
تم انتاج هذا املرجع من قبل منظمة حقوق الالجئني تركيا ضمن سياق مرشوع قائم 
بالتعاون مع منظمة التضامن مع الالجئني األمريكية ومجلس الالجئني الهولندي وتم 

دعمه من قبل وزارة الخارجية األمريكية ومكتب السكان والالجئني والهجرة. 
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هل عيّل الدفع مقابل الخدمات املقدمة من منظمة حقوق 

الالجئني تركيا؟
إن جميع الخدمات التي تقدمها منظمة حقوق الالجئني تركيا مجانية ونرجو إبالغ مكتبنا مبارشة يف حال علمتم 
بوجود أشخاص أو كيانات تدعي العمل تحت اسم منظمتنا وتطلب منكم النقود أو أي مكاسب مادية. سنحافظ 

عىل رسيّة معلوماتكم الشخصية. 

هل ستبقي منظمة حقوق الالجئني تركيا معلومايت رّسية؟
تعمل منظمة حقوق الالجئني تركيا حسب مبادئ الرسيّة املطلقة وتحرتم خصوصية األفراد. بالتايل فإننا ال نشارك 

معلوماتكم أو وثائقكم مع أي طرف ثالث من دون موافقتكم.

معلومات التواصل مع منظمة حقوق الالجئني تركيا: 
نرحب بكم لزيارة مكتبنا أو التواصل معنا عرب الهاتف، الفاكس أو الربيد اإللكرتوين طوال أيام األسبوع من الساعة 

00:0105:00 صباحاً وحتى 00:50 مساء أينام كنتم يف تركيا.   10:00



6

قد یكون صاحب العمل مسؤوالًعن أرضار ماّدیة أونفسیّة مبارشة أوالحقة ناجمة عن حوادث العمل أو كليهام.

صاحب العمل ملزم بالتبلیغ عن حادث العمل خالل ثالثة أیّام ملدیریة العمل والضامن االجتامعي يف املنطقة. 

إذا مل یقم صاحب عملكم بھذا فیمكنكم التبلیغ عنه شخصیّاً. من املھم إرفاق جمیع الوثائق املتعلقة مع تقریركم.

یتم  االجتامعي. سوف  الضامن  ملدیریة  التوجه  علیكم  بذلك،  للقیام  أرضار شخصیّة.  دعوى  رفع  أیضاً  لكم  یحّق 
تحویلكم إىل مستشفى من أجل معاینة األرضار الجسدیة  وإن احتاج األمر معاینة درجة اإلعاقة الحاصلة. یمكنكم 

التقدیم للحصول عىل تعویض إعاقة أو مخّصص عجز مؤقت أو كليهام حسب املعاينة.  

ماذا لو عملت بدون رخصة العمل؟
واملوظّف  العمل  صاحب  یواجه  وقد  قانونيا  ممنوع  العمل  رخصة  من  إعفاء  أو  عمل  رخصة  بدون  العمل  إّن 

مخالفات إدارية.

كيف تستطيع منظمة حقوق الالجئني تركيا مساعديت؟
منظمة حقوق الالجئني تركيا تؤمن املعلومات واالستشارة واملساعدة لألشخاص الذين يسعون للحصول عىل الحامية 
الدولية وهم تحت الحامية املؤقتة يف تركيا مجاناً. ميكنكم التوجه ملكتبنا للحصول عىل االستشارة القانونية وخدمات 
املساعدة القانونية للمشاكل التي قد تواجهكم يف الوصول إىل آليات الحامية يف تركيا والحقوق األساسية والحريات.

هل ترتبط منظمة حقوق الالجئني تركيا بالحكومة الرتكية 

أو املفوضية السامية لشؤون الالجئني UNHCR؟ 
املفوضية  أو  الرتكية  للحكومة  تنفيذيا  تركيا منظمة مجتمع مدنية وهي ليست رشيكا  الالجئني  تعترب منظمة  ال. 
السامية لشؤون الالجئني ولكنها تتعاون مع السلطات الرتكية املالمئة واملفوضية السامية لضامن الحامية القانونية 

لطالبي الحامية الدولية ولألشخاص تحت الحامية املؤقتة يف تركيا. 
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ھل تبقى رخصة عميل صالحة إذا تم رصيف من العمل؟
كام ذكر سابقاً، كقاعدة عامة فإّن رخصة العمل لألجانب مرتبطة مبكان عمل محدد أومنزل محدد. لذلك إذا تّم 
إلغاء عقد تشغیلكم ألي سبب وتريدون متابعة العمل يف مكان عمل آخر، يجب عىل صاحب العمل الجدید تقدیم 

طلب جدید لرخصة العمل.

أنا موظف ولدّي رخصة عمل. ماھي حقوقي؟
الیحق لصاحب عملكم أن یدفع لكم راتب أقل من الحد األدىن للرواتب املحدد قانونیا. إذا اّدعى صاحب عملكم 
بأنكم غیر مؤھلین للحصول عىل الحد األدىن لألجور بسبب جنسیتكم، فإنّه غیر صادق. یحق لجمیع املوظفین 

بغض النظرعن جنسیتھم الحصول عىل الحد األدىن من األجور.

بحسب قوانین الضامن االجتامعي املطبّقة، فإّن شملكم بالضامن االجتامعي لیس متوقّف أو مرشوط بجنسیتكم. 
صاحب عملكم ملزم قانونيا بأن یسجلكم يف نظام الضامن االجتامعي وأن یدفع تكالیف الضامن االجتامعي بشكل 
دوري. إّن صاحب العمل الذي الیلتزم بھذه الرشوط یخاطر مبواجھة مخالفات إداریة عالیة. إذا مل یقم صاحب 
عملكم بدفع تكالیف الضامن االجتامعي الخاص بكم لدیكم الحق بالتوجه ملدیریة العمل والضامن االجتامعي يف 
املنطقة وتقدیم شكوى باملوضوع. يجب أن یتضمن طلب الشكوى الوثائق املالمئة التي توّضح حالة العمل الخاصة 
بكم. إذا مل یكن لدیكم أیة وثائق فيمكنكم تقدیم ترصیح من شاھد. كام یمكنكم االتصال عىل الرقم 071 وهو 
رقم الخط الساخن لوزارة العمل والضامن االجتامعي للتبلیغ عن صاحب العمل الغیر ملتزم بالرشوط القانونیة 

كحّل بديل. 

فأنتم  العمل،  رخصة  من  إعفاء  مبوجب  الحیوان  أوتربیة  املوسمية  الزراعة  مجاالت  يف  تعملون  كنتم  إذا  ولكن 
تخضعون لنظام مختلف. يف ھذه الحالة فإّن صاحب عملكم ملزم بتسجيلكم يف نظام الضامن االجتامعي فقط إذا 

كانت مدة العمل تتجاوز الثالثین یوماً.

ماھي حقوقي إذا تعرضت لحادث خالل العمل؟
الحوادث املتعلقة بالعمل لیست محصورة فقط بالحوادث داخل مكان العمل.

الحوادث التي تحصل معك وأنت تقوم مبھّمة متعلقة بالعمل يف مكان آخر تندرج ضمن خانة حوادث العمل.

170
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علیھا من مدیریة مؤسسة العمل والتشغيل يف املحافظات املسّجل لدیھا مكان العمل.

املعايري األساسية لتقييم طلبات رخص العمل تتضّمن:

فيام إذا تم التقدم بطلب رخصة العمل بعد ست أشهر من إمتام التسجيل بالحامية املؤقتة.  -1

فيام إذا تم تقديم الطلب ملكان العمل يف املدينة التي تم التسجيل بها.  -2

فيام إذا كان صاحب العمل يستويف الرشوط املحددة املنصوص عليها بنظام حد النصاب السابق ذكره.   -3

فيام إذا كان طلب ترصيح العمل يدخل يف نطاق االعامل أو الحرف املحظورة أو ال.  -4

فيام إذا كان هناك متطلب إذن أويل تم استيفاؤه بشكل تام و  -5

فيام إذا وجدت نتائج سلبية صادرة من الحكومة بخصوص طلب ترصيح العمل.   -6

نرجو االنتباه اىل أنه يتم التواصل مع صاحب العمل عرب الربيد االلكرتوين بخصوص أي تطورات خالل عملية تقييم 
الطلب بشكل منتظم. كام ميكن لصاحب العمل التحقق من سري طلبكم عرب موقع وزارة العمل والضامن االجتامعي 

االلكرتوين.

تم منحي رخصة عمل فمتى ميكنني البدء بالعمل؟
عليك البدء أو متابعة عملك خالل 03 يوما من منحك رخصة العمل وعىل صاحب العمل التبليغ عن اليوم 

الذي بدأت به العمل لوزارة العمل والضامن االجتامعي خالل 51 يوما.

التي  العمل  برخصة  آخر  مكان  يف  العمل  یمكنني  ھل 

أحملھا؟ 
كقاعدة عاّمة مبا أّن طلبات رخص العمل یقوم بھا صاحب العمل فإّن رخصة عملكم سوف تبطل بغض النظر عن 

مدتھا إذا تركتم عملكم. وكذلك ال یمكنكم العمل يف عدة أماكن برخصة عمل واحد.

بالقیام بعمل يف مكان  بالنیابة عنكم إذا كنتم ترغبون  العمل الجدید أن یقوم بطلب جدید  يجب عىل صاحب 
مختلف.

-1

-2

-3

-4

-5

-6
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ھل هناك أي قيود للدخول إىل سوق العمل يف تركیا؟
یمنع عىل األجانب وبحسب القوانین الداخلیة املطبّقة القیام بأعامل وحرف معينة.

البيطري،  الطبيب  الصيديل،  الرعاية يف املستشفيات،  التايل: طبيب األسنان، مقدمي  الحرف/األعامل تتضمن  ھذه 
سياحي  دليل  خاص،  مستشفى  مدیر  العاّمة،  أو  الخاصة  املؤسسات  يف  األمن  حارس   ، بالعدل  الكاتب  املحامي، 

،مستشار جامرك باإلضافة إىل قبطان، بّحار، صياد، غطّاس وأي أعامل مشابهة ضمن املياه االقليمية.

ھل ھناك رشوط إضافية للحصول عىل رخص العمل؟
أويل.  إذن  الحصول عىل  والتعليم  الصّحة  بالعمل يف مجال  يرغبون  والذين  املؤقتة  الحامیة  األشخاص تحت  عىل 

الطلبات التي ال تحتوي عىل إذن أويل سوف ترفض بدون إعادة النظر فیھا.

عىل العاملني يف املجال الطبي التوّجه ملدیریة الصّحة يف املحافظة للحصول عىل اإلذن األويل. وعىل العاملني يف املجال 
التعليمي التوّجه لوزارة التعليم الوطني أو مجلس التعليم العايل وذلك بحسب طبيعة العمل.

كذلك عىل من يودون التقدم للعمل كموظفي بحث وتطوير يف الرشكات املعتمدة كمراكز بحث وتطوير التقدم 
للحصول عىل اإلذن األويل من وزارة العلم والصناعة والتكنولوجيا. 

كیف یتم تقییم طلبات رخص العمل؟ 
إّن األحكام األساسية الخاّصة برخص العمل لألجانب منصوص علیھا بالقانون رقم  5736 املتعلّق بالقوى العاملة 

االجنبية وكام تم الذكر سابقاً فإّن طلب رخصة العمل یجب أن یقوم به صاحب العمل كقاعدة عاّمة.

حسب القوانین املطبقة، عىل صاحب العمل استيفاء مجموعة من املعاییر حتى یستطیع توظیف أجنبي. تتضمن 
هذه الرشوط حّد نصاب معني ينّص عىل أن عدد العاملني األجانب تحت الحامية املؤقتة الذين يتم توظيفهم يف 
مكان عمل ال ميكن أن يتجاوز 01 باملائة من عدد املواطنني األتراك املوظفني يف نفس املكان. كام تنص عىل أنه ال 
يسمح ألماكن العمل التي يعمل فيها اقل من عرش موظفني توظيف أكرث من شخص واحد تحت الحامية املؤقتة 

عىل أبعد تقدير.

 ولكن إذا استطاع صاحب العمل أن یثبت بأنّه مل یجد أي مواطن تريك لدیه املواصفات املطلوبة للقیام باملھام 
املطلوبة من األجنبي خالل األربع أسابیع قبل تاریخ طلب رخصة العمل، فإّن وزارة العمل والضامن االجتامعي قد 
التطبّق قانون النصاب املذكور سابقاً. یجب عىل أصحاب العمل أن یأكّدوا صحة ھذه الحالة بوثیقة یمكن الحصول 
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أنا الجئ من سوریا فھل یمكنني العمل بشكل قانوين يف 

تركیا؟
يعطى وضع الحامیة املؤقتة للمواطنني السوریین باإلضافة لالجئني وعدميي الجنسية القادمني من سوریا والذين 
أتوا إىل تركيا. يحق لألشخاص الحاصلني عىل الحامیة املؤقتة التقدم بطلب للحصول عىل رخصة عمل بعد ستة أشھر 
من استكامل التسجيل تحت الحامیة املؤقتة. لذلك من الرضوري أن يكون معكم بطاقة حامية مؤقتة تحمل رقم 

تعريف األجانب الذي يبدأ ب 99 لتستطيعوا التقدم بطلب للحصول عىل رخصة عمل. 

كقاعدة عامة إّن طلبات التقدم للحصول عىل رخص العمل لألشخاص تحت الحامیة املؤقتة يجب أن تتم من قبل 
صاحب العمل عرب البوابة اإللكرتونية للحكومة. تقوم وزارة العمل والضامن االجتامعي باتخاذ كل القرارات املتعلقة 
الرسمي لوزارة  العربية نرجو مراجعة املوقع  اللغة  العمل. للحصول عىل معلومات مفّصلة ومحدثّة يف  بتصاريح 

/rt.vog.bgsc.www//:ptth :العمل والضامن االجتامعي الرسمي

كام ميكن االتصال بالرقم الساخن 071 وهو رقم مركز اتصاالت وزارة العمل والضامن االجتامعي. 

ھل من املمكن الحصول عىل إعفاء من رخصة العمل؟
اتبعت تركیا "قوانني تصاريح العمل لألجانب تحت وضع الحامیة املؤقتة" يف كانون الثاين 6102   وبحسب ھذه 
القوانین والقانون رقم 5736 الخاص بالقوى العاملة الدولية يعترب األشخاص تحت الحامیة املؤقتة مخّولني للحصول 
عىل إعفاء من رخصة العمل يف قطّاعي الزراعة املوسمية أو تربية الحيوان. ولكن یرجى العلم بأّن ھذا اإلعفاء ال 
مينح تلقائيا، ویتوجب تقدیم طلب رسمي للحصول علیه. ميكن ملن هم تحت الحامية املؤقتة تقديم طلب لإلعفاء 

بعد مرور ستة أشهر عىل إمتام التسجيل تحت الحامية املؤقتة. 

تتوفر طلبات االعفاء من رخصة العمل يف مكتب مديرية العمل يف املحافظة التي سجلتم فيها. ستتعامل املديرية 
مع طلبكم من خالل وزارة العمل والضامن االجتامعي وسيتم ابالغكم بأي قرار إيجايب من الوزارة. ميكنكم التحقق 
من استحقاقكم لإلعفاء بإدخال رقم تعريف األجانب خاصتكم يف املوقع الرسمي لنظام االستعالم عن تصاريح العمل 

rt.vog.inziamsilac.www  :لألجانب

نرجو االنتباه إىل أن االعفاء من اذن العمل يف قطاعي الزراعة املوسمية وتربية الحيوان يعطى حرصا يف املحافظة 
التي حصلتم فیھا عىل الحامیة املؤقتة.

http://www.csgb.gov.tr/

http://www.calismaizni.gov.tr
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