● DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

● اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻴﻬﺎ

- Geçici koruma altındaki kişiler asgari ücretin
altında çalıştırılamaz.
- Geçici koruma altındaki kişi yarı zamanlı
çalışacak olsa bile tam gün çalışabilecek gibi
izin almak gerekir.
- Çalışma izni en fazla 1 yıllık verilir. Her yıl
yenilenmeli ve yeniden başvuru yapılmalıdır.
- Geçici koruma altındaki kişilere verilen “Çalışma
İzni Belgesi” ile “Çalışma İzni Muaﬁyetine İlişkin
Bilgi Formu” ikamet izni yerine geçmez.
- Çalışma izni almış geçici koruma altındaki
kişiler, yaptıkları iş gereği geçici olarak başka bir
şehre gidiyor olsalar bile, bu durumu İl Göç
İdaresi Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır.
- 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması
yasaktır. Ancak, 15 yaşını doldurmuş kişiler
yalnızca yasalarla belirlenmiş alanlarda ve ilgili
mevzuata uygun şekilde çalıştırılabilir. Konuyla
ilgili detaylı bilgi için “Çocuk ve Genç İşçilerin
Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” belgesine bakabilirsiniz

 ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ.ﺑﺄﺟﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻟﻸﺟﻮر
 إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞﻧﺼﻒ دوام ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ إذن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ أﺳﺎس
.دوام ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ
 وﻳﺠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ. رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ متﻨﺢ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.ﻛﻞ ﺳﻨﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
 "وﺛﻴﻘﺔ إذن اﻟﻌﻤﻞ" و "اﺳﺘامرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦإذن اﻟﻌﻤﻞ" اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ
.ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻻميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬام ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺧﺼﺔ اﻻﻗﺎﻣﺔ
 إذا اﻧﺘﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔوميﻠﻜﻮن إذن ﻋﻤﻞ إﱃ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺧﺮى مبﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺑﻼغ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻻدارة اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺬﻟﻚ
.ًوﻟﻮ ﻛﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ
 وﻟﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل. ﺳﻨﺔ15  ﻣﻤﻨﻮع ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖاﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﰲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺤﺪدة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
 ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ميﻜﻨﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ وﺛﻴﻘﺔ.ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
"اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﺻﻮل وأﺳﺲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌامل
."اﻟﺸﺒﺎب

Çalışma izinleri konusunda merak ettiğiniz
hususlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüklerine başvurabilir, ALO 170’i arayabilir
ya da ilinizde bulunan Hayata Destek
Noktalarından destek alabilirsiniz.

ميﻜﻨﻜﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻜﻢ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ إذن اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ أو
 أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط170 اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﻢ
.دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

Çalışma İzni
Muaﬁyeti

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ
إذن اﻟﻌﻤﻞ

Gereklilikler

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

Çalışma

اﻟﻌﻤﻞ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ
MÜLTECİLER İÇİN
ÇALIŞMA İZNİ HAKLARI
www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

“Herkesin herhangi bir ayrım
gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete
hakkı vardır.”
(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
Madde 23)

ﺣﻘﻮق إذن ﻋﻤﻞ
اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ

 اﻟﺤﻖ ﰲ، و ﺑﺪون أي متﻴﻴﺰ،"ﻟﻜﻞ اﻷﻓﺮاد
"أﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎوي ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺴﺎوي
(23  اﳌﺎدة،)اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

● “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların
Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik”
kapsamında geçici koruma altındaki
bireylere 3 tür çalışma izni statüsü
verilmektedir:

● ﻳﺘﻢ مبﻮﺟﺐ "اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ إذن ﻋﻤﻞ
 أﻧﻮاع3 اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ" ﻣﻨﺢ
ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ
:ﻣﺆﻗﺘﺔ

1) 4A Başka bir işverenin yanında çalışanlar
2) 4B Geçici koruma kapsamında kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışan
yabancılar
3) Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde
çalışma izni muaﬁyeti (İsteğe bağlı
sigorta primi yatırma)

. ( اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى أﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ آﺧﺮﻳﻦ4A) ( اﻟﻔﺌﺔ1
( اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن4B) ( اﻟﻔﺌﺔ2
ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺤامﻳﺔ
.اﳌﺆﻗﺘﺔ
( اﳌﻌﺎﻓﻮن ﻣﻦ إذن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﻋامل اﻟﺰراﻋﺔ3
وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﳾ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ )ﺗﺴﺪﻳﺪ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣني
(ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ

4A kapsamındaki
başvuru şartları
nelerdir?
- Geçici koruma kapsamında olduğunuzu
belirten geçici koruma kimlik belgeniz ve
kimlik numaranız olmalıdır.
- Çalışma izni başvurusu yapıldığı tarih
itibariyle en az 6 aylık geçici koruma
süresini doldurmuş olmanız gerekir.
- Geçici koruma kaydına göre, yalnızca
kaydınızın bulunduğu ilde başvuru
yapabilirsiniz.
- Ön izin alma zorunluluğu bulunan
mesleklerle ilgili başvuru için ilgili
Bakanlıklardan ön izin belgesi almış
olmanız gerekir.
- Hâlihazırda başka bir işverenin yanında
çalışmak için düzenlenmiş bir çalışma
izninizin ya da halen sonuçlanmamış
başka bir çalışma izni başvurunuzun
bulunmaması gerekir.

ﻣﺎﻫﻲ ﴍوط
اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ
(؟4A) إﻃﺎر اﻟﻔﺌﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻚ ﺗﺘﻤﺘﻊ
.ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ورﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
6 ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳌﺪة
ﺷﻬﻮر ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ
.إذن اﻟﻌﻤﻞ
ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺖ
.ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﺧﺬ اﳌﻮاﻓﻘﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أوﻟﻴﺔ
.ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻻ ميﻜﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ إذن اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﺣﺎل ﻛﻨﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﲆ إذن
 أو، ًﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﰲ ﺣﺎل مل ﺗﺼﺪر ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ إذن اﻟﻌﻤﻞ
.ًاﳌﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ

-

● KİMLİK NUMARANIZI NASIL
ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Yabancılar için verilen “98” ile başlayan
numaranızı kullanarak
http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages
/YabanciKimlikSorgulama.aspx adresinden
sorgulama yapıp “99” ile başlayan
numaranızı öğrenebilirsiniz.

● ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ؟
ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬي
" مبﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ إدارة اﻟﻬﺠﺮة ﻋﲆ99" ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
اﻻﻧﱰﻧﺖ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ اﳌﻮاﻃﻦ
" اﻟﺬي ميﻨﺢ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ98" اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
: راﺑﻂ اﳌﻮﻗﻊ ﻫﻮ ﻛام ﻳﲇ.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ

http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pag
es/YabanciKimlikSorgulama.aspx

● HANGİ MESLEKLER İÇİN ÖN İZİN
GEREKLİDİR?
Sağlık alanında çalışacak kişiler: Sağlık
Bakanlığı’ndan ön izin almalıdırlar.
Eğitim-Öğretim alanında çalışacak kişiler:
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ön izin
almalıdırlar.

● ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أوﻟﻴﺔ؟
:اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﻦ وزارة
.اﻟﺼﺤﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﻦ:واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ

● GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİLER İÇİN
ÇALIŞMA İZNİ VERİLEMEYECEK MESLEK
GRUPLARI NELERDİR?

● ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ
ﻣﺆ ﻗﺘﺔ ؟
 اﳌﺤﺎﻣﺎة ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺼﻴﺪﻟﺔاﻟﺘﻤﺮﻳﺾاﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔﺣﺮاﺳﺔ أﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔاﻷﻋامل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﱪﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺪل.( ﻣﺪﻳﺮ ﻣﴩف ﻋﲆ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﻫﲇ )ﺧﺎص. ﻃﺐ ﺑﻴﻄﺮي-

- Avukatlık
- Diş Hekimliği
- Eczacılık
- Hastabakıcılık
- Gümrük Müşavirliği
- Güvenlik Görevlisi
- Kara suları dâhilindeki işler
- Noterlik
- Özel Hastanelerde Sorumlu Müdürlük
- Veterinerlik
● BAŞVURU SÜRECİ
- Çalışma izni başvurusu, geçici koruma
sağlanan kişileri çalıştıracak olan işverenler
tarafından yapılır.
- Başvuru e-Devlet üzerinden
(www.turkiye.gov.tr veya
www.csgb.gov.tr/uigm) online olarak ilgili
sistemde geçici koruma altındaki yabancılar
için ayrılan modül seçilerek yapılır.
- Çalışma izni için başvuruda bulunulan
kişinin yukarıda belirtilen şartlardan
herhangi birini sağlamaması durumunda
sistemde başvuru sonuçlandırılamaz.

● ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
.ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
 ميﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ(www.turkiye.gov.tr ) اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
(www.csgb.gov.rt/uigm ) أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮﻗﻊ
وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ
.ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤامﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط اﳌﺤﺪدة أﻋﻼه ﻟﺪى،اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي متﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﺧﺼﺔ ﻋﻤﻠﻪ
.ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

4B kapsamındaki
başvuru şartları
nelerdir?

● ﻣﺎ ﻫﻲ ﴍوط
اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
؟4B اﻟﻔﺌﺔ

- Vergi numaranızın olması.
- Başvuru tarihinden önce en az 6 aylık geçici
koruma süresini doldurmuş olmalısınız.
- İşyeri kuruluş işlemlerinin tamamlanmış olması.
- Şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi; gerçek
kişiler, esnaf ve sanatkârlar için ise ilgili oda sicil
kayıt belgesinin bulunması.

. اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﴬﻳﺒﻲ ﺷﻬﻮر ﻋﲆ6  ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳌﺪة.اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ إذن اﻟﻌﻤﻞ
. ﻳﺠﺐ إمتﺎم اﺟﺮاءات ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦأﺟﻞ اﻟﴩﻛﺎت واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺳﺠﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻳﻦ وأ
.ﺻﺤﺎب اﻟﺤﺮف واﻟﺼﺎﻧﻌﻳﻦ

Mevsimlik tarım
işlerinde çalışma izni
muafiyeti başvuru
şartları nelerdir?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﴍوط اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ
رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﻋامل
اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ؟

- Geçici koruma kapsamında olduğunuzu
belirten geçici koruma kimlik belgeniz ve kimlik
numaranız bulunmalı.
- Çalışma izni başvurusu yapıldığı tarih
itibariyle en az 6 aylık geçici koruma süresini
doldurmuş olmalısınız.
- Geçici koruma kaydına göre kişiye kalma hakkı
tanınan ilde ve sadece mevsimlik tarım ve
hayvancılık işlerinde çalışmak üzere başvuru
yapılması.
● ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
- Çalışma izni başvurusu, belgelerin tam ve
eksiksiz olması kaydıyla Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından en geç
30 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
- Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda,
başvurunun olumlu değerlendirilmesi
durumunda, başvuru sahibine “Harç Yatırılması
Hakkında” bilgilendirme e-posta ile gönderilir.
- Belirtilen harç yatırıldıktan sonra dekontun
Bakanlığa ibraz edilmesi zorunluluğu yoktur.
- İlgili işlemlerden sonra düzenlenecek olan
“Çalışma İzni Kartı” başvuru sahibine kargo
ile gönderilir.

 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻚ ﺗﺘﻤﺘﻊ.ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ورﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺷﻬﻮر6  ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﳌﺪةﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﺧﺼﺔ
. اﻟﻌﻤﻞ
 أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﻪاﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وأن ﻳﺮاﺟﻊ ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ أﻋامل اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ وﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ
.اﳌﻮاﳾ
● ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺎت رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ
 ﴍﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﺪون أي ﻧﻘﺺﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﺻﺪار
 ﻳﻮم ﻋﻤﻞ30 اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎيئ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﺧﻼل
.ﻋﲆ أﻗﴡ ﺣﺪ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﺻﺪار اﳌﻮاﻓﻘﺔﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺑﻼغ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوين ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم
.اﻟﻼزﻣﺔ
 ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﴬوري، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.اﺑﺮاز اﻳﺼﺎل اﻟﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﻮزارة
 ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺟﺮاءات ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺳﻴﺘﻢ ارﺳﺎل"ﺑﻄﺎﻗﺔ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ" إﱃ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ
.ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ

