
ÇALIŞMA 
Türkiye’de çalışma hakkı Anayasa ve kanunlar ile 
güvence altına alınmış ve herkese tanınmıştır. Dola-
yısıyla, siz de Türkiye’de çalışma hakkına sahipsiniz. 
Ancak, Türkiye’de çalışmak için çalışma izni almanız 
gerekmektedir. Türkiye’ye uyum sağlamanızın en 
önemli yollarından birisi Türkiye’de çalışmak veya 
kendi işinizi kurabilmektir.

Türkiye’de 15 yaşından küçük kimselerin çalıştırılması 
kesinlikle yasaktır! 15-18 yaş arası çocukların 
çalıştırılması da belirli kısıtlamalara tabidir. 

Söz konusu kurallara uyulmaması durumunda ağır 
yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. 



Çalışma Hakkı ve Çalışma İzni Başvurusu
Türkiye’de yaşayan yabancı olarak çalışmaya başlamadan önce çalışma 
izni almanız gerekmektedir. Ancak, mülteci veya ikincil koruma statüsü 
aldıysanız, bu statüyü aldığınız tarihten itibaren bağımlı veya bağımsız ola-
rak çalışabilirsiniz. 
Çalışma izni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ve-
rilmektedir. Başvuru yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere iki türlü yapıl-
maktadır. Hem yurtiçi hem de yurtdışı başvurular bir işyeri veya işletme 
üzerinden yapılmaktadır.
Türkiye’ye çalışma amacıyla gelecekseniz bulunduğunuz ülkedeki Türkiye 
Cumhuriyeti dış temsilciliğine giderek başvuruda bulunmalısınız. Temsil-
ciliğe başvuru amacıyla gittiğinizde Türkiye’de çalışacağınız işyeri veya iş-
letmeye yaptığınız iş sözleşmesini ibraz etmeniz gerektiğini unutmayınız. 
Başvuruda bulunduktan sonra tarafınıza verilecek referans numarası Tür-
kiye’de çalışacağınız işyeri veya işletmeye iletilecek ve sizin adınıza başvu-
ruda bulunması istenecektir. Bu adımdan sonra işyeri veya işletme online 
sistem üzerinden sizin adınıza başvuruda bulunabilecektir.

Ülkemizde ikamet sahibi olarak bulunuyorsanız en az 6 ay süreli geçerli 
ikamet izniniz olması durumunda, uluslararası koruma başvuru sahibi 
iseniz başvuru üzerinden 6 ay geçtikten sonra, şartlı mülteci veya geçici 
koruma sahibi iseniz kimlik düzenlenmesinin üzerinden 6 ay geçtikten 
sonra çalışma izni başvurusu hakkı kazanmaktasınız. Süre koşulunu yeri-
ne getirmeniz durumunda, çalışacağınız iş yeri veya işletme online sistem 
üzerinden sizin adınıza başvuruda bulunabilecektir. 

Geçici koruma kapsamında olup sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık 
işlerinde çalışacaksanız doğrudan bulunduğunuz ildeki Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğüne giderek şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. 

Çalışma izni
Aİle, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından 

verilmektedir. 
Başvuru yurt içi 
ve yurt dışından 

olmak üzere iki türlü 
yapılmaktadır.



Çalışma İznine İlişkin Önemli Bilgiler
 ‣ Çalışma iznine başvurabilmeniz için işverenle aranızda iş sözleşmesini 

imzalamış olmanız gerekmektedir. 
 ‣ Çalışma iznine başvururken ödenmesi gereken harç ve ücretler işverenin 

sorumluluğundadır ve işveren bunların ödenmesini sizden talep edemez 
ve sizi zorlayamaz.

 ‣ Türkiye’de uluslararası koruma statüsü başvuru sahibi veya şartlı mülteci 
iseniz sadece ikamet ilinizde çalışabilirsiniz. Başka bir ilde çalışmak iste-
meniz durumunda, bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gide-
rek izin almalısınız.

 ‣ Geçici koruma sahibiyseniz ve ikamet iliniz dışındaki bir ilde çalışmak iste-
meniz durumunda bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gide-
rek izin almalısınız.

 ‣ Geçici koruma sahibi ve çalışma izni sahibiyseniz ve geçici korumanız sona 
ererse çalışma izniniz de başka bir işleme gerek kalmadan sona erer.

 ‣ Çalışma izniniz için yenileme başvurusunda bulunduğunuzda, mevcut ça-
lışma izni süresinin bitiminden itibaren 45 güne kadar aynı iş yerinde ve 
aynı işte çalışabilirsiniz.

 ‣ Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenlere her bir yabancı 
için ayrı olmak üzere idari para cezası verilmektedir.

 ‣ İş hayatında hem işverenin hem de işçinin hak ve sorumlulukları bulun-
maktadır. Çalışma izni alarak bir işverenin yanında çalışan yabancı, Türk 
vatandaşı ile aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir.



İŞ ARAMA
Türkiye’de iş aramaya ilişkin çok sayıda yol bulunmaktadır. İş bulma 
ihtimalinizi arttırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz;

 ‣ Arkadaş, komşu ve aile üyelerini iş aradığınız konusunda bilgi-
lendirebilirsiniz,

 ‣ İnternetten iş ilanlarını takip edebilir ya da insan kaynakları site-
lerine üye olabilirsiniz.

 ‣ Gazetede yer alan ilanları takip edebilirsiniz.
 ‣ İş bulma konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketlere kayıt 

olabilirsiniz.
 ‣ Kurum veya işletmelere doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz.
 ‣ En güvenli yollardan birisi olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) siste-

mine kayıt olarak iş bulma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
İŞKUR, iş arayan kişilerin iş bulma ve işe ilişkin eğitimleri gibi konular-
da işlemlerini gerçekleştiren resmi kurumudur. İŞKUR sistemine Türk 
vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da dâhil olabilmektedir. Yaban-
cı kimlik numarası sahibiyseniz İŞKUR internet sitesi üzerinden veya 
ilinizde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla kayıt 
olarak İŞKUR’un sağladığı hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ülkemizde 
geçici koruma ile kalmaktaysanız, geçici koruma ile en az 6 ay süre 
dolduktan sonra İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlara 
katılabilir ve bu kapsamda iş yerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi 
görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için 444 75 87 numaralı telefo-
nu, ALO 170 danışma hattını arayabilir veya www.iskur.gov.tr internet 
sitesini ziyaret edebilirsiniz. 



İŞKUR’un verdiği temel hizmetler şunlardır:

 ‣ İş arama konusunda başvuranlara destek sağlamak
 ‣ İş ve meslek danışmanlık hizmeti sunmak
 ‣ İşsiz kalanlara işsizlik sigortası kapsamında maaş bağlan-

ması
 ‣ Engellilere ve eski hükümlülere iş kurma desteği
 ‣ Engellilerin işe yetiştirilmesi
 ‣ İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlere ve kendisini geliştirmek isteyen 

kişilere mesleki eğitim kursları, girişimcilik kursları, işbaşı 
eğitim kursları vermek. 

Türkiye İş Kurumu’nun Düzenlediği Eğitim Kursları
Mesleki eğitim kursları: Bu kurslar, işsizlerin niteliklerini arttırmak 
ve iş bulabilmelerini sağlamak için verilmektedir. 

İş başı eğitim kursları: Bu kurslar, işsizlerin mesleki deneyim elde 
etmesi, tecrübe kazanması ve uygulama konusunda kendilerini 
geliştirmeleri amacıyla verilmektedir. Kursa katılacak kişiler işbaşı 
eğitimini bir işverenin yanında almaktadırlar. İşvereni kendileri bula-
bilecekleri gibi, işveren bulunmasını İŞKUR’dan talep edebilirler.

Girişimcilik eğitim programları: Bu program kuruma kayıtlı kişilere 
kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için 
uygulanmaktadır. 

İŞKUR’un 
vermiş olduğu 

eğitimlere 
katılmak için 

bulunduğunuz 
ildeki Çalışma 

ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne 

başvuruda 
bulunabilirsiniz.



İşe Başlarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Aradığınız kriterlere uygun iş bulduktan sonra dikkat etmeniz gereken hususlar bu-
lunmaktadır. Aşağıda yer alan hususlara uygun davranmak, iş hayatında zarar gör-
menizi engelleyecektir.
Çalışmaya başladığınız iş, eğer 1 yıldan uzun süreli değilse yazılı sözleşme yapmanız 
zorunlu değildir. Ancak, daha uzun süreli bir iş anlaşması söz konusuysa yazılı olarak 
sözleşme yapmalısınız.
İş sözleşmesi yaparken sözleşme hükümlerini dikkatlice okumalısınız. Özellikle, işin 
tanımı, çalışma yeri ve ücret gibi hususlara odaklanmalısınız.
Sözleşmenin bir örneğini mutlaka almalısınız.
İşe başlarken deneme süresi en çok 2 aydır. Deneme süresindeyken işvereniniz üc-
ret ve sigorta ödemelerinizi yapmak zorundadır.



Çalışma Hayatına İlişkin

Haklarınızı Öğrenin!
 ‣ Çalışma hayatında hiç kimse dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, fel-

sefi inanç, din, mezhep ve benzeri hususlardan dolayı size ayrımcılık yapamaz.

 ‣ Hiç kimse sizi zorla çalıştıramaz.

 ‣ İşveren tüm işçiler gibi sizin de sigortanızı yaptırmak zorundadır.

 ‣ Emeğiniz karşılığında hak etmiş olduğunuz ücreti, işveren size ödemek zorunda-
dır. Ödenmemesi durumunda başvuruda bulunarak ya da dava yoluyla işvereni 
zorlayabilirsiniz.

 ‣ İşveren, hak etmiş olduğunuz yıllık izinlerinizi kullanmanızı engelleyemez. Ayrıca, 
işveren size haftada en az 24 saat kesintisiz izin vermek zorundadır.

 ‣ İşveren iş sağlığı ve güvenliğinizi sağlayacak önlem ve tedbirleri almak zorundadır.

 ‣ Sendika üyesi olma hakkınız bulunmaktadır.

 ‣ Hem siz hem de işvereniniz bildirim sürelerine uymak şartıyla sözleşmeyi feshet-
me hakkına sahiptir.

 ‣ İş sözleşmesinin işvereniniz veya haklı gerekçelerle sizin tarafınızdan sözleşmenin 
feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hakkınız bulunmaktadır. (İşverenin söz-
leşmeyi haklı nedenlerle feshetmesi durumunda kıdem tazminatı alamayabilirsi-
niz. Hangi sebeplerin haklı gerekçe sayıldığı hakkında daha detaylı bilgi almak için 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait ALO 170 danışma hattını araya-
bilir veya www.ailevecalisma.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

 ‣ Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu bazı meslekler bulunmak-
tadır. Hangi mesleklerin yabancılar için yasaklandığı hakkında detaylı bilgi için 
www.ailevecalisma.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Asgari Ücret
Türkiye’de tam zamanlı yasal çalışma süresi bir iş için haftalık 45 saattir. 
Haftalık 45 saat çalışmanız durumunda asgari ücrete hak kazanırsınız. As-
gari ücret yıllık olarak belirlenmektedir. 

Haftalık çalışma sürenizin 45 saatten daha fazla olması durumunda işvere-
niniz size “fazla çalışma ücreti” ödemek zorundadır. 

İzinler
Çalışma hayatında çeşitli türde izinleriniz bulunmaktadır. 

Her çalışan gibi sizin de yıllık izinleriniz yasal düzenlemelerle koruma altın-
dadır. Aynı işyerinde 1 yılı doldurduğunuz andan itibaren yıllık izin hakkına 
sahip olacaksınız. Bu süreye, deneme süreniz de dâhildir. Ayrıca sahip ol-
duğunuz yıllık izin süresi, işyerinde çalıştığınız süreye bağlı olarak değişe-
cektedir. 

Eğer aynı iş yerinde;
 ‣ 1-5 yıl arasında çalıştıysanız en az 14 günlük,
 ‣ 5-15 yıl arasında çalıştıysanız en az 20 günlük,
 ‣ 15 yıldan fazla çalıştıysanız en az 26 günlük yıllık izin hakkınız olacaktır.

Yıllık izinlerinizi kullanmadan işten ayrılmanız durumunda, işveren izin sü-
renize karşılık gelen ücreti size ödemek zorundadır.
Yıllık iznin yanı sıra, günlük çalışma sırasında ara dinlenme izni hakkınız 
bulunmaktadır.

 ‣ 4 saat veya daha kısa süreli işlerde en az 15 dakika,
 ‣ 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dâhil) süreli işlerde yarım saat, 
 ‣ 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1saat ara dinlenmesi verilmesi gerek-

mektedir. 

Yıllık 
izinlerinizi 
kullanmadan 
işten 
ayrılmanız 
durumunda, 
işveren izin 
sürenize 
karşılık gelen 
ücreti size 
ödemek 
zorundadır.



RESMİ TATİLLER
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1,5 Gün)
• 1 Ocak Yılbaşı
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
• 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
• 30 Ağustos Zafer Bayramı

• Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri de genel tatil olarak kabul edilir. 

Kadın Çalışanların Hakları 
Toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi iş piyasasında da kadın ve erkek eşit haklara 
sahiptir. İşveren, sırf kadın olduğunuz için size ayrımcılık, eksik maaş verme ve kötü mua-
mele gibi davranışlarda bulunamaz.

Kadın çalışanların genel düzenlemelere ek bazı hakları bulunmaktadır. 

 ‣ Kadın çalışan olarak gece vardiyalarında 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacaksınız. Gece 
vardiyasında çalışıyorsanız işyeriniz sizi eve bırakmakla yükümlüdür.

 ‣ Hamile veya emzirme çağında çocuğunuz varsa gece vardiyasında asla çalıştırılamaya-
caksınız.

 ‣ Hamileyseniz doğumdan önce ve doğumdan sonra 8’er hafta olmak üzere toplamda 16 
hafta ücretli izin hakkınız bulunmaktadır.

 ‣ Ayrıca, 1 yaşından küçük çocuğunuz varsa günde toplam 1.5 saat süt izni hakkınız bu-
lunmaktadır. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanacağınız sizin 
takdirinizde olacaktır.



50 bini aşkın yabancı şirketinin 
bulunduğu ve 12 milyar doları 
aşan doğrudan yatırımın 
yapıldığı ülkemizde, siz de Türk 
vatandaşlarıyla aynı koşullar 
ve haklara sahip olarak yatırım 
yapabilirsiniz. 



Türkiye’de İş Kurma
Türkiye, hızlı gelişen başarılı ekonomisi ile dünya genelindeki yatırımcıların dik-
katini çeken ülkelerden birisidir. Genç ve dinamik nüfusa sahip oluşu, nitelikli ve 
rekabetçi iş gücü, 30 milyonu aşkın genç nüfusu, ulaşım, telekomünikasyon ve 
enerji sektörlerindeki gelişkin alt yapısı ile merkezi konumu sayesinde yaban-
cı yatırımcıları hızla kendisine çeken Türkiye, dünyanın önde gelen ekonomileri 
arasındadır. 

50 bini aşkın yabancı şirketin bulunduğu ve 12 milyar doları aşan doğrudan ya-
tırımın yapıldığı ülkemizde, siz de Türk vatandaşlarıyla aynı koşullar ve haklara 
sahip olarak yatırım yapabilirsiniz. 

Türkiye’de kurulu olan bir şirkete sermaye katkısı yaparak yatırımda bulunabile-
ceğiniz gibi kendi iş yerinizi açmanız da mümkündür. 

Ayrıca, Türkiye’de en az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye 
yatırımı gerçekleştirdiğinizi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit ettir-
meniz durumunda Türk Vatandaşlığı kazanma hakkına sahip olabilirsiniz. 



Türkiye’de, çalışma izni olmaksızın 
çalışmanız durumunda;

idari para cezasına maruz kalır,  Kanunun 
çalışana sağladığı hak ve korumalardan 

faydalanamazsınız. 


