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ني؟ لقد قدمت طلباً للحمایة الدولیة في تركیا. ھل یمكنني العمل بشكل قانو

على األشخاص الذین یسعون للحمایة الدولیة الحصول على تصریح عمل لیستطیعوا العمل 
بشكل قانوني. یؤمن القانون رقم 6458 حول األجانب والحمایة الدولیة ثالث أنواع من الحمایة 

الدولیة، ھي "الالجئ"، "الالجئ الشرطي" و "الحمایة الثانویة". 

لمعلومات مفصلّة عن ھذه األنواع الثالثة من الحمایة الدولیة، الرجاء العودة للكتیب الصادر عّنا 
" الحمایة الدولیة في تركیا، الحقوق والواجبات". 

بحسب بنود قانون األجانب والحمایة الدولیة فإّن األشخاص ذوي طلب الحمایة الدولیة المعلّقة 
وبانتظار الرد یحّق لھم التقدیم للحصول على تصریح عمل وذلك بعد ستة أشھر من تقدیم طلب 

الحمایة الدولیة.  

كقاعدة عامة، فإّن طلبات تصاریح العمل یجب أن یقوم بھا صاحب العمل. و إّن وزارة العمل 
والضمان االجتماعي مفوضة الستالم، تقییم وأخذ القرار النھائي بخصوص طلبات الحصول 

؟على رخصة عمل.   عمل لتصریح بحاجة أنا ھل شرطي". "الجئ حالة منحي تّم لقد
ستة لمدة االنتظار علیھم الشرطیین الالجئین فإّن الدولیة، للحمایة المتقدمین مع الحالة ھي كما

عمل. أشھر تصریح على للحصول التقدیم قبل
مرور انتظار فعلیكم أشھر ستة من بأقل الدولیة للحمایة طلبكم بخصوص القرار اتخاذ تم اذا

عمل.  تصریح على للحصول التقدیم قبل أشھر ستة

؟ عمل لتصریح بحاجة أنا ھل الثانویة. الحمایة منحي تّم الالجئ/ حالة منحي تّم لقد

ا یمكنھم الثانویة الحمایة تحت واألشخاص یتمالالجئین حالما مستقل غیر أو مستقل بشكل لعمل
رقم تحمل تعریف وثیقة یعطون سوف اللجوء حالة منحھم تم الذین الحالة. األشخاص منحھم

بالرقم تبدأ التي األجانب سنوات. 99ھویة ثالث الوثیقة ھذه . صالحیة
تعری وثیقة أیضاً یعطون سوف الثانویة الحمایة صفة منحھم تّم الذین رقماألشخاص تحمل ف

بالرقم تبدأ التي األجانب الوثیقتان99ھویة واحدة. كال سنة ھي الوثیقة ھذه صالحیة ولكن
اإلقامة.  تصریح عن كبدیل وتخدمان الضرورة عند للتجدید قابلتان مجانیتان،

وثائق في مكتوبة الموافقة ستكون العمل. تصریح عن كبدیل أیضاً تخدم ھذه التعریف وثائق
یحتاجونالتعری ال الثانویة الحمایة أو اللجوء صفة الممنوحون األشخاص فإّن لذلك ھذه، ف

العمل.  تصریح على للحصول منفصل لطلب



ني؟ لقد قدمت طلباً للحمایة الدولیة في تركیا. ھل یمكنني العمل بشكل قانو  
 

على األشخاص الذین یسعون للحمایة الدولیة الحصول على تصریح عمل لیستطیعوا العمل 
حول األجانب والحمایة الدولیة ثالث أنواع من  6458بشكل قانوني. یؤمن القانون رقم 

"الحمایة الثانویة".  "الالجئ"، "الالجئ الشرطي" و، ھي الحمایة الدولیة  
األنواع الثالثة من الحمایة الدولیة، الرجاء العودة للكتیب الصادر لمعلومات مفصلّة عن ھذه 

الحقوق والواجبات". ، عّنا " الحمایة الدولیة في تركیا  
طلب الحمایة الدولیة المعلّقة  يبحسب بنود قانون األجانب والحمایة الدولیة فإّن األشخاص ذو

وذلك بعد ستة أشھر من تقدیم طلب وبانتظار الرد یحّق لھم التقدیم للحصول على تصریح عمل 
الحمایة الدولیة.    

و إّن وزارة العمل كقاعدة عامة، فإّن طلبات تصاریح العمل یجب أن یقوم بھا صاحب العمل. 
والضمان االجتماعي مفوضة الستالم، تقییم وأخذ القرار النھائي بخصوص طلبات الحصول 

على رخصة عمل.    
 

لقد تّم منحي حالة "الجئ شرطي". ھل أنا بحاجة لتصریح عمل ؟   
كما ھي الحالة مع المتقدمین للحمایة الدولیة، فإّن الالجئین الشرطیین علیھم االنتظار لمدة ستة 

قبل التقدیم للحصول على تصریح عمل.  أشھر  
اذا تم اتخاذ القرار بخصوص طلبكم للحمایة الدولیة بأقل من ستة أشھر فعلیكم انتظار مرور 

ستة أشھر قبل التقدیم للحصول على تصریح عمل.   

 
لقد تّم منحي حالة الالجئ/ تّم منحي الحمایة الثانویة. ھل أنا بحاجة لتصریح عمل ؟   

 
لعمل بشكل مستقل أو غیر مستقل حالما یتم الالجئین واألشخاص تحت الحمایة الثانویة یمكنھم ا

منحھم الحالة. األشخاص الذین تم منحھم حالة اللجوء سوف یعطون وثیقة تعریف تحمل رقم 
. صالحیة ھذه الوثیقة ثالث سنوات. 99ھویة األجانب التي تبدأ بالرقم   

ً وثیقة تعری ف تحمل رقم األشخاص الذین تّم منحھم صفة الحمایة الثانویة سوف یعطون أیضا
ولكن صالحیة ھذه الوثیقة ھي سنة واحدة. كال الوثیقتان  99ھویة األجانب التي تبدأ بالرقم 

مجانیتان، قابلتان للتجدید عند الضرورة وتخدمان كبدیل عن تصریح اإلقامة.   
 

ً كبدیل عن تصریح العمل. ستكون الموافقة مكتوبة في وثائق  وثائق التعریف ھذه تخدم أیضا
ف ھذه، لذلك فإّن األشخاص الممنوحون صفة اللجوء أو الحمایة الثانویة ال یحتاجون التعری

لطلب منفصل للحصول على تصریح العمل.   
 



ما ھو تصریح العمل المستقل ؟ ما ھو تصریح العمل غیر المستقل؟ وما االختالف بینھما ؟   
 

 4817البنود األساسیة التي تخص تصاریح العمل لألجانب منصوص علیھا في القانون رقم 
فإّن تصریح  4817بما یخص تصاریح العمل لألجانب وقوانین تطبیقھا. بحسب القانون رقم 

العمل المصدر ألجل مكان عمل محدد أو صاحب عمل محدد یدعى بتصریح عمل غیر مستقل 
ً دون االرتباط بمكان ( مشروط ). بینما تصریح ا لعمل المستقل یسمح للشخص بالعمل قانونیا

أو صاحب عمل محدد.    
 

من المھم االنتباه بأّن األشخاص الذین یسعون للحصول على حمایة دولیة و األشخاص 
الممنوحون لجوء شرطي باألضافة لألشخاص الذین ال ھویة لھم، ھؤالء یخضعون لنظام 

ء األشخاص قد یمنحون تصریح العمل بعض النظر عن اإلطارات "استثنائي". وذلك بأن ھؤال
. 4817الزمنیة المحددة في قانون تصاریح العمل لألجانب رقم   

 
ھل ھنالك أیة معیقات للدخول في سوق العمل في تركیا ؟   

 
بحسب القوانین الداخلیة المطبقة، یمنع على األجانب القیام ببعض األعمال والمھن. ھذه 

) الطبیب 2) طبیب األسنان، الممرض، القابلة، الصیدلي. (1المھن/األعمال تتضمن التالي: (
) حارس األمن في المؤسسات الخاصة أو العاّمة 4) المحامي والكاتب بالعدل (3البیطري (

) قبطان ،بّحار ، صّیاد، 7) مستشار ضریبي باإلضافة إلى (6شفى خاص () مدیر مست5(
غّطاس وأي أعمال مشابھة ضمن النطاق المائي.   

 
ھل ھنالك شروط إضافیة للحصول على رخص العمل ؟   

 
على األشخاص الذین سیعملون في مجاالت الصّحة و التعلیم الحصول على موافقة مبدئیة. 

علیھم التوجھ لمدیریة الصّحة في المحافظة للحصول على الموافقة   العاملین في المجال الطبي
المبدئیة . العاملین في المجال التعلیمي علیھم التوجھ لوزارة التعلیم الوطني أو مجلس التعلیم 

العالي وذلك بحسب طبیعة العمل.   
 

 

 

 

 



كیف یتم تقییم طلبات تصریحات العمل ؟   
 

 4817نون رقم البنود األساسیة التي تخص تصاریح العمل لألجانب منصوص علیھا في القا
بما یخص تصاریح العمل لألجانب وقوانین تطبیقھا. كما ذكر سابقاً، كقاعدة عامة فإّن طلبات 

تصاریح العمل یجب أن یقوم بھا صاحب العمل.   
 

بحسب التشریعات المطبّقة فإّن على أصحاب العمل استیفاء مجموعة من المعاییر حتى 
ن:یستطیعوا توظیف أجنبي. ھذه المعاییر تتضم  

1- أشخاص لدیھم الجنسیة التركیة في مكان العمل.  5توظیف ما ال یقل عن    
2- والوصول لعتبة معینة من رأس المال المدفوع، المبیعات اإلجمالیة أو من نسبة  

التصدیر للعام السابق.   
3- على األجور والمرتبات أن تكون متطابقة مع المؤھالت المطلوبة. لتحقیق ھذا یوجد  

"عوامل مضاعفة " محددة من قبل وزارة العمل والضمان االجتماعي. مثالً الراتب 
المدفوع لمھندس أو معماري یجب أّال یقل عن أربعة أضعاف الحد األدنى لألجور.   

 
لمعلومات مفصلة عن ھذه المعاییر.   www.calismaizni.gov.trیرجى استشارة   

 
من المھم اإلشارة بأن وزارة العمل و الضمان االجتماعي ال تطبق المعیار الثاني لتصاریح 
العمل للمنظمات والمؤسسات. وزارة العمل و الضمان االجتماعي ال تطبق الشرط األول و 

بات تصاریح العمل لألشخاص الذین سوف یعملون كممثلین لخطوط الطیران الثاني لطل
األجنبیة، لقطاع التعلیم و لألشخاص الموظفین لألعمال المنزلیة.   

 
طوال مرحلة التقییم یتم ایصال التحدیثات بشكل دوري لصاحب العمل عبر البرید االلكتروني. 

ً یمكن لصاحب عملكم أن یقوم بالتأكد من حال ة الطلب الخاص بكم عبر موقع وزارة أیضا
العمل الضمان االجتماعي.    

 

 

 

 

 

 
 



ھل ھنالك أي معلومات أخرى یجب أن أكون على اطالع بھا ؟   
 

ً من منحكم رخصة  20وظیفتكم خالل یرجى العلم بأّنھ علیكم البدء أو العودة لعملكم/ یوما
العمل. وإّن صاحب العمل أیضاً ملزم بالتبلیغ عن یوم البدء في عملكم لوزارة العمل والضمان 

یوماً.  15االجتماعي خالل   
 
 
 
 

ھل یمكنني العمل في مكان آخر برخصة العمل التي أحملھا ؟   
 

مل وبما أّن رخص العمل لألجانب كقاعدة عاّمة فإّن طلبات رخص العمل یقوم بھا صاحب الع
تمنح لمكان عمل معین ( أو منزل معین ) فإّن رخصة عملكم سوف تبطل بغض النظر عن 
مدتھا اذا تركتم عملكم. وبشكل مشابھ، فإّنھ ال یمكنكم العمل في مكاني عمل مختلفین برخصة 

عمل واحد.    
 

اذا كنتم ترغبون بالعمل في مكان عمل مختلف، فإّنھ على صاحب العمل الجدید أن یقوم بطلب 
جدید بالنیابة عنكم. یرجى العلم بأّن الطلب الجدید لن یؤدي بشكل تلقائي إلى إلغاء رخصة 
العمل السابق. ولكن اذا أخذتم رخصة عمل جدید فإّن الرخصة السابقة سوف یتم إلغاؤھا من 

ً إعادة رخصة العمل السابقة لوزارة العمل قبل وزا رة العمل والتأمین االجتماعي. علیكم أیضا
والضمان االجتماعي خالل اسبوع من استالمكم رخصة العمل الجدید.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ھل تبقى رخصة عملي صالحة اذا تم فصلي من العمل ؟   
 

العمل لألجانب مرتبطة بمكان عمل محدد ( أو كما ذكر سابقاً، كقاعدة عامة فإّن رخصات 
منزل محدد). لذلك اذا تّم إلغاء عقد تشغیلكم ألي سبب وتریدون متابعة العمل في مكان عمل 

آخر، فإنھ على صاحب العمل الجدید تقدیم طلب جدید لرخصة العمل  
 
 

أنا موظف ولدّي رخصة عمل. ما ھي حقوقي ؟   
 

راتب أقل من الحد األدنى للرواتب المحدد قانونیاً. اذا  ال یحق لصاحب عملكم أن یدفع لكم
اّدعى صاحب عملكم بأنكم غیر مؤھلین للحصول على الحد األدنى لألجور بسبب جنسیتكم، 
فإّنھ غیر صادق. یحق لجمیع الموظفین بغض النظر عن جنسیتھم بالحصول على الحد األدنى 

من األجور.   
 

متوقفة أو  تالمطبّقة، فإّن تغطیتكم بالضمان االجتماعي لیسبحسب قوانین الضمان اإلجتماعي 
ً بأن یسجلكم في نظام الضمان االجتماعي  شرطّیة على جنسیتكم. صاحب عملكم ملزم قانونیا
وأن یدفع تكالیف الضمان االجتماعي بشكل دوري. إّن صاحب العمل الذي ال یلتزم بھذه 

. اذا لم یقم صاحب عملكم بدفع تكالیف الضمان الشروط یخاطر بمواجھة مخالفات إداریة عالیة
االجتماعي الخاص بكم لدیكم الحق بالتوجھ لمدیریة العمل والضمان االجتماعي في المنطقة 
وتقدیم طلب بالموضوع. طلبكم یجب أن یتضمن الوثائق المتعلقة التي توضح حالة العمل 

تقدیم تصریح من شاھد. أیضاُ كخیار الخاصة بكم. اذا لم یكن لدیكم أ من ھذه الوثائق یمكنكم 
، الخط الساخن لوزارة العمل والضمان االجتماعي 170بدیل یمكنكم االتصال على الرقم 

للتبلیغ عن صاحبي العمل الغیر ملتزمین بالشروط القانونیة.   
 

ولكن اذا كنتم تعملون في مجاالت الزراعة الموسمیة أو تربیة الحیوان بموجب إعفاء من 
مل، فأنتم تخضعون لنظام مختلف. في ھذه الحالة فإّن صاحب عملكم ملزم رخصة الع

بتسجیلكم في نظام الضمان االجتماعي فقط اذا كانت مدة العمل تتجاوز الثالثین یوماً.     
 

 

 

 

 



قي اذا تعرضت لحادث خالل العمل ؟ ما ھي حقو  
 

الحوادث المتعلقة بالعمل لیست محصورة فقط بالحوادث داخل مكان العمل. الحوادث التي 
تحصل معك وأنت تقوم بمھّمة متعلقة بالعمل في مكان آخر تندرج ضمن خانة حوادث العمل.   

قد یكون صاحب العمل مسؤوالً عن أضرار ماّدیة و/أو نفسّیة مباشرة أو الحقة ناجمة عن 
حوادث العمل.   

صحاب العمل ملزم بالتبلیغ عن حادث العمل خالل ثالثة أّیام لمدیریة العمل والضمان 
ھم االجتماعي في المنطقة. اذا لم یقم صاحب عملكم بھذا فیمكنكم التبلیغ عنھ شخصّیاً. من الم

تضمین جمیع الوثائق المتعلقة في تقریركم.   
 
ً رفع دعوى أضرار شخصّیة. للقیام بذلك، علیكم التوجھ لمدیریة الضمان  یحّق لكم أیضا
االجتماعي. سوف یتم تحویلكم إلى مستشفى من أجل معاینة األضرار الجسدیة وإن احتاج 

اإلعاقة المعاینة، یمكنكم التقدیم األمر معاینة درجة اإلعاقة الحاصلة. بناءاً على مستویات 
للحصول على تعویض إعاقة و/أو مخصص عجز مؤقت.    

 
 
 
 

ماذا لو عملت بدون رخصة العمل ؟   
 

إّن العمل بدون رخصة عمل أو إعفاء من رخصة العمل ممنوع قانونیاً. كال من صاحب العمل 
عمل مخالف  ةرخصإّن العمل بدون الحصول على  والموّظف قد یواجھان مخالفات إدارّیة. 

انون األجانب والحمایة الدولیة. ولكن مع ذلك، فإّن مبدأ قللقانون، وھو أساس للترحیل بحسب 
األخرى. غلب على جمیع االعتباراتتعدم اإلعادة القسریة ی  

 

 

 

 

 

 
 
 



معلومات التواصل مع "حقوق الالجئین تركیا"  

.

عندما تكونون في تركیا، فإننا نرحب بكم لزیارة مركزنا أو التواصل معنا عبر 
التلفون، الفاكس أو البرید اإللكتروني طوال أیام األسبوع من الساعة 10 صباحاً و

حتى 17 مساءاً  بخصوص اي أسئلة لدیكم تخص حقوقكم و واجباتكم كطالبي 
لجوء أو بخصوص أي مشكلة قد تواجھونھا خالل االجراءات القانونیة للجوء في 

تركیا  






