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Broşür
Eğer geçici oturma izniniz (§ 55 AsylG), ya da müsamaha belge-

niz (§ 60a AufenthG) var ise, çalɪşabilmeniz için çalɪşma izni şart. Bu 
broşür çalɪşma izni için gereken koşullar ve başvuru prosedürü ile ilgili 
bilgiler içeriyor. 

Sorularɪnɪz için IvAf-Netzwerk Baden-Württemberg’e („mülteci-
ler için çalɪşma izni“ ağɪ) başvurabilirsiniz. Kendileri sizi iş piyasasɪna 
entegre olmakta destekleyeceklerdir (daha fazla bilgi için broşürün 
sonuna bakɪnɪz). PARITÄT atölyesi ve Flüchtlingsrat Baden-Württem-
berg „Mültecilerin iş hayatɪna entegrasyon ağɪ“ üyeleridirler. Flücht-
lingsrat Baden-Württemberg ilk etapta telefon, ya da yazɪlɪ baş vuru-
nuz üzere, ilk danɪşma çerçevesinde sizi yetkili danɪşma kurumuna 
yönlendirecektir. Internet’de adresleri bu linkler üzerinden bulabilir-
siniz:

• www.nifa-bw.de | „Kooperationspartner/-innen“ bölümünde

• www.fluechtlingsrat-bw.de | „Das Netzwerk – Kontaktadres-
sen“ bölümünde

1. Terimler
Kazançlɪ iş bağɪmlɪ ve serbest, ama karşɪlɪğɪnda ödeme ön görülen,  

çalɪşma şekillerinin ana başlɪğɪdɪr. istihdam (bir yerde çalɪşma) , tüm 
bağɪmlɪ, serbest olmayan meslek türlerini kapsar (gönüllü sosyal sene 
(FSJ), federal gönüllü sosyal hizmet (BUFDi), staj vs.).

2. Çalɪşma yasağɪ
Almanya’ya geldiğinizde, « ilk kabul tesisin »’de (EAE = Erstauf-

nahmeeinrichtung  ; mmültecilerin konaklamaları için yönlendirildi-
kleri ilk tesis) kalma zorunluluğunuz varsa, bu yasal anlamda (§ 61 
bent 1 AsylG) çalɪşma yasağɪ demektir. Çalɪşma yasağɪ çoğu zaman 



kimliğinize « çalɪşma izni yoktur » (« Erwerbstätigkeit nicht gestattet 
») eki ile kayɪt edilir. Ilk kabul tesisin’de konaklama zorunluluğu en 
fazla 6 ay tutar (§ 47 AsylG). Çalɪşma yasağɪnɪz var ise, sadece kazançlɪ 
iş sayɪlmayan faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bunlar:

• Çalɪşma fɪrsatlarɪ (§ 5 AsylbLG) ,
• Geçici oturum izni olan mülteciler için ek olarak özel çalɪşma 

fɪrsatlarɪ var, mültecileri entegre tedbirleri (FIM) (§ 5a 
AsylbLG), 

•  staj, yüksek tahsil ve sɪrf okul eğitimi de mümkün.  

Bu faaliyetler için yabancɪlar dairesinin onayɪ gerekmemektedir, fa-
kat yabancɪlar dairesini bu konu ile ilgili bilgilendirmek tavsiye edilir. 

Ilk kabul tesisin’deki (EA) zorunlu konaklama süreniz dolduysa ve 
Almanya’da 3 aydan fazla bulunuyorsanɪz, genel anlamda çalɪşma 
yasağɪnɪz kalkmɪştɪr (§ 61 bent 2 cümle 1 AsylG und § 32 bent 1 cümle 
1 BeschV). Çalɪşmaya başlamadan, yabancɪlar dairesinde iş izninizin 
verilmesi için resmî başvuruda bulunmanɪz gerekiyor. Bu konu ile ilgili 
daha fazla bilgiyi nokta 3’te bulabilirsniz. 

2.1. Özel durum : « güvenli ülkeler »
« Güvenli bir ülke »’den (§ 29 AsylG) geliyorsanɪz, altɪ aydan faz-

la ilk kabul tesisinde konaklamak zorunda kalabilirsiniz. Konakla-
ma zorunluluğu ile birlikte çalɪşma yasağɪ da sürmektedir. Ilk kabul 
tesisinde ikamet etmiyorsanɪz, ama iltica başvurunuzu 31 Ağustos 
2015’den sonra ilettiyseniz, sizin için genel çalɪşma yasağɪ geçerlidir. 
O zaman sadece istihdam sayɪlmayan faaliyetlerde bulunabilirsiniz 
(tanɪmlama için yukarɪya bakɪnɪz).

Mevcut « güvenilir ülkeler » listesini  www.bamf.de |  « Sonderver-
fahren » bölümünde  bulabilirsiniz



2.2. Müsamaha belgesi olan mülteciler için 
yabancɪlar hukukuna göre çalɪşma yasağɪ
Eğer müsamaha belgeniz var ise, yabancɪlar dairesi yabancɪlar hu-

kukuna dayanarak, çalɪşmanɪzɪ yasaklayabilir. Bu durumda, 3 ay geç-
tikten sonra da çalɪşamazsɪnɪz. 

Yabancɪlar dairesinin § 60a bent 6 AufenthG’e göre şu durumlarda 
çalɪşma yasağɪnɪ hükmetmeye yasal zorunluluğu  vardɪr

• Almanya’ya sadece sosyal yardɪm almak için geldiğiniz ima 
edilirse, ya da

• Almanya’dan yurt dɪşɪ edilme kararɪ geçerliyse, ama bu kararɪn 
uygulanmasɪnda (yurtdɪşi edilmek) yeterli şekilde yardɪmcɪ 
olmadɪğɪnɪz ima edilirse, ya da

• « güvenli bir ülke »den geliyorsanɪz ve 31 Ağustos 2015’den 
sonra yaptɪğɪnɪz iltica başvurunuz reddedildiyse.

Bir diğer sebep, özellikle kimlik ile ilgili hileler tahmin edildiğinde, 
ya da pasaportu teğmin edebilmek için yetersiz çaba gösterildiğinde 
görülür. Yurtdɪşɪ edilememeniz için tek gerekçe  sorumluluğunuz da-
hilindeyse, giderebileceğiniz nedenlerden ibaretse, ancak o zaman 
çalɪşmanɪz yasaklanabilir. Eğer başka sebeplerden dolayɪ da yurtdɪşɪ 
edilemiyorsanɪz, yasanɪn ön gördüğü mecburi çalɪşma yasağɪ uygu-
lanmaz, örneğin :

• Geldiğiniz ülkeye yurtdɪşɪ edilemiyorsanɪz, mesela trafik 
bağlantɪsɪnɪn eksikliğinden dolayɪ mümkün degilse

• Yurt dɪşɪ edilmeniz durdurulduysa, § 60a Abs. 1 AsylG, 
• Yurt dɪşɪ edilmeniz için başka bir engel varsa, mesela seyahat 

mümkün değilse (hastalɪk, hamilelik, intihar tehlikesi).

Ipucu : Çalɪşma yasağɪnɪzɪn yasal olup olmadɪğɪnɪ incelemek için, 
bir danɪşma bürosuna, ya da bir avukata başvurun.



3. Çalɪşma piyasasɪna kɪsɪtlɪ giriş
Çalɪşma talebi

Eğer yabancɪlar kanunlarɪna göre çalɪşma yasağɪnɪz yoksa (Nokta 
2.2.‘yi dikkate alɪnɪz), Almanya’da ikamet ettiğiniz dördüncü ayɪndan 
itibaren istihdam yasağɪnɪz yok, fakat yabancɪlar dairesine çalɪşma 
izni için başvuruda bulunmanɪz gerek. Kimliğinizde „Çalɪşmasɪ sadece 
yabancɪlar dairesinin onayɪ ile serbesttir“ yazɪor. Her iş yeri için, her 
meslek eğitimi için, staj, sosyal hizmet senesi, federal gönüllü sosyal 
hizmet için çalɪşma izni gerekmektedir.

Iş bulduğunuzda, iş vereniniz “Iş tarifi” formunu doldurmak zorun-
da. Formu yabancɪlar dairesinden, ya da iş bulma kurumunundan 
temin edebilirsiniz. Iş yeriyle ilgili, çalɪşma süresi ve saatleriyle ilgili 
ve maaş ile ilgili detaylɪ bilgi gerekmekte.  Bu formu çalɪşma, meslek 
eğitimi, ya da staj kontratɪ ile birlikte vermelisiniz.

Yabancɪlar dairesinden talebinizi red eden, ya da çalɪşma iznini 
içeren bir mektup alacaksɪnɪz. Bu durumda yabancɪlar dairesine git-
melisiniz ve çalɪşma izniniz direkt şekilde geçici oturma izniniz, veya 
müsamaha belgenize kayɪt edilecektir. Çalɪşma izni somut iş, işyeri, 
yöre ve belirli bir zaman ile sınırlandırılabilir. Değişen bir şey, talebini-
zi yenilemek zorunda olduğunuz anlamɪna gelir.

Iş iznini altta sɪralanan aktiviteler için talep ettiğinizde, yalnɪzca 
yabancɪlar dairesi karar vermekle yetkilidir (§ 32 bent 2 BeschV):

• Okul eğitimi, yüksek tahsil, ya da Avrupa Birliği tarafɪndan 
desteklenilen bir proje çerçevesinde gerçekleşen stajlar, 3 ay 
kadar sürecek yön bulma stajlarɪ, mesleğe giriş kalifye stajɪ (§ 
22 bent 1 Mindestlohngesetz),

• Devlet tarafɪndan kabul gören, ya da benzeri meslek eğitimleri,
• Gönüllü hizmetler çerçevesindeki faaliyetler (gönüllü sosyal 

hizmet senesi, federal sosyal hizmetleri),



• yüksek lisans aktiviteleri,
• akrabaniz olan işveren için çalɪşma, eğer birlikte yaşɪyorsanɪz

Ipucu:

• Baden-Württemberg eyaletinde taşeron işçilik 5.8.2019 tari-
hine kadar oturumun dördüncü ayɪndan itibaren mümkün (§ 
32 bent 3,  5 Nr. 3 BeschV).

• Kimliğinize eklenen yan anlaşmalar her zaman güncel 
değildirler. Emin olmadɪğɪnɪzda, yabancɪlar dairesine sorunuz 
ve yan anlaşmalarɪn güncelleşmesini sağlayɪnɪz.

Federal Iş Bulma Kurumunun rolü

Çoğu zaman, çalɪşma izniniz verilmeden, Federal Iş Bulma Kuru-
munun onayɪ gerekmektedir. Bu durumda, yabancɪlar dairesi çalɪşma 
talebinizi Federal Iş Bulma Kurumunun Yabancɪlara ve Uzmanlara Iş 
bulma merkezine (ZAV) iletir. 

Federal Iş Bulma Kurumu, talebin reddi için sebeplerin olup 
olmadɪğɪnɪ denetler. Çalɪşma koşullarɪnɪz kɪyaslanabilecek bir Alman 
elemaninkinden kötüyse, red sebebi vardɪr. Iş Bulma Kurumu sunu-
lan maaşɪn tarife ücreti, yörel ücreti veya asgari ücret ile örtüşüp 
örtüşmediğini ve yasal koşullarɪn, örneğin işçi koruma yasasɪnɪn, dik-
kate alɪnɪp alɪnmadɪğɪnɪ denetler.*

Iş Bulma Kurumu iki hafta icinde karar vermek zorundadɪr. Bu 
süreyi aşmasɪ, talebi onaylama olarak kabul edilir (§ 36 BeschV).

Iş koşullarɪnɪn denetlemesi sadece ilk 4 senede yapɪlmaktadir. 
Kesintisiz süren oturma izninizin, ya da müsamahanɪzɪn 49. ayɪndan 
itibaren çalɪşmak istiyorsanɪz, talebinizle ilgili tek karar yetkilisi 
yabancɪlar dairesidir (§ 32 bent 2 BeschV).

*Ağustos 2019’a kadar Almanyanɪn sayɪlɪ bölgelerinde öncelik kontrolü mevcuttur. Iş Bulma Kurumu, 
başka bir kişinin öncelik hakkɪnɪn olup olmadɪğɪnɪ inceler (Alman vatandaşɪ/Avrupa Birliği vatandaşɪ). 
Baden-Württemberg eyaletinde, Ağustos 2019’a kadar bu inceleme yapɪlmamaktadɪr.



Ipucu:

• Yabancɪlar dairesinden talebinizi olağanca hɪzla Federal Iş Bul-
ma Kurumuna iletmesini rica ediniz.

• Çalɪşma izni için talepte bulunmak zorunda olup olmadɪğɪnɪzɪ, 
talebinizi incelemekle hangi kurumun yetkili olduğunu 
GGUA’daki özetten öğrenebilirsiniz: www.einwanderer.net | 
Übersichten und Arbeitshilfen.

4. Yanacilar dairesi talebinizi reddederse 
ne yapabilirsiniz? 
Yabancɪlar dairesi size kararɪnɪ yazɪlɪ bir dilekçe ile bildirmek 

zorundadɪr. Bu yazɪlɪ karara itiraz edebilirsiniz. Kararɪn son kɪsmɪnda 
bulunan itiraz müddetini dikkate almalɪsɪnɪz. 

Eğer iş vereninizin sunulan iş yerini kɪsa zaman içinde başvuran 
başka birisine verebileceğini düsünüyorsanɪz, aynɪ zamanda mahke-
meye de “acil” adlandɪrdɪğɪnɪz bir dilekçe sunmalɪsɪnɪz. Acil dilekçe 
ile ilgili mahkeme kɪsa zaman içinde ve duruşma olmadan karar ver-
melidir. 

Ipucu: Itiraz ve acil dilekçeyi sunmak için danɪşma bürosuna, ya da 
avukata müracaat ediniz.

5. Oturma iznine sahipsiniz
Oturma iznini alɪr almaz, genelde çalɪşma iznine de sahipsiniz.  

Çalɪşma izni oturum izni belgenizde kayɪt edilmiş olmasɪ gerekir (§ 4 
bent 2 AufenthG)

Oturma izniniz §§ 22 Satz 2, 23 Abs. 1, 25 bent 1-2, 25a veya 25b 
AufenthG yasalarɪna göreyse, her tür kazançlɪ işi yapabilirsiniz, ser-
best meslek faaliyetleri dahil.



Oturma izniniz §§ 22 cümle 1, 23 Abs. 1, Abs 4, 23a, 24 bent 1, 25 
bent 3, 4 veya 5 AufenthG yasalarɪna göreyse, genel çalɪşma iznine 
sahipsiniz. Serbest meslek faaliyetleri kapsanmamaktadɪr. Serbest 
meslek faaliyetleri için yabancɪlar dairesinin izin almanɪz gerekir (nok-
ta 3ü dikkate alɪnɪz).

Ipucu: Jobcenter, ya da Iş Bulma Kurumu tarafɪndan maddi yardɪm 
alɪyorsanɪz, kazançlɪ iş’de, ya da serbest meslek’de çalɪşmayɪ sizinle 
ilgilenen menejer ile görüşmelisiniz. 



6. Bir bakɪşta: iş hayatɪna giriş
Gecici oturma iznine (§ 55 AsylG)e, ya da müsamahaya (§ 60 a 

AufenthG) sahipsiniz:

• 0-3 ay: çalɪşma yasağɪ

• 4-48 ay: kɪsɪtlɪ çalɪşma olanağɪ. Çalɪşabilmeniz için, yabancɪlar 
dairesinin izini olmalɪ. Serbest meslek faaliyetleri yasaktɪr. Çoğu 
durumlarda iş bulma kurumunun onayɪ gerekmektedir.

• 49. aydan itibaren: kɪsɪtlɪ çalɪşma olanağɪ. Yabancɪlar dairesi-
nin izniyle çalɪşmak mümkündür. Bu aşamada, Iş Bulma Kuru-
mu talebinizi incelemez. Serbest meslek faaliyetleri hâlen izin 
tarafɪndan kapsanmamaktadɪr.

• Müsamaha belgesine sahipseniz, sadece § 60 a bent 6 
AufenthG’e göre çalɪşma yasağɪnɪz yoksa çalɪşabilirsiniz. Bu du-
rumda da yabancɪlar dairesinin onayɪ gerekmektedir.

Oturum hakkɪna sahipseniz:

• Oturum hakkɪna sahip olduğunuz anda, genelde çalɪşma izni-
ne de sahipsiniz. Çalisma izni oturum belgenizde not alɪnmɪş 
olmasɪ gerekmektedir (§ 4 bent 2 AufenthG). 



Önemli yasalar
AufenthG Oturum Yasasɪ
AsylG Iltica Yasasɪ
AsylbLG Iltica başvurusunda bulunlara yardɪm Yasasɪ
BeschV Çalɪşma Yönetmeliği
FlüAG Baden-Württemberg mültecileri kabul Yasasɪ
GG Anayasa

Yasalarɪn metnini internet’de, örneğin www.gesetze-im-internet.de 
sayfasɪnad, bulabilirsiniz

„Mülteciler için çalɪşma izni“ ağɪ (IvAF ağɪ)

mültecileri iş piyasasɪna uzun süre etkili şekilde uyum 
sağlayabilmeleri için desteklemekte. Bunun ötesinde iş ve eğitim 
piyasasɪna giriş yapay anlamda düzeltilmektedir ve iş piyasasɪ ile 
bağlantɪlɪ destek kalite açɪsɪndan arttɪrɪlmaktadɪr. Baden-Würt-
temberg eyaletinde beş IvAF ağɪ vardir: Mültecilerin işe uyum ağɪ 
(NIFA), Mültecilerin Doğu Württemberg’de iş piyasasɪna uyum ağɪ 
(nifo), Işle kalabilme ağɪ (NBA), Hohenlohe Main-Tauber Uyum 
Ağɪ ve mülteciler için iş ve eğitim – Baden proje birliği.  

Bilgi için: www.ivaf-netzwerk-bw.de



Daha fazla bilgi için evraklar

Geçici oturum için ana bilgi
Iltica prosedürü sürecinde mültecilerin „geçici oturum izni“ 
statüleri vardɪr. El ilanɪ bu statüdeki insanlarɪn iş ve mes-
lek hayatɪna girişleri durumunda hangi sosyal yardim, tɪbbi 
yardɪm, konaklama ve özgürlüklere sahip olduklarɪnɪ özetler  
(DINA6, 16 sayfa, Almanca, İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça)

Müsamaha icin ana bilgi

Almanya’da 2015’in sonunda 155.000’den fazla mülteci mü-
samaha belgesi ile yaşamaktadɪr. El ilanɪ, oturum hukuku 
açɪsɪndan bu statünün (olmayan) haklarɪnɪ ve bununla bağlantɪlɪ 
olarak iş ve meslek hayatɪna girişle ilgili sɪnɪrlandɪrmalarɪ ta-
rif ediyor. Sosyal yardɪm ve hareket etme özgürlüğü, bunun-
la bağlantɪlɪ müsamaha statüsünü aşabilme haklarɪ, olanaklarɪ.  
(DINA6, 16 sayfa, Almanca, İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça, Sırpça)

Bigi evraklarɪnɪ  
online: www.nifa-bw.de
E-Mail: info@nifa-bw.de 

Adreslerinden temin edebilirsiniz.

Bu bilgi evrağɪ Ocak 2019‘de güncelleştirilmiştir. „Netzwerk Bleiberecht Stutt-
gart-Tübingen-Pforzheim“’da („Stuttgart-Tübingen-Pforzheim oturum hakkɪ 
ağɪ“) yapɪlan sunum baz alɪnmɪştɪr. Sunulan bilgiler sadece genel özet teşkil 
etmektedir. Kişisel danɪşma görüşmelerinin yerini alamazlar. Onun icin somut 
sorunuz icin IvAf-ağɪna, avukatɪnɪza, ya da herhangi bir danɪşma bürosuna 
müracaat ediniz. Belgedeki düşünceler, yazarɪn yasal yorumudur.

FLÜCHTLINGSRAT
BADEN-WÜRTTEMBERG

... engagiert für eine menschliche Flüchtlingspolitik



FLÜCHTLINGSRAT
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Iletişim 

Proje destekçisi

Werkstatt PARITÄT gGmbH
Hauptstraße 28  
70563 Stuttgart
Kirsi-Marie Welt
Telefon:  0711 / 2155 - 419
E-Mail:  welt@werkstatt-paritaet-bw.de
Website:  www.werkstatt-paritaet-bw.de 

Yazɪ işleri sorumlusu

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Hauptstätter Str. 57  
70178 Stuttgart
Clara Schlotheuber, Laura Gudd, Melanie Skiba, 
Stella Hofmann & Philipp Schweinfurth
Telefon: 0711 / 55 32 83-4
E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de
Website: www.fluechtlingsrat-bw.de 

Daha fazla bilgiyi  
www.nifa-bw.de 

sayfasɪnda bulabilirsiniz


