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TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 29002382-724.01.02
Konu : Vize, Çalışma İzni ve Oturma İzni Zorlukları

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde ülkemizce sunulması planlanan bir öneri
kapsamında iş insanlarımızın vize, çalışma ve oturma izinleri ile ilgili olarak yaşadıkları
zorluklara ilişkin bilgilerin derlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, ekte yer alan soru formunun cevaplanarak 12 Eylül 2019 tarihine
kadar Genel Müdürlüğümüze ve e-posta ile hta@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi hususunda
gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atilla BASTIRMACI

Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek:1

Dağıtım:
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanlığına
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı (TOBB)

Gelen Evrak Tarih Sayı: 04.09.2019 - 26015
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Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 8dd6e4fe-08c9-402b-9772-439521233f0b kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
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İŞ ADAMLARIMIZIN VİZE, ÇALIŞMA İZNİ VE OTURMA İZNİ SÜREÇLERİNE 
İLİŞKİN OLARAK YAŞADIKLARI SORUNLARA YÖNELİK BİLGİ TALEBİ

Aşağıdaki soruların; fuarlara ya da toplantı/seminer/çalıştaya katılmak, iş bağlantısı/görüşmesi 
yapmak, pazar araştırması yapmak, yabancı bir şirkette uzman/mühendis/araştırmacı gibi 
pozisyonlarda çalışmak üzere giden iş ziyaretçileri ile yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, kilit 
personel/yurt dışındaki yatırımlara Türkiye’den transfer edilen personel, her türlü danışmanlık 
hizmeti sunmak üzere gidenler (mühendis-müşavirler, yazılım-bilgi işlem danışmanları, mali 
müşavirler, hukuk danışmanları, yönetim danışmanları vb) ve kendi hesabına hizmet sunan 
(doktor, akademisyen, sanatçı vb) iş insanları ve ticaret erbabı için yanıtlanması önem arz 
etmektedir.

1. Yurtdışında hizmet sunan veya yatırım yapmış Türk iş insanlarının karşılaştıkları zorluklar 
arasında "vize, çalışma ve oturma izni süreçleri" önemli midir? En önemsiz 1 en önemli 10 olmak 
üzere bölge ve ülkelere göre bir puan veriniz. (Vize, Çalışma İzni ve Oturma İzni için ayrı puanlar 
verilebilir)

- Almanya

- Fransa

- İngiltere

- Diğer AB Ülkeleri

- Rusya

- BDT Ülkeleri 

- İran 

- Irak

- Suudi Arabistan

- Diğer Orta Doğu Ülkeleri

-Kuzey Afrika Ülkeleri

-Sahra Altı Afrika Ülkeleri 

- ABD

- Kanada

- Meksika ve Güney Amerika Ülkeleri
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- Çin Halk Cumhuriyeti

- Pakistan

- Hindistan

- Diğer Asya Ülkeleri

- Balkan Ülkeleri

2. Bu zorluklar sistematik olarak mı (bürokratik kuralların eksikliğinden ya da katılığından) yoksa 
konjonktürel olarak mı (ülkemizle siyasi ilişkilerdeki ya da ülke içi siyasi bakış açısının değişmesi 
durumuna göre)  yansımaktadır?

3.  İş yaptığınız ülkede aşağıda yer alan zorluklardan hangileri yaşanmaktadır?

- başvuru sürecine yönelik bilgiye erişim konusunda yaşanan aksaklıklar ve standardizasyon 
eksikliği (istenen bilgi ve belgelerin internette açıkça yer almaması ve randevu sırasında 
ilave belge talep edilerek sürecin uzatılması), sürecin şeffaf olmaması ve bazı durumlarda 
bilginin ücret karşılığı verilmesi,

- süreç ile bağlantısız ilave belge talepleri (2 günlük iş görüşmesi için tapu kaydı, şirket 
finansal tabloları gibi belgeler istenmesi ya da edinilmesi zor bilgilerin talep edilmesi- 
ticari sır kapsamındaki bilgilerin talep edilmesi, anne-babanın mezun olduğu 
okullar/seyahat ettiğiniz kişinin anne babasının doğum tarihleri/meslekleri vs)

- yüksek başvuru ücretleri,
- başvuru süresinin uzun olması (özellikle vize için 10 günü geçen çalışma/oturma izni için 

30 günü geçen süreler),
- eksik belge/bilgi durumunda eksik tamamlama şansı verilmemesi
- başvuru durumu hakkında bilgi verilmemesi,
- vize ve izinlerin ihtiyaç olan tarihten sonra basılması, 
- her başvuruda tek girişli ve kısa süreli vize verilmesi,
- tamamlanmış işlemlerin bilgisinin başvurana zamanında iletilmemesi, 
- başvurunun reddedilmesi durumunda yeniden başvuru veya itiraz hakkı tanınmaması
- itiraz ve temyiz süreçlerinin bilinmemesi

4. Yukarıda belirtilenler dışında varsa diğer sorunlar nelerdir?

5. Ülkemiz iş insanlarının bulunduğu ülkelerde vize, çalışma izni ve oturma izni süreçleri daha 
kolay olsaydı Türk iş adamlarının pazara daha rahat erişeceğini, daha çok fırsatlar 
yakalayabileceğini, daha çok iş adamımızın o ülkede iş yapabileceğini düşünüyor musunuz?


