
Bu faaliyet “Suriye Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek için Türkiye'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi” projesi kapsamında Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve UNHCR tarafından 
uygulanmaktadır.

This activity is realized under the project on “Supporting the National Institutions in Turkey to Mitigate the Impact of the Syrian Refugee Crisis”, 
co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. This project is coordinated by the Directorate General of Migration Management 
and implemented by UNHCR.

يتحقق هذا النشاط في إطار مشروع "دعم المؤسسات الوطنية في تركيا لتخفيف أثار أزمة الالجئين السوريين"، الذي يشارك في تمويله االتحاد األوروبي 
وجمهورية تركيا. يتم تنسيق هذا المشروع من قبل المديرية العامة إلدارة الهجرة ويتم تنفيذه من طرف المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey.

تم تمويل هذا المشروع من قبل االتحاد األوروبي و جمهورية تركيا.

BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR



Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde 
çalışacaklar muafiyet başvuru sürecinde;
• Yabancı veya yabancı adına işvereni yabancının kayıtlı  
 olduğu ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gider. 

• İl müdürlüğü, yabancının kaydını sisteme girer. 

• Başvuru uygun ise il müdürlüğü tarafından muafiyet bilgi  
 formu yabancıya verilir.

Yabancı işçi, Geçici koruma  
kimlik belgesi ve yabancı kimlik 
numarasına sahip olmalıdır.

Bu şartları sağlayan işçi, 
işveren ile sözleşme imzalar.

İşçi İşveren

En az 6 aylık geçici koruma 
süresini doldurmuş 
olmalıdır.

İşveren, 
https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr
adresinden yabancıların çalışma
izinleri başvuru sistemine giriş
yaparak kayıt oluşturur.

İşveren, yabancı çalışma 
izinleri başvuru sistemine 
yabancının bir fotoğrafını ve iş 
sözleşmesini yükledikten sonra 
çalışma izni başvurusunu 
elektronik imza ile onaylayarak 
işlemi tamamlar.
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İşveren, yabancının çalışma 
izni onay tarihinden itibaren 
30 gün içinde, bağlı bulunduğu 
Sosyal Güvenlik Merkezine 
başvurarak sigortalı işe giriş 
bildirgesi vermek zorundadır. 
Ödenecek prim tutarı en az 
Bakanlığa bildirilen ücret tutarı 
kadar olmalıdır.

Başvuru için:
https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr

Daha fazla bilgi için:
www.calismaizni.gov.tr
www.ailevecalisma.gov.tr/uigm

İşçi başvuru için gerekli bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. 
Yanlış veya eksik bilgi sürecin uzamasına neden olur.

Sağlık alanında çalışacaklar Sağlık Bakanlığı, eğitim alanında 
çalışacaklar ise Milli Eğitim Bakanlığından ön izin belgesi almalıdır.

 GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILAR İÇİN
KOLAY ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU


