İstisna Akdi Bilgi Notu

Her iki ülkenin ekonomik işbirliğini teminat altına almak, Türk firmalarına Alman pazarına
giriş olanağı sağlamak, işgücü piyasasının ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle, Türk
işgücüne istihdam olanağı yaratmak amacıyla; Hükümetimiz ile Almanya Federal
Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde
İstihdamına İlişkin Anlaşma” 18 Kasım 1991 günü imzalanmış ve imzalandığı tarihten
yürürlüğe girmek üzere 20.12.1991 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu Anlaşmanın uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve 17.04.1992 tarih ve 21202
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ çerçevesinde de çalışmalara
başlanılmış olup, çalışmalar halen 24.04.2004 tarih ve 25442 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir.
Söz konusu anlaşma çerçevesinde Almanya Federal Cumhuriyetin (AFC)’de yerleşik
firmalarla Türkiye’de yerleşik firmaların iş sözleşmesi yapmaları gerekmektedir.
AFC’ne işçi götürmek isteyen Türk firmalar Kurumumuza müracaat ederek;
a) Başvuru formu
b) Türkiye de mukim bir firma ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nde mukim bir firma
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 firma
yetkilisine iade edilir.)
c) Firma yetkililerinin noterden onaylı imza sirküleri örneği
ç) Firmanın kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noterden onaylı örneği
(ilk kuruluş gazetesi ve değişiklik olmuşsa son hali)
d)Alman firmasının kuruluş kaydını gösterir belgenin yeminli tercüme bürosundan onaylı
Türkçe çevirisi, (bu belge, iş alınan Alman firması değişmediği sürece bir defaya mahsusu
alınır. Ancak Alman firmasının değişmesi halinde, yeni Alman firmasının kuruluş kaydı
ilgili kota dosyasına konulur).
e) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi (Bu belge
25/9/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yurtdışı Müteahhitlik
Belgesi Tebliğinin 4 üncü maddesi kapsamında ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek
nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak
üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenmesi zorunlu tutulmuştur.)
f) Adam / ay çalışma planı
İl/şube müdürlüklerince, daha önce kota tahsisi yapılmış olan firmalardan, sonraki kota
taleplerinde sadece iş sözleşmelerine istinaden işlemleri yapılacaktır.
Bu bilgi ve belgeler Kurumca incelendikten ve taahhüt altına girilen işin bedeli ile işin
süresi göz önünde bulundurulduktan sonra Kurumumuzca, hiçbir bürokratik engelleme
olmaksızın aynı gün veya bir gün sonra firmalara kota tahsisinde bulunulmaktadır.

Kota tahsisinde bulunulan firmalar, iş sözleşmesinin aslıyla birlikte yetkili Alman Çalışma
Kurumunun istemiş olduğu bilgi ve belgelerle Stuttgart Çalışma Kurumuna başvurarak
işçileri için “Ön Çalışma İzni” almaktadırlar.
İl Müdürlüklerimizde firmalar, işçilerle bireysel iş sözleşmesi imzalamadan önce, AFC’ne
götürecekleri her bir işçileri için 1.000 EURO tutarındaki teminat mektuplarını SGK’ya
vermekte ve işçilerin sosyal güvenliklerini sağlayan, AT/1 ve AT/11 formülerlerini
düzenlemektedirler
Ön çalışma iznini ibraz eden firmanın işçileri için hizmet akdi düzenlemeden önce her bir
işçi için SGK’ca düzenlenen AT/1 ve AT/11 formülerlerini ibraz etmesi ve bir nüshasının
firma dosyasında muhafaza edilmesi gerekir. Ancak, son 1 (bir) yıl içerisinde 30 günlük
prim ödeme süresi tamamlanmadığından AT/11 formüleri hazırlanamayan işçiler için
il/şube müdürlüklerince, 30 günlük prim ödeme süresi tamamlanıncaya kadar, özel
sigorta şirketlerine yaptırılacak sağlık sigortasına dair poliçe ile işçinin sigortalılık süresini
gösterir SGK’dan alınacak belge aranacaktır. Poliçe ve SGK’dan alınacak sigortalılık
süresini gösteren belgelerin birer nüshası firma dosyasında muhafaza edilecektir.
Yaptırılacak sigortanın işyerindeki çalışmaları kapsaması ve yasal bir Alman hastalık
sigortasıyla denk olması gerekir.
Teminat mektubunu yatıran ve sosyal güvenlikleri sağlanan işçiler için İl Müdürlüğü
nezdinde işçi ve işveren Kurumca hazırlanan tip iş sözleşmesi imzalattırılmakta ve bir
nüshası işçiye, bir nüshası işverene verilmekte ve bir nüshası da Kurumda
saklanmaktadır. İş sözleşmesi imzalan işçiler için firma Alman Konsolosluklarına
müracaat ederek, vize işlemlerini müteakip işçiler Almanya’ya götürmektedirler

