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GİRİŞ SAYFASI (E-DEVLET) 

 

Kullanıcı, Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi (E-İzin) uygulamasına “"https://ecalismaizni.csgb.gov.tr” veya 

“https://www.turkiye.gov.tr/csgb-yabancilarin-calisma-izinleri-otomasyon-sistemi” adreslerinin herhangi birinden bağlandıktan sonra "e-Devlet" 

veya “Elektronik İmza ile Giriş” sekmelerinden birini seçerek E-İzin uygulamasına giriş yapar.  

  

https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/csgb-yabancilarin-calisma-izinleri-otomasyon-sistemi
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E-İZİN ANASAYFA 

 

Kullanıcıların E-İzin uygulamasına ilk kez giriş yapmaları durumunda karşılaştıkları sayfadır.  

Öncelikli olarak yabancının çalışacağı işyerine ait işveren kaydının oluşturulması gereklidir.  

Yabancı akademisyenlerin çalışma izni başvurusunun yapılabilmesi için “E-bildirge yetkilisiyim, SGK tescil numarası ile işveren kaydı oluşturmak 

istiyorum” şeklindeki ikinci seçenek tercih edilir ve “Devam Et” butonu ile ilgili sayfaya geçilir. 

Eğer daha önce işveren kaydı oluşturulmuş ve bu kayıtlı bir işyeri üzerinden başvuru gerçekleştirilecekse yeniden işveren kaydının oluşturulmasına 

gerek bulunmamakta olup giriş ekranında “Kayıtlı İşyeri Seçimi” yapılarak “Başvuru Yap” sekmesi üzerinden ilerlenebilir. 
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YENİ İŞYERİ KAYIT  

 

İşyeri kaydı oluşturma sayfasıdır. Solda yer alan menüden sırasıyla “İşyeri Kayıt” ve “Yeni İşyeri” seçilir. Bu sayfada kullanıcının e-bildirge 

yetkilisi olduğu işyerleri, “İşyeri Seçimi” satırında listelenmektedir. Kullanıcı, çalışma izni başvurusu için kaydını yapacağı işyerini açılır 

listeden seçer.  

Kullanıcıların e-posta adreslerini girerek “Doğrulama Kodu Gönder” butonunu kullanması ile e-posta adresine doğrulama kodu gönderilir. Gelen 

bu kod ilgili alana girilir ve doğrulama sağlanır. 
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 İŞVEREN YÖNETİM PANELİ 

 

Yöneticisi olunan işyerlerinin listelendiği sayfadır. İşyerlerine ait alt sekmeler yer alır. 

Bu sekmeler: 

 İşyeri Bilgileri: İşyerine ait bilgi ve yüklenen belgelere erişim sağlanır. 

 Başvuru Listesi: İşyerine ait tüm başvurular yer alır. 

 Yetkilendirme İşlemleri: İşyerine ait kullanıcı yetkilendirme işlemleri yapılır. 

 Başvuru Atama İşlemleri: Birden fazla işyeri yetkilisi olması halinde yetkililer arasında başvuruların atanması işlemleri yapılır. 

 İlişkili İşyeri Ekleme İşlemleri: Bu alana başvuru yapılan işyerinin aynı işletme bünyesinde faaliyet gösteren şubelerinin SGK İşyeri tescil 

numaraları girilir. 
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KAYITLI İŞYERİ SEÇİMİ 

 

Yetkilisi olunan işverenlerden hangisi adına başvuru yapılacağının seçildiği bölümdür. Kullanıcı, birden fazla işyerinin yetkilisi ise başvuru 

yapacağı işyerini "İşveren Seçiniz" bölümündeki açılır listeden seçer.  

İşveren seçimi yapıldıktan sonra kullanıcı, sol paneldeki menüden “Başvuru Yap” seçeneği tıklandığında aktif hale gelen başvuru türlerinden birini 

seçerek ilgili sayfaya yönlendirilir.  

Yabancı akademisyenler için ise ilgili üniversiteye ait işveren kaydı seçilerek “Başvuru Yap” seçeneği altındaki “Akademisyen Başvurusu” sekmesi 

ile devam edilir.   
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YABANCI AKADEMİSYENLER İÇİN BAŞVURU TÜRLERİ 

 

  

Yurt İçi İlk Başvuru 

Yabancı Kimlik Numarası Olan Akademisyenler 

Yurt İçi İlk Başvuru 

Yabancı Kimlik Numarası Olmayan Akademisyenler 

Yurt Dışı İlk Başvuru 

Uzatma Başvurusu 
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Yurt İçi İlk Başvuru-Yabancı Kimlik Numarası Olan Akademisyenler 

 

 

Akademisyenler için çalışma izni başvurusunun yapıldığı ekrandır. 

Yurt içinden yapılacak başvurular için ilgili seçenek işaretlenerek sonraki bölüme geçilir.  
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Yurt içi başvuru yapılabilmesi için adına çalışma izni başvurusu yapılacak yabancının daha önce alınmış ve halen geçerli çalışma izni yoksa “İlk 

Başvuru” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. 
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Kullanıcı tarafından çalışma izni başvurusu yapılacak yabancı için yurt içinden ilk başvuru seçeneği işaretlenerek ulaşılan bu ekranda, yabancıya 

ait daha önce alınmış bir kimlik numarası varsa “Evet” seçeneği seçilir.  
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Başvuruyu yapacak kullanıcı, yabancıya ait yabancı kimlik numarasını ve doğum tarihini ilgili bölüme yazıp "Bilgileri Getir" butonunu 

kullanarak yabancı ile ilgili bilgileri ekrana getirir.   

“İkamet Tezkere Bilgisi” bölümünde “YÖK Akademisyen” alanı işaretlenir. 

Ekranda bulunan diğer bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra "Genel Bilgiler" sekmesine geçilir. 
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Genel bilgiler sekmesi yabancının dil, eğitim ve pasaport bilgilerinin doldurulduğu alandır. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurulur.  

UYARI: Çalışma izni bitiş tarihinin, yabancının pasaportunun bitiş tarihinin 60 gün öncesini aşamayacağı hatırda tutulmalıdır.  
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Görev bilgileri sekmesi, adına başvuru yapılan yabancının yapacağı göreve dair bilgilerin doldurulduğu alandır. Yabancı akademisyenin görev 

bilgilerinin doğru olarak seçilmesi ve tanımlanması gereklidir. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurulur. 

"Yabancının Alacağı Aylık Brüt Ücret" girilir. Belirli bir süre için çalışacak yabancı akademisyenler için "Çalışma Tipi" alanı “Süreli” olarak 

seçilmesiyle aktif olan "Talep Edilen Çalışma Süresi" alanı doldurulur (ör. 1 yıl 0 ay 0 gün). Ardından “Çalışma İzin Türü” seçilir. Ayrıca 

sayfanın altında yer alan kutucuklardan varsa ilgili olanı seçilir. 

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Belge Yükleme" sekmesine geçilir. 
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Belge yükleme sekmesi yabancıya ait biyometrik fotoğraf ve diğer belgelerin uygulamaya yüklendiği alandır. 

Bu sekmede "Belge Türü" alanına yüklenen belgeler en fazla 1 Mb boyutunda ve pdf formatında; "Fotoğraf Yükleme" alanına yüklenen 

biyometrik fotoğraf jpeg, png, gif ve jpg formatında olmalıdır.  

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Sonuç" sekmesine geçilir. 
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Yurt İçi İlk Başvuru-Yabancı Kimlik Numarası Olmayan Akademisyenler 

 

Yurt içinden yapılacak akademisyen başvuruları için ilgili seçenek işaretlenerek sonraki bölüme geçilir.  
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Yurt içi başvuru yapılabilmesi için adına çalışma izni başvurusu yapılacak yabancının daha önce geçerli çalışma izni yoksa “İlk Başvuru” 

seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. 
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Kullanıcı tarafından adına çalışma izni başvurusu yapılacak yabancı için yurt içinden ilk başvuru seçeneği işaretlenerek ulaşılan bu ekranda, 

yabancıya ait daha önce alınmış bir yabancı kimlik numarası yoksa “Hayır” seçeneği seçilmelidir.  
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Yabancı kimlik numarası bulunmayan akademisyenler için kimlik bilgileri kullanıcı tarafından manuel olarak (elle) girilir. Bu adımda “İlerle” 

butonu tıklanarak kimlik bilgileri sekmesine geçiş yapılır. 
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Yabancının çalışacağı üniversite ile yabancıya ait kimlik ve pasaport bilgileri eksiksiz doldurulduktan sonra "Genel Bilgiler" sekmesine geçilir. 

UYARI: Çalışma izni bitiş tarihinin, yabancının pasaportunun bitiş tarihinin 60 gün öncesini aşamayacağı hatırda tutulmalıdır.  
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Genel bilgiler sekmesi yabancının çalışacağı adres ile iletişim, dil ve eğitim bilgilerinin doldurulduğu alandır. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurulur.  

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki "Görev Bilgileri" sekmesine geçilir. 
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Görev bilgileri sekmesi, adına başvuru yapılan yabancının yapacağı göreve dair bilgilerin doldurulduğu alandır. Yabancı akademisyenin görev 

bilgilerinin doğru olarak seçilmesi ve tanımlanması gereklidir. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurulur. 

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Belge Yükleme" sekmesine geçilir. 
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Belge yükleme sekmesi yabancıya ait biyometrik fotoğraf ve belgelerin sisteme yüklendiği alandır. 

Bu sekmede "Belge Türü" alanına yüklenen belgeler en fazla 1 Mb boyutunda ve pdf formatında; "Fotoğraf Yükleme" alanına yüklenen 

biyometrik fotoğraf jpeg, png, gif ve jpg formatında olmalıdır.  
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Yurt Dışı İlk Başvuru 

  

Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış 

Temsilciliğine (Konsolosluk) başvurarak "Referans Numarası" alması gereklidir.  

Yurt dışından yapılacak akademisyen başvuruları için “Yurt dışında” butonu seçilerek sonraki bölüme geçilebilir. 
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Yabancıya tanımlanan "Referans Numarası" ile başvuru yapılan sayfadır. 

Kullanıcı, yabancıya verilmiş olan referans numarasını ilgili bölüme yazarak "Sorgula" butonu yardımı ile yabancının ilgili bilgilerini ekrana getirir. 

 



25 

 

 

Referans numarası ile ekrana getirilen bilgiler kontrol edilerek bu ekranda bulunan diğer alanlar eksiksiz doldurulur ve sonra "Genel Bilgiler" 

sekmesine geçilir. 
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Genel bilgiler sekmesi yabancının dil, eğitim ve pasaport bilgilerinin doldurulduğu alandır. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurulur. 

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Görev Bilgileri" sekmesine geçilir. 

UYARI: Çalışma izni bitiş tarihinin, yabancının pasaportunun bitiş tarihinin 60 gün öncesini aşamayacağı hatırda tutulmalıdır.  
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Görev bilgileri sekmesi, adına başvuru yapılan yabancının yapacağı göreve dair bilgilerin doldurulduğu alandır. Yabancı akademisyenin görev 

bilgilerinin doğru olarak seçilmesi ve tanımlanması gereklidir. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurulur. 

'Yabancının Alacağı Aylık Brüt Ücret" girilir. Belirli bir süre için çalışacak yabancı akademisyenler için "Çalışma Tipi" alanı “Süreli” olarak 

seçilmesiyle aktif olan "Talep Edilen Çalışma Süresi" alanı doldurulur (ör. 1 yıl 0 ay 0 gün). Ardından “Çalışma İzin Türü” seçilir. Ayrıca sayfanın 

altında yer alan kutucuklardan varsa ilgili olanı seçilir. 

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Belge Yükleme" sekmesine geçilir. 
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Belge yükleme sekmesi yabancıya ait biyometrik fotoğraf ve belgelerin sisteme yüklendiği alandır. 

Bu sekmede "Belge Türü" alanına yüklenen belgeler en fazla 1 Mb boyutunda ve pdf formatında; "Fotoğraf Yükleme" alanına yüklenen 

biyometrik fotoğraf jpeg, png, gif ve jpg formatında olmalıdır.  

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Sonuç" sekmesine geçilir. 
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Uzatma Başvurusu 

  

Uzatma başvurusu yapmak isteyen kullanıcılar “yurt içinde” seçeneğini işaretleyerek sonraki bölüme geçebilir.  

UYARI: Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına 60 (altmış) gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni 

süresi dolmadan yapılır. 
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Yurt içinden uzatma başvuru yapılabilmesi için adına çalışma izni başvurusu yapılacak yabancının daha önce alınmış ve halen geçerli çalışma 

izninin olması gerekir. 

“Uzatma Başvurusu” seçeneği işaretlenerek uzatma başvurularının olduğu sayfaya yönlendirilir. 
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Uzatma başvuru sayfasında uzatma başvurusunda bulunulabilecek yabancıların kaydı listelenir. 

Bu kaydın karşısında yer alan “Devam Et” butonu seçilerek uzatma başvurusunun yapılacağı “Tamamlanmayan Başvurular” sayfasına 

yönlendirilir.  
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Bu listede kullanıcı, yabancıya ait başvuru kaydının karşısında yer alan "İşlemler" başlığının altındaki “Devam Et” butonunu seçerek başvuru 

yapacağı sayfaya yönlendirilir.  

Kullanıcı dilerse sil butonunu seçerek ilgili başvuruyu silebilir. 
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Başvuruyu yapacak kullanıcı, yabancıya ait yabancı kimlik numarası ve doğum tarihi altında yer alan "Bilgileri Getir" butonunu kullanarak yabancı 

ile ilgili bilgileri günceller.   

“İkamet Tezkere Bilgisi” bölümünde “YÖK Akademisyen” alanı işaretlenir. 

Ekranda bulunan diğer bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra "Genel Bilgiler" sekmesine geçilir. 

 



34 

 

 

Genel bilgiler sekmesi yabancının dil, eğitim ve pasaport bilgilerinin doldurulduğu alandır. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurularak “Görev Bilgileri” sekmesine geçilebilir.  

UYARI: Çalışma izni bitiş tarihinin, yabancının pasaportunun bitiş tarihinin 60 gün öncesini aşamayacağı hatırda tutulmalıdır.  
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Görev bilgileri sekmesi, adına başvuru yapılan yabancının yapacağı göreve dair bilgilerin doldurulduğu alandır. Yabancı akademisyenin görev 

bilgilerinin doğru olarak seçilmesi ve tanımlanması gereklidir. 

Bu sekmede tüm alanlar eksiksiz doldurulur. 

'Yabancının Alacağı Aylık Brüt Ücret" girilir. Belirli bir süre için çalışacak yabancı akademisyenler için "Çalışma Tipi" alanı “Süreli” olarak 

seçilmesiyle aktif olan "Talep Edilen Çalışma Süresi" alanı doldurulur (ör. 1 yıl 0 ay 0 gün). Ardından “Çalışma İzin Türü” seçilir. Ayrıca sayfanın 

altında yer alan kutucuklardan varsa ilgili olanı seçilir. 

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Belge Yükleme" sekmesine geçilir. 
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Belge yükleme sekmesi yabancıya ait biyometrik fotoğraf ve belgelerin uygulamaya yüklendiği alandır.  

Bu sekmede "Belge Türü" alanına yüklenen belgeler en fazla 1 Mb boyutunda ve pdf formatında; "Fotoğraf Yükleme" alanına yüklenen 

biyometrik fotoğraf jpeg, png, gif ve jpg formatında olmalıdır.  

Bu işlemin tamamlanması ile bir sonraki sekme olan "Sonuç" sekmesine geçilir.  
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BAŞVURU SONUÇLANDIRMA 

 

Tüm başvuru bilgi ve belgeleri eksiksiz doldurulduğunda erişilen sonuç ekranında iki adet buton yer alır. Bunlar: 

 “E-İmza ile Tamamla”: Kullanıcı talep ettiği izin türüne göre girmiş olduğu başvuruya ait beyan ettiği tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu e-

imza ile onayladığında başvuru tamamlanmış hale gelir.  Kullanıcı 'Başvuru Takip İşlemleri" menüsünden başvurunun değerlendirme 

durumunu kontrol edebilir. 

 “Taslak Olarak Kaydet”: E-imza ile imzalamadan da kayıt işlemi yapılabilir. Başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Kullanıcı daha sonra 

isterse “Tamamlanmayan Başvurular" menüsünden başvurusunu tamamlayabilir. 
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BAŞVURU TAKİP İŞLEMLERİ 

 

Bu sekmede işyerinin tamamlanmayan başvuruları ile Bakanlığa iletilen başvurularının farklı aşamalarına ilişkin işlemler yapılır.  

Burada yer alan alt bölümler: 

 Tamamlanmayan Başvurular: Tamamlanmayan başvuruların takibinin yapıldığı sayfadır. Kullanıcı işlem yapmak istediği satırda yer alan 

“Sil” butonu ile ilgili başvuruyu silebilir veya “Devam Et” butonu ile başvuru yaptığı sayfaya yönlenir. 

 Değerlendirme Aşamasındaki Başvurular: Değerlendirme aşamasında olan başvuruların durumu yer almaktadır. 

 Harç Takip: Harç yatırılması gereken yurt içi başvuruların listelendiği sayfadır. 

 Yurt Dışı Harç Takip: Harç yatırılması gereken yurt dışı başvuruların listelendiği sayfadır. 

 Eksik Evrak Takip: Değerlendirme aşamasında Bakanlıkça eksik evrak istenen başvurulara ulaşılabilir. 

 Güncelleme Takip: Değerlendirme aşamasında Bakanlıkça güncelleme istenen başvurulara ulaşılabilir.  
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SONUÇLANMIŞ BAŞVURULAR 

 

“Sonuçlanmış Başvurular”da değerlendirme aşaması tamamlanmış olan başvurulara ilişkin işlemler yer almaktadır.  

 “İzin Sonrası İşlemler” altında izin sonlandırma talebi, işe giriş bildirimi, belge bildirimi, çalışma izni kart takibi ve yeni kart talebi işlemleri 

ilgili başvurunun yanında yer alan seçeneklerle gerçekleştirilebilir. 

 “Reddedilen Başvurular” altında Bakanlıkça olumsuz değerlendirilen başvurular yer almaktadır. Kanuni süresi içerisinde redde itiraz 

işlemleri de ilgili başvurunun yanında yer alan seçeneklerle gerçekleştirilebilir. Ayrıca izin iptal ve izin sonlandırma aşamasındaki 

başvuruların takibi de bu seçenek altında yer almaktadır. 
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YARDIM VE TEKNİK DESTEK 

 

        eizindestek@csgb.gov.tr 

          ahmet.gokdemir@ailevecalisma.gov.tr 
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