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YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığından:
ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA
STATÜSÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, 4/4/2013 tar hl ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu uyarınca başvuru sah b , mültec , şartlı mültec , k nc l koruma statüsü sah b sayılan yabancıların Türk ye’de
çalışmalarına l şk n usul ve esasları bel rlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 4/4/2013 tar hl ve 6458 sayılı Kanunun 89 uncu maddes ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığını,
b) Başvuru sah b : Uluslararası koruma taleb nde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar ver lmem ş
olan k ş y ,
c) İk nc l koruma statü sah b : 6458 sayılı Kanunun 63 üncü maddes nde tanımlanan yabancıyı,
ç) Kanun: 27/2/2003 tar hl ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İz nler Hakkında Kanunu,
d) K ml k belges : Başvuru sah b veya uluslararası koruma statüsü sah b olan yabancılar adına 6458 sayılı
Kanunun 69 uncu, 76 ncı ve 83 üncü maddeler uyarınca tanz m ed len belgey ,
e) Mültec : 6458 sayılı Kanunun 61 nc maddes nde tanımlanan yabancıyı,
f) Şartlı mültec : 6458 sayılı Kanunun 62 nc maddes nde tanımlanan yabancıyı,
g) Uluslararası koruma statüsü: 6458 sayılı Kanuna göre ver len mültec statüsü, şartlı mültec statüsü veya
k nc l koruma statüsünü,
ğ) Yabancı: Türk ye Cumhur yet Devlet le vatandaşlık bağı bulunmayan k ş y ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Mültec ve k nc l koruma statüsü sah b k ş ler n çalışması
MADDE 4 – (1) Mültec veya k nc l koruma statüsü sah b k ş ler statü almasından t baren bağımlı veya
bağımsız olarak çalışab l r.
(2) Mültec veya k nc l koruma statüsü sah b n n k ml k belges , çalışma zn yer ne geçer ve bu durum k ml k
belges ne yazılır.
(3) Statüler n herhang b r nedenle sona ermes n veya k ml k belgeler n n ptal n gerekt recek nedenler,
yabancının çalışma hakkını da sona erd r r.
(4) Mültec veya k nc l koruma statüsü sah b k ş ler n; çalıştığı l, meslek, sektör le bağımlı veya bağımsız
çalışma durumuna a t güncel b lg ler İç şler Bakanlığınca Bakanlığa b ld r l r.
Başvuru sah b ve şartlı mültec statüsü sah b k ş ler n çalışması
MADDE 5 – (1) Başvuru sah b ve şartlı mültec statüsü sah b k ş ler çalışmaya başlamadan önce çalışma
zn almakla yükümlüdür. Bu k ş lerden başvurusu uygun görülenlere çalışma zn Bakanlık tarafından ver l r.
(2) Geçerl çalışma zn ne sah p olmak, başvuru sah b ve şartlı mültec sayılan yabancılara Türk ye’de mutlak
kalış hakkı sağlamaz.
Çalışma zn başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Başvuru sah b le şartlı mültec yetk l makamlardan alacakları başvurusunu veya statüler n
gösteren k ml k belgeler le çalışma zn ne başvurab l rler.
(2) Geçerl k ml k belges olmadıkça, başvuru sah b veya şartlı mültec statüsü sah b k ş n n geçerl çalışma
zn n n olması, farklı b r şveren yanında veya bağımsız olarak çalışma zn başvurusu yapma hakkı vermez.
(3) Çalışma zn başvurusu uluslararası koruma başvurusu tar h nden altı ay sonra yapılab l r.
(4) Bel rl b r lde kamet etme yükümlülüğü get r len başvuru sah b ve şartlı mültec n n, bu l sınırları dışında
çalışma zn almak ç n yaptığı başvurular, İç şler Bakanlığının görüşü alınarak sonuçlandırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Sah b ve Şartlı Mültec lere Çalışma İzn Ver lmes
Çalışma zn başvuru usulü
MADDE 7 – (1) Çalışma zn başvuruları e-Devlet Kapısı üzer nden Bakanlığa yapılır.
(2) Başvuruda talep ed len belgeler n taranarak yabancıların çalışma z nler otomasyon s stem ne yüklenmes
ve yabancıya ve şverene a t b lg ler n g r lmes , sten len belgeler n Bakanlığa ulaştırılması gerekl d r.
Çalışma zn uzatma başvurusu
MADDE 8 – (1) Çalışma zn uzatma başvurusu aynı şveren yanında çalışmaya devam etmek üzere e-Devlet
Kapısı üzer nden Bakanlığa yapılır. İşveren değ ş kl ğ olan uzatma başvuruları redded l r.
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(2) Çalışma zn uzatma başvurusunda başvuru sah b veya şartlı mültec ye l şk n geçerl k ml k belges n n
brazı aranır.
(3) Çalışma zn uzatma başvurusu, çalışma zn geçerl l k süres dolmadan yapılır.
(4) Başvuru sah b veya şartlı mültec geçerl k ml k belges olmak ve uzatma başvurusu yaptığını belgelemek
kaydıyla, çalışma zn uzatma başvurusunun yapıldığı tar hten t baren bu başvuru sonuçlanıncaya kadar, aynı
şyer nde çalışmaya devam edeb l r.
Çalışma zn muaf yet başvurusu
MADDE 9 – (1) Mevs ml k tarım veya hayvancılık şler nde çalışacak başvuru sah b ve şartlı mültec statüsü
sah b yabancılar, çalışma zn muaf yet kapsamındadır. Çalışma zn muaf yet başvuruları, uluslararası koruma
sağlanan ldek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Bakanlıkça, mevs ml k tarım veya hayvancılık şler nde çalışacak başvuru sah b ve şartlı mültec statüsü
sah b yabancılara l şk n l ve kota sınırlaması get r leb l r.
Çalışma zn başvurularının değerlend r lmes
MADDE 10 – (1) Çalışma zn başvurularının değerlend r lmes nde, Kanunda ve 29/8/2003 tar hl ve 25214
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İz nler Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmel ğ nde
bel rlenen esaslar dâh l nde Bakanlıkça bel rlenecek değerlend rme kr terler uygulanır.
Çalışma zn başvurularının redd
MADDE 11 – (1) Çalışma zn başvurularının redd nde, Kanunun 14 üncü maddes hükümler yanında;
a) Uluslararası koruma başvuru tar h üzer nden altı ay geçmed ğ n n,
b) Bakanlığa gerekl belgeler n tesl m dâh l başvuru tamamlandığında, k ml k belges n n geçerl l k süres n n
otuz günden az kaldığının,
c) 6458 sayılı Kanun uyarınca kes nleşm ş sınır dışı kararı alındığının,
ç) Bel rl b r lde kamet etme yükümlülüğü get r len başvuru sah b ve şartlı mültec n n bu l sınırları dışında
çalışma zn almak ç n yaptığı başvurularda İç şler Bakanlığınca olumsuz görüş b ld r ld ğ n n,
tesp t hal nde çalışma zn veya çalışma zn uzatma başvurusu redded l r.
Eks k evrak tesp t
MADDE 12 – (1) Başvurunun eks k evrak le yapıldığının tesp t hal nde, eks k belgeler n tamamlanması
stem yle başvuru sah b ne b lg ver l r. Eks k evrakın on beş gün çer s nde yabancıların çalışma z nler otomasyon
s stem ne yüklen lmes veya Bakanlığa ulaştırılması durumunda değerlend rme sürec devam eder. Aks halde başvuru
redded l r.
İlg l merc lerden görüş alınması
MADDE 13 – (1) Bakanlık çalışma zn başvurularının değerlend r lmes nde lg l merc lerden görüş alab l r.
(2) Bel rl b r lde kamet etme yükümlülüğü get r len başvuru sah b veya şartlı mültec n n bu l sınırları
dışında çalışma zn almak ç n yaptığı başvurulara l şk n görüş alınması elektron k ortamda gerçekleşt r l r.
(3) İlg l merc ler görüşler n en geç on beş gün ç nde Bakanlığa b ld r rler. Süres ç nde b ld r lmeyen
görüşler Bakanlıkça olumlu kabul ed l r.
Harç alımı
MADDE 14 – (1) Başvuruları olumlu değerlend r len başvuru sah b nden veya şartlı mültec den ya da
bunların şverenler nden 2/7/1964 tar hl ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümler gereğ nce çalışma zn harcı tahs l
ed l r.
Çalışma zn süres
MADDE 15 – (1) Çalışma zn , 4817 sayılı Kanunun 5 nc maddes nde bel rt len sürelerle ver leb l r.
(2) Başvuru sah b veya şartlı mültec adına düzenlenen çalışma zn süres n n k ml k belges süres nden uzun
olması hal nde İl Göç İdares Müdürlüğünce çalışma zn süres esas alınarak yen b r k ml k belges düzenlen r.
Çalışma zn ver lmes ve b ld r m
MADDE 16 – (1) Başvuru sah b veya şartlı mültec adına Bakanlıkça çalışma z n belges veya muaf yet
belges düzenlen r ve bu durum İç şler Bakanlığı le varsa şverene b ld r l r.
(2) Mevs ml k tarım veya hayvancılık şler nde çalışması uygun görülen başvuru sah b veya şartlı mültec ye
çalışma zn muaf yet belges ver l r.
(3) Başvuru sah b veya şartlı mültec adına düzenlenen çalışma zn veya çalışma zn muaf yet belgeler 6458
sayılı Kanunda düzenlenen kamet z nler yer ne geçmez.
Ücret
MADDE 17 – (1) Başvuru sah b veya şartlı mültec ye asgar ücret n altında ücret ödenemez.
Çalışmanın sınırlandırılması
MADDE 18 – (1) Başvuru sah b veya şartlı mültec ye çalışma zn ver lmes ; z n türü, süre, meslek, sektör,
şkolu, mülk ve coğraf alan bakımından Bakanlıkça sınırlandırılab l r. Ancak, Türk ye’de üç yıl kamet eden veya
Türk vatandaşıyla evl olan ya da Türk vatandaşı çocuğu olan mültec ve k nc l koruma statüsü sah pler ç n bu
sınırlamalar uygulanmaz.
Çalışma zn n n ptal
MADDE 19 – (1) Kanunun 15 nc maddes nde yer alan hallerden b r n n ortaya çıkması, başvuru sah b veya
şartlı mültec statüsü sah b k ş ler n veya şveren n taleb veya yabancı hakkında 6458 sayılı Kanun uyarınca
kes nleşm ş sınır dışı kararı alındığının İç şler Bakanlığınca b ld r m üzer ne Bakanlıkça çalışma zn ptal ed l r.
Çalışma zn n n geçers z hale gelmes
MADDE 20 – (1) Çalışma zn belges süres n n sona ermes veya ptal ed lmes yle geçerl l ğ n kaybeder.
Dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışma
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MADDE 21 – (1) 4/11/2014 tar hl ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek
statüsüne sah p dernekler le 30/7/2003 tar hl ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değ ş kl k Yapılması ve Vakıflara Verg
Muaf yet Tanınması Hakkında Kanun uyarınca verg muaf yet tanınan vakıflar, nsan yardım h zmet faal yetler nde
uluslararası koruma başvuru veya statü sah b yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurab l r.
(2) B r nc fıkra kapsamında yer almayan dernekler, dernek şube veya tems lc l kler , federasyonlar,
konfederasyonlar ve yabancı dernekler le merkezler yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındak kar amacı
gütmeyen kuruluşların Türk ye’dek şube veya tems lc l kler uluslararası koruma başvuru veya statüsü sah b
yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurab l r. Ancak, başvuru yapan kuruluşa l şk n İç şler Bakanlığının
uygun görüşü aranır. Uygun görüş alınamayan kuruluşlara a t başvurular değerlend rme yapılmaksızın şlemden
kaldırılır.
Meslek eğ t m
MADDE 22 – (1) Başvuru sah b veya şartlı mültec Türk ye İş Kurumu tarafından akt f şgücü h zmetler
kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında b r şyer nde meslek eğ t m ve şbaşı eğ t m göreb l r. Bu
k ş ler n eğ t m süres n n sonunda aynı şyer nde çalıştırılacak olması hal nde lg l şveren tarafından çalışma zn
başvurusunda bulunulmalıdır.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda, Bakanlıkça şyer st hdam kotası farklı uygulanab l r.
Sosyal güvenl k yükümlülüğü
MADDE 23 – (1) Çalışma zn alan yabancılar le yabancı çalıştıran şverenler, sosyal güvenl k mevzuatından
kaynaklanan yükümlülükler n yer ne get r rler. Bu yükümlüğü yer ne get rmeyenler hakkında 31/5/2006 tar hl ve
5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu hükümler uyarınca dar yaptırım uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunun ve Yabancıların Çalışma İz nler
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmel ğ n n lg l hükümler uygulanır.
Geç ş hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel k uyarınca bel rl b r lde kamet etme yükümlülüğü get r len başvuru
sah b veya şartlı mültec n n bu l sınırları dışında çalışma zn almak ç n yaptığı başvurulara l şk n görüş alınmasının
elektron k ortamda gerçekleşt r lmes ne l şk n İç şler Bakanlığı le Bakanlık arasında uygun tekn k altyapı
sağlanıncaya kadar, görüş alınmasında ve karşılıklı b ld r mde bulunulmasında elektron k posta dâh l let ş m
kolaylaştıracak araç, gereç ve yöntemler kullanılır.
(2) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükler nde uygun tekn k altyapı sağlanıncaya kadar, mevs ml k tarım veya
hayvancılık şler nde çalışacak başvuru sah b veya şartlı mültec n n çalışma zn muaf yet başvuruları Bakanlığa
yapılır. Taleb uygun bulunanlara l şk n b lg ler Bakanlıkça İç şler Bakanlığına b ld r l r.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı yürütür.
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