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Değerli Mesai Arkadaşlarım,
Bilindiği üzere 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474
sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 1 No’lu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 92. Maddesi’nin
b) fıkrası ile “Yurtdışında Türk işgücünün
istihdamına yönelik iş ve işlemleri yürütmek” görevi
Genel Müdürlüğümüze ve dolayısıyla tüm Genel
Müdürlüğümüz personeline tevdi edilmiştir.
Yoğun ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bulunduğu
Almanya ile 18.11.1991 tarihinde imzalanan
Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması*, (kısaca
İAA olarak adlandırılacaktır) uluslararası hukuk
çerçevesinde kodifiye edilmiş, böylece müteahhitlik
şirketlerimizin
bu ülkede yüklenici olarak iş
almalarına imkan sağlamış ve “uluslararası hizmet
ihracatı” yolu ile “yurtdışı istihdamın artırılmasının”
altyapısını oluşturmuş ve sınırlı süreli hizmet
ihracatı/ithalatının uluslararası temel kurallarını
belirleyici bir ilk olmuştur. İşgücü Anlaşmalarının ve
işçi alımlarının resmi olarak durdurulmasının
ardından
Almanya’da
ortaya
çıkan
sektörel/konjonktürel
ihtiyaçlar
ve
talepler
doğrultusunda, sahasında uzman küçük, orta ve
büyük ölçekli şirketlerimize yeni bir fırsat kapısı
açılmıştır. Bu Anlaşma müteahhitlik şirketlerimize,
Almanya’nın ihtiyaç duyduğu “belirli süreli” hizmet
ithalatı talebini Türkiye’den karşılayabilmek için
oldukça geniş bir sektörel yelpazeyi kapsamaktadır.

İAA, yalnızca inşaat altyapı-üstyapı işleri değil,
farklı sektörlerde örneğin IT-bilişim yazılım, montaj,
makine imalat, kaynak, madencilik gibi (sağlık,
gastronomi ve tarım sektörleri hariç) her türlü teknik
müşavirlik ve planlama, bakım onarım ve idame
işlerini yüklenici olarak alabilme imkânı da
sağlamaktadır.
İAA kapsamında Almanya tarafından bahsekonu
Anlaşma kapsamında sağlanan “özel imtiyaz” ile
Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan
Cumhuriyeti ile birlikte ülkemiz şirketlerine de kendi
personelini
beraberinde
götürebilmeleri
ve
Almanya’da istihdam edebilmeleri için yasal
düzenlemeler yapılmış, götürülecek personel sayısı
için de “yıllık kotalar” belirlenmiştir. Bu doğrultuda,
Anlaşma’nın 2. Maddesinde belirtildiği gibi ülkemiz
şirketlerine yıllık ortalama 7 bin işçi kotası tahsis
edilmiştir. Ancak, 1991 yılından bu yana
müteahhitlik şirketlerimize tanınan yıllık ortalama 7
bin işçi götürme kotasının en fazla üçte birini
doldurabilmiş, “negatif istihdam” sonucu kotaların
üçte iki gibi büyük bir kısmı ise atıl kalmış ve
kullanılamamıştır.
Müteahhitlik
şirketlerimiz
tarafından doldurulamayan ve kullanılmayana bu
kotalar ise “Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kuzey
Makedonya
Cumhuriyeti”
şirketlerine
aktarılmaktadır.
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Bu durum, her yıl minimum 150 milyon Avro tutarında bir işçi gelir kaleminden ve Sosyal Güvenlik Kurumu
kasasına girebilecek her yıl yaklaşık 50 milyon Avro sosyal güvenlik prim gelirinden vazgeçilmesi anlamına
gelmektedir. Üzülerek ifade etmek gerekir ki; 1991 yılından buyana doldurulamayan kotalar sebebi ile işçi ve
şirket gelirleriyle birlikte ülkemizin finansal kaybının en az 5 Milyar Avro olduğu değerlendirilmektedir. Bu
durum, son 30 yıllık süreç içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu kasasına gelir kaydedilebilecek yaklaşık 1,5
milyar Avro’luk bir “sosyal güvenlik prim” gelirinden de vazgeçilmesi anlamına gelmektedir.
Yukarıda belirtilen mevcut durum karşısında karşı tedbirler almak, Almanya ile Ülkemiz arasında imzalanan
bu anlaşma ile Türk müteahhitlik şirketlerine sunulan imtiyaz ve ayrıcalıkları Türk şirketlerine anlatmak,
şirket personeli için kolaylaştırılmış vize, çalışma (WAK Kartı), ikamet ve ticari faaliyet izinlerinin nasıl
alınacağı konusunda yol göstermek, Türkiye ve Almanya’da bürokratik işlemler konusunda şirketlerimizi
aydınlatmak, işçilerimizin uluslararası iş tecrübesi edinmelerini ve rekabet güçlerini artırmalarına ilaveten
finansal gelir artışlarını sağlamak, bu doğrultuda yurtdışı istihdamın artırılması için temel stratejileri
belirlemek üzere çalışmalar yapmak Genel Müdürlüğümüzün hedefleri arasındadır.
Bu doğrultuda, İAA konusunda ilgili sektör temsilcileri tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan tüm teknik
bilgi ve detayların derlenmesi ve sektöre sunulması amacıyla Eğitim ve Yayınlar Daire Başkanlığımızca
hazırlanan “İAA Hizmet İçi Teknik Eğitim Kitabı” hazırlanmıştır. Bu kitabın öncelikli amacı; Türk
şirketlerinin Almanya’da yüklenici olarak iş almalarını teşvik etmek, onlara yol göstermek, ülkemize tanınan
işçi götürme kotalarının tamamının doldurulması yoluyla yurtdışı istihdamın artırılmasına katkı sağlamak ve
ülkemiz ekonomisine daha fazla finansal girdi sağlanmasını temin amacıyla Bakanlık ve bağlı/ilgili
Kuruluşlarımızın konu üzerinde çalışan uzman personelinin eğitilmesini temin etmek, Türk Müteahhitlik
şirketlerimizin yurtdışında istihdam sağlamalarının önünü açacak şekilde İAA ile ilgili tüm başvuru süreçleri
ve teknik detaylar konusundaki bilgi ve yönlendirme ihtiyacının birinci kaynaktan Genel Müdürlüğümüz
merkez ve yurtdışı personeli tarafından karşılamasını temin etmektir.
Bu vesileyle, “Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması Hizmet İçi Teknik Eğitim Kitabı”nı hazırlayan
Eğitim ve Yayınlar Daire Başkanlığımıza, konuyla ilgili olarak teknik inceleme ve saha çalışmaları yaparak
elde edilen verileri Federal Çalışma Ajansı’nın 13.05.2020 tarihindeyenilenen ve uygulamaya giren “İAA
Uygulama Yönetmeliği”ne, “16 No’lu Rehber Kitapçığı”na ve Avrupa Birliği “Yabancı İstihdam Rehber
Kitabı”na uygun olarak derleyen ve teknik içeriği hazırlayan Çalışma Uzmanı Tahsin ÖZDEMİR’e teşekkür
ederim.
Saygı ve selamlarımla.

Oğuz TUNCAY
Genel Müdür

* Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Türk İşletmelerinin
İşçilerinin İstisna Akdi Anlaşmaları kapsamında Federal Almanya’da İstihdamına İlişkin Anlaşma
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ÖNEMLİ KAVRAMLAR
İstisna Akdi: Eser Sözleşmesi.
818 sayılı (Mülga) Borçlar Kanunu’355. Maddesinde “İstisna Akdi Sözleşmesi” şöyle tanımlanmıştır: Madde
355: –“İstisna, bir akittir ki onunla bir taraf (müteahhit), diğer tarafın (iş sahibi) vermeği taahhüt eylediği
semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder” hükmünü içermektedir.
Burada ifade edilen “İstisna Akdi” tanımı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “Eser Sözleşmesi”olarak
değiştirilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesinde ise eski adı ile “İstisna Akdi” yeni
adı ile” Eser Sözleşmesi” şu şekilde tanımlanmaktadır. Madde 470: - “Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser
meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”
Diğer taraftan “İstisna Akdi” terimi Yargıtay Genel Hukuk Kurulu’nunE. 2015/21-139 K. 2018/316 sayılı ve
T. 21.2.2018 tarihli içtihat Kararı’nda da özetle: “Sözleşmenin amacı bir eser meydana getirmekse, çalışma
ilişkisi istisna akdine dayanıyor demektir.”şeklinde ifade olunmaktadır.
Werkvertrag: İstisna Akdi/Eser Sözleşmesi. Federal Kanun Kitabı’nın (Bundes Gesetz Buch BGB) 631.
Maddesi’nde “Werkvertrag” şöyle tanımlanmaktadır:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der
Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als
auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.
IHK- Sanayi ve Ticaret Odaları Hukuk servisince de Werkvertrag-İstisna Akdi Sözleşmeleri” özetle şöyle
tanımlanmaktadır:
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Werkvertrag Beschreibung-Zusammenfassung
“Ein Werkvertrag ist ein Typ privatrechtlicher Verträge über den gegenseitigen Austausch von Leistungen,
bei dem sich ein Teil verpflichtet, ein Werk gegen Zahlung einer Vergütung (Werklohn) durch den anderen
Vertragsteil (Besteller) herzustellen.
Es handelt sich um einen privatrechtlichen Werkvertrag nach § 631 ff. BGB, wenn sich ein Unternehmer
(Auftragnehmer) zur Herstellung eines bestimmten Werks verpflichtet und dafür vom Auftraggeber (Besteller)
entlohnt wird (Werklohn).
Wichtig: Der Unternehmer muss einen definierten Erfolg erreichen und nicht einfach eine Dienstleistung
erbringen. Im Gegenzug schuldet der Besteller den vereinbarten Werklohn, der Vertrag beinhaltet die
vertragstypischen Pflichten. Zur Vertragserfüllung reicht das Bemühen um Erfüllung nicht aus.
Wichtig: Seit dem 01. Januar 2018 gelten neue Regelungen für den Werkvertrag. Das Gesetz enthält jetzt
z.B. neue Regeln zum Bauvertrag und Verbraucherbauvertrag.
Der Auftragnehmer handelt unternehmerisch selbstständig und entscheidet, mit welchem Zeitaufwand und
mit wie vielen Mitarbeitern die Arbeit erledigt wird. Anwendungsfälle:
Reparaturen
Wartungen
Erstellung, Einführung und Veränderung von Software
Herstellung von Bauwerken
Herstellung unkörperlicher Arbeitsergebnisse wie Gutachten oder Baupläne
Bei der Lieferung beweglicher Sachen die erst herzustellen oder zu erzeugen sind, findet das Kaufrecht
Anwendung. Beispiele: Lieferung von Fenstern und Türen, Solaranlage mit Montage.
Typische Kennzeichen für einen Werkvertrag:
·Herbeiführen eines bestimmten Arbeitsergebnisses für den Besteller
·Der Unternehmer schafft durch seine Arbeitsleistung das vereinbarte Werk
·Ist der Unternehmer mit seiner Leistung fertig, muss der Besteller es abnehmen
·Der Unternehmer übt seine Tätigkeit in eigener Verantwortung aus, er ist selbständig und setzt eigene
Arbeitsmittel ein
·Der Unternehmer trägt das Risiko für das Gelingen des vereinbarten Arbeitsergebnisses
·Bezahlt wird nach der Herstellung des Werkes oder in zuvor festgelegten Zeitabschnitten
Zusammengefasst: Beim Dienstvertrag verpflichtet sich der Beauftragte zum Tätigwerden und die Bezahlung
erfolgt unabhängig vom erzielten Erfolg. Der Werkvertrag verpflichtet zur Erstellung eines Werks und die
Entlohnung erfolgt erst bei Fertigstellung.”
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Müteahhit: Yüklenici, taahhütte bulunan.
818 sayılı mülga Borçlar Kanunu’nda bahsi geçen “müteahhit” tanımı, 6098 sayılı Kanun’da “yüklenici”
olarak değiştirilmiştir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, taahhüt eden yani müteahhit, eksik algılanan genel
kanaatin aksine yalnızca “inşaat sektörünü” kapsayıcı bir tanım olmayıp, umumi “iş yüklenici” veya” bir işin
tamamlanmasını eserin ortaya çıkarılmasını taahhüt eden yüklenici” olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan;
6098 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde; “Yüklenici-Müteahhit” üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı
menfaatlerini gözeterek sadakat ve özenle ifa yükümlülüğü altındadır. Bu özen borcundan doğan
sorumluluğunun belirlenmesinde, “benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi
gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışının esas alınacağı” hükmü ile yüklenicinin tabi olması
gereken özellikleri tanımlanmaktadır.
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TÜRKİYE-ALMANYA İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI-“WERKVERTRAG” NEDİR?
Resmi adıyla “Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Türk
İşletmelerinin İşçilerinin İstisna Akdi Anlaşmaları kapsamında Federal Almanya’da İstihdamına İlişkin
Anlaşma” 1991 yılında iki ülke arasında imzalanmış ve halen yürürlükte olup, Türkiye’de mukim bir şirketin
Almanya’da mukim bir şirketten “Yüklenici” olarak “İstisna Akdi Sözleşmesi-Werkvertrag” yaparak iş
alması, bu işi kendi çalışanlarını Almanya’ya götürmek suretiyle ifa edebilmesine olanak sağlayan bir
Uluslararası Anlaşma’dır.
Bu Anlaşma, Alman iş dünyasının gereksinim duyduğu sektör ve alanlarda çalışmak üzere “yurtdışından
sınırlı süreli hizmet ithalatına” izin vermekte ve Türk Şirketlerine bu çerçevede birtakım muafiyet ve
kolaylıklar sağlamaktadır.

Grafikte de görüldüğü üzere, sözkonusu Anlaşma kapsamında ülkemiz şirketlerine istisna akdi yoluyla
hizmet ihracatı için 2020 yılında tanınan (ek kontenjanlar hariç) toplam6170 personel götürme kotasının
yalnızca 2.396’sı doldurulmuştur. 2020 yılında boşta kalan ve şirketlerimizce kullanılmayan kota 3.774’tür.
Almanya tarafından kotaların doldurulması halinde ülkemize Anlaşma ile tahsis edilen ortalama 7 bin kişilik
kotaya ilave olarak Federal Çalışma Ajansı’ndan ek kota talebinde bulunmak ve yılda yaklaşık 10 bin civarı
personeli Almanya’da istihdam etmek mümkündür. Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti şirketleri her yıl düzenli olarak Almanya’da bu kotaları doldurup ilave olarak ek kota tahsisi
yaptırmaktadırlar.
Üzülerek ifade etmek gerekir ki; kotaları kullanmamamızdan kaynaklı yalnızca işçi gelir kayıplarımız yıllık
yaklaşık 150-200 milyon Avro civarlarındadır. 7000 kişik bir kotanın işçi ve şirket gelirleri toplamı yıllık 361
milyon Avro’dur. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 1992 yılından bu yana müteahhitlik şirketlerimizce
doldurulamayan bu kotalardan kaynaklı yalnızca muhtemel işçi gelir kayıplarımız (şirket gelir kayıpları
hariç) minimum 5 milyar Avro civarlarındadır.
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TÜRK ŞİRKETLERİ ALMANYA’DA BİR ALMAN ŞİRKET İLE İSTİSNA AKDİ SÖZLEŞMESİ
YAPARAK, İŞÇİ, TEKNİK VE İDARİ PERSONELİNİ ULUSLARARASI HİZMET İHRACATI
KAPSAMINDA ALMANYA’YA GÖTÜREBİLİR VE ORADA İSTİHDAM EDEBİLİR Mİ?
Evet, Almanya merkezli “İşveren-Auftraggeber” şirketler (ABAD Kararı Az: C546/07 ile Avrupa Birliği’nde
mukim şirketler de dahil edilmiştir.) ile Türkiye merkezli “Yüklenici-Auftragnehmer” şirketlerin karşılıklı
sözleşme ile “İstisna Akdi Anlaşması-Werkvertrag” yapmaları, bu kapsamda Almanya’dan iş almalarıve
kendi idari teknik personel ve işçilerini “sözleşme süresince” Almanya’ya götürmeleri ve orada istihdam
etmeleri mümkündür.
Bu şekilde Almanya’nın ihtiyaç duyduğu sektörlerde hizmet ithalatına ve Türk şirketlerinin de hizmet
ihracatına imkan tanıyan, kısaca “Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması” olarak adlandırılan bilateral
Uluslararası Anlaşma “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti”
arasında 18.11.1991 tarihinde imzalanmış ve halen yürürlüktedir.

!
İ
L
M
E
ÖN

“İşveren Alman şirketi” ile “Yüklenici Türk şirketi”
arasında imzalanacak sözleşme “İstisna Akdi (Eser)
Sözleşmesi/Werkvertrag” olmalıdır!
“Hizmet
Sözleşmeleri/Dienstvertrag”
bu
anlaşma
kapsamına girmemektedir! Bu çerçevede Almanya’dan iş
alımlarda BGB ‘da ifade olunan Werkvertrag tanımı esas
alınmalıdır.
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İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASININ UYGULANMASINDAN SORUMLU BAŞVURU
VE İRTİBAT KURUMLARI HANGİLERİDİR?
İstisna Akdi Anlaşmasının her iki ülkede sorumlu
irtibat kurumları Almanya’da Stuttgart Çalışma
Ajansı-Arbeitsagentur Stuttgart, Türkiye’de ise
İŞKUR Genel Müdürlüğü’dür.
Diğer taraftan, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474
sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 1 No’lu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 92. Maddesi’nin
b) fıkrası ile “Yurtdışında Türk işgücünün
istihdamına yönelik iş ve işlemleri yürütmek” görevi
ise Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmiştir.
Alman işveren ile yapılan sözleşmenin, Almanya’ya
götürülecek işçiler ile Türk işveren arasında yapılan
sözleşmelerin onaylanması ve götürülecek işçi
kotalarını uygunluk hesaplamaları ve adam, adam-ay
kota üst sınırlarının belirlenmesi işlemleri için
İŞKUR Genel Müdürlüğü portalına online ve Hizmet
Merkezlerine şahsen başvuru yapılmaktadır.

Alman şirket ile Türk şirketi arasında yapılan sözleşme
bilgilerini içeren “Auskunft über die Betrieblichen
Verhaeltnisse- İş İlişkisi Bildirimi” belgesini,
“Erklaerung
zum
Werkvertrag-İstisna
Akdi
Beyannamesi”ni,
“Selbstauskunft-Kişisel
Bilgilendirme Formu”nu, İŞKUR tarafından onaylanan
kota tahsisi ve talep halinde işçilerin mesleki
yeterliliklerini gösterir sertifikalarını, ayrıca iş görev
dağılım planlarını ve talep halinde şirketin
Türkiye’deki finansal portföy bilgileri gibi bilgileri
(Arbeitsagentur Stuttgart) Stuttgart Çalışma Ajansı’na
ibraz etmek gerekmektedir.
Personele Almanya’da istisna akdi işçisi olarak
çalışma izni verildiğini gösterir WAK Kartı
(Werkvertrag Arbeitnehmer Karte-İstisna Akdi İşçi
Kartı) alınması işlemleri için tek yetkili merkez
Stuttgart Çalışma Ajansı’dır.

İletişim Bilgileri:
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri:
Agentur für Arbeit Stuttgart-Werkvertragverfahren
Nordbahnstrasse 30-34
70191 Stuttgart/Almanya

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu)
No:42 Yenimahalle / ANKARA

Einzelzulassung/Bireysel Onaylar:
Tel: 00(49)-711-920- 3268 veya 3265
e-posta: stuttgart.007-OS@arbeitsagentur.de

Telefon: +90 (312) 216 33 41
e-posta: istihdamuzman@iskur.gov.tr

Vertragsprüfung/Sözleşme Kontrol:
Tel: 00(49)-711-920- 3010 veya 3262
e-posta: stuttgart.009-OS@arbeitsagentur.de
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İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞ VE
ALMANYA’DA İŞ ÜSTLENEN TÜRK
MÜTEAAHİTLİK ŞİRKETLERİNDEN İŞKUR
TARAFINDAN
İSTENEN
BELGELER
NELERDİR?

(BAA) STUTTGART ÇALIŞMA AJANSI
TARAFINDAN İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI
İMZALAMIŞ
TÜRK
MÜTEAAHİTLİK
ŞİRKETLERİNDEN İSTENEN BELGELER
NELERDİR?

Bir istisna akdi anlaşması kapsamında Almanya’ya
işçi-personel götürecek Türk şirketlerinden
aşağıdaki belgeler istenir:
İstisna Akdi Başvuru Formu
Türkiye’de mukim bir şirket ile Almanya’da
mukim bir şirket arasında, istisna akdine
dayanarak, imzalanan, işin süresi, işin maliyeti
ve işin adresinin açıkça belirtildiği, Türk
Konsolosluğundan veya yeminli tercüme
bürosundan onaylı iş sözleşmesinin Türkçe
çevirisi ile Almanca orijinali (Almanca orijinali,
kota tahsisi yapıldıktan sonra fotokopisi alınarak
kota ile birlikte firma yetkilisine iade edilir.
Sözleşme yerine İş Alındı Belgesi getiren
firmaların başvurusu kabul edilir.),
Şirketin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil
Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği (İlk
kuruluş gazetesi ve değişiklik olmuşsa son hali),
Alman şirketin kuruluş kaydını gösterir belgenin
yeminli tercüme bürosundan onaylı Türkçe
çevirisi, (Bu belge, iş alınan Alman şirket
değişmediği sürece bir defaya mahsus alınır.
Ancak Alman şirketin değişmesi halinde, yeni
Alman şirketinin kuruluş kaydı ilgili kota
dosyasına konulur.)
25/9/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Yurtdışı Müteahhitlik
Belgesi Tebliğinin 4 üncü maddesi gereğince
Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı
Geçici Müteahhitlik Belgesi,
Gerektiği durumlarda her ay için çalışacak işçi
sayısını gösterir adam / ay çalışma planı
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Orijinal İstisna Akdi Sözleşmesi Werkvertrag
(Rahmenvertrag/Teilleistungsvertrag,
getrennt
nach einzelnen Vorhaben) im Original.
Yapılacak işin detaylı listesi. Leistungverzeichnis
/ Leistungsbeschreibung mit genauen Angaben
über
das
zu
verrichtende
Gewerk
(Mengen/Stückzahlen/Einzel-/Gesamtpreis)
İŞKUR tarafından onaylanmış Kota Tahsis
belgesinin orijinali. Kontingentbeschtaetigung der
zustandigen Vergabestelle des Herkuntflandes im
Original
2 Nüsha halinde ücret ve çalışma şartları
beyannamesi. “Vordruck “Eklaerung zum
Werkvertrag”
über
Lohnund
Arbeitsbedingungen”
Personel İş Planları, Personaleinsatzplan.
Şayet üyelik varsa ARGE-Arbeitsgemeinschaft/
Çalışma Grubu Sözleşmesi.
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İŞKUR TARAFINDAN YÜKLENİCİ TÜRK ŞİRKETİNE KOTA TAHSİSİ NASIL YAPILIR ? KOTA
UYGUNLUK KONTROLÜ VE KOTA ÜST SINIRI (ADAM- ADAM AY) HESAPLAMALARI NASIL YAPILIR?
Türk şirketi ile Alman işveren şirket arasında imzalanan iş sözleşmesinde işin süresi, işin maliyeti ve işin
adresi ile ilgili bilgilerin yer alması zorunludur. Bunların yer almaması veya eksik olması halinde sözleşme
kabul edilmez.
KOTA hesaplamalarında 2 temel formül kullanılmaktadır.
1-Kota Uygunluk Kontrolü (Kontıngent Überwachung) Hesaplama Formülü
Türk şirketin Alman şirketinden yüklenici olarak aldığı Alınan işin maliyeti ile işçilik maliyetinin uyumlu
olup olmadığını ve sözleşme bedeli ve süresine göre en fazla kaç adam götürülebileceğini belirlemede
kullanılır.
Kota Uygunluk Kontrolü Hesaplamalarında (Kontingent Überwachung) Hesaplama Formülü:
İşin Net Bedeli /Ay olarak sözleşme süresi / 4300 Sabit katsayı = Götürülebilecek toplam personel sayısı
(Kontingent Überwachung)
Örnek: Batı Almanya’da inşaat sektöründe İstisna Akdi Anlaşması yapılarak alınan işin NET sözleşme bedeli
750.000 Euro, sözleşme süresi ise 12 aydır. Türk şirketi bu iş için Almanya’ya götürmek üzere 20 adam kota
tahsis talebinde bulunmuştur. Kota talebi uygun mudur? Götürülebilecek toplam adam sayısı kota tahsisine
uygun olması için kaç olmalıdır?
750.000 Euro /12 ay /4300 katsayı = 14,53 = 15 personelin kota tahsisine uygun şekilde Almanya’ya
götürülmesine izin verilir. Yukarıdaki örnekte verilen sözleşme için 20 personel götürmek amacıyla kota
tahsis talebinde bulunan şirketin talebi ret olunur.
Bu iş ve süre için talep edilen işçi kota sayısı bu rakamın (15) üzerinde olamaz.
Uyarı! Net sözleşme bedeli, sözleşmede belirtilen brüt sözleşme bedelinin %90’ı olarak dikkate alınır.
Ondalık sayılar yukarıya yuvarlanır. Formüldeki 4300 olan sabit katsayı, Batı eyaletlerinde inşaat sektörü için
belirlenmiş sabit katsayıdır. İnşaat sektöründe Doğu Eyaletleri için bu katsayı 3800 olarak hesaba alınır. Diğer
tüm sektörler için kota hesaplama formülünde ise sabit katsayı Batı Eyaletleri için 3600, Doğu Eyaletleri için
3200 olarak hesaplanır. Bu katsayılar her yıl Ağustos ayında Alman Çalışma Ajansı tarafından yeniden
belirlenerek duyurulur.
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2-Kota Üst Sınırlarının Hesaplanması (Festsetzung Der Quote Obergrenze)
İşveren Alman şirketinin yıllık ortalama işçi sayısının % 30’unun ve sözleşme süresinin “ay” olarak dikkate
alındığı bu hesaplamalar ile, Alman şirketinin Türk şirkete sözleşme ile verdiği iş için toplam Adam/Mann
sayısı üst kota sınırı ile Adam-Ay/Mannmonate MM kota üst sınırının belirlenmesinde kullanılır.
Alman Şirketin İstisna Akdi Anlaşması ile Türkiye’den getirebileceği personel sayısı için Kota Üst
Sınırının (Festsetzung der Obergrenze/Quote) Adam ve Adam-Ay / Mannmonate MM Olarak Hesaplama
Formülleri
A) Alman İşveren şirketin ortalama işçi sayısının %30’u =Adam sayısı olarak Kota üst sınırı
(Mann Quote Obergrenze)
B) Alman İşveren şirketin ortalama işçi sayısının %30’u X Sözleşmenin ay olarak süresi =
Adam-Ay kota üst sınırı (Mannmonate Quote Obergrenze)
Örnek: İstisna Akdi Sözleşme süresi 12 ay, çalışan sayısı 35 olan işveren Alman şirketinin Türkiye’den
yüklenici Türk şirketi ile yaptığı sözleme sonucu Almanya’da istihdam edilecek Türk işçi sayısının AdamAy olarak toplam üst sınırı nedir?
A)Adam/Kota Üst Sınırı= (35 X % 30) =15 Adam kota üst sınırı (Mann Quote Obergrenze)
Önemli Not: İşveren Alman şirketin getirebileceği “Adam kota üst sınırı” maximum 300 Adam olarak
sınırlandırılmıştır!
B)Adam-Ay Kota Üst Sınırı= 15 adam X 12 ay = 180 Adam-Ay kota üst sınırı (Mannmonate Quote
Obergrenze)
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İŞKUR’DA YÜRÜTÜLECEK KOTA TAHSİS İŞLEMLERİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ
ÖNEMLİ HUSUSLAR!
1. Kota tahsis belgesi yetkilendirilmiş personelin imzasıyla İŞKUR mührü basılarak firma yetkilisine verilir.
2. Kota tahsis belgesi, Alman yetkili makamlarına verilmemişse talep edilmesi halinde yeniden
düzenlenebilir.
3. Daha önce tahsis edilmiş kota, sözleşmenin tadil edilmesi, işin süresinin uzaması veya Alman yetkili
makamlarından yeni ön çalışma izin belgelerinin gelmesi durumunda işçi sayısının değiştirilmesi ve/veya
işin süresinin değiştirilmesi şeklinde yeniden düzenlenebilir.
4. Kota tahsisinin İŞKUR portalı üzerinden yapılması gerekmekte olup sistem tarafından otomatik olarak her
proje için verilen sıra numarası aynı zamanda kota numarasıdır.
5. Türk şirketinin/yüklenici şirketin, Almanya’dan almış oldukları ön çalışma izni garanti belgesi, işçi adına
düzenlenmekte ve işçinin çalışacağı proje adresi, bu izin belgesinde yer almakta olup sevkleri bu adresten
yapılır.
6. İşverenlerce vize alınamadığının kanıtlanması halinde ön çalışma izni alınan diğer işçiler götürülebilir.
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HESAPLAMALARLA İLGİLİ TEKNİK DETAYLAR VE ÖRNEKLER
Özetle Kota tahsisi; yukarıda da ifade edildiği üzere işçi ücret maliyetlerinin sözleşmede belirtilen net
sözleşme bedelini maliyet olarak aşmamasının kontrol edilmesi ve işveren Alman şirketinin çalışan sayısı ve
sözleşme süresine göre “Adam-Ay/Mannmonate MM” sayılarının tespit edilerek belgelendirilmesi
işlemlerinden oluşur.
Ücret maliyetlerinin sözleşmede belirtilen net bedeli geçmediğinin kontrolü yetkili Alman makamları
tarafından Kuruma iletilen sabit rakamların işgücünün çalıştırılacağı süre ile çarpımı suretiyle yapılır. Bu
formül ile tespit edilen ücret maliyetlerinin sözleşmenin net bedelini aşması durumunda işin ekonomik
olmadığı değerlendirilir ve kota tahsisi yapılmaz. İşgücünün çalıştırılacağı süre, işgücünün çalıştırılmaya
başlayacağı başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasında kalan toplam ay sayısıdır. Tam olmayan aylarda gün sayısı
30’a bölünerek (Gün sayısı/30) tam ay sayısına ilave edilir. Sözleşmenin bedeli brüt olarak belirtilmişse net
bedel brüt bedelin yüzde 90’ı olarak kabul edilir. Eğer ücret maliyetlerinin toplamı sözleşme net bedelini
aşmıyorsa kota tahsisi, işgücünün çalıştırılacağı tarih aralığındaki ayların 25’inci gününde çalışan işçi sayısı
üzerinden hesaplanır ve buna “Adam-Ay sayısı (Mannmonate-MM)” denir.
Adam ay sayısı planının sunulmadığı kota tahsislerinde uygunluk kontrolü sözleşmede belirtilen işin net
bedelinin işgücünün çalışmaya başlayacağı tarih ile çalışmayı bitireceği tarih arasında kalan ay sayısına ve
sonrasında sabit rakama bölümü üzerinden yapılır. Bu formül sonucu bulunan sayının ondalıklı kısmı her
zaman yukarı yuvarlanarak tamamlanır. Bu yöntemle bulunacak sayının işverenin talebinin üstünde olması
durumunda işverenin talebi esas alınır. İŞKUR hesaplamalar sonucu belirlenen üst kota sınırı üzerinde bir
kota tahsisi yapamaz. Kota Uygunluk Kontrolü sonrasında her bir ayın 25’inci günü için adam ay sayısı
tahsisi yapılır. Çalışma ayı başlangıç tarihinin bulunduğu ayın 25’inci gününden sonra olması durumunda
veya çalışma ayı bitiş tarihinin bulunduğu ayın 25’inci gününden önce olması durumunda o aylar için adam ay
sayısı tahsisi yapılmaz. Toplam adam ay sayıları ve işverenin götüreceği işçi sayılarına kota tahsis belgesinde
yer verilir. Ayrıca sözleşmenin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan aylara tahsis edilen adam ay
sayıları ayrı bir tablo üzerine işlenerek kota tahsis belgesinin ekine konulur.
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Örnek: Batı eyaletlerinde inşaat sektöründe 01.01.2021 tarihinde başlayıp 18.04.2021 tarihinde biten
sözleşmenin bedeli, brüt 100.000 Euro olup firma adam ay sayısı planı getirmeksizin 5 işçi için kota tahsisi
talep etmiştir. Talep kotaya uygun mudur?
Kota Uygunluk kontrolü formülü= İşin net bedeli / sözleşme Ay sayısı / 4300 katsayı
(Katsayı Batı eyaletlerinde inşaat sektöründe 2021 yılı Temmuz ayı için 4.300 olarak alınmıştır.)
Ay sayısı:3+(18/30)=3,6 (İşgücü çalışma başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki ay sayısı)
Net sözleşme bedeli= 100.000 Euro x %90 = 90.000 Euro
90.000 Euro /3,6 ay / 4300 katsayı = 5,8 = 6 Adamlık kota tahsisinde bulunabilir. Talep uygundur.

Örnek : Batı eyaletlerinde faal ve 87 çalışanı bulunan bir Alman şirketi inşaat sektöründe bir Türk şirketi ile
01.01.2021 tarihinde başlayıp 12.10.2021 tarihinde biten bir istisna akdi anlaşması imzalamıştır. Adam ve
Adam-Ay olarak kota üst sınırları nedir?
Kota Üst Sınırı Adam= İşveren Alman şirketin işçi sayısının % 30’u
Kota Üst Sınırı Adam = 87 çalışan X %30 = 26,1 = 27 Adam (yabancı istisna akdi işçisi getirilebilir)
Kota Üst Sınırı Adam Ay = Adam sayısı X Ay sayısı
Ay sayısı: 9+(12/30)=9,4 Ay (İşgücü çalışma başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki ay sayısı)
Kota Üst Sınırı Adam-Ay= 27 X 9,4 = 253,8 = 254 Adam Ay/Mannmonate MM

[1] İlk tarih istisna akdinin başlangıç tarihidir. Sonraki zaman dilimleri ayın başlangıç tarihleridir.
[2] Ayın son günüdür. Son tarih istisna akdinin bitiş tarihidir.
[3] İlgili zaman diliminin içinde iş başında olan azami kişi sayısıdır.
[4] İlgili ayın 25’inde iş başında olan kişi sayısıdır.
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ESNEK ÇALIŞMA ADAM AY PLANLARININ İŞKUR VE BAA STUTTGART’A SUNULMASI DURUMU VE
AYLIK MALİYET HESABI
Kuruma yapılan başvuruda esnek Adam ay sayısı planının sunulduğu durumlarda; işveren sözleşmenin net
bedelini sabit rakama bölerek toplam adam ay sayısını bulmakta ve bu adam ay sayısını iş planına göre aylara
bölerek kullanmaktadır. Bu yöntemde uygunluk kontrolü ve kota tahsisi aşağıdaki esaslara dayanılarak yapılır.
İşverenin çalışacak personel sayılarını belli aylara tahsis etmesi durumunda her bir aya ait aynı anda
çalışacak azami işçi sayılarının toplamının sabit rakam ile çarpımının sonucuna bakılarak uygunluk
kontrolü yapılır. Azami işçi sayısı o ay içinde çalışan farklı kişilerin toplamı anlamına gelmez. İşgücünün
çalışmaya başlayacağı tarih ve çalışmayı bitirecekleri tarihlerinin olduğu aylar kıst ise günlük ücret
maliyeti üzerinden toplama dahil edilir. Günlük ücret maliyeti sabit rakamın 30’a bölünmesi ile bulunur.
Ücret maliyetinin sözleşme net bedelinin aşmaması durumunda uygunluk kontrolü yapılmış olur. Azami
çalışan sayısının en yüksek olduğu ayın çalışan sayısı kota tahsis belgesinde belirtilir.
Kota Uygunluk kontrolü sonrasında adam ay sayısı her bir çalışma ayının 25’indeki çalışan sayısı
toplanması suretiyle tespit edilir ve kota tahsis belgesine yazılır. İşgücünün çalışma başlangıç tarihinin
bulunduğu ayın 25’inci gününden sonra olması durumunda veya işgücünün çalışma bitiş tarihinin
bulunduğu ayın 25’inci gününden önce olması durumunda o aylar için adam ay sayısı tahsisi yapılmaz.
Her bir çalışma ayına ait “Adam Ay Sayısı” kota başvuru formunun ekinde “Adam Ay Sayısı Planı”
olarak işveren tarafından sunulur. Adam/Ay Sayısı Planında aylar arasında boşluk olmadan ve birbirini
takip eden şekilde sunulur.
Örnek: Sözleşmeye göre 15.03.2021 tarihinde başlayıp 10.06.2021 tarihinde bitmesi gereken
Euro’luk bir sözleşme için aşağıdaki şekilde bir Adam Ay çalışma planı sunmuştur.

128.000

Adam ay sayısı planının kontrolü, her bir çalışma ayına düşen azami çalışan işçi sayısının sabit rakamla
çarpılarak çıkan her bir sonucun toplanması suretiyle yapılır. Toplamın sözleşmenin net bedelini geçmemesi
durumunda kota tahsisi yapılır. (Sabit rakam 2021 yılı Temmuz ayı için 4.300’dür.)
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Aylık maliyetin hesaplanması Formülü
Adam Ay X Sabit Katsayı= Aylık Maliyet
Aylık maliyetlerin genel toplamı= Toplam Maliyet (Sözleşme net bedelini aşmamalıdır!)
Mart: 5 x (4.300/30) x17 = 12.183 Euro (15 Mart ile 31 Mart arasındaki zaman dilimi 17 gün olarak alınır.)
Nisan: 10 x 4.300 = 43.000 Euro
Mayıs: 6 x 4.300 = 25.800 Euro
Haziran: 4 x (4.300/30) x 10 = 5.733 Euro (1 Haziran ile 10 Haziran arasındaki zaman dilimi 10 gün olarak
alınır.)
Aylık ücret maliyetlerinin toplamı 86.716 Euro olarak bulunur ve sözleşmenin net bedeli olan 128.000
Euro’yu geçmediği görülerek kota tahsisi yapılır.
Kota tahsis belgesindeki tablo aşağıdaki şekilde oluşturulur:
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İŞKUR TARAFINDAN İŞÇİ SEVK İŞLEMLERİ
NASIL YAPILIR?

TÜRK ŞİRKETLERİ ALMANYA’DA HER
SEKTÖRDE İSTİSNA AKDİ SÖZLEŞMESİ İLE İŞ
ALABİLİRLER Mİ?

Türk işveren her bir işçi için, BAA Stuttgart’tan ön
çalışma izin belgeleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumunca düzenlenen AT/1 ve AT/11 veya AT/6
formülerlerini kuruma ibraz eder. AT/11 veya AT/6
belgesi düzenlenemeyen işçi için firma, bunların
yerine 30 (otuz) günlük prim ödeme süresi
tamamlanıncaya kadar “özel sigorta şirketine”
hastalık sigortası yaptırır; sigorta poliçesi ve işçinin
sigortalılık süresini gösterir belgeyi ibraz eder.
İşlemleri tamamlanan firmaların ibraz ettikleri ön
çalışma iznine hizmet akdi düzenlenen işçiler
belirtilmek suretiyle “.............. işçinin işlemleri
yapılmıştır.” ibaresi bulunan kaşe basılarak tarih
bildirilip imzalanır ve mühürlenir. Firma, bununla
işçilerine vize almak üzere Alman Büyükelçilik veya
Konsolosluğuna müracaat eder. İmzalandıktan sonra
ön çalışma izninin bir fotokopisi firma işlem
dosyasında saklanır.
ÖNEMLİ NOT: Dönüş belgesi (Abmeldug), işçinin
vizesinin red olduğuna dair belge ve firmaların
gitmekten vazgeçenleri belgelemesi halinde bu
kişilerin yerine başka işçi götürebilir.
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Alman işgücü piyasasının ihtiyaçlarını analiz eden
BAA Stuttgart her yıl hangi sektörlerde ve ne kadar
yabancı yüklenici (Auftragnehmer) şirket işçisi
kabul edileceğini belirleyerek, duyurmaktadır.
Başlangıçta Alman inşaat sektörünün ihtiyaçları
doğrultusunda yalnızca “inşaat sektörü” kota
tahsisine açıkken, mevcut durumda 2021 dönemi
için “sağlık, gastronomi ve tarım” sektörleri hariç,
tüm sektörler Türk şirketleri için kota tahsisine
açıktır. Her yıl Ekim ayında açılan sektör ve kota
ilanları kamuoyuna duyurulur.
ÖNEMLİ NOT: Et ve Et Ürünleri İşleme sektörü
yabancı istisna akdi şirketlerine kapalıdır.
ÖNEMLİ NOT: § 631 ff. BGB mevzuatında 1 Ocak
2018 tarihinde yapılan düzenleme ile “İstisna Akdi –
Werkvertrag- Sözleşmelerinin kapsam ve tanımında
yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Bu çerçevede;
-Tamir ve Bakım İdame işleri,
-IT Software-Bilgi İşlem Yazılım üretimi ve
sistemsel değişim işleri,
-Somut eser vücuda getirmese dahi bilirkişilik,
teknik müşavirlik-planlama işleri gibi üzerinde
tartışılan iş başlıkları da İstisna Akdi-Werkvertrag
tanımı kapsamına alınmıştır!
Bilgi için: https://www.ihkmuenchen.de/recht/vertragsrecht/werkvertragdienstvertrag/
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HATIRLATMA! ÖZETLE BÜROKRATİK SÜREÇ VE İŞLEMLER NELERDİR?
İstisna Akdi kapsamında Almanya’ya işçi götürmek isteyen ve kota tahsisinden faydalanmak isteyen yüklenici
Türk şirketleri, bulundukları bölgedeki Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek aşağıdaki
belgeler ibraz edilir.
a) Başvuru formu,
b) Yurtdışı müteahhitlik belgesi veya geçici yurtdışı müteahhitlik belgesi
c) Türkiye de mukim bir şirket ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nde mukim bir şirket arasında, istisna
akdine dayanarak, geçici bir iş yapmak üzere imzalanan, alınan işin süresi, işin maliyeti ve işin adresinin
açıkça belirtildiği, Türk Konsolosluğundan veya yeminli tercüme bürosundan onaylı iş sözleşmesinin Türkçe
çevirisi ile Almanca orijinali (Almanca orijinali, kota tahsisi yapıldıktan sonra fotokopisi alınarak kota ile
birlikte şirket yetkilisine iade edilir).
d) Şirket yetkililerinin noterden onaylı imza sirküleri örneği,
e) Şirketin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noterden onaylı örneği (ilk kuruluş gazetesi
ve değişiklik olmuşsa son hali),
f) Alman işveren şirketin kuruluş kaydını gösterir belgenin yeminli tercüme bürosundan onaylı Türkçe
çevirisi (bu belge, iş alınan Alman şirketin değişmediği sürece bir defaya mahsusu alınır. Ancak Alman
şirketin değişmesi halinde, yeni Alman şirketin kuruluş kaydı ilgili kota dosyasına konulur).
Bu bilgi ve belgeler Kurumca incelendikten ve taahhüt altına girilen işin bedeli ile işin süresi göz önünde
bulundurulduktan sonra, Türkiye İş Kurumu tarafından hiçbir bürokratik engelleme olmaksızın aynı gün veya
bir gün sonra firmalara kota tahsisinde bulunulmaktadır.
Kota tahsisinde bulunulan Türk şirketleri, iş sözleşmesinin aslıyla birlikte yetkili Alman İş Ajansı’nın (BAA
Stuttgart) istemiş olduğu bilgi ve belgelerle Stuttgart İş Ajansına başvurarak çalışanları için “Ön Çalışma İzni”
almaktadır.
Şirketler, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde çalışanlarla Tip İş Sözleşmesi imzalamadan önce,
Almanya’ya götürecekleri her bir işçi için 1.000 Avro tutarındaki teminat mektuplarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna ibraz ederler.
Ön çalışma iznini alan şirket, her bir işçi için SGK tarafından düzenlenen AT/1 ve AT/11 formülerlerini
Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne ibraz ve bir nüshasını şirket dosyasında muhafaza eder. Ancak, yeni işe
alınan personel 30 günlük prim ödeme süresini doldurmamış ise AT/11 formülerini almaya hak kazanana
kadar bu personel için şirket, 1 aylık özel sağlık sigortası yaptırır ve poliçesini Türkiye İş Kurumu İl
Müdürlüğüne ibraz eder. Yaptırılacak hastalık sigortasının kapsam bakımından yasal bir Alman hastalık
sigortasıyla denk olması gerekir. Poliçe ve SGK’dan alınacak sigortalılık süresini gösteren belgenin birer
nüshası şirket dosyasında muhafaza edilecektir.
İşverence teminat mektubu yatırılan ve sosyal güvenlikleri sağlanan çalışanlar için İŞKUR İl Müdürlüğü
nezdinde işçi ve işveren arasında Tip İş Sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşmenin bir nüshası işçiye, bir
nüshası işverene verilmekte ve bir nüshası da İl Müdürlüğünde saklanmaktadır. Şirket, Tip İş Sözleşmesi
imzalayan çalışanlar için Alman Konsolosluklarına müracaat ederek, vize işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip işçilerini Almanya’ya götürebilmektedir.
Ayrıca, http:www.iskur.gov.tr adresinden firma ve işçi arasında imzalanacak Almanya Bireysel İş Sözleşmesi
indirilebilir.
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HALİHAZIRDA ALMANYA’DA İSTİSNA AKDİ SÖZLEŞMESİ İLE İŞ ALAN VE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TÜRK
ŞİRKETLERİ HANGİ SEKTÖRLERDE FAALDİR?
2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre Türk müteahhitlik şirketlerine Almanya tarafından aynı yıl için tahsis
edilen 6.170 kişilik kotanın yalnızca 2.396’sı kullanılmıştır. Mevcutta inşaat, inşaat yan sanayi, ormancılık,
maden ve İzolasyon/yalıtım sektörlerinde istisna akdi anlaşması ile iş yürüten şirketlerimiz mevcuttur.

2020 yılı içerisinde Almanya’da
İstisna Akdi Anlaşması
kapsamında iş alarak hizmet
ihracatı gerçekleştiren
şirketlerimizin İnşaat, inşaat yan
sanayi, izolasyon/yalıtım ve
Ormancılık/madencilik
sektörlerinde faal oldukları
görülmektedir.
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WAK KARTI NEDİR? İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI KAPSAMINDA YÜKLENİCİ OLARAK İŞ ALMAK
TÜRK ŞİRKETLERİNE HANGİ AVANTAJLARI SAĞLAR?
Türkiye’den yapılacak başvuruları değerlendirme ve kota tahsis onayı ve çalışma izni verilmesinden sorumlu
tek merkez Stuttgart Çalışma Ajansı’dır.(Arbeitsagentur Stuttgart). Türk şirketlerinin personeli için çalışma
izin kartları “WAK Kartı” tanzimi tüm Almanya geneli için tek bir merkezden yürütülmektedir. Türkiye
irtibat merkezi Stuttgart Çalışma Ajansı’dır.
İşçiler ve yönetici personel Almanya’ya giriş yaptıktan sonra Stuttgart Çalışma Ajansı tarafından işçi ve
yönetici personele özel çalışma izni olduğunu gösterir “WAK” Kartı (Werkvertrag Arbeitnehmer Karte)
tanzim eder. WAK kartı özel bir çalışma izni kartı olup, ikamet izni için Yabancılar Dairesine yapılacak
başvuruda da ibraz edilerek, WAK kartı süresine bağlı kolaylaştırılmış “İkamet İzni” alınmasını sağlar.
WAK kartı sahibi personelin çalışma ve ikamet izinleri için kolaylaştırma ve muafiyet sağlanarak Federal
ikamet ve çalışma kanunlarında yabancılar için öngörülen diğer kriterler aranmaz. WAK Kartı geçerlilik
süresince kart hamilinin ikamet izni alınmasında kolaylık sağlanır. – (İkamet Yasası 39. Madde’sinin 1.
Fıkrası ve İstihdam Uygulama Yönetmeliği’nin 29. Maddesi bağlamında / &39 Abs. 1 AufenthG in
Verbindung mit & 29 Beschaeftigungsverordnung )
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK-Industrie und Handelskammer) nezdinde kolaylaştırılmış ticari
temsilcilik (Zweigniederlassung) açma ve (Gewerbe Anmeldung) Ticari faaliyet izni alma. Ancak yüklenici
Türk Şirketi’nin faaliyet alanı (HWK- Handwerkskammer) Zanaatkarlar Odası kapsamında bulunan bir iş
alanında ise başvuru HWK’ya yapılır!
(Not: Avrupa Birliği dışından gelen üçüncü ülke şirketleri için oldukça ağır ve zorlaştırılmış şirket temsilciliği
açılması ve ticari faaliyet izinlerinin alınması gibi işlemler, bu anlaşmanın sağladığı özel muafiyet ile
kolaylaştırılmıştır ve süreç hızlandırılmıştır.)
Anlaşmanın Türk şirketlerine sağladığı avantajlar kısaca şöyledir;
Almanya’dan müteahhit olarak alınan işlerden elde edilen yüksek kar marjı,
Şirket ve çalışanları için uluslararası çalışma tecrübesi kazanma ve Almanya’da iş tamamlamış ve teslim
etmiş olmanın yüksek “referans değeri”
Şirket ve işgücü açısından “Uluslararası rekabet gücünün” artırılması
Türkiye’de halihazırda istihdam edilen teknik personel dahil tüm çalışanların Almanya’ya götürülüp
çalıştırılabilmesinin şirkete sağladığı maliyet etkinlik avantajları
Belirli ülke vatandaşlığı bulunan yabancı uyruklu işçi istihdam edebilme imkanı.(bknz. Madde 20)

WAK KARTININ GEÇELİLİK SÜRESİ NE KADARDIR? ÜST SINIR VAR MIDIR?
WAK Kartı (Werkvertrag Arbeitnehmer Karte) geçerlilik süresi, işçinin çalıştığı işverenin yaptığı sözleşme
süresi ile sınırlıdır. Ancak 13.05.2020 tarihli Uygulama Yönetmeliği uyarınca; Türk uyruklu bir İstisna Akdi
işçisinin WAK Kart’ının süresi en fazla 3 yıl olabilir. Ancak idari personel, yüksek nitelikli teknik personel ve
ustabaşları için bu süre 4 yıla kadar uzatılabilmektedir. Çalışma süresince işçinin 1 aydan fazla işe vermesi
veya Türkiye’ye geri dönmesi durumunda WAK kartı Kuruma geri verilmelidir.
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TÜRK MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİ ALMANYA’DA “YÜKLENİCİ” OLARAK ÜSTLENEBİLECEKLERİ İŞ
İMKÂNLARINI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRLER?
Türk şirketlerin Alman şirketlerden YÜKLENİCİ olarak iş almaları için muhtemel yollar:
a) Alman Sanayi ve TicaretOdalarının (IHK - DeutscheIndustrie- und Handelskammer) askıya çıkan ilanları
üzerinden ( www.ihk.de ) iş takibi ve bölge Oda temsilcilikleri (Regionale IHK) aracılığıyla partner Alman
şirketin bulunması,
b) Almanya’da tüzel kişiliği bulunan, Alman Çalışma Ajanslarında akredite olan ve şirket statüsü taşıyan
ARGE Arbeitsgemeinschaft- Çalışma Grupları’na üye olmak suretiyle,
c) Faaliyet sektörünüzdeki Alman şirketleriyle doğrudan yazışma ve temas,
d) Sektörel fuarlara katılımyolu ile Alman şirketleriyle ikili ilişkilergeliştirilmesi,
e) https://www.auftragsbank.de/suche/l/werkvertrag/2615 ve benzeri özel iş aracılık hizmetleri veren
kurumların web sayfaları vasıtasıyla Alman şirketleri tarafından sunulan sektörel istisna akdi tekliflerine
ulaşılması.
f) Merkezi Mannheim şehrinde bulunan Alman ve yabancı uyruklu İstisna Akdi Şirketleri için özel bir hukuki
danışmanlık ve iş aracılık hizmetleri sunan “AG Arbeitsgemeinschaft Werkvertraege und Zeitarbeit
"www.werkvertrag-zeitarbeit.de isimli bir hukuk danışmanlık ve özel istihdam ofisinden faydalanılabilir.

UYARI! : d ve e maddelerinde belirtilen kuruluşlar Federal Çalışma Bakanlığı ve Çalışma
Ajansı onaylı özel istihdam, işbirliğ çalışma grupları, iş aracılık ve hukuki danışmanlık ofisleri
olup, sundukları hizmetler ücrete/komisyona tabidir!

TÜRK ŞİRKETLERİNE TANINAN ÜLKE KOTASI NE KADARDIR?
Federal İş Ajansı (BAA) tarafından 1991 yılından bu yana Türk şirketlerinin İstisna Akdi Anlaşması
kapsamında Almanya’ya götürebilecekleri işçi/teknik-idari personel sayısı için her yıl Ekim ayında bir “Ülke
Kotası” tahsis edilmektedir.
01.10.2020-01.10.2021 dönemi için Türk şirketlerine tahsis edilen toplam personel kotası 5.870’dir. Bu
kotaların doldurulması durumunda ek kotalar tahsis edilebilmektedir. Sektörel ihtiyaçların artması ve mevcut
tahsisli kotaların doldurulması durumunda yeni ve daha yüksel kotalar tahsis edilebilmesi mümkündür.

Akdi
rkiye haricinde İstisna
Ek Bilgi: Almanya’nın Tü
ve
bistan, Bosna-Hersek
Anlaşması imzaladığı Sır
nınan
mhuriyeti kendilerine ta
Kuzey Makedonya Cu
r yıl
ilik işçilik kotaları he
yıllık ortalama 7 bin kiş
yılda
ta başvurusu yaparak
doldurdukları için ek ko
hsis
i götürme kotası ta
işç
bin
ar
10’
şık
kla
ya
ettirmektedir.
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İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI KAPSAMINDA ALMANYA’DA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL, YENİ BİR İŞ
ALINMASIYLA BİRLİKTE YENİDEN ALMANYA’DA İSTİHDAM EDİLEBİLİR Mİ?
Federal Çalışma Ajansının 10 Mayıs 2020 tarihli uygulama yönetmeliğin 2.7.111 maddesinde belirtilen
Kural’a (9+3 Regelung) göre İstisna Akdi Anlaşması kapsamında Almanya’da çalıştırılan işçi ve personelin
yeniden Almanya’da çalışabilmeleri için Türkiye’de belirli bir dönem “bekleme süresi/Wartezeit”
öngörülmektedir. Şöyle ki;

ÖNERİ

Almanya’da bitirilen İş Süresi
2 yıl üzeri süren iş sonrası
9 ay üzeri süren iş sonrası
9 ayın altında süren iş sonrası
3 ayın altında süren iş sonrası

İşçinin Türkiye’de Zorunlu Bekleme Süresi
2 yıl bekleme süresi
En az iş süresi kadar bekleme süresi
En fazla 3 ay bekleme süresi
İş süresi kadar bekleme süresi

Şirketlerimizin Almanya’da aldıkları ve teslim ettikleri iş sonrası yeniden Almanya’da
iş almaları durumunda, Almanya tecrübeli personelini kısa süre sonra yeniden
Almanya’daki işinde istihdam edebilmeleri için “9 ayı geçmeyen sözleşmeler” ile iş
almaları veya personeli 9 ay dışarda 3 ay içerde şeklinde istihdamları kendilerine
avantaj sağlayacaktır. İş bitimi sonrası işçilerin Türkiye’de bekleme süresini
(Wartezeit) en az süre olan 3 aya düşürerek, bu personeli yeniden Almanya’da
istihdam etmek şirketlere büyük bir esneklik sağlayacaktır.

ALMAN İŞVERENDEN İŞ ALAN TÜRK MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİ ALMANYA’YA TÜRK UYRUKLU
OLMAYAN İŞÇİLERİNİ DE BERABERİNDE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE GÖTÜREBİLİRLER Mİ?
İş alan Türk şirketlerinin Almanya’ya çalıştırmak üzere beraberinde götüreceği personelinin Türk uyruklu
olması gerekmektedir. Ancak, Federal Çalışma Ajansı’nın 16 No’lu bilgilendirme kitapçığının 7.6
maddesinde ifade edilen istisnai uygulama ile aşağıda belirtilen ülke uyruğuna sahip personeli İstisna Akdi
Anlaşması kapsamında şirket beraberinde Almanya’ya getirilebilir veistihdam edilebilir.
Türk yüklenici şirketler tarafından vatandaşları Almanya’da istihdam edilebilecek yabancı ülkeler:
Bosna-Hersek
Yeni Zellanda
Sırbistan
San Marino
Kuzey Makedonya
ABD
Andorra
Güney Kore
Avustralya
İsrail
Japonya
Kanada
Monaco
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ALMANYA’NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLARDA İŞ VERMEK İSTEYEN ALMAN ŞİRKETLERİNDE VE
İŞ ALMAK İSTEYEN TÜRK ŞİRKETLERİNDE ARANAN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?
Alman şirketlerinin Türk şirketleri ile İstisna Akdi Anlaşması yapabilmesi için Alman şirketlerinde aranan
“temel şart” şirketin en az 5 personel istihdam ediyor olmasıdır. Ayrıca Alman şirketinde kısa çalışma
ödeneği uygulaması yapılmıyor olması ve son 12 ay içerisinde yoğun bir işten çıkarma yapmamış olması
şartı aranmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİ
ülkede bulunan
Almanya’da faaliyet gösteren ve merkezi Avrupa Birliği üyesi bir
Bu uygulama
şirketler de Türk şirketleri ile İstisna Akdi Anlaşması imzalayabilirler.
46/07 dosya
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 21 Ocak 2010 tarihli ve AZ:C5
numaralı Mahkeme Kararı’na istinaden uygulamaya girmiştir.

-Türk şirketlerinde ise, şirketin faaliyet alanının ve iş tecrübesinin “yüklenici” olarak aldığı iş ve sektöre
uygun olması şartı temel kriterdir. Şirket faaliyet alanı dışında herhangi bir alanda İstisna Akdi anlaşması
imzalanamaz.
-Şirketin “Almanya’ya işçi götürmek amacıyla kurulmamış olması” ve “işçi götürme aracı şirket faaliyeti”
olmaması” diğer önemli kriterdir.
ÖNEMLİ! Genel prensip olarak ARBEİTSAGENTUR - Alman Çalışma Ajansı’nın Stuttgart İrtibat Merkezi
makamları; Almanya’da üstlenilen işin yapılmasında çalışacak işçilerin firma geçmişlerinin ve mesleki eğitim
ve tecrübelerinin yeterli seviyede olmasını ve iş bittikten sonra da Türkiye’de şirket bünyesinde çalışmaya
devam etmelerinin önemli bir husus olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede yalnızca Almanya’ya işçi
götürme ve buna aracılık etmek amacıyla kurulmuş şirketlerin ve bu tür suiistimallerin önüne geçilmesi için
başvuru yapan Türk şirketleri hakkında gerekli gördükleri hallerde kendi kriterlerine göre başvuru evrakları
üzerinden denetim ve inceleme yapabilmekte ve şüpheli durumlarda takdir yetkisini kullanarak şirketin
”sözleşme onayı” ve “kota tahsis” taleplerini geri çevirebilmektedir!
-Anlaşma metninin içeriği ve uygulama yönetmeliğinde olmamakla birlikte, Avrupa Birliği tarafından üye
olmayan üçüncü ülke şirketlerinin müteahhitlik hizmetleri için beraberinde getireceği personelin istihdamında
dikkat edilecek hususlar hakkında 2013 yılında yayımlanan rehber kitapta (EU Practical Guide for
employment within the EU) özetle;
·Yüklenici yabancı şirketlerin Avrupa Birliği üyesi işveren ile imzaladığı iş bedelinin en az %25’i kadar
miktarda kendi ülkesinde bir finansal “portfoyünün” olması” (According to the EU Practical Guide for
employment within the EU there is a benchmark of 25% revenue in the home country as an indicator of a
sufficient business activity)
·Avrupa Birliği üyesi ülkede çalıştıracağı personel sayısının en az % 25’i kadar miktarda bir personelin de
şirket merkezinin bulunduğu kaynak ülkede istihdam ediyor olması (The turnover achieved by the osting
undertaking in the posting State and in the State of employment during an appropriate typical period (e.g.
turnover of approximately 25% of total turnover in the posting State could be a sufficient indicator, but cases
where turnover is under 25% would warrant greater scrutiny) şeklinde prensip kararlar yer almaktadır.
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Bu koşullar ikili Anlaşma metninde yer almamaktadır. Ancak, “EU Practical Guide for employment within
the EU “ rehberine göre Avrupa Birliği bünyesinde genel kabul gören ve yabancı şirketler için üye ülkelerce
dikkat edilmesi önerilen genel bir önkoşuldur.
-Şirketin iş kapsamında götüreceği işçi ve personelin mesleki eğitim ve tecrübelerinin işe uygun olması ve işin
gereklerini karşılayabilecek seviyede olması şartı öngörülmektedir. Stuttgart İş Ajansı’na başvurularda
personelin MEB veya MYK onaylı Diploma, Sertifikaları, Mesleki Kimlik Kartları ve Europass
sertifikalarının önceden temin edilerek Kuruma ibraz edilmesi kota onay ve WAK Kartı tahsisi işlemlerinizde
kolaylık sağlayacaktır.

İSTİSNA AKDİ / WERKVERTRAG ANLAŞMASI
İLE ALINACAK İŞ SÜRESİNDE ZAMAN
SINIRLAMASI VAR MI?

İŞÇİLER İÇİN KİŞİ BAŞI 1.000 AVRO
TUTARINDA TEMİNAT MEKTUBU ZORUNLU
MUDUR?

Bu koşullar ikili Anlaşma metninde yer
almamaktadır. Ancak, “EU Practical Guide for
employment within the EU “ rehberine göre Avrupa
Birliği bünyesinde genel kabul gören ve yabancı
şirketler için üye ülkelerce dikkat edilmesi önerilen
genel bir önkoşuldur.
-Şirketin iş kapsamında götüreceği işçi ve personelin
mesleki eğitim ve tecrübelerinin işe uygun olması ve
işin gereklerini karşılayabilecek seviyede olması
şartı öngörülmektedir. Stuttgart İş Ajansı’na
başvurularda personelin MEB veya MYK onaylı
Diploma, Sertifikaları, Mesleki Kimlik Kartları ve
Europass sertifikalarının önceden temin edilerek
Kuruma ibraz edilmesi kota onay ve WAK Kartı
tahsisi işlemlerinizde kolaylık sağlayacaktır.

Evet, 24.04.2004 tarihli ve 25442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ hükümlerine göre
firmalarla işçiler arasında yazılı tip iş sözleşmesinin
Türkiye
İş
Kurumu
yetkilileri
huzurunda
yapılmasından önce, istisna akdi gereğince gitmesi
öngörülen işçi başına 1.000.-Avro’luk dövize
endeksli kat’i ve süresiz banka teminat mektubu
firmalar tarafından Sosyal güvenlik Kurumu’na
verilmek zorundadır. Kat’i teminat tutarı; kişi başına
teminat miktarı ile tahsis edilen işçi sayısının çarpımı
sonucu bulunmaktadır. Ayrıca firmalar tarafından
Almanya'ya çalışmak üzere gönderilen işçilerin
sigorta primlerini, bu işçilerin Almanya'da bulunduğu
süre için Kanuna göre belirlenen sigorta primine esas
kazancın alt sınırının iki katından az olmamak
kaydıyla bu miktar ile üst sınır arasındaki kazanç
üzerinden ve işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin
ayın birinci ve otuzuncu günleri dışındaki bir tarihe
rastlaması halleri hariç, her ay otuz gün çalıştığı
kabul edilmek suretiyle ödemek zorundadırlar.
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ALMANYA’DA PERSONEL ÜCRETİ VE SİGORTA MALİYETLERİ NASILDIR? SİGORTA PRİMLERİNİ İŞ
SÜRECİNCE NEREYE ÖDEYECEĞİZ? PRİM İNDİRİM TEŞVİKİ VAR MIDIR?
Federal Almanya Asgari Ücret Kanunu’na göre Almanya’da iş taşeron yabancı şirketler, kendi ülkelerinden
getirdikleri çalışanlarına, Almanya’da her yıl sektörlere göre belirlenen asgari saat ücret tarifesinin altında
ödeme yapamazlar. İşçilere ödenecek asgari ücret tarifeleri, Zollamt-Federal Gümrük Dairesi tarafından
yabancı şirketlere bildirilmektedir. Federal Almanya’ya İstisna Akdi Anlaşması kapsamında personelini
götüren Türk şirketleri personeline bu iş sürecinde “Alman Asgari Ücret Kanunu’na göre her sektör ve Eyalet
için ayrı ayrı belirlenmiş “Asgari Saat Ücreti” üzerinden ücret ödemek zorundadır.
Örneğin Federal düzeyde İnşaat Sektörü için belirlenen (Lohngruppe1) “yardımcı inşaat işçisi” için asgari saat
ücreti brüt 12,85 Avro’dur.
Diğer yandan(Lohngruppe 2) “usta” inşaat işçisi için belirlenen asgari saat ücreti ise brüt 15, 70 Avro’dur.
(Berlin Eyaleti 15,50 Avro)
İstisna Akdi Anlaşması çerçevesinde Almanya’da iş alan Türk şirketleri, Almanya’ya geçici olarak
götürdükleri personelin tüm sosyal güvenlik primlerini Türkiye’de SGK’ya ödemektedir.
Türk şirketleri, sigortalılık bildirimlerini ülkemizde tescil ettirdikleri işyeri dosyası ve sicil numarası
üzerinden yapmaktadırlar. SGK’ya bildirimler “20-İstisna Akdine istinaden Almanya’ya götürülen Türk
İşçiler” belge türünden yapılmaktadır. Almanya’ya götürülen işçiler için en az asgari ücretin iki katı
üzerinden tüm sigorta kolları için prim ödenmektedir. Prim alt ve üst sınırları her yıl SGK tarafından
belirlenmektedir.
Prim oranı sigorta primleri, işsizlik sigortası primi işçi ve işveren payları ile birlikte % 37,5 oranındadır. Ay
içerisinde işe başlama ve işten ayrılma durumları haricinde çalıştırılan işçilerin ay içerisinde çalışma gün
sayıları 30 gün üzerinden bildirilmektedir.
Sadece yurt dışına götürülen işçilerle ilgili olarak uygulanan GSS primi işveren hissesi 5 puanlık
prim indirim teşvikinden yararlanılabilmektedir.
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SÖZLEŞME İMZALANAN ALMAN ŞİRKETİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE PERSONEL SAYISININ, TÜRK
ŞİRKETİNCE GÖTÜRÜLECEK İŞÇİ SAYISI ÜZERİNDE BELİRLEYİCİLİĞİ VAR MIDIR?
Evet, vardır. Bir Alman şirketinin İstisna Akdi Anlaşması imzalayabilmesi için en az 5 personel istihdam
ediyor olması gerekmektedir. Diğer yandan Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından belirlenen
temel kritere göre; 50’ye kadar “mavi yakalı personel”(büro personeli-idari personel hariç) çalıştıran bir
Alman şirketinin, İstisna Akdi Anlaşması ile Türk şirketine yüklenici olarak iş vermesi durumunda Türk
şirketinin en fazla “15 işçi” getirebilmesi mümkündür.
50’nin üzerinde mavi yakalı personel çalıştıran Alman şirketlerine de İstisna Akdi Anlaşması ile yüklenici
Türk şirketin en fazla“300 işçi “ getirebilme sınırlaması mevcuttur.
Prensip olarak Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Alman şirketlerin bünyesinde iş yürütecek yabancı
taşeron şirketin personel sayının toplam mavi yakalı personel sayısının % 30’unun üzerine çıkmamasını
öngörmekte ve yetkili Stuttgart İş Ajansı tarafından yapılan inceleme ve kota tahsislerinde bu kriterlere göre
karar verilmektedir. Alman işgücü piyasasına göre bu oranları değiştirmek Bakanlık yetkisi dâhilindedir.
ÖNEMLİ NOT

Federal Çalışma Ajansı’nın M16 nolu uygulama kitabının 9. Sayfasının 2.3 nolu başlığında;
Türk şirketin getireceği (Facharbeiter) nitelikli personelin en fazla %10’u kadar sayıda o
uzman personele yardımcı olacak (Helfer) “yardımcı işçi” getirilmesine izin verileceği
belirtilmektedir. İşin yapısına uygun özel durumda bu oranın artırılabileceği vurgulanmaktadır.

ALMANYA’DA İŞÇİLER İÇİN HARİCEN ÖDENECEK BAŞKA PRİMLER VAR MIDIR?
Almanya’da inşaat sektöründe uygulanan İzin Parası ve Ücret Denkleştirme Kasası’na (Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse–ULAK) her bir işçi adına ödenen brüt ücretin %14,25 oranındaki izin parası primi
taşeron Türk şirketlerince söz konusu kasaya her ay düzenli ödenmelidir.

İletişim Bilgileri:
ULAK / Soka-Bau ve Soka-Gerüstbau
Urlaubs-und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Europa
Wettinerstrasse 7
65189 Wiesbaden
Telefon: +49 (611) 707 – 0Telefax: +49 (611) 707-4555
Internet: www.soka-bau.de >> Europa

İletişim Bilgileri:
İnşaat İskele Şirketleri İçin / Gerüstbau Betriebe
Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes
Mainzer Strasse 98-102
65189 Wiesbaden
Telefon: :+49 (611) 7339-0 Telefax:+49 (611) 7339-100
Internet: www.sokageruest.de

Alman mevzuatı uyarınca tahsil edilen aidatlar iade
edilmemektedir.
ULAK uygulaması için
https://www.soka-bau.de/europa/tr/adresinden Türkçe bilgi
edinilebilmektedir.
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ALMANYA’YA GÖTÜRÜLECEK PERSONELİN OLASI SAĞLIK TEDAVİ GİDERLERİ NASIL KARŞILANIR?
Ülkemiz ile Almanya arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” kapsamında 24.04.2004 tarihi ve
25442 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına ilişkin Anlaşmanın
Uygulanması Hakkında tebliğ” uyarınca sigortalı çalışan 5510 sayılı Kanuna göre sağlık yardımı hakkı elde
etmiş personel için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından AT/1 ve AT/11 veya AT/6 formülerleri tanzim
edilmekte olup, bu formülerler ile hak sahibi sigortalı personel Almanya’da sağlık hizmeti alınmaktadır. AT/1
ve AT/11-AT/6 formülerleri Almanya’da iş yapılan bölgedeki “AOK Hastalık Kasası” uluslararası
sözleşmeler servisine ibraz edilerek alınacak belge ile tedavi yaptırılıp, sağlık hizmeti alınabilir. Diğer taraftan
bahsekonu Tebliği’in 9. Maddesi uyarınca, İstisna Akdi Anlaşması kapsamında Almanya’ya gidenlerin 90
günlük sigortalılık süresini doldurmamış olan ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımı almaya hak
kazanmamış personel için, sağlık yardım hakkını elde edecekleri tarihe kadar “Özel Sağlık Sigortası”
yapmaları gerekmektedir.
Formüler uygulaması ile sigortalının Almanya’da alacağı sağlık hizmet yardımlarının masraf karşılığı SGK
tarafından Alman sağlık sigortası kurumlarına ödenmektedir.

ALMANYA’DA ANLAŞMA SÜRESİNCE ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Hayır. Sosyal Kanun’un IX. Kitabının 164. maddesinin 1. fıkrasında (§ 164 Absatz 1 Satz 1 SGB IX)
öngörülen engelli çalıştırma zorunluluğundan istisna akdi çerçevesinde iş üstlenen yabancı şirketler muaf
tutulmuştur.

ALMANYA’DA İŞBAŞI YAPILDIĞINDA TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINAN “OSGB”’DEN,
TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARA VERİLMİŞ OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKALARI VE OPERATÖRLÜK
BELGELERİ ALMANYA’DA DA GEÇERLİ Mİ?
Hayır. Türkiye’den alınan belgeler Almanya’da geçerli değildir. Gerekli hallerde iş sağlığı güvenliği hizmeti
Almanya’da mukim ve orada yetkilendirilmiş bir İSG biriminden alınmalıdır.
İstisna: Uluslararası akredite olmuş kurum ve kuruluşlardan alınan ve uluslararası geçerliliği olan iş makinesi
ve forklift operatörlüğü veya tavan vinci kullanım belgesi gibi belgelerin geçerli olabilmesi mümkündür.
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ALMANYA’YA GÖTÜRÜLECEK MAVİ YAKALI PERSONELİN FEDERAL ÇALIŞMA AJANSINA İBRAZ
EDİLECEK MESLEK YETERLİLİK VE KALİFİKASYONLARINI GÖSTERİR SERFİKALARI NEREDEN
TEMİN EDİLEBİLİR?
MYK- Mesleki Yeterlilik Kurumu farklı meslek gruplarında özellikle inşaat sektörü ve ağır/ tehlikeli işler
grubundaki mesleklerde ulusal mesleki standartların belirlenmesinden ,“belgelendirme kuruluşlarının
yetkilendirilmesinden” “mesleki yeterlilik belge ve sertifikalarının” düzenlenmesinden sorumludur. Alman
Çalışma Ajansı’na personelinin mesleki yeterlilik belgelerini ibraz etmek isteyen müteahhitlik şirketleri,
MYK tarafından yetkilendirilmiş “Personel Belgelendirme Kuruluşları”nda personelini sınava sokarak,
personelin yapılacak sınav ve değerlendirmede başarılı olması halinde bu belgeyi almaya hak kazanabilirler.
Alman Çalışma Ajansı’na ibraz edilecek mesleki yeterlilik sertifikaları ve mesleki kimlik kartları MYK
tarafından Almanca da hazırlanabilmektedir.
a)Sınavlar Kim Tarafından Gerçekleştirilmektedir? Yetkili Belgelendirme Kuruluşunu Nasıl bulurum?
Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca (YBK) gerçekleştirilmektedir. Yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşları ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyeti yürütebilmek için TS EN ISO/IEC
17024:2012 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar) standardına
göre Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olmalı akabinde MYK tarafından yetkilendirilmelidir. İhtiyaç
duyulan meslek grupları için yetkili belgelendirme kuruluşları için MYK portalından erişim mümkündür.
https://portal.myk.gov.tr/
b)MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Şartlar Nelerdir?
Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı sınav ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmekte, yeterlilik belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek
standardı için geliştirilen yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri almak
isteyen adaylar belge almak istediği yeterlilikte yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan birine
başvurmaktadır. Bireylere yönelik her türlü bilgilendirme söz konusu kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı sınav ve değerlendirme öncesinde bireylerin, herhangi
bir eğitime tabi tutulmaları zorunlu değildir, başvuru şartlarını karşılayan adaylar sınavlara dâhil olmakta
başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl
Alınır? MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma süreci aşağıda özetlenmiştir:
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen birey, Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşlarından (YBK) birine başvurur.
• Başvuru, İlgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre başvuruyu alan YBK tarafından değerlendirilir ve
başvurusu uygun bulunan birey, sınav(lar)a kabul edilir.
• Bireyin öğrenme kazanımları ulusal yeterlilikte tanımlanmış kriterlere göre YBK tarafından ölçülür ve
değerlendirilir. ,
• Bireyin belgelendirme kararı, yetkilendirilmiş kuruluşunun ilgili organı tarafından verilir.
• YBK, bireyin sınav sonuçlarını MYK’ye bildirir ve belge almaya hak kazanan kişi için MYK tarafından
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
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c) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Düzenlenmektedir?
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin formatı MYK tarafından belirlenmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik
Belgeleri MYK tarafından anlaşma sağlanmış matbaa aracılığıyla basılmaktadır. Teorik ve uygulamalı
sınavların bilgisi MYK Web Portalına yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından sınavdan en az iki
gün önce girilmektedir. Sınav sonuçları MYK Web Portalına girildikten sonra sınavlardan başarılı olarak
belge almaya hak kazananların ve başarılı oldukları birimlerin listesi anlaşmalı matbaaya Portal otomasyonu
aracılığıyla iletilmekte, belgeler matbaa tarafından basılarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına
matbaa tarafından gönderilmektedir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları belge sahteciliğini önlemek
amacıyla kendilerine iletilen belgelerin üzerine hologram yapıştırmaktadır. Temsil ve ilzama yetkili kişi
tarafından imzalanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi adaya teslim edilmektedir. Adaya MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesinin yanı sıra cüzdanlarında taşıyabilecekleri Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı da
düzenlenmektedir. Belgede ve kimlik kartında yer alan karekodun, karekod okuyucu cihazlar (akıllı telefon
vb.) ile okutulması durumunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin adaya ait olup olmadığı, geçerli olup
olmadığı ve ne zamana kadar geçerli olduğu bilgileri görülebilmektedir.
d) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Kaç Dilde Düzenlenmektedir?
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri sınava giren adayların talepleri çerçevesinde Türkçe-İngilizce, TürkçeAlmanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-Arapça, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça olarak çift dilli şekilde
düzenlenmektedir. Artık MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin gidilecek ülkenin diline göre ilave bir ücret
ödenmeden çift dilli olarak düzenlenebilmesi ile yeminli tercümanlık ve noter onayı gibi masrafların belgeli
işgücü üzerine ek yük oluşturmaması sağlanmıştır.
e)Europass Sertifika Eki Nedir?
Europass Sertifika Eki; mesleki öğretim ve eğitim sertifikası veya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
sahiplerine verilebilen, AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan, MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesine ilişkin detaylı T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 7 T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin
özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayan ve ayrıca MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktılarını içeren ortak bir
formattır.
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Europass Sertifika eki MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin Ulusal Europass Merkezi ve MYK
internet sitelerinden ücretsiz erişilebileceği uluslararası normlara göre hazırlanmış bir dokümandır. Europass
Sertifika eki isme özel değildir ve orijinal sertifikanın bir ikamesi olarak kullanılamaz. Avrupa’da yaygın
olarak tanınmasına ve kullanılmasına rağmen, denkliği garantileyen otomatik bir sistem değildir. MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktıları ve belgede yer
verilmeyen belgeyi açıklayıcı diğer ifadeler, ilgili ulusal yeterliliğe ait Europass Sertifika Ekinde yer
almaktadır. Europass Sertifika Eki veri tabanı bağlantısı için bakınız:
https://www.myk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=3369
f)Meslek Yeterlilik Belgesi alan personel istihdamı için Devlet Teşvikleri var mıdır?
Evet. Bu konuda sağlanan “Devlet Teşviği”, 6111 sayılı Kanun ile güncellenen İşsizlik Sigortası Kanununun
Geçici 10. maddesinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi personel istahdam edenler için işveren sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait tutarının 54 aya, (mevcut personele mesleki yeterlilik belgesi alınması
halinde ise 12 aya) kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteği şeklinde sağlanmaktadır. Bu
destekten yararlanmak için İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. maddesinde belirtilen şartların yerine
getirilmesi gerekmektedir. SGK e-Bildirge sistemi, yararlanma hakkı elde eden işyerlerini ve yararlanma
sürelerini otomatik olarak hesaplamaktadır. Ancak yurtdışında istihdam edilen işçiler için yukarıda belirtilen
teşvik ödenekleri yapılmamaktadır!
Ulusal meslek standartları listesine erişim ve sertifikasyon ile diğer sorularınız için iletişim bilgileri şöyledir:
Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu
Adres: Balgat Mahallesi 1420. Sokak No:12 PK: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 (312) 458 20 00
Faks: +90 (312) 428 72 07
E-Posta: myk@myk.gov.tr
KEP : meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr
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TÜRK-ALMAN İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI KAPSAMINDA ALMANYA'DA MÜTEAHHİTLİK İŞİ ALARAK
İŞÇİ VE PERSONELİNİ BU ÜLKEDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE GÖTÜRECEK OLAN ŞİRKETLERİMİZİN
"YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ" VE/VEYA "GEÇİCİ YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ"
ALMALARI ZORUNLU MUDUR?
Ülkemizde yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin desteklenmesi koordinasyonu ve denetimi amacıyla 19/1/1983
tarih ve 83/5987 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu”
kurulmuş ve “Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi” düzenlenmeye başlanmıştır. Daha sonra ilki 31/3/1991 tarihli
ve 20831 sayılı Resmi Gazete’de, ikincisi ise 25/9/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği” ile belge düzenlenmeye devam edilmiştir.
Belirtilen Tebliğe göre; Almanya dahil yurtdışında, inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik,
işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler yapan veya yapacak olan gerçek kişi ve firmaların "Yurtdışı
Müteahhitlik Belgesi " veya yerine geçen "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" almaları ve T.C. Kamu
kurum ve kuruluşlarının, T.C. Gerçek kişi ve firmalarından, müteahhitlik işleri ile ilgili yurtdışı hizmeti
vermeleri aşamasında "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" veya yerine geçen "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik
Belgesi " ni istemeleri zorunludur.
a)"Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" ve/veya"Geçici Yurtdışı MüteahhitlikBelgesi" nin yurtdışı müteahhitlik
şirketlerimize sağladığı avantaj ve katkıları nelerdir? Kimlere verilebilir?
"Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" ve/veya "Geçici Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" Ülkemizi yurtdışında temsil
edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla
verilmekte olup, müteahhitlerin kayıtları tutulmakta, iş grupları ve azami iş miktarları belirlenmekte,
müteahhitlerin yabancı ülkelerde karşılaştığı yeterlilik sorunlarına yardımcı olunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş gerçek kişi ve firmalarına verilebilir.
b)Yurtdışı müteahhitlik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? Yurtdışı Geçici Müteahhitlik belgesi ne
kadar süre ile verilmektedir?
Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi 3 yıl süre ile geçerlidir.
Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi en fazla bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle
verilmektedir.
c)Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi kaç grupta verilmektedir? Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi alabilme alt
sınırları ne kadardır?
Yapı, tesis, bakım, onarım işleri, sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri, İşletme, yönetim, bakım
ve idame işleri, proje, mühendislik, müşavirlik işleri olmak üzere dört grupta yurtdışı Müteahhitlik Belgesi
verilmektedir.
Firmaların belge alabilme alt sınırları: Yapı, tesis, bakım, onarım işlerinde 40 milyon A.B.D. Doları Sınai ve
teknolojik imalat, tesisat ve montaj işlerinde 15 milyon A.B.D. Doları İşletme, yönetim, bakım ve idame
işlerinde 5 milyon A.B.D. Doları Proje mühendislik, müşavirlik işlerinde taban sınırı aranmamaktadır.
d)"Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" alınması için gerekli başvuru evrakları nelerdir?
1) Belge talep başvurusu (gerçek veya tüzel kişiliğin temsile yetkilisi tarafından yapılır.)
2) a) Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili,
b) Kimlik bilgileri, (Gerçek kişiler için)
c) İmza sirküleri,
d) Ticaret veya sanayi odası kaydı.
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3) Yurtiçinde bitirilen işler için;
a ) İş Deneyim Belgesi,
b ) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu,
4) Yurtdışında bitirilen işler için yürürlükteki mevzuata uygun,
a ) İşin Alındığına Dair Belge aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)
b ) Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli
veya Apostil şerhi tatbikli
i) İş Deneyim Belgesi aslı ,
ii) Sözleşme aslı ,
iii) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı
c) Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli
veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu
Noterce tasdiklenmiş;
i) İş Deneyim Belgesi Türkçe Tercüme aslı ,
ii) Sözleşme Türkçe Tercüme aslı ,
iii) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının Türkçe Tercüme aslı
5) “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı.
6) Vergi numarası veya vergi levhası fotokopisi
e)"Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" alınması için gerekli başvuru evrakları nelerdir?
1) Belge talep başvurusu (gerçek veya tüzel kişiliğin temsile yetkilisi tarafından yapılır.)
2)
a) Başvuru sahibinin ana statüsünü gösteren ticaret sicili,
b) Kimlik bilgileri, (Gerçek kişiler için)
c) İmza sirküleri,
d) Ticaret veya sanayi odası kaydı.
3)
a) İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)
b) Sözleşme Aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar)
tarafından tasdikli veya Apostil şerhi tatbikli,
c) Sözleşme Türkçe Tercüme aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve
Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından
da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş;
4) “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” Dekont Aslı.
5) Vergi numarası veya vergi levhası fotokopisi
Başvuru için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşılabilir.
https://meslekihizmetler.csb.gov.tr/karne-kararlari/yurtdisi-muteahhitlik-belgesi-islem-ve-kararlari-493
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Belgelendirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / Ankara
Telefon
:0 (312) 410 78 50
Faks
:0 (312) 410 78 51
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İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI KAPSAMINDA ALMANYA’DA İŞ ALAN MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK
MÜŞAVİLİK ŞİRKETLERİ İLE TAAHHÜT İŞLERİ YAPAN DİĞER ŞİRKETLER TİCARET
BAKANLIĞI’NDAN “İŞ ALINDI” BELGESİ ALMAK ZORUNDA MIDIR? BU BELGE NEDEN GEREKLİDİR?
NEREDEN ALINMALIDIR?
“İş Alındı” Belgesi, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1) kapsamında inşaat, tesisat,
montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım, onarım, gemi inşa gibi taahhüt işleri ile Bakanlıkça
uygun görülen diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için düzenlenir.
Yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterip; geçici ihracat, aktarma ve kesin ihracat işlemleri
gerçekleştirmeyecek ve yurt dışına işçi götürmeyi planlamayan firmaların “İş Alındı” Belgesi alması
konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, “İş Alındı” Belgesi ile, aşağıda belirtilen firmaların yurt dışında almış oldukları işler
kapsamında kullanmak üzere;
1-Ülkemizden yurt dışına makine, teçhizat ve ekipman, kamp ve barınma malzemelerinin geçici ihracatı ile
işçilerin ihtiyacı olan gıda malzemelerinin kesin ihracatına,
2-Geçici ihracatını gerçekleştirdikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurda geri getirilmeksizin aynı ya da
farklı bir ülkede üstlenilen başka bir projeye aktarılmasına,
3-Geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında satışına,
4-Geçici olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve ekipmanın yurda geri getirilmesine,
5-Yurt dışından satın aldıkları yeni makine, teçhizat ve ekipmanın yurda getirilmesine
yönelik izin işlemleri gerçekleştirilerek, gümrük prosedürlerinde firmalara önemli bir imkan ve kolaylık
sağlanmış olur.
“İş Alındı” Belgesi başvurusu, yurt dışında alınan işi müteakip en geç 1 (bir) yıl içinde, işin alındığı ülkede
bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Müşavirlik veya Ataşeliklerine yapılır. Ticaret Bakanlığına bağlı
Ticaret Müşavirlik veya Ataşeliklerinin bulunmadığı veya mevcut kadronun boş olduğu ülkelerde ise belgenin
düzenlenmesinden Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklar sorumludur.
“İş Alındı” belgesi temin edildikten sonra firmalarımızın; geçici ihracat, aktarma ve kesin ihracat işlemleri
için Ticaret Bakanlığına ve yurt dışına işçi götürme konusunda ise İŞKUR’a gerekli başvurularını iletmeleri
gerekmektedir.
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YURTDIŞI HİZMET İHRACATI ALT SEKTÖRLER KAPSAMINA ALINAN “YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK VE
TEKNİK MÜŞAVİRLİK” HİZMET SUNUCU OLARAK İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI
ÇERÇEVESİNDEALMANYA’DA İŞ ALAN MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİMİZE TANINAN DESTEK VE
YARDIMLAR NELERDİR?
“Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik” hizmet sunucu olarak İstisna Akdi Anlaşması çerçevesinde
Almanya’da iş alan Müteahhitlik şirketlerimize tanınan özel bir destek bulunmamaktadır. Ancak yeter şartları
sağlamaları halinde 2013/1 sayılı Tebliğ kapsamında geçici ihracat ve makine ekipman sevkiyatı konularında
sunulan imtiyazlardan faydalanabilmeleri mümkündür.

MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNAN ŞİRKETE AİT MAKİNA VE EKİPMANLAR İSTİSNA AKDİ
SÖZLEŞME SÜRECİNDE İŞİN ALINDIĞI ÜLKEYE GÖTÜREBİLİR VE TEKRAR YURDA SOKULABİLİR
Mİ? ALMANYA’DA İŞ TAMAMLAMA ESNASINDA SATIN ALINAN SIFIR VEYA İKİNCİ EL MAKİNE
EKİPMANLAR YURDA DÖNÜŞTE ŞİRKET BERABERİNDE GETİRİLEBİLİR Mİ?
İnşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım, onarım, gemi inşa gibi taahhüt işleri ile
Ticaret Bakanlığınca uygun görülen diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, yurtdışında aldıkları
işlerde kullanmak üzere kendilerine ait makine ve ekipmanları, “İş Alındı” Belgesine sahip olmak kaydıyla,
yurtdışına götürebilir ve yurda tekrar sorunsuz bir şekilde geri sokabilir. Hatta, eğer firma tarafından istenirse
söz konusu ekipmanlar başka bir ülkede alınan projeye aktarılabilir.
Benzer şekilde, yine “İş Alındı” Belgesi olması kaydı ile, yurtdışından yurtdışındaki projede kullanılmak
üzere alınan sıfır makine ve ekipman yurda sorunsuz şekilde getirilebilir.
Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için firmaların “İş Alındı” belgeleriyle birlikte işlem öncesinde
Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.
Detaylı Bilgi için:
Ticaret Bakanlığı
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sokak No:63
06530 Çankaya/ANKARA
www.ticaret.gov.tr

İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI KAPSAMINDA YURTDIŞINDA İŞ ALAN TÜRK MÜTEAHHİTLİK
ŞİRKETLERİNİN “VERGİLENDİRME” KONUSUNDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN BİR HUSUS VAR
MIDIR?
Evet. “Vergilendirme” konusunda genel olarak, müteahhitlik şirketlerimizin 24.01.2012 tarihli ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
ve Vergi kaçakçılığını Önleme Anlaşması” hükümlerine uymaları bu Anlaşma hükümlerine uygun davranmaları beklenmektedir. Ayrıca
bkz. Adım 3, sf.54
Almanya’da ilk defa iş üstlenen Türk şirketleri de mutlaka katma değer ve gelir vergisi için ön başvuru yapmak zorundadır. Almanya’da
iş üstlenen, Türkiye’de yerleşik firmalar için yetkili Alman Vergi Dairesi “Finanzamt Dortmund-Unna”dır.
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ALMANYA’DA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR İÇİN KAZA SİGORTASI YAPTIRILMASI
ZORUNLU MUDUR? İŞYERİNDE İŞ KAZASI OLMASI DURUMUNDA NEREYE BİLDİRİM VE MÜRACAAT
GEREKLİDİR?
Almanya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler VII. Sosyal Kanun Kitabı (SGB VII) 192.
Maddesi uyarınca; şirket faaliyet başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde tüm çalışanları için
zorunlu kaza sigortası yaptırmak zorundadır.
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August
1996, BGBl. I S. 1254)§ 192 Mitteilungs- und Auskunftspflichten von Unternehmern und Bauherren
(1) Die Unternehmer haben binnen einer Woche nach Beginn des Unternehmens dem zuständigen
Unfallversicherungsträger
1.die Art und den Gegenstand des Unternehmens,
2.die Zahl der Versicherten,
3.den Eröffnungstag oder den Tag der Aufnahme der vorbereitenden Arbeiten für das Unternehmen und
4.in den Fällen des § 130 Abs. 2 und 3 den Namen und den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des
Bevollmächtigten
mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt als erfüllt, wenn eine Anzeige nach den §§ 14, 55c der
Gewerbeordnung binnen einer Woche nach Beginn des Unternehmens gegenüber der zuständigen Stelle
erstattet wurde.
(2) Die Unternehmer haben Änderungen von
1.Art und Gegenstand ihrer Unternehmen, die für die Prüfung der Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger
von Bedeutung sein können,
2.Voraussetzungen für die Zuordnung zu den Gefahrklassen,
3.sonstigen Grundlagen für die Berechnung der Beiträge
innerhalb von vier Wochen dem Unfallversicherungsträger mitzuteilen.
(3) Die Unternehmer haben ferner auf Verlangen des zuständigen Unfallversicherungsträgers die Auskünfte
zu geben und die Beweisurkunden vorzulegen, die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des
Unfallversicherungsträgers (§ 199) erforderlich sind. Ist bei einer Schule der Schulhoheitsträger nicht
Unternehmer, hat auch der Schulhoheitsträger die Verpflichtung zur Auskunft nach Satz 1.
(4) Den Wechsel von Personen der Unternehmer haben die bisherigen Unternehmer und ihre Nachfolger
innerhalb von vier Wochen nach dem Wechsel dem Unfallversicherungsträger mitzuteilen. Den Wechsel von
Personen der Bevollmächtigten haben die Unternehmer innerhalb von vier Wochen nach dem Wechsel
mitzuteilen.
(5) Bauherren sind verpflichtet, auf Verlangen des zuständigen Unfallversicherungsträgers die Auskünfte zu
geben, die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Unfallversicherungsträgers (§ 199) erforderlich sind.
Dazu gehören
1.die Auskunft darüber, ob und welche nicht gewerbsmäßigen Bauarbeiten ausgeführt werden,
2.die Auskunft darüber, welche Unternehmer mit der Ausführung der gewerbsmäßigen Bauarbeiten beauftragt
sind.
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İnşaat sektöründe faal tüm şirketler “İnşaat Sektörü Mesleki Dayanışma Birliği’ne (Bau
Berufsgenossenschaft-BAU BG) kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. BAU BG aynı zamanda inşaat sektöründe
şirket çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıkları için sigortalanması da sağlar. Alman Sanayi ve Ticaret
Odalarında temsilcilik açma başvurusu ve ticari faaliyet izni alınmasıyla birlikte en geç 1 hafta içerisinde
BAU-BG’ye de başvuru ve çalışan personelin tamamı için “Kaza Sigortası- Unfallversicherung”
kayıtyaptırılır.
BAU-BG web sayfası üzerinden üyelik işlemleri için:
https://www.bgbau.de/themen/mitgliedschaft-und-beitrag/pflichtversicherung-fuerunternehmen/unternehmen-anmelden/schritt/mitgliedschaft/?
no_cache=1&cHash=dada3a6fd855f3c4f7b126ac66f5deb4
Şirket muhasebecisi işçi sayısını ve aldıkları ücreti BAU-BG’ye bildirir. BAU-BG bu bilgilere göre ödenecek
prim miktarını hesaplar. En düşük prim miktarı kişi başı aylık 100 Euro’dur. İş Kazası Sigorta Primlerinin
tümü işveren tarafından ödenir. BAU-BG bunun karşılığında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meydana
gelebilecek masrafları (tedavi, tazminat vs.) üstlenir.
İş Kazası vuku bulması durumunda ise en az 3 (üç) takvim günü içerisinde DGUV’ye (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung Spitzenverband- Alman Yasal Kaza Sigortası Çatı Kuruluşu)başvuru yapılarak ekte
sunulan örnek form ile yazılı bildirimde bulunulması zorunludur.
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HATIRLATMA!

TEMEL KURALLAR

5’ten az olamaz Kuralı: 5 personelden az çalışanı olan Alman şirketleri İstisna Akdi Anlaşması ile Türk
yükleniciye iş veremez.
Kısa Çalışma Ödeneği - Kurzarbeit ve/veya Yoğun İşten Çıkarma-Massive Entlassung-uygulaması yapan
Alman şirketleri Türk şirketleri ile İstisna Akdi Anlaşması yapamaz Kuralı: Alman Çalışma Ajansına
başvuru yaparak kısa çalışma ödeneği uygulaması yapan ve/veya son 12 ayda önemli sayıda personeli
işten çıkaran Alman şirketleri İstisna Akdi Anlaşması imzalamak suretiyle yabancı şirketlere yüklenici
olarak iş veremezler.
50’ye 15 Kuralı: 50 personele kadar işçi çalıştıran Alman Şirketleri Türk şirketine yüklenici olarak iş
vermesi halinde BAA Stuttgart’ın onayı ile en fazla 15 Türk istisna akdi işçisi getirebilirler.
% 30 Kuralı: 50’nin üzerinde işçi çalıştıran Alman şirketinin getirebileceği maximum Türk istisna akdi
işçi sayısı Alman şirketin mavi yakalı çalışan sayısının % 30’unu geçemez
En fazla 300 Kuralı: İşveren Alman şirketinin 50’nin çok üzerinde ve yüksek miktarda çalışanı olsa dahi
Türk şirketine yüklenici olarak iş vermesi halinde getirilebilecek maximum işçi sayısı 300’ü geçemez. %
30 kuralı devre dışı bırakılır.
10’a 1- %10 yardımcı işçi Kuralı: Anlaşma kapsamında Türk şirketlerinin götürebileceği niteliği olmayan
yardımcı işçi sayısının oranı, mesleki eğitim ve niteliği bulunan uzman işçi sayısının %10’undan fazla
olamaz.
Richtgrösse 5- % 5 idari personel Kuralı: Türk şirketi tarafından Almanya’ya çalışmak üzere götürelecek
her 20 mavi yakalı için ortalama 1 adet idari personel götürmesi kuralına dikkat edilmelidir. İdari
personel sayısı, işçi sayısının yaklaşık % 5’i oranında tutulmalıdır.
9 ay’a 3 ay Kaynak Ülkede Bekleme (Wartezeit) Kuralı: 9 ay Almanya’da çalışan istisna akdi işçisinin
yeniden Almanya’da bu kapsamında çalışması için Türkiye’de/kaynak ülkede en az 3 ay beklemesi
zorunludur. Aksi halde yeniden WAK kartı tahsis edilmez.
9-24 ay arası çalışmalarda yeniden Almanya’ya giriş için eşit süre Bekleme (Wartezeit) Kuralı:
Almanya’da 9 aydan fazla süre çalıştırılan bir istisna akdi işçisinin yeniden bu kapsamda Almanya’da
istihdamı için Türkiye’de/kaynak ülkede çalışma süresine eşit süre kadarlık bir bekleme süresini
doldurması gereklidir. Aksi halde WAK kartı tahsis edilmez.
Yıllık Ortalama Kuralı: İşveren Alman şirketinin çalışan personel sayısının belirlenmesinde yıllık işçi
sayısının ortalaması dikkate alınır.
Yukarıya Yuvarlama Kuralı: Kota tahsis ve Adam, Adam-Ay hesaplarında ondalıklı sayılar her zaman
yukarıya yuvarlanarak tamamlanır.
Kota Uygunluk (Kontingent Überwachung) Kontrol Formülü:
İşin Net Bedeli/Ay olarak sözleşme süresi/4300 katsayı = Kota uygunluk sayısı yani Almanya’ya
götürülebilecek toplam personel sayısı

Kota Üst Sınırının (Festsetzung der Obergrenze/Quote) Adam ve Adam-Ay Olarak Hesaplama Formülü
Alman İşveren şirketin ortalama işçi sayısının %30’u= Adam kota üst sınırı
Alman İşveren şirketin ortalama işçi sayısının %30’u X sözleşmenin ay olarak süresi= Adam-Ay olarak kota üst sınırı

Adam-Ay Olarak Sunulan Çalışma Planlarında Aylık Maliyeti Hesaplama Formülü
aya ait Adam Ay sayısı X Sabit Katsayı 4300 = Aylık Maliyet
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HATIRLATMA!

ADIM-ADIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. ALMAN ŞİRKET İLE İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI-WERKVERTRAG İMZALANMASI
2. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN YURTDIŞI MÜRTEAHHTİLİK BELGESİ VEYA
YURTDIŞI GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALINMASI
3. TİCARET BAKANLIĞI’NA (ALMANYA TİCARET MÜŞAVİRLİK VE ATAŞELİKLERİ)
BAŞVURU YAPARAK “İŞ ALINDI BELGESİ” ALINMASI (Bu belgenin alınması zorunlu değildir! İş
alımı sonrası beraberinde bedelsiz yeni/ikinci el makine ve ekipman ihracı ve ithalatı yapmak isteyen
şirketler için zorunludur)
4. İŞKUR HİZMET MERKEZİNE BAŞVURU YAPILARAK İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI VE İŞÇİ
SÖZLEŞMELERİNİN ONAYLANMASI, KOTA TAHSİSİ YAPTIRILMASI
5. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YURTDIŞI SERVİSLERİNDEN PERSONELİN
ALMANYA’DA SAĞLIK VE TEDAVİ UYGULAMALARI İÇİN TÜRK-ALMAN SOSYAL
GÜVENLİK
SÖZLEŞMESİ
KAPSAMINDA
TANZİM
EDİLMİŞ
AT1
VE
AT11
FORMÜLERLERİNİN ALINMASI VE BU FORMÜLERLERİN İŞKUR’A VERİLMESİ
6. ALMANYA’YA GÖTÜRÜLECEK İŞÇİLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARI YOK İSE
ALMAN ÇALIŞMA AJANSINA SUNULMAK ÜZERE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNDAN
ALINMASI. TÜRKÇE-ALMANCA SERTİFİKA VE KİMLİK KARTLARININ VE EURPASS
BELGELERİNİN ALINMASI
7. STUTTGART ÇALIŞMA AJANSINA (ARBEITSAGENTUR STUTTGART) İŞÇİ ÇALIŞMA ÖZ
İZİNLERİ İÇİN BAŞVURU, KOTA ONAYI VE KONTROLÜ YAPTIRILMASI, WAK KARTI
TAHSİS EDİLMESİ
8. ALMANYA’DA İHK –SANAYİ VE TİCARET ODASINA ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİ (ZWEIGSTELLE)
AÇILMASI İÇİN BAŞVURU YAPILMASI İnşaat sektörü şirketleri için BAU-BG Meslek Dayanışma
Birliği’ne üyelik ve çalışanlar için kaza sigortası yaptırılması.
9. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN (İzin Parası ve Ücret Denkleştirme Kasasına Urlaubs- und Lohnausgleichskasse) ULAK KASASINA BAŞVURU VE BİLDİRİM YAPILMASI
Online Başvuru, Bilgi ve Bildirim İçin:https://www.soka-bau.de/europa/tr/
10. DORTMUND-UNNA MALİYE MÜDÜRLÜĞÜ’NE (FINANZAMT DORTMUND-UNNA) ONLİNE
VEYA ŞAHSEN BAŞVURU YAPILARAK VERGİ MÜKELLEF KAYDI AÇILMASI
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/umsatzsteuer-fuer-tuerkische-unternehmer
11. ZOLLAMT (GÜMRÜKMÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU VE KAYIT YAPTIRILMASI, PERSONEL
ÇALIŞMA VE VARDİYA PLANLARININ VE ÇALIŞAN PERSONELE AİT BİLGİLERİN ÇALIŞMA
YAPILACAK BÖLGEDEN SORUMLU ZOLLAMT BİRİMİNE ÖNCEDEN İBRAZ EDİLMESİ
Online başvuru linki:
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/%20Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/%20anmeldungen-beientsendung_node.%20html
ASGARİ ÜCRET BİLDİRİM PORTALINA KAYIT
Önemli Uyarı: 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan yeni uygulama ile yabancı şirketler online olarak tüm
çalışanlarını tek tek asgari ücret bildirim portalına online kaydettirmek ve bildirimde bulunmak zorundadır.
Online Başvuru kayıt linki www.meldeportal-mindestlohn.de
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TÜRKİYE’DE BAŞVURU YAPILACAK KURUMLAR VE BÜROKRATİK İŞLEMLER

ADIM 1

ADIM 2

İŞKUR Genel Müdürlüğü
Hizmet Merkezlerine Başvuru

İllerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri
Yurtdışı Servislerine Başvuru

İŞKUR Genel Müdürlüğü İstisna Akdi
Anlaşması’nın Türkiye’deki irtibat ve işçiişveren sözleşmeleri ile kota tahsis ve onay
işlemlerinden sorumludur. İşçi ile işveren
arasında
yapılan
iş
sözleşmelerinin
onaylanmasında ve şirkete talep ettiği kota
tahsisinde birincil başvuru merkezidir. , Ankara
Ulus Ulucanlar ve İstanbul Şişli İl
Müdürlükleri Almanya İstisna Akdi Anlaşması
başvurularında tecrübeli merkezlerdir, ancak
her ilde İŞKUR İl Müdürlüklerine başvuru
yapılabilir.

Almanya’ya götürülecek personelin sağlık
giderlerinin Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik
Anlaşması kapsamında SGK tarafından
karşılanması için AT/1 ve AT/11 veya AT/6
formülerlerinin mutlaka SGK İl Müdürlüğü
Yurtdışı Servisinden alınması ve bu
formülerlerin İŞKUR İl Müdürlüğüne ibrazı,
ayrıca çalışan başına 1.000 Avro teminat
mektubunun SGK’ya ibrazı zorunludur.

ADIM 4

ADIM 3
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na Başvuru

MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu’na
Başvuru

Yurtdışı Müteahhitlik veya Geçici Yurtdışı
Müteahhitlik Belgesi alınması için Bakanlığın
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne
başvuru yapılması gerekmektedir.

Almanya’ya götürülecek personelin mesleki
yeterliliklerini gösterir belgeleri yok ise, Alman
Çalışma Ajansı’na ibraz edilmek üzere MYK
Portal üzerinden seçilecek “Belgelendirme
Kuruluşu”na sınav için başvuru yapılması,
Türkçe-Almanca
Mesleki
Yeterlilik
Sertifikaları, Mesleki Kimlik Kartları ve
Europass sertifika eklerinin temin edilmesi
gereklidir.
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ALMANYA’DA BAŞVURU YAPILACAK KURUMLAR VE BÜROKRATİK İŞLEMLER

ADIM 2

ADIM 1
Belgelerin Yetkili Stuttgart İş Ajansı
(BAA Stuttgart) Tarafından incelenmesi,
Onaylanması ve Çalışma İzni verilmesi
İstenen form ve belgelerin kuruma ibraz edilmesinden
sonra ortalama işlem süresi 4-6 hafta olup, işlem ve evrak
inceleme harcı olarak 200 Avro, her bir işçi/teknik-idari
personel için kişi başı aylık 75 Avro çalışma izin harcı
ödenmektedir. Kurum tarafından her bir işçi için “WAK
Kartı” tanzim edilir.
Agentur für Arbeit in Stuttgart
Team 007/009
Nordbahnhofstr.30-34
70191 Stuttgart
Tel.: 0049-711 920-3265 / -3268
veya
0049-711 920-3010 / -3262
E-posta:Stuttgart.007-OS@arbeitsagentur.de
Stuttgart.009-OS@arbeitsagentur.de

Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nda (IHKIndustrie und Handelskammer) Temsilcilik
için Kayıt Açtırma- İnşaat şirketleri için
BAU-BG’ye üyelik ve zorunlu kaza sigortası
kaydı yaptırılması)
Almanya’da iş alınan bölgedeki IHK–Sanayi ve Ticaret Odası Temsilciliğine
giderek Türkiye’de kurulu şirket için bir “Temsilcilik “Zweigniederlassung”
başvurusunda bulunulmalıdır.
Temsilciliğin açılabilmesi için Almanya’da işlemleri takip edebilecek bir
Müdür (Geschäftsführer) ile İşletme Müdürü (Betriebsleiter)bulundurulması
zorunludur. Önemli:13.05.2020 tarihli Uygulama yönetmeliği uyarınca bu
tarihten itibaren “Almanya Temsilcilik Çalışan Sayısı” getirilen işçi sayısının
yaklaşık %5’i oranında bir sayıda tutulmalıdır! “Richtgrösse 5” kuralı
İnşaat sektöründe faal tüm şirketler “İnşaat Sektörü Mesleki Dayanışma
Birliği’ne (Bau Berufsgenossenschaft-BAU BG) kayıt yaptırmakla
yükümlüdürler. BAU BG aynı zamanda inşaat sektöründe şirket
çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıkları için sigortalanması da sağlar.
Alman Sanayi ve Ticaret Odalarında temsilcilik açma başvurusu ve ticari
faaliyet izni alınmasıyla birlikte en geç 1 hafta içerisinde BAU-BG’ye de
başvuru ve çalışna persoenlin tamamı için “Kaza SigortasıUnfallversicherung” kayıt yaptırılır.

ADIM 4

ADIM 3
Alman Maliyesine (Finanzamt
Dortmund-Unna) Başvuru ve Kayıt

ULAK / Soka-Bau/Soka-Gerüstbau Kayıt
Açtırma

Federal Alman Vergi Kanunu’nun 21 inci maddesi
1 inci fıkrası
uyarınca (§bs. 1Satz 2
derAbgabenordnung
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 30 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung) Almanya’da yerleşik
olmayan ve burada İstisna Akdi Anlaşması kapsamında iş üstlenen Türk şirketleri katma değer
vergisi yükümlüsü olup yetkili vergi dairesine (Finanzamt) başvurarak kayıt yaptırmak
zorundadır. Ayrıca, Alman Katma Değer Vergisi Kanununun (Umsatzsteuergesetz) 13b maddesi
’inci fıkrasına göre Almanya’da yerleşik olmayan, ancak ticari faaliyette bulunan yabancı bir
şirket Almanya’da katma değer vergisi yükümlüsüdür. Bu bağlamda, Almanya’da İstisna Akdi
Anlaşması uyarınca iş üstlenen taşeron Türk şirketleri de katma değer ve gelir vergisi
yükümlüsüdür.
Almanya’da ilk defa iş üstlenen Türk şirketleri de mutlaka katma değer ve gelir vergisi için ön
başvuru yapmak zorundadır. Almanya’da iş üstlenen, Türkiye’de yerleşik firmalar için yetkili
Alman Vergi Dairesi “Finanzamt Dortmund-Unna”dır.
Finanzamt Dortmund-Unna
Adres: Trakehnerweg 4
44143 Dortmund
Tel.: +49 0231 5188-0
Faks: +49 800 10092675316
Türk şirketleri Almanya’da yaptıkları ciroları vergi dairesine aylık veya 3 aylık olarak Alman
Maliyesine bildirmek zorundadır. Ödenecek miktar şirket tarafından hesaplanarak vergi dairesine
havale edilmektedir. Bunun dışında ayrıca her yıl katma değer vergisi beyanında bulunulmalıdır.
Vergi başvurusu ve beyanı elektronik ortamda yapılmaktadır.
Türk şirketleri her halukarda Katma Değer Vergisi Ön Başvurusu yapmak zorundadır. Bu
başvuruyu ilk defa iş üstlenen şirketler de yapmak zorundadır. İçinde bulunduğu başvuru
döneminde bugüne kadar herhangi bir ciro elde edememiş şirketler de vergi ön başvurusunda
bulunmak zorundadır. Bu şirketler, başvuru formlarının katma değer veya kazanç bölümüne “- 0
- (sıfır)kazanç” yazacaklardır.

Almanya’da inşaat sektöründe uygulanan İzin Parasıve Ücret Denkleştirme
Kasasına (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse–ULAK) her bir işçi adına
ödenen brüt ücretin %14,25 oranındaki izin parası primi, taşeron Türk
şirketlerince söz konusu kasaya her ay düzenli ödenmelidir. Aşağıda belirtilen
adreslere şahsen şirket temsilcisi veya online başvuru ile bildirimde bulunup
kayıt açtırılabilir. Mutlaka kayıt açarken ülke kodu olarak “TR”
kullanılmalıdır.
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Europa
Wettinerstraße 7
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 (611) 707-0
Faks: +49 (611) 707-4555
Internet: www.soka-bau.de >> Europa
İnşaat İskele Şirketleri için/Gerüstbau Betriebe
Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes Mainzer Strasse 98-102
65189 Wiesbaden
Tel.:+49 (611) 7339-0
Faks:+49 (611) 7339-100
Internet: www.sokageruest.de
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ADIM 5
Federal Gümrük Dairesine (Zollamt) Bildirim
Kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında Alman iş mevzuatı gereği iş teftiş ve kontrol görevi, silahlı
bir kolluk gücü olan Federal Gümrük Dairesinin uhdesindedir. Bu kurum, İstisna Akdi Anlaşması
çerçevesinde taşeron yabancı şirketlerin fabrika, şantiye, imalathane, montaj sabit ve mobil tüm
işyerlerini, işçilerin barınma yerleri ile malzeme depolarını, şirket idari merkez ve ofislerini “ön
bildirimde bulunmaksızın” gerekli denetimleri yapma yetkisine sahip tek birimdir.
Bu tür denetimlerde ibrazı gereken belgeler şunlardır:
Çalışanlar için;
-Pasaport,
-İkamet belgesi,
-Çalışma izinleri
İşverenler için;
-Yurt içinde ve yurtdışında sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin belgeler,
-Ücret bordroları,
-İş sözleşmeleri,
-Mesai saatlerini, çalışanları ve izin durumlarını gösterir belgeler,
-Vergi belgeleri,
-Hesap muhasebe
durumu, ödeme makbuzları,
-Alman şirket ile yapılan sözleşmeler,
-İstisna akdi sözleşmesi ve öngörülen iş planı,
-Saha/şantiye sabit alan veya mobil çalışma iş ve personel yerleşim planı.
İşverenler, günlük mesai saatlerini, başlangıçlarını ve sona eriş saatlerini (7 işgününü geçirmeyecek
şekilde) bir liste halinde tutmak ve Kaçak İşçilikle Mücadele Kanununun 2. maddesinin a) bendi gereği
(§ 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)) en az 2 yıl saklamak, istenildiğinde
Zollamt’a ibraz etmek zorundadır.
Bu nedenle işe başlama esnasında bulunulan bölgedeki Federal Gümrük Dairesine aşağıdaki link
üzerinden veya şahsen bildirimde bulunulması zorunludur.
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/%20Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/%20anmeldungen-beientsendung_node.%20html
Ayrıca, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan yeni uygulama ile yabancı şirketler online olarak tüm
çalışanlarını tek tek asgari ücret bildirim portalına online kaydettirmek ve bildirimde bulunmak
zorundadır.
Başvuru kayıt linki www.meldeportal-mindestlohn.de
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DETAYLI BİLGİ İÇİN

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Adres: Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520
Emek / ANKARA
Telefon: +90 (312) 296 66 04
E-posta: disiliskiler@ailevecalisma.gov.tr

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Adres: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya
Yolu) No:42 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: +90 (312) 216 33 41
E-posta: istihdamuzman@iskur.gov.tr
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DETAYLI BİLGİ İÇİN
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DETAYLI BİLGİ İÇİN

BAKANLIĞIMIZ DİĞER YURTDIŞI TEŞKİLATI İLETİŞİM BİLGİLERİNE
BURADAN
ULAŞABİLİRSİNİZ.
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EKLER
1. İstisna Akdi Anlaşması (Almanca – Türkçe)

2.İAA Tebliği

3.Kota Başvuru Formu

4.İŞKUR TİP İş Sözleşmesi Örneği

5.İş Alındı Belgesi ve Uygun Görüş Belgesi

6.Alman Çalışma Ajansına İbraz edilecek Form Örnekleri

7.Kaza Sigortası Başvuru Formu
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
İle
Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında
Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde
İstihdamına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetleri
Ekonomik, sınai ve teknik işbirliğinin karşılıklı yararının takdiri içinde, ekonomik işbirliğini teminat
altına almak amacıyla işgücü piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak Türk firmalarının işçilerinin
gönderilmesi ve istihdamını sağlam bir temele oturtmak arzusuyla ,
İstisna akdine dayanarak işbirliği yapan Alman ve Türk işçilerinin gönderilmesi ve istihdamı imkanlarını
iyileştirmek maksadıyla,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1
(1) Bir Türk işvereni ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nde mukim bir firma arasında istisna akdine
dayanarak Almanya Federal Cumhuriyeti’ne geçici bir iş için gönderilen Türk işçilerine (istisna akdiişçisi) işgücü piyasasının durumu ve gelişmeleri dikkate alınmaksızın çalışma izni verilir.
(2) Bu anlaşma, Türk-Alman firmalarının işbirliği ile üçüncü ülkelerde yapılacak bir işin hazırlık
çalışmaları amacıyla bir istisna akdine dayanarak Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gönderilecek işçiler
için uygulanmaz.
Madde 2
(1) İstisna akdi-işçisi sayısı 7 bin olarak tespit edilmiştir. Bu sayı yıllık ortalama sayıyı ifade eder.
(2) Çalışma izni sadece, yerine getirilmesi esas itibariyle mesleki niteliğe sahip işçi gerektiren istisna
akitlerinin ifasında çalıştırılacak işçilere verilir. Ancak, işin yürütülmesi için gerekli olması halinde
mesleki niteliği olmayan işçilere de çalışma izni verilir.
Madde 3
(1) Tespit edilen istisna akdi-işçisi sayısı Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından Türk firmaları arasında paylaştırılır. Tespit edilen sayıya uyulmasının temini için Türk tarafınca
münferit istisna akitlerini kayıt edecek ve onaylayacak bir kuruluş görevlendirilir.
(2) Akit tarafların anlaşmanın uygulanmasından sorumlu kuruluşları istisna akdi-işçilerinin bir bölge
veya sektörde toplanmamasına özen gösterirler.
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
Madde 4
(1) 2. maddenin 1.fıkrasının 1.cümlesinde tespit edilen sayı, aşağıda belirtilen şekilde işgücü
piyasasındaki gelişmeye göre ayarlanır.
İşgücü piyasasındaki bir iyileşme halinde, anlaşmanın yürürlüğe girdiğinde belirlenmiş olan sayı, son 12
ay içerisinde işsizlik oranındaki her tam yüzde bir puanlık düşüş için yüzde beş oranında artırılır. İşgücü
piyasasındaki bir kötüleşme halinde ise, sözkonusu sayı aynı şekilde düşürülür. Bunun için, içinde
bulunulan yıl ile bir önceki yılın 30 Haziran tarihi itibariyle işsizlik oranları mukayese edilir.
Değişiklikler, içinde bulunulan yılın 1 Ekim tarihinden itibaren dikkate alınır. Yeni kontenjan, küsuratsız
olarak 10’a bölünecek şekilde tam sayıya tamamlanır.
(2) Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı, 1. fıkrada hesaplanan
kontenjanı her yılın 31 Ağustos tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal güvenlik
Bakanlığına bildirir.
Madde 5
(1) Çalışma izni sadece, sadece istisna akdi-işçisine ödenecek ücretin, yurtdışı istihdam payı da dahil
olmak üzere kıyaslanabilir nitelikteki işçiler için ilgili Alman toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücrete
tekabül etmesi halinde verilir.
(2) Bunun dışında, çalışma izninin verilmesi, verilmekten imtina edilmesi ve iptali konularında mevcut
mevzuat uygulanır. İstisna akdinin bir örneği, zamanında, yetkili Eyalet Çalışma Dairesine verilir. Eyalet
Çalışma Dairesi akdi başvurusunu zaman geçirmeden inceleyecek ve onaylayacaktır.
Madde 6
(1) Çalışma izni, istisna akdi faaliyetlerinin muhtemel devamı süresi için verilir. Çalışma izninin azami
süresi kaideten 2 yıldır. İstisna akdi faaliyetinin önceden tahmin edilmeyen bir olay nedeniyle 2 yıldan
fazla sürmesi halinde, çalışma izni 6 aya kadar uzatılır. İstisna akdi faaliyetinin 2 yıldan fazla süreceği
peşinen belli ise, çalışma izni azami üç yıla kadar verilir.
(2) Bir işin bitirilmesinden sonra diğer bir istisna akdi faaliyeti için müracaat halinde, müsaade edilmiş
olan 2 yıllık azami süre çerçevesinde yeni bir çalışma izni verilebilir. Önceden tahmin edilmeyen bir olay
nedeniyle bu çalışma izni 6 aya kadar uzatılır.
(3) Çalışma izni, belirli bir istisna akdinin uygulanması amacıyla belirli bir mesleki faaliyet için verilir.
Gerekçelendirilen istisnai hallerde çalışma izni, birden fazla istisna akdi için verilir. Türk firması, çalışma
izninin öngörülen geçerlilik süresi içinde işçinin başlamış bulunan diğer bir istisna akdi faaliyetinde geçici
olarak çalıştırılabilir. Firma bu değişikliği, yetkili Eyalet Çalışma Dairesine derhal bildirmek zorundadır.
Eyalet Çalışma Dairesi, buna uygun çalışma izni verilmesini sağlar.
(4) Münferiden yönetici veya idari personel olarak çalışan işçilere azami 4 yıl için çalışma izni verilir.
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
Madde 7
İşinin bitiminde Almanya Federal Cumhuriyeti’ni terk eden bir istisna akdi-işçisi, ülkeyi terk ettiği tarih
ile yeniden geldiği tarih arasında geçen sürenin önceki sınırlı oturma izninin toplam geçerlilik süresinden
daha kısa olmaması şartıyla yeni bir istisna akdi çerçevesinde tekrar çalışma izni alabilir. 1’nci cümlede
sözü edilen süre en fazla 2 yıldır, istisna akdi-işçisinin ülkeyi terk etmeden önce Almanya Federal
Cumhuriyeti’nde 9 aydan daha fazla çalışmamış olması halinde bu süre 3 aydır.
Madde 8
(1) Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yetkili dış temsilciliği, Türk işverenin müracaatı üzerine 3 aylık
vize verilir. Vize verilir verilmez işçiler ülkeye giriş yapabilirler.
İşçiler, vize geçerlilik süresi sona ermeden, zamanında ikamet mahalleri için yetkili yabancılar
dairesinden gerekli sınırlı oturma izni talep etmelidirler.
(2) Almanya Federal Cumhuriyeti’ne girişten sonra, yetkili kılınacak olan Çalışma Dairesine Çalışma İzni
için derhal müracaat edilmelidir.
Madde 9
Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu Anlaşma çerçevesinde sıkı işbirliği yaparlar. Akit taraflar Anlaşmanın
uygulanmasına ilişkin gerekli bilgi alış-verişinde bulunurlar. İhtiyaç halinde bir akit tarafın isteği üzerine,
bu anlaşmanın uygulanması ile ilgili sorunların görüşüleceği bir Türk-Alman Karma Çalışma Grubu teşkil
eder.
Madde 10
Bir istisna akdine dayalı olarak istihdamlarına izin verilen işçilerin Almanya Federal Cumhuriyeti Federal
Çalışma Dairesinin izni olmaksızın, üçüncü bir şahsa çalışmak üzere devredilmeleri halinde, bu firmaya
gelecek hesap döneminde tahsis edilecek istisna akdi-işçisi sayısı yıllık ortalama işçi sayısı kadar azaltılır.
Üçüncü maddenin 1’inci fıkrasına göre kendilerine tahsis edilen sayıdan daha fazla istisna akdi-işçisi veya
çalışma izni veya oturma izni alamayan işçi istihdam eden Türk işverenleri aynı işleme tabi tutulur.
Tekraren izinsiz işçi devreden veya istihdam eden Türk işverenlerinin işçilerine artık çalışma izni
verilmez.
Madde 11
(1) Bu Anlaşma imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu Anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir.
(3) Bu Anlaşma, her yılın 30 Haziran tarihine kadar, 30 Aralık tarihi itibariyle geçerli olmak üzere yazılı
ihbar kaydıyla feshedilebilir. Anlaşmaya dayanarak verilen çalışma izinleri fesihten etkilenmez. Fesih
tarihinde, Eyalet Çalışma Dairesinin önceden müsaade ettiği bir istisna akdi mevcut ise bu akdin ifası için
garanti edilmiş olan çalışma izinleri verilir.
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1. İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI (ALMANCA – TÜRKÇE)
Bu Anlaşma, Türkçe ve Almanca metinleri aynı derecede bağlayıcı olmak üzere Ankara’da 18 Kasım
1991 tarihinde iki asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

(Anlaşma 20 Aralık 1991 tarih,21087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
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2. İAA TEBLİĞİ
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2. İAA TEBLİĞİ
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2. İAA TEBLİĞİ
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2. İAA TEBLİĞİ

69

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

3. KOTA BAŞVURU FORMU
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4. İŞKUR TİP İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NE İSTİSNA AKDİ ÇERÇEVESİNDE
GİDECEK İŞÇİLER İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR :
A-İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİB-İŞÇİ

T.C. Kimlik No:
İşyeri Unvanı:
İşveren/İşveren Vekilinin Adı, Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:
Uyruğu:
Türkiye’deki Adresi:

T.C. Kimlik No:
Adı, Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:
Pasaport No:
Sigorta Sicil No:
Türkiye’deki Adresi:
Çalışacağı İşyeri/Şantiye Adresi:

Almanya’daki Adresi: Telefon:
E-posta Adresi:
Varsa Ticaret Sicil No:
Telefon, Fax:
E-posta Adresi:
Posta Kodu:
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşme; 3 üncü maddede yazılı işte çalışacak olan işçi ile işveren arasındaki
çalışma ve çalıştırmaya ilişkin yöntem ve temel koşulları, karşılıklı hak ve borçları
belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.
3- YAPILACAK İŞ:
İşçi, yukarıda adresi yazılı işyerinde/şantiyede.............................olarak çalışacaktır.
İşçinin sözleşmede yer alan işyerinde/şantiyede ve belirtilen meslekte çalışması esastır.
Ancak, işçinin kabul etmesi halinde mevcut ücreti düşürülmemek şartıyla, yapabileceği
başka meslek ve işyerinde çalıştırılabilir.
4- İŞVERENİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren; işin yapılacağı ülkedeki çalışma koşulları, ücret, günlük, haftalık ve fazla çalışma
süreleri ile ücretlerini, hafta tatili ve genel tatillere ilişkin koşullar ile bu günlerde çalışma
yapılması halinde ödenecek ücreti içeren işverenin kaşesini ve yetkili kişinin imzasını
taşıyan belgeyi işçiye ve Kuruma verir. Bu belgedeki bilgiler, ilgili ülkedeki çalışma
mevzuatına uygun olarak hazırlanır. İşveren tarafından işçiye verilecek belge içeriğindeki
bilgi ile işin yapılacağı ülkedeki uygulama arasında farklılıklar bulunması halinde işveren
belgede belirtilen hususları uygulamakla sorumludur. İşin yapılacağı ülkedeki çalışma
mevzuatında değişiklik söz konusu olduğunda, değişiklikler işçiye yazılı olarak bildirilir.
5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
Bu iş sözleşmesi...../......../......... - ......./......./........ tarihleri arasında geçerlidir.
İşveren, iş sözleşmesini haklı bir nedenle ve bunu yazılı olarak işçiye bildirmek kaydıyla
feshedebilir. İş sözleşmesi işçinin işyerine gitmek üzere Türkiye’den hareket ettiği tarihte
başlar.
İşveren, işyerine intikalini müteakip işçiye derhal iş vermek zorundadır. Vermediği
durumlarda, işçi mahrum kaldığı gelir ile zarar ve ziyanının tazminini isteme hakkına
sahiptir.
Sözleşmenin süresi sona ermeden taraflardan biri feshini istemez ise, sözleşme aynı süre
için uzatılmış sayılır.
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4. İŞKUR TİP İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
6-ÜCRET-SOSYAL GÜVENLİK VE VERGİ:
İşçinin 3 üncü maddede yer verilen işte çalıştırılması koşuluyla fiili çalışma karşılığı, saat
ücreti net ........................ Avro’dur.
İşveren; sigorta primlerini ve vergiyi kestikten ve yatacak yer (veya lojman) ile iaşeyi
temin ettiği takdirde, bunlarla ilgili cari masrafları da düştükten sonra geriye kalan net
ücretin %50’sini Almanya Federal Cumhuriyeti’nde (AFC) işçiye Avro, olarak ödeyecektir.
Ancak; bu meblağ;
a) İaşe ve yatacak yer işverence temin edildiği takdirde cep harçlığından,
b) Sadece yatacak yer işverence temin edildiği takdirde iaşe masrafı ile cep harçlığı
toplamından ve
c) Sadece iaşe işverence temin edildiği takdirde konut yardımına esas teşkil eden kira
tutarı ile cep harçlığı toplamından hiçbir şekilde daha az olamaz. İşveren, net ücretin
bakiyesini müteakip ayın ilk iş günü işçinin Türkiye’deki bir bankada açtırmış olduğu döviz
tevdiat hesabına Avro olarak havale edecektir. İşçinin, eş ve çocuklarını AFC’ye götürmesi
halinde net ücretin tamamı kendisine AFC’de Avro olarak ödenecektir.
İşveren her ay ki ücret tahakkukunu, vergi ve sigorta prim kesintileri ile yatacak yer veya
lojman teminine ilişkin masrafları, işçiye AFC’de ödenen meblağ ile Türkiye’deki döviz
tevdiat hesabına havale edilen döviz tutarı toplamını gösteren bordro örneğini işçiye
vermekle yükümlüdür.
Ücretin zamanında ödenmemesi halinde gecikme süresi için vadeli mevduata uygulanan
en yüksek faizi işveren ödemeyi taahhüt eder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları
saklıdır. İşveren işçinin AFC’de bulunduğu sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)
prime esas kazanç tavan sınırı üzerinden ve tüm sigorta kolları için primlerini ödeyecektir.
Hizmet akdinin son bulması durumunda işveren bu hususu derhal SGK’ya ve yetkili
çalışma dairesine bildirmekle yükümlüdür. İşveren ücretin vergilendirilmesinde işçinin
mağduriyetine meydan vermemek için iki ülke arasındaki “Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması”nı göz önünde bulundurur.
7- DENEME SÜRESİ:
Deneme süresi, işçinin işyerinde/şantiyede işe fiilen başladığı tarihten itibaren 2 (iki)
aydır. Toplu iş sözleşmeleriyle deneme süresi 4 (dört) aya kadar uzatılabilir. İşçi işverenin
Türkiye’deki işyerinde daha önce bir yıl süreyle çalışmışsa deneme süresine dahil
olmayacaktır.
Deneme süresi içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilir. Ancak,
işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Ayrıca, deneme süresi içinde
işçinin başarılı olamaması halinde de, işveren sözleşmeyi tazminatsız ve ihbarsız
feshedebilir. Ancak, bu süre içerisinde işçinin hak ettiği ücreti ile Türkiye’ye gönderilmesi
halinde yol parası işverence karşılanır.
8- ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA:
Haftalık iş süresi ve fazla çalışma AFC’deki iş mevzuatına göre düzenlenir.
9- HAFTA TATİLİ VE DİĞER TATİLLER:
Pazar ücretsiz hafta tatili günüdür.
Hafta tatili ile Şeker ve Kurban Bayramının ilk günü, AFC’nin dini ve diğer resmi bayram
ve günlerinde işçi çalıştırılamaz. Ancak, izin alınmak koşuluyla çalıştırılabilir. İşveren
gerektiğinde hafta sonu tatilini başka bir güne almaya yetkilidir.
10- ÜCRETLİ İZİN, ÜCRETSİZ İZİN:
İşçi, Türkiye’deki iş mevzuatında belirtilen süre ve esaslar dahilinde yıllık ücretli izin
hakkına sahiptir ve izin günlerinde işçiye 7,5 saat üzerinden ücret ödeyecektir
Ücretli izni bulunmayan işçiye, işveren zorunlu hallerde yılda bir defaya mahsus olmak
üzere 10 (on) güne kadar ücretsiz izin verebilir.
Yıllık ücretli izinlerin başlangıç tarihi işçinin görüşü de alınarak işveren tarafından tespit
edilir ve işçinin izin ücretinin başlangıcında peşin ödenir.
11- İŞ DÜZENİ VE DİSİPLİNİ:
İşçi, işyeri/şantiye yetkililerince çalışacağı ülkenin saat ayarına göre belirlenecek iş
saatleri ve çalışma araları ile işin vardiya halinde belirlenen usul ve esaslarına uymayı;
ayrıca, taraflar iş düzeni ve iş disiplini ile ilgili yerel mevzuata aykırı davranışta
bulunmamayı kabul eder. Taraflar, Alman mevzuatına aykırı hareket edemez.

72

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

4. İŞKUR TİP İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
12- PASAPORT, VİZE, YOL VE DİĞER MASRAFLARI:
İşçinin çalışacağı ülkeye kadar gidiş-dönüş yol parası, vize işlemleri çalışma ve oturma
izninin alınması için gerekli masraflar ile gerekiyorsa sağlık muayenesi ve tetkik ücretleri
işverene aittir. Pasaport masrafları işçiye ait olup, işveren pasaport alınmasında işçiye
yardımcı olur.
İşveren, işçi için yaptığı masraflara karşılık olarak işçinin ücretinden herhangi bir kesinti
yapamaz. Ancak, 12 nci maddede belirtilen hallere aykırı davranışlarıyla işçinin, işverene
kasten zarar ve ziyan verdiğinin belgelenmesi halinde işine son verilmesi veya sözleşme
süresini doldurmadan dönmekte ısrar etmesi halinde dönüş yol parası işverence işçinin
ücretinden kesilerek ülkeye dönmesi sağlanır.
13- YATACAK YER, LOJMAN VE YEMEK:
Lojman ve yatacak yerin işyeri dışında olması halinde işçinin topluca işyerine getirilipgötürülmesi ücretsiz olarak işverence sağlanır. İşçinin bu şekilde işyerine getirilipgötürülmesi sırasında yolda geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz.
14- SAĞLIK RAPORU ALMA ZORUNLULUĞU VE AT 1/11 FORMÜLERLERİ
İşçinin, Türkiye’deki iş mevzuatına göre sağlık raporu alınması gereken işlerde
çalıştırılması halinde, bu işlere elverişli olduklarını gösteren bir kamu hastanesinden
alacakları sağlık kurulu raporunu, (bu tür işlerin dışında çalıştırılacak olanların ise yine bir
kamu hastanesi dahiliye ve hariciye mütehassıslarından alacakları sağlıklı olduklarını
gösterir raporu) işe giriş bildirgesinin bir örneği ile birlikte SGK’ya işverenin ibrazı
zorunludur. (Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 12 nci maddesinin (b) fıkrası
uyarınca AFC’de münhasıran acil hallerdeki muayene ve tedavileri öngören AT/11
formülerini ayrıca, işçinin Türkiye’de sosyal güvenliğin devam ettiğini gösteren AT/1
formülerini düzenleyerek verebilmesi için bu husus gereklidir.)
Diğer taraftan; son 1 (bir) yıl içinde 30 (otuz) günlük prim ödeme süresi
tamamlanmadığından bahisle SSK tarafından AT/11 formüleri düzenlenmeyenlerin söz
konusu 30 (otuz) günlük prim ödeme süresi tamamlanıncaya kadar “özel sigorta
şirketine” hastalık sigortası yaptırılacaktır.
15- TOPLU KAZA SİGORTASI:
İşveren, İstisna Akdi çerçevesinde çalışan işçiler için, bir kaza halinde meydana gelecek
ölüm ve maluliyet olaylarında tazminat ödenmesini öngören munzam “toplu kaza
sigortası” yaptıracaktır.
16- PASAPORT VE KİŞİSEL BELGELER:
Alman mevzuatında belirtilen haller dışında, işveren tarafından işçinin pasaport ve diğer
kişisel belgeleri elinden alınamaz. Alınması gereken durumlarda işçiye kimlik veya ikamet
çalışma izin belgeleri verilir.
17- İKİNCİ SÖZLEŞME:
Taraflar arasında ikinci iş sözleşmesi bu sözleşmedeki haklarını sınırlayıcı olmamak
koşuluyla imzalanabilir. İki sözleşme arasında fark olması halinde, işçinin lehine olan
hükümler uygulanır.
18- ANLAŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK MEVZUAT VE YETKİLİ MAKAMLAR:
İşçi ve işveren arasındaki sözleşmenin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklar ile diğer
ihtilafların giderilmesinde işverenin Türkiye’deki ikametgâhının veya şirket merkezinin
bulunduğu şehrin mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir. Sözleşme maddelerinde,
çalışılan ülke mevzuatının geçerli olduğunun belirtildiği hususlardaki ihtilafların
çözümünde öncelikle çalışılan ülke mevzuatı, çalışılan ülkede konuya ilişkin hukuki
düzenleme bulunmaması halinde Türk mevzuatı uygulanacaktır.
19- İŞÇİ VE İŞVERENİN BEYAN VE KABULÜ:
Taraflar; çalışma ve çalıştırmaya ilişkin usul esasları düzenleyen karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini belirleyen hükümlerin bu sözleşmede yer aldığını, sözleşmeyi okuyarak
anladıklarını ve kabul ettiklerini ve bu sözleşme dışında başka bir sözleşme anlaşma ya
da vaadin veya kabulün bulunmadığını beyan ve taahhüt ederler.
20- SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ:
20 maddeden ibaret bu iş sözleşmesi, işçi ile işveren veya vekili tarafından, bir nüshası
işçiye, bir nüshası işverene, gerektiğinde bir nüshası vize almak amacıyla ilgili ülkenin
konsolosluğuna verilmek ve bir nüshası da Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğündeki
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4. İŞKUR TİP İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
dosyasında saklanmak üzere 4 (dört) nüsha tanzim edilerek, taraflarca imzalanmış ve
Kurum yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

İşçi

İşveren / İşveren
Vekili
Adı, Soyadı
(İmzası)

Adı, Soyadı
(İmzası)

Tanzim Yeri ve Tarihi
... / ... / .......
Görülmüş ve Onaylanmıştır.
Türkiye İş Kurumu
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5. İŞ ALINDI BELGESİ VE UYGUN GÖRÜŞ BELGESİ
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5. İŞ ALINDI BELGESİ VE UYGUN GÖRÜŞ BELGESİ
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6. ALMAN ÇALIŞMA AJANSINA İBRAZ EDİLECEK FORM ÖRNEKLERİ
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6. ALMAN ÇALIŞMA AJANSINA İBRAZ EDİLECEK FORM ÖRNEKLERİ
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7. KAZA SİGORTASI BAŞVURU FORMU
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