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BALIKESİR TİCARET ODASI
Hisariçi �fah. Basın Sokak, Ko.2, Karesi_: Balıkesir

Bilindiği üzere; Uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile
Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler,
sektöre! ve ekonomik dönemsel değişiklikler, kalkınma plan ve programları,
yabancının uyruğunda bulunduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel
ilişkiler, Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası
sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate alınarak
belirlenen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili kanunun 6. Maddesinde " Bu Kanun kapsamında yer alan
yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları
yasaktır" hükmü gereğince,
Bakanlığımız iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve Sosyal
Güvenlik Denetmenleri ile Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından
yapılan denetimler sonucunda, çalışma izni olmaksızın yabancı işçi çalıştıran
işyerlerinin ve ızınsiz çalışan yabancıların ilgili Kanundan doğan
yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti halinde, 6735 sayılı Uluslararası
İşgücü Kanununun 23.maddesi gereğince ; Çalışma ve İş Kurumu il
Müdürlüğünce,
* Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya iki bin dört yüz doksan bir
Türk lirası,
* Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için altı
bin iki yüz yirmi dokuz Türk lirası,
tutarında idari para cezası verilecek olup, sayılan fiillerin tekrarı halinde bu

cezalar bir kat artırılarak uygulanacaktır.
Son zamanlarda bölgemiz coğrafyasının bulunduğu dinamiklerden
�
,
işyerlerinde izinsiz çalıştırıldıklarına ilişkin bilgiler alını\;'r'ıa-kta \ıe. yukarıda
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işverene ve çalışana uygulanmak zorunda kalınmaktadır. Söz konusu Kanuna
muhalefet edilmesi durumuna düşülmemesi amacıyla odanıza/müdürlüğünüze
üye işyerlerine, uygulanabilecek yasal müeyyidelerin hatırlatılması ve
işyerlerinin bilgilendirilmesi hususunda,
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Kazım BALCI
h �fodürü

DAGITD..f:

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği
Balıkesir Ticaret Odası
Balıkesir Sanayi Odası
Balıkesir Ticaret Borsası
Balıkesir İnşaat �ühendisleri Odası
Balıkesir �akine �1ühendisleri Odası
Balıkesir Eczacı Odası
Balıkesir Serbest �uhasebeci �ali :\1üşavirler Odası
Balıkesir ::\ıumarlar Odası
Balıkesir Tabip Odası
Balıkesir Veteriner Hekimler Odası
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Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kaııuııwıun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
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