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Päivitetty 30.6.2020 

Kieli: turkki 

Otsikko: Turvapaikanhakija: Työnteko-

oikeutesi laajentuu tilapäisesti, jos 

työskentelet maa-, metsä-, puutarha- tai 

kalatalouden tehtävissä. 

 

    

 

Sığınma başvurusunda bulunmuş kişi: Çalışma hakkınız, 

tarım, ormancılık, bahçecilik ya da balıkçılık alanlarından 

birinde çalışmaktaysanız, geçici olarak genişletilmiş 

bulunmaktadır.  

Sığınma Başvurusunda Bulunan Kişinin Çalışma Hakkını Düzenleyen Yasa, 

29.6.2020 tarihinden itibaren değişikliğe uğramıştır. İlgili yasa, 31.10.2020 

tarihine değin yürürlükte kalacaktır. Yasa değişikliği, sığınma başvurusunda 

bulunmuş bir kişinin mevsimlik işçilik alanlarındaki çalışma hakkını geçici olarak 

genişletmektedir. 

Değişiklik, mevsimlik işçilik alanlarını , yani, tarım, ormancılık, bahçecilik ya da 

balıkçılık alanlarındaki çalışma etkinliğini kapsamaktadır. Bu tür çalışma 

etkinlikleri, örneğin, şu türden çalışma etkinlikleri olabilir: 

• elle dikim yapma, hayvan yemi üretimi ve de evcil hayvanların (çiftlik 

hayvanlarının) bakımı gibi tarım işçiliği işleri 

• tarlalarda ve seralarda gerçekleştirilen bahçe üretimiyle ilgili işler 

• profesyonel balıkçılık ve balık yetiştirme kapsamındaki işler 

• çiftliklerde üretilen gıdaların bir üst evrede işlenmesini ilgilendiren işler 

• ormanda gerçekleştirilen dikim ve ekim işleri, orman fidanı yetiştirme 

bahçelerinde yapılan işler ve de ağaçların kesilmesini, seyreltilmesini, 

budanmasını, ölçülmesini ve ormancılıkla ilgili taşımacılığı  içeren işler. 

Ne değişti? 

• Yasanın yürürlüğe girdiği 29.6.2020 tarihinden önce uluslararası sığınma 

gerekçesiyle sığınma başvurusunda bulunduysanız, tarım, ormancılık, 

bahçecilik ya da balıkçılık alanlarında hemen (dolaysız olarak) çalışma 

hakkınız bulunmaktadır. Bu alanlarda çalışmaya başlamadan önce 3 

ya da 6 ay beklemek zorunda değilsiniz.  

• Tarım, ormancılık, bahçecilik ya da balıkçılık alanlarındaki çalışma 

halkınız, mülteci kabul merkezinin sunduğu hizmetlerden 

yararlanabildiğiniz sürece devam edecektir. Bu durumda, sığınma 

başvurunuza ilişkin karar yürürlüğe sokulabilecek nitelik kazandığında, 

yani sığınma başvurusunda bulunan kişi olarak yasa uyarınca ülkeden 

sınır dışı edilebildiğiniz zaman çalışma hakkınız sona ermeyecektir.  

• İşvereninize, tarım, ormancılık, bahçecilik ya da balıkçılık alanlarındaki 

çalışma hakkınızı, mülteci kabul merkezi tarafından size verilmiş geçerli 

mülteci kabul merkezinden hizmet  alan kartınızı göstererek ispat 

edebilirsiniz. 
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Söz konusu yasa değişikliği sığınma başvurusunda bulunmuş 

kişilerin hepsini ilgilendirmemektedir  

Durumunuz aşağıdakilerden herhangi birine giriyorsa, yasa değişikliği sizi 

ilgilendirmemektedir: 

• Tarım, ormancılık, bahçecilik ya da balıkçılık alanlarında 

çalışmıyorsanız. 

• Yasanın yürürlüğe girdiği 29.6.2020 tarihinden sonra sığınma 

başvurusunda ya da yenileme başvurusunda bulunmuşsanız. 

• Aynı zamanda,  çalışma hakkınız eğer yürürlüğe sokulabilecek 

nitelikteki bir ülkeden sınır dışı edilme kararı nedeniyle yasa 29.6.2020 

tarihinde yürürlüğe girmeden önce sona ermişse, çalışma hakkınızın 

yeniden geçerli  sayılmayacağını dikkate alın. 

Söz konusu yasa değişikliği sizi ilgilendirmiyorsa, sığınma başvurusunda 

bulunmuş bir kişinin çalışma hakkına ilişkin ek bilgileri internet sitemizden 

edinebilirsiniz: migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus. 

Yasanın yürürlükte olduğu zaman dilimi içinde mevsimlik iş 

alanlarında çalışma hakkınızın bulunduğunu, mülteci kabul 

merkezinden hizmet  alan kartınızı göstererek ispat edebilirsiniz.  

İşverenin yükümlülüğü, çalışma hakkının bulunup bulunmadığı konusunda 

emin olmaktır. Aynı zamanda sizin de, çalışma hakkınız sona erdiğinde, bunu 

işvereninize söylemek zorundasınız.  

Tarım, ormancılık, bahçecilik ya da balıkçılık alanlarından birinde bir iş 

bulursanız, mülteci kabul merkezinden yeni bir mülteci kabul merkezinden 

hizmet alan kartı talebinde bulunun. Yasa yürürlükte bulunduğu sürece, tarım, 

ormancılık, bahçecilik ya da balıkçılık alanlarındaki çalışma hakkınızı 

işvereninize, mülteci kabul merkezi tarafından verilmiş geçerli durumdaki 

mülteci kabul merkezinden hizmet alan kartınızı göstererek ispat edebilirsiniz. 

Kart, 31.10.2020 tarihine değin geçerli olacaktır. Ek olarak, mülteci kabul 

merkezi kartınızda, tarım, ormancılık, bahçecilik ya da balıkçılık alanlarında 

çalışma hakkınızın bulunduğunu gösteren bir çıkartma yer alacaktır. 

Çıkartmada şu yazmaktadır: Kausityö 2020 ja migri.fi/tyo-oikeus.  

 

https://migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus
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