Bu çalışmada; 2016 yılında yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde 

kalınarak, genelde yabancı uyruklu işçilerin ve özelde ise Suriyeliler olarak bilinen “Geçici Koruma” altındaki 
işçilerin çalışma şartları, izin konuları işlenmiştir. Ayrıca, çalışma izni almış yabancılara, yapacakları meslek 
ve görevlere uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen minimum ücret 
seviyeleri de raporda belirtilmiştir. Sonuç olarak da Konya iş âleminin konu ile ilgili görüşlerine yer 
verilmiştir.  
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2. ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU ve KONU İLE İLGİLİ BAZI MADDELER 

28/7/2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 
13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 27. 
maddesinin 7. fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

6735 sayılı Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, 
izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek 
usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri 
düzenlemektir. 

6735 sayılı bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında 
mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan 
veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet 
sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri 
kapsamaktadır. 

Uluslararası Koruma Kapsamında Olan Yabancılar 
MADDE 17 – (1) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz 

başvurusu hakkında son karar verilmemiş veya şartlı mülteci yabancılar; uluslararası koruma başvurusu 
tarihinden, geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten 
altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için başvurabilirler. 

(6) Uluslararası koruma başvuru sahibi, uluslararası koruma statüsü sahibi ve geçici koruma sağlanan 
yabancıların çalışma ve çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusu hakkının il, süre, sektör, işkolu, iş 
ve meslek bakımından Göç Politikaları Kurulu kararları ve Bakanlığın uluslararası işgücü politikası dikkate 
alınarak uygulanması ve sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
Bakanlıkça belirlenir. 

Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü 
MADDE 22 – (1) Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, 

çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile 
çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa 
bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal 
güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler. 

Denetleme yetkisi 
MADDE 23 – (1) Bu Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince yapılacak teftiş, 
denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma 
hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır. 
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(5) Bu Kanuna göre; 

a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, 
1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya Dört Yüz (400,00) Türk Lirası, 
2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için Dört Yüz (400,00) Türk Lirası, 

b) Çalışma izni olmaksızın, 
1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya İki Bin Dört Yüz (2.400,00) Türk Lirası, 
2) Bağımsız çalışan yabancıya Dört Bin Sekiz Yüz (4.800,00) Türk Lirası, 
3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için Altı Bin (6.000,00) Türk 

Lirası tutarında idari para cezası verilir. 

(6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 
(8) Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri 

Bakanlığına bildirilir. 
(9) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının 

konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını 
karşılamak zorundadır.  

3. ÇALIŞMA İZİNLERİ ve BAŞVURU ŞARTLARI 

3.1. Çalışma İzni Nedir? 

Çalışma İzin Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve 
geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı 
Uluslararası İşgücü Kanununa göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi 
öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması 
gerekir. 

 
6735 sayılı Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27. 

maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve 
Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez. 
Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilmektedir. Yabancılara istedikleri 
herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. 

 
Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından 

yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en 
az Bakanlığa beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur. 

3.2. Çalışma İzni Başvuru Şartları 

Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan 
başvurular kabul edilir: 

 
a) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı 

tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, 
b) Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin 

doldurulmuş olması, 
c) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru 

yapılması, 
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d) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin 
belgesinin alınmış olması, 

e) Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma 
izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması. 
 

3.3. Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi  

Bakanlıkça, çalışma izni başvuruları aşağıda belirtilen hallerde reddedilir:  
 

a) İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının 
yüzde onunu geçmesi,  

b) Başvurunun, özel kanunları ile yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve 
meslekler için yapılmış olması,  

c) Sağlık meslek mensupları için Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensupları için Millî Eğitim 
Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alınmaması,  

d) Değerlendirme kriterlerinin karşılanmaması,  
e) İlgili mercilerin olumsuz görüşünün bulunması. 

 
3.4. İstihdam Kotası 

İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının 
yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı 
ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir.  

 
Ayrıca, işveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu ildeki İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu 

tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk 
vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir. Bu hususun 
Bakanlıkça değerlendirilmesinde çalışma izni talebinde bulunulan sektör ve illere göre açık iş ve işe 
yerleştirmeler dikkate alınır.  

 
İşverenlerce istihdam edilmek istenen ancak o işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu 

geçen her geçici koruma sağlanan yabancı için, Bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunulması öncesinde 
il müdürlüklerine başvuruda bulunularak istihdam kotası uygulanmayabileceğine yönelik belgenin alınması 
gerekmektedir. 

3.5. Süreli Çalışma İzni 

Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin 
süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir 
işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir 
yıl geçerli çalışma izni verilir. 

 
Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı 

işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç 
yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular birinci 
paragraf kapsamında değerlendirilir. 
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4. ÇALIŞMA İZNİ TALEP EDİLEN YABANCIYA ÖDENECEK ÜCRETLER 

Çalışma izni talep edilen yabancılara yapacakları meslek ve görevlere uygun olarak minimum ücret 
seviyeleri belirlenmiştir. Söz konusu ücretler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesinde yer alan 
Değerlendirme Kriterlerinin 5. Maddesinde belirtilmektedir. Çalışma izni verilen yabancılara ilişkin sosyal 
güvenlik prim ödemelerinin de bu miktarın altında olmaması gerekmektedir. 

İzin Değerlendirme Kriterleri 
Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancıların 

karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir: 
 

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş (5) T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı 
işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni 
verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. 
İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir 
yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. 
 

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son 
yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir. 

 

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet 
havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların 
çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır. 

 

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 
20 olması zorunludur. 

 

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının, yabancının görev ve 
yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte 
bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az (2018 
itibarıyla); 

 

 Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 
6,5 katı, 13.191,75 TL 

 Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, 8.118,00 TL 

 Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen 
ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı, 6.088,50 TL 

 Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, 2.029,50 TL 

 Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi 
görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir. 3.044,25 TL 

 Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar 
ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı. 4.059,00 

TL 

 Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere en az asgari ücret, 2.029,50 TL ödenecektir. 
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6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en 
az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi 
uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan 
işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır. 
 

7. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren 
işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir 
yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. 
 

8. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum 
ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak 
yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde 
belirlenen kriterler uygulanmayacaktır. 

 

9. İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel 
Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler 
uygulanmayacaktır. 

 

10. “Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırım” koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında 
istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm 
işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır. 

 

5. SONUÇ 

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların 
Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur. Türkiye’de 
geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanmaktadır. İzinsiz çalıştığı 
belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları 
yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler. Rapor içerisinde belirtilen şartları taşıyan, işveren tarafından 
gerekli başvurular yapılıp Bakanlık onayı alınan ve SGK primleri ödenmeye başlanan her yabancı uyruklu işçi 
Türkiye’de çalışabilmektedir.  

 
Sınırdan Türkiye’ye geçen Suriyelilerin hukuki olarak hangi tanım altında değerlendirileceği ve hukuki 

konumunun ne olacağı konusunda farklı değerlendirmeler mevcuttur. Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, hukuki 
olarak ‘geçici koruma’ statüsü içerisinde değerlendirilerek buradaki yaşamlarına devam etmektedirler. Bu 
statüdeki Suriyeli işçiye ödenecek ücret asgari ücret veya üstü olmalıdır, diğer yabancılar için ise taban 
ücret, asgari ücretin en az bir buçuk katıdır.  

 
Mevcut yasalara bakıldığında Suriyelilere tanınan herhangi bir vergi muafiyeti veya istisnası 

bulunmamaktadır. Ancak kayıtlı olarak Suriyeli personel çalıştıran firmalar bu yönde bir vergi muafiyeti 
getirilmesini talep etmektedirler. Suriyelilerin kayıt dışı olarak çalıştırılması sonucu devlet vergi geliri 
kaybedip, haksız rekabet ortamı oluşmakta ve vergi ahlakında aşınmalar meydana gelmektedir ve bu da 
vergi ödemede isteksizliği beraberinde getirmektedir. Kayıt dışı istihdamın artarak devam etmesi ve 
sonucunda serbest piyasayı tehdit eder hale gelmesi kaçınılmazdır.  
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Konya, işsizlik oranının yıllardır en düşük seviyelerde olduğu illerden birisi durumundadır. Gerek 
Odamız Meslek Komitesi İstişare Toplantılarında gerekse diğer kurum/kuruluşların organize ettiği 
programlarda Konya iş âleminin en çok dile getirdiği sıkıntılardan birisi eleman eksikliğidir. Hal böyle olunca; 
Konya ticaret ve sanayi erbabının, Suriyeliler başta olmak üzere yabancı işçi istihdamındaki sürecin 
azaltılması ve maliyetin düşürülmesi noktasındaki talepleri bir kez daha anlaşılmaktadır. 

 
Devletimizin son dönemde yabancı işçi başvurusunu kolaylaştırdığı ve onay sürecini hızlandırdığı 

bilinmektedir. Bununla birlikte “Geçici Koruma” statüsü altındaki Suriyeliler için uygulanan “asgari ücret” 
tarifesinin, diğer yabancı uyruklu (Afgan, Özbek vd.) işçiler için en az “1,5 asgari ücret” olması, işverenlerin 
insan kaynakları maliyetini ciddi derecede yükseltmektedir.  

 
Ekonomik verilerin istenilen seviyede gitmediği ve gerek yerel gerekse uluslararası nedenler ile 

finansa ulaşma maliyetinin çok fazla yükseldiği bu dönemde, bütün yabancı uyruklu kişiler için (geçici 
koruma dışındakiler dahil) ödenecek ücret düzeyinin “asgari ücret” seviyesi ile başlaması, firmasına aradığı 
personeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından temin edemeyen Konya iş âleminin en önemli 
taleplerinden birisi olmaya devam etmektedir.  
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