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ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ
ROMANYA’DAKİ HAKLARI VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ROMANYA’DA OTURUM HAKKI
Romanya’daikametiznieldeetmek,aşağıdabulunan
haklardan yararlanabilmeniz için ilk adımdır: Çalışma,
eğitim,tıbbihizmetler,v.s.
1. Romanya’ya giriş
Romanya’ya nasıl giriş yapabilirsiniz?
Romanya’yaaşağıdakidurumlardagirebilirsiniz:
• Romen devleti tarafından tanımlanan, gümrüğü
geçebilmekiçinbirbelge;
• Geldiğinizülkeyegöre,bununsizdenistenmesidurumunda,
pasaportunuzauygulanmışolanbirvizenizvarsa
• Romanya’ya giriş vizesine ihtiyacınızın olması
durumunda, memleketinizdeki veya yabancı bir
ülkedekiRomanya’nındiplomatikmisyonlarındanbunu
talep edebilirsiniz. Vizeler kısa oturum veya uzun
oturumiçinolabilir.
Pasaportunuzda, geçerli olan bir vizeniz olsa dahi veya
vizeye ihtiyacınız olmaması durumunda dahi Romanya
topraklarına girişiniz reddedilebilir. Bu durumda, bu reddin
açıklamasını içeren yazılı bir belge kabul edeceksiniz. Eğer
ülke topraklarından hemen gidemezseniz, 24 saati
geçmemesi şartı ile, transit bir bölgede veya aynı rejimli
bir merkezde, Gümrük Polisi size geçici konaklama için bir
alan sağlayacaktır.
Kısa sureli oturum vizesine ait sürenin son bulması
durumunda,Romanyatopraklarınıterketmekzorundasınız.
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Uzunsürelioturumvizenizvarsa,vizeninverildiğiaynı
amaç için, Romanya topraklarında oturum hakkınızın
uzatılmasınıtalepedebilir,buşekildedebiroturumiznielde
edersiniz.
2. Romanya’da geçici oturum hakkı
Romanya’da geçici oturum hakkı nedir?
Romanya’da geçici oturum hakkı, genelde, pasaport
üzerineuygulananbirvizeile,belirlibirsüreiçin(enfazla
90gün)Romanya’dakalmaolasılığınıvermektir.
Uzunsürelioturumvizesi,biroturmaiznieldeederek,
90 günden daha fazla olan bir süre için, geçici oturum
hakkınızınuzatılmasınıtalepetmehakkıverir.
Romanya’da geçici oturum iznini nasıl elde
edebilirsiniz?
Aşağıdakidurumlarda,Romanya’dakioturumhakkınızı
uzatabilirveyaoturmaiznieldeedebilirsiniz:
• Pasaportunuzdageçerliolanuzunoturumvizesivarsaveya
Romanya’yagirişiçinvizeyeihtiyacınızolmamışise;
• İyibelirlenmişbiramaçileoturumunuzatılmasınıtalep
edersenizveya,uzunoturumvizeyesahipseniz,vizenin
verildiği aynı amaç için, dilekçenize, Romanya’da
bulunmanızın amacına göre (eğitim, aile birleşmesi,
v.s.), Göçmenlik Genel Müfettişliği tarafından talep
edilenbelgeleriekleyerek.
Dikkat! Oturum izni sadece üzerinde yazılı olan süre
için geçerlidir, sürenin sona ermesinden sonra bunun
uzatılmasını talep etmeniz gerekecektir. Bu açıdan izin
süresi bitmeden, en az 30 gün önce, Göçmenlik Genel
Müfettişliğine oturum hakkınızın uzatılması için bir dosya
sunmanız gerekecektir. Oturum hakkınızın uzatılmasının
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reddedilmesi durumunda, oturum hakkınızın reddedilme
sebeplerini bildiren, bir dönüş kararı size verilecektir. Bu
bildiriye mahkeme yoluyla itiraz edebilirsiniz.
Romanya topraklarında, geçici oturum hakkı olan bir
yabancı vatandaş olarak hangi haklara sahipsiniz?
Romanyatopraklarındageçicioturumhakkıolanbir
yabancıolarakaşağıdakihaklarasahipsiniz:
• Ülke içinde serbest dolaşım ve ikametinizi veya
meskeniniziistediğinizyerdebelirleme;
• Oturumbelgenizingeçerliliğisüresinceülkeyegirmeve
çıkma;
• Kanunlartarafındanbelirlenenşartlarda,herhangibir
kamuhizmetindenyararlanma;
• Kanunlarauygunolarak,kamukuruluşlarıveyasivil
toplumkuruluşlarıtarafındandüzenlenen,talepüzerine,
bedavaRomendiliöğrenmekurslarınagirme;
• Oturum tipine göre, kanunların belirlediği şartlarda
çalışmapiyasasınagiriş;
• Ailekurma(evlilik,çocuk,v.s.).
Romanya topraklarında oturum hakkına sahip olan bir
yabancı olarak uymanız gereken mucburiyetler
nelerdir?
Romanyatopraklarındaoturumhakkınasahipolanbir
yabancıolarakaşağıdakimecburiyetlerinizvardır:
• Romanya’dakikanunlarauymak;
• Oturumhakkıeldeettiğinizamacauymak;
• Evlenmeniz/boşanmanızdurumunda,ailebireylerinden
birinin doğumu/vefatı durumunda, adresinizi,
pasaportunuzudeğiştirmenizdurumundaveyabirbaşka
ülkeninvatandaşlığınıeldeetmenizdurumundabunu
GöçmenlikGenelMüfettişliğinebildirme.
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Romanya topraklarında sürekli ve kanuni olarak belirli
bir oturum döneminden sonra, uzun süreli oturum hakkı
talep edebilirsiniz ve bundan sonra Romen vatandaşlığı
elde etmek amacı ile sınava girmek için kayıt olma hakkınız
vardır.
3. Uzun süreli oturum
Uzun süreli oturum nedir?
Uzunsürelioturum1,yabancıvatandaşlara,belirsizbir
süreiçinverilen,Romanyatopraklarındaoturmahakkıdır.
Uzun süreli oturum hakkını nasıl elde edebilirsiniz?
Aşağıdakişartlarıyerinegetirirsenizuzunsürelioturum
hakkıeldeedebilirsiniz:
• Romanya’da kanuni ve sürekli olarak en az 5 yıl
oturmuşsanız;
• Son5yıliçerisinde,ülkedenyıldaenfazla6aydanveya
toplam10aydan(5yıliçerisinde)fazlaçıkmamışsanız;
• Romanya’dageçinmeimkanlarınasahipolduğunuzu
ispatlarsanız  (bunu kanıtlamak zorunda olmayan
Romenvatandaşlarınınaileüyelerihariç);
• Bir eve sahip olduğunuzu kanıtlarsanız (mal sahibi,
kiracı,sözleşme,ariyet,v.s);
• Sağlık sigorta sisteminde tıbbi açıdan sigortalı
olduğunuzukanıtlamalısınız;
• Romen kanunlarına karşı gelmeden veya ulusal
güvenliği tehlike altına sokmadan, iyi bir davranışa
sahipseniz;
• TatminedicidüzeydeRomencebiliyorsanız.
1

Uzunsürelioturumifadesi,günlükkonuşmada,ikametyeri,
yerleşme,süreklioturumifadeleriolarakdakullanılmakta
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Uzunsürelioturumiznieldeetmekiçin,ikametettiğiniz
ildekiGöçmelikGenelMüfettişliğine,birdilekçeilebirlikte,
şartların yerine getirildiğini kanıtlayan tüm belgeleri
sunmanızgerekmektedir.Dilekçenizenfazla6aylıkbirsüre
içerisinde çözümlenir, ve yazılı sebepli bir cevap size
gönderilir.Cevabınolumluolmasıdurumunda,uzunsüreli
biroturumiznitalepedebilirsiniz.
Uzun süreli oturum izni sahibi olarak hangi haklarınız
vardır?
Romanya’dauzunsürelioturumiznieldeetmişseniz,
aşağıdakihususlardaRomenvatandaşlarıileaynıhaklara
sahipsiniz:
• İkamet yerini belirleme. Romenvatandaşlarıileaynı
şartlaraltında,Romanyatopraklarındaikametyerinizi
(anameskeninizi)belirlemehakkınasahipsiniz.
• İşe girme. Genelolarak,Romenvatandaşlarıileaynı
şartlar altında çalışabilirsiniz. Buna rağmen, kamu
kuruluşlarında çalışamazsınız. Aynı şekilde,
düzenlenmişbazıbelirlimesleklerdurumunda,bunları
Romanyatopraklarındagerçekleştirmekiçinbazıözel
şartlarınyerinegetirilmesigerekmektedir.Sonuçolarak,
belirlibirmesleğigerçekleştiripgerçekleştirmemeniz
veyahangişartlaraltındagerçekleştirmenizinmümkün
olduğunu öğrenmek için, ilgili alandaki mesleki
organizasyonlaraveyetkilimakamlarabaşvurabilirsiniz.
• Eğitim. Romen vatandaşları ile aynı şartlar altında,
eğitimkurumuna(okul,lise,fakülte,v.s.)yazılabilirve
sizedeaynıeğitimburslarıverilebilir.
• Eğitim durumunun denkleşmesi ve diplomaların
tanımlanması.
• Sosyal yardım ve koruma. Romenvatandaşlarıileaynı
şartlaraltında,aynıhizmetvesosyalyardımlara(ihtiyat
payı,yardımlar,emeklimaaşı,v.s)hakkınızvardır.
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Sağlık hizmetleri.
Vergi indirimi ve vergi muafiyeti
Kamu malları ve hizmetleri elde etmek,evalmadahil
Mesleki veya sendika örgütlerine üye ve bağlıolma
özgürlüğü.

Dikkat! Romanya’da uzun süreli oturum izni elde
etmeniz, size Romen vatandaşlığına başvuruda bulunma
hakkı verir.

AİLE
Romanya’daoturumhakkıolanbiryabancıvatandaş
olarak, bir aile kurma, yani evlenmeye, boşanmaya,
çocuklarınızındoğumunukaydetmeye,v.shakkınızvardır.
ÖNEMLİ:
Romanya kanunlarına göre, kökeninde
aile “eşlerin aralarında hür ve karşılıklı anlaşması ile
meydana gelen, bunların eşitliğine ve ebeveylerin
çocuklarını büyütme, eğitme ve terbiye etme hakkına
dayanarak” kurulmaktadır.
Romanya’da oturum hakkı olan bir yabancı vatandaş
olarak, durumunuzda veya ailenizin durumunda bir
değişiklik meydana geldiğinde (evlenme, doğum, boşanma
veya ailenizin bir üyesinin vefatı), bunu Göçmenlik Genel
Müfettişliğine bildirme zorunluluğunuz vardır.
1. Evlilik
Romanya’daoturumhakkıolanbiryabancıvatandaş
olarak, ya bir Romen vatandaşı ile, ya da Romanya
topraklarındaoturumhakkıolanbiryabancıvatandaşile
evlenmeyehakkınızvardır.
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Evlenebilmek için hangi şartları yerine getirmeniz
gerekir?
• Eşlerden hiçbirinin Romanya’da veya yabancı bir
ülkedebirbaşkaevliliğiolmaması;
• Eşlerin,IV.dereceyekadarakrabaolmamaları;
• Gelecektekieşlerin18yaşınıdoldurmuşolmaları,veya
eşlerdenbirininreşitolmamasıdurumunda,bununher
ikivelisininyazılımuvafakatigerekliolacaktır.
• Evliliğingerçekleştiğianda,eşlerinyanındaikitanede
şahidinolmasıgereklidir.
• Eğer evlenme anında, eşlerden biri Romence dilini
anlamıyorsa,yeminlibirtercümanınordabulunması
gerekmektedir.
Evlendikten sonra hangi hak ve zorunluluklara
sahipsiniz?
• Eşler,evlilikileilgilitümkararlarıortaklaşaanlaşarak
alırlar.
• Eşler birbirine saygı, sadakat ve manevi destek
göstermelidirler.
• Eşler,bazısağlamsebeplerhariç,birlikteoturmalıdırlar.
• Bireş,diğereşinintekabüliyetini,sosyalilişkililerini
veyameslekseçiminikısıtlamahakkınasahipdeğildir.
• Eşler,evlenmedenöncebeyanedilensoyadıtaşımak
zorundadırlar.Evliliksüresince,eşlerdenbiri,sadece
diğereşinmuvafakatınıalarak,idariyoldanbusoyadın
değişmesinitalepedebilir.
• Eşlerden herhangi biri, diğerinden, bunun malları,
gelirleriveborçlarıileilgilibilgivermesiniisteyebilir,
vegerekçesizbircevapdurumunda,yetkilimahkemeye
başvurabilir.
• Eşler, birbirine maddi destek vermek zorundadırlar.
Onlar, evlilik anlaşması ile bir başka şekilde
öngörülmemiş ise, evlilik harcamalarına katkıda
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bulunmakzorundadırlar.Eşlerdenherhangibirinin,ev
içindeveyaçocuklarıbüyütmekiçinçalışmasıevlilik
harcamalarınabirkatkıdır.
Evlilik bazında bir oturum iznini nasıl elde edebilirsiniz?
Yabancıbirvatandaşiseniz,veRomenbirvatandaşveya
Romanya’daoturumhakkıolanbirvatandaşileevliiseniz,
evlilikbazındabiroturmahakkıtalepedebilirsiniz.
Çocuklarınız yoksa, boşanmanız ve uzun süreli bir
oturmahakkınızınolmamasıdurumunda,oturumhakkınız
iptaledilecektir.
Evlilikbazındabiroturumhakkıtalepettiğinizanda,
Göçmenlik Genel Müfettişliği, anlaşmalı bir evlilik
(gerçekte hiçbir ilişkinizin olmadığı bir kişi ile)
yapmadığınızdaneminolmakiçin,incelemeleryapacaktır.
2. Boşanma
Evliliğiniptalisadeceboşanmaileyapılır.
Hangi şartlar altında boşanabilirsiniz?
• Eşlerin anlaşmalarıyla, her iki eşin veya diğer eş
tarafındankabuledilenbirtekeşinisteğiile;
• Ciddisebeplerdendolayı,eşlerarasındakiilişkilerkötü
zarar görüp evliliğin devamı mümkün olmadığı
durumda;
Boşanma dilekçesini vermek için nereye gitmeniz
gereklidir?
Boşanmadilekçesi,durumagöre,mahkemeye,notere
veyaikametettiğinizşehrinBelediyesinesunulabilir:
• Mahkeme, soyadı, ortak malların tahsisi, çocukların
kiminbakımındakalacağı,v.s.ileilgiliolandurumları
belirleyecektir. Boşanma, mahkeme kararının,
kesinleşmesitarihindegeçerliolaraksayılacaktır.
11
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Taraflararasındabiranlaşmaolduğunda,noterdeveya
Belediye’yebağlıMedeniDurumdairesinde,boşanma
sonucumeydanagelentümdurumlarileilgilieşlerin
anlaşması şartı ile: boşanmadan sonraki soyadı,
çocukların her iki veli tarafından bakımı: çocukların
eğitimi,harcamalarınsağlanması,boşanmadansonra
çocuklarınoturacağıyeribelirleme.

Boşandıktan sonra Romanya’da kalabilir miyim?
Yabancıvatandaşisenizveevlilikbazındabiroturma
iznine sahipseniz, aşağıdaki durumlarda, boşanma
sonrasındaRomanyatopraklarındakalmahakkınızvardır:
• Romanya’daoturumhakkıolançocuklarınızvarsave
bunlarlaailebirleşmesinitalepederseniz.
• Çocuklarınızyok,fakatbaşkabiroturumamacınızvarsa
(örnek olarak: iş,eğitim) veya 6 aylık bir süre için
verilen,bağımsızşekildebiroturumhakkıeldeetmeyi
talep ediyorsanız, bu süre içerisinde oturum için bir
başkaamaçbulabilirsiniz.
• UzunsürelioturumhakkıveyaRomenvatandaşlığıelde
etmişseniz.
Budurumlardanbirindebulunmuyorsanız,sizebirgeri
dönmekararıgönderilecektirveRomanyatopraklarınıterk
etmenizgerekecektir.
3. Doğum
Yürürlükte olan kanunlara uygun olarak, Romanya
topraklarında doğmuş olan herhangi bir çocuğun, yerel
kamutoplumununkişiselkayıtkurumundaveyaduruma
göredoğumungerçekleştiğibölgedekibelediyeninmedeni
durumofisinebeyanedilipkayıtedilmesigereklidir.
Yeni doğmuş çocuğumu nasıl ve nerede kayıt etmeliyim?
Doğumunkaydı:
12
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Enfazla15günlükbirsüreiçerisinde(hayattaolarak
doğmuşbirçocukiçin)veya3günlükbirsüreiçerisinde
(ölüdoğmuşçocukiçin)yapılır.
• Buişçocukiçinbirdoğumsertifikasınıneldeedilmesi
amacıileyapılır.
Romenvatandaşıolançocukdurumunda,buSKK(şahsi
kimlikkodu)içerenbirdoğumsertifikasıeldeedilecektir.
Yabancıvatandaşçocuklar,SKKsıolmayanbirsertifika
alırlar ve sonradan ilk oturma izninin verilmesi anında,
Göçmenlik Genel Müfettişliği tarafından, yabancı
vatandaşlariçinbirSKKverilir.
• Doğumunkaydı,kimlikbelgesibazındaherhangibir
kişitarafındanyapılabilir,fakatdoğumsertifikasısadece
velilerdenbirineverilecektir.
Çocuk Romanya’da doğmuş ise hangi vatandaşlığa
sahip olacaktır?
Romanya topraklarında doğmuş yabancı vatandaş
çocuklar, velilerinin sahip olduğu aynı vatandaşlığa
sahiptirler.BunlarRomenvatandaşlığınısadecevelileriile
veyavelilerdenbiriilebirlikte(otarihtereşitolmamaları
durumunda) veya daha sonra, Romen vatandaşlığı elde
etmekiçinsınavagirerekeldeedebilirler.
4. Vefat
Bir kişinin vefatını ne zaman ve nereye kaydetmeliyim?
Vefatın kaydı, bunun meydana gelmesinden sonra 3
günlükbirsüreiçerisinde,vefatbelgesialınarak,yerelkamu
toplumunun kişisel kayıt kurumuna veya duruma göre,
vefatınmeydanageldiğibölgedekibelediyeyebağlıolan
medenidurummemurutarafındanyapılır.
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Vefat edenin yabancı vatandaş olması durumunda,
Göçmenlik Genel Müfettişliği bunun oturma iznini
alacaktır.
Vefat edenin yabancı vatandaş olması durmunda ne
yapmalıyım?
Vefatedeninyabancıvatandaşolmasıdurumunda,vefat
belgesinialdıktansonra,vefatedenkişininoturumizniile
vevefatbelgesininbirnüshasıileGöçmenlikiçinGenel
Müfettişliğegidipbunlarıvermenizgerekecektir.
SEYAHAT
Romanya’daoturumhakkıolanyabancıvatandaşlar,
bazışartlaraltında,sahipolduklarıoturmaizninegöre,
yurtdışına,özellikleAvrupaBirliğiveAvrupaEkonomik
Alanınaseyahatetmehaklarıvardır.
Yabancı vatandaş, Romen vatandaşı olan birinin aile
üyesi isem ve Romanya’da kısa sureli veya uzun süreli
bir oturma iznim varsa, nasıl yurtdışına seyahat
edebilirim?
AvrupaBirliğine,vizesizolarak,sadecebirRomen
vatandaşın aile üyesi (velisi/kocası veya karısı/21
yaşından küçük çocuğu) olmanız ve Romen
vatandaşlarının aile üyelerine verilen kısa süreli veya
uzunsürelibiroturmaizninesahipolmanızdurumunda,
seyahat edebilirsiniz. Bu açıdan, seyahat boyunca
aşağıdakilertavsiyeedilir:
• Romenvatandaşınınsizeeşliketmesi(evlilikbazında
kısasürelioturumhakkınasahip,Romenvatandaşıile
evliolanyabancıvatandaşlariçinzorunludur)
14
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Romenvatandaşıileakrabalılığınızıdoğrulayankanıt
belgelerine sahip olmanız (doğum veya evlilik
sertifikası).
• Göçmenlik Genel Müfettişliği tarafından verilen
geçerli oturma izninizin ve ulusal pasaportunuzun
olması.
• Gideceğinizülkede3aydanfazlaoturmamamız.Bu
süre sonrasında, orda bulunduğunuz amaca uygun
olarak (çalışma, aile birleşmesi, eğitim, v.s.), ilgili
ülkede bir oturma izni elde etme zorunluluğunuz
vardır.
ÖNEMLİ:
Bir Romen vatandaşı ile yapılan evlilik
bazında elde edilen, Romanya’da oturum hakları olan
yabancı vatandaşlar, yurt dışında 6 aydan daha fazla bir
süre, bu sürenin son bulmasından sonra Romanya’ya
dönüşlerinin imkansız olduğunun kanıtlanması durumu
hariç, kalamazlar. Aksi takdirde, yabancı vatandaş,
Romanya topraklarında oturum hakkını kaybeder ve ülkeye
geri dönebilmek için uzun süreli bir oturum izni için
başvurmak zorundadır.
DİKKAT!
Uzun süreli bir oturum hakkına
sahipseniz ve yurtdışına seyahat etmek istiyorsanız, ardışık
olarak 12 aydan (bir yıl) daha uzun bir süre için yurt
dışında kalırsanız oturum hakkınız iptal edilir. Bu durumda,
belgenizin süresi bitmemiş olsa dahi, Romanya’ya, sadece
yurtdışındaki bir diplomatik misyondan vize aldıktan sonra
girme hakkınız olur.
Ülke topraklarında bulunmadığınız sürede, Avrupa
Birliği üyesi olan bir ülkenin topraklarında geçici oturum
hakkınız (örnek olarak, iş, eğitim, v.s.) olmuş ise,
Romanya’daki uzun süreli oturum hakkınızı kaybetmezsiniz.
Bu durumda, yurtiçinde bulunmama döneminiz, ardışık
olarak 6 yılı geçmemelidir.
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Romanya makamları tarafından verilen, geçici veya
uzun süreli oturum izni olan bir yabancı vatandaş
olarak Avrupa Birliğine nasıl seyahat edebilirim?
Romanya’daoturumhakkıolanbirvatandaşolarak,bu
hakkın verilme sebebi ne olursa olsun (hariç durumlar:
romenvatandaşlarınınaileüyeleri,birşekilkorumayasahip
olankişiler,vatandaşlıklarıolmayanlar),AvrupaBirliğinin
çoğuülkeleriiçingirişvizesieldeetmenizgerekmektedir.
Buaçıdan,birvizeeldeedilmesizorunluluğuileilgili,elde
edebileceğinizvizetürüileilgili,seyahatetmekistediğiniz
ülkenindiplomatikmisyonlarınabaşvurmanızıöneriyoruz.
ÖNEMLİ:Birbaşkaülkeyeseyahatetmekiçinbirvize
eldeedenyabancıvatandaşlar,oradageçirecekleridönemin,
Romanya’da ona verilen oturum hakkı amacının
sürdürülmesini etkilemeyeceğinden emin olmalıdırlar.
Romanya topraklarında bulunmama dönemi çok uzun
olmasıdurumunda,oturumizniiptaledilir.
EĞİTİM
1. Genel bilgiler. Eğitim amaçlı geçici oturum hakkı
Kimlerin Romanya’da okumaya hakkı vardır?
Romanya’dauzunveyakısasürelioturumhakkınasahip
olan tüm yabancı vatandaşların Romanya’da okumaya
haklarıvardır.
Eğitim amaçlı geçici oturum hakkını nasıl elde
edebilirim?
Yabancı bir vatandaş iseniz ve memleketinizde
bulunuyorsanız, ülkenizde faaliyet gösteren  Romanya
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Büyükelçiliğindeneğitimiçinuzunoturumvizesitalebinde
bulunabilirsiniz. Bu açıdan, okumak istediğiniz eğitim
kurumunabiruygulamadosyasısunmanızgereklidir.
Bunun sonrasında, size bir eğitime kabul veya red
mektubugelir.MilliEğitimBakanlığıtarafındanverilen
eğitimekabuledilmekanıtınınbazında,yabancıvatandaşın,
Romanya Büyükelçiliğinden, eğitim amaçlı vizeyi talep
etmesi gereklidir. Romanya’ya girdikten sonra, eğitim
amaçlıgeçicioturumiznininverilmesitalepedilebilir.
Eğitimamaçlıoturumizniiçin,taleptebulunanınher
eğitimyılıbaşlangıcında,9aylıkeğitimücretleriniavans
olaraködemesigereklidir.
ÖNEMLİ!
Yabancı vatandaşlar aynı zamanda
Romanya Devleti tarafından verilen bir eğitim bursu da talep
edebilirler. Bunun için, genelde memleketindeki Romanya
diplomatik misyonuna sunulan, bir adaylık dosyasının
hazırlanması gereklidir. Romen devletinin yabancı burslusu,
eğitim amaçlı geçici oturum hakkı elde eder ve Romanya’ya
girişinden sonra bir oturum izni de verilir.
Romen devletinin bursluları eğitim ücretleri ödemezler
ve her ay burs olarak bir para miktarı kabul ederler.
Romen eğitim sisteminin yapısı nasıldır?
Ulusaleğitimsistemiaşağıdakileriiçerir:
• Aşağıdakiseviyeleriiçerenüniversiteöncesieğitim
-Erkenöğretim:anaokulöncesiseviyesi(0-3yaş)
ve anaokul seviyesini  (3-6 yaş-küçük, orta ve
büyükgrubu)
-İlköğretim,hazırlıksınıfı(0Sınıfadıylabilinen)
ileI-IVsınıfları
-Ortaögretim:ortaokul–V-VIIIsınıfları,lise–
IX-XII/XIIIsınıfları
• Aşağıdakiseviyeleriiçeren,yükseköğretim
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-üniversitelisansöğretimi;
-üniversitemasteröğretimi;
-üniversitedoktoraöğretimi.
ÖNEMLİ!
Romanya’da zorunlu genel eğitim 0-X
sınıflarını içermektedir.
2. Üniversite öncesi eğitime giriş
Geçici oturum hakkına sahip olan reşit olmayan
çocuklar hangi şartlar altında Romanya’da
okuyabilirler?
Romanya’da geçici oturum hakkına sahip olan reşit
olmayançocuklarzorunlugeneleğitiminçerçevesinde(0X sınıfları) romen vatandaşları ile aynı şartlarda
okuyabilirler.
Romanya’da geçici oturum hakkına sahip olan reşit
olmayançocukların,RomenkamuokullarındaXI-XII/XIII
sınıflarına gidebilmeleri için, eğitim ücretleri ödemeleri
gereklidir.
Uzun süreli oturum hakkına sahip olan reşit olmayan
çocuklar hangi şartlar altında Romanya’da
okuyabilirler?
Romanya’dauzunsürelioturumhakkınasahipolanreşit
olmayan çocuklar üniversite öncesi eğitime Romen
vatandaşlarıileaynışartlaraltındagidebilirler.Sonuçolarak,
Romenkamuokullarındakayıtlıolan,uzunsürelioturuma
sahipolankişilerin,1-12sınıfları(ilkokul,ortaokulvelise)
içineğitimücretleriödemeleriGEREKMİYOR.
ÖNEMLİ! Romanya’da oturum hakkı olan reşit
olmayan yabancının, önceden memleketinde veya başka bir
yabancı ülkede eğitim görmesi durumunda, üniversite
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öncesi eğitime, uygun sınıfa kaydının yapılabilmesi için,
yurtdışında yapılmış olan eğitim döneminin tanımlanmasını
talep etmesi gerekmetedir.
Yurtdışında yapılmış üniversite öncesi eğitim
dönemlerinin tanımlanması nedir?
Üniversiteöncesieğitimdönemlerinintanımlanması,
Romeneğitimindetalepedeninbulunduğudüzeyitespit
etmekiçin,okumuşolduğumüfredatprogramını,Romen
eğitimsistemiilekıyaslayarakdeğerlendirmektir.
Yurtdışında yapılmış olan üniversite öncesi eğitim
dönemlerinin tanımlanması nasıl yapılır?
Üniversiteöncesieğitimdönemlerinizintanınmasıile
ilgilidilekçe,kayıtolmakistediğinizokulunbulunduğu
yerdeki Eğitim Genel Müdürlüğüne/Müfettişliğine
sunulur.EğitimGenelMüdürlüğü/Müfettişliği,sonradan,
dosyayı,DiplomalarınTanımlanmasıveDenkleştirilmesi
için Ulusal Merkez’e iletecektir (CNRED). Ulusal
Merkez / CNRED dosyayı inceleyecek, eğitiminizin
tanımlanmasınıyapacaktır.Tanımlanmaprosedürü,tam
dosyanın sunulmasından sonra, 30 gün sürer. Sonuç
EğitimMüffetişliğineiletilir,vebuda,okumakistediğiniz
okulabunubildirecektir.
DİKKAT! Romen eğitim sistemi ile yurtdışında
okuduğunuz eğitim sistemi arasında büyük farklar varsa,
Ulusal Merkez/CNRED, dengeleyici bazı tedbirlerin, yani
bilgi testlerinin uygulanmasına karar verebilir. Bu testlerin
uygulanmasından sonra, sahip olduğunuz bilgi düzeyine
uygun olan sınıfa kayıt edilirsiniz.
Romen eğitim sistemi çerçevesinde hangi dillerde eğitim
görebilirsiniz?
Romenüniversiteöncesieğitimkurumlarında,eğitim
vermedili,geneldeRomencedir.Fakat,Bükreşilindeve
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ülkedeki başka şehirlerde, yabancı dilde eğitim veren
kurumlardavardır.Bunlardevletveyaözelokullarolabilir.
Özeleğitimkurumlarıdurumunda,eğitimücretleri,ilgili
kurumdüzeyindebelirlenir.
DİKKAT!
Romanya topraklarında, başka bir
ülkedeki eğitim sistemine uygun olarak eğitim faaliyetleri
veren, yabancı dilde eğitim yapan, bazı özel kurumlar
vardır. Bunlar, ilgili ülkenin eğitim sistemine uygun olarak,
eğitim ücretleri almaktadır ve diplomalar vermektedir. Bu
eğitim kurumları tarafından verilen diplomalar otomatik
olarak Romen makamları tarafından sadece bu kurumların
Romen devleti tarafından kabul ve tanıdığı edilmesi
durumunda tanımlanmaktadır. Romanya devleti tarafından
akredite edilmemiş olmaları durumunda, bunların verdikleri
diplomalar ve bunların çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan eğitim
dönemleri, CNRED tarafından, yurtdışında yapılmış olan
eğitim dönemlerinin ve diplomalarının tanımlanmasında
uygulanabilen yöntem ile tanımlanır ve dengeleyici bazı
tedbirlerin (sınavlar, bilgi testleri) uygulanmasına karar
verilebilir.
ÖNEMLİ!
Şu anda, bir başka ülkedeki bir eğitim
sistemine uygun olarak eğitim faaliyetleri veren ve romen
devleti2 tarafından tanımlanan okullar şunlardır:
- International British School of Bucharest;
- Bucharest Beirut International School;
- The International School of Bucharest;
- International Lebanese School – Cambridge School
of Bucharest;
- The American International School;
- The British School of Bucharest;
- Lebanese Modern Progression School;
- Tishrin Arap Okulu;
2
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- The Mark Twain International School;
- Lycée Français Anna de Noailles.
Yabancı ögrenciler Romence hazırlık dili kurslarından
yararlanabilir mi?
Romencedilibilmeyen,yabancıreşitolmayançocuk,
istekdoğrultusunda,Romencediliöğrenmekiçinhazırlayıcı
kurslardan yararlanabilir. Bu kurslar, sadece Eğitim
Müfettişliği düzeyinde, dilekçelerin kayıt edilmesinden
sonradüzenlenirvesüreleribireğitimyılıkadardır.
Romencediliniöğrenmehazırlıkyılınagidebilmekiçin
bireğitimücretialınmaktadır.
Romanya’da geçici oturum hakkına sahip olan
yabancılar hangi şartlar altında yüksek eğitime
girebilirler?
Geçicioturumhakkınasahipolanvatandaşlar,kanunlar
tarafından belirlenen oranda eğitim ücretleri ödeyerek,
yabancıvatandaşlariçinözelolanyerlereakrediteedilmiş
olanyüksekeğitimkurumlarınakayıtolabilirler.Yüksek
eğitime kayıt olmaları için, yabancı vatandaşların giriş
sınavından geçmeleri gerekmez, sadece, durum
gerektiriyorsa,seçtikleribölümegöre,bazıtestlerdenveya
becerisınavlarındangeçmelerigerekir.
DİKKAT!
Geçici oturumlu yabancıların eğitime
girişi, ilgili eğitim düzeyi için girişine izin veren, eğitim
diplomalarının tanınmasına şartlıdır.
Romanya’da uzun süreli oturum (sürekli ikamet)
hakkına sahip olan yabancılar hangi şartlar altında
yüksek eğitime girebilirler?
Uzun süreli bir oturum hakkına sahipseniz, akredite
edilmiş Romen yüksek eğitim kurumlarında, giriş
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sınavına/yarışmasınakayıtolursanızvekatılırsanız,romen
vatandaşlarıileaynışartlaraltındaokuyabilirsiniz.
Romenvatandaşlarıiçinolan,bütçelendirilmişyerler
veyaücretleriyerleriçinadayolabilirsiniz.Uzunsürelibir
oturum hakkınız varsa ve Romen vatandaşları için olan
yerlerdekayıtedilmişbirüniversiteöğrencisiiseniz,Romen
vatandaşlarıileaynışartlaraltında,eğitimburslarıalma
hakkınızvardır.
ÖNEMLİ! Uzun süreli oturumu olan yabancıların,
Romen vatandaşları için olan yerlere kayıt edilmesi, ilgili
eğitim programına ve düzeyine girişi sağlayan, diplomanın
denkleştirilmesine bağlıdır.
DİKKAT!
Uzun süreli oturum hakları olan
yabancılar, yabancılar için özel olan yerler için de
seçimlerini yapabilirler, bu durumda ise, yabancı
vatandaşlar olarak kayıt edilir ve kanunlar tarafından
bunlar için özel olarak belirlenen oranda eğitim ücretleri
ödeme zorunlulukları vardır. Bu durumda, bunlar Romen
vatandaşları ile aynı şartlar altında, kolaylıklardan ve
eğitim burslarından yararlanamazlar.
Romen yüksek eğitiminde hangi dilerde eğitim
görülebilir?
Romen yüksek eğitiminde, ders verme dili, genelde
Romencedir.Fakat,uluslararasıyürürlükteolanbirdilde
düzenleneneğitimprogramlarıdavardır.
4. Diplomaların tanımlanması ve denkleştirilmesi
Eğitim diplomalarının tanımlanması nedir?
Tanımlanma ile bir diploma veya eğitim belgesinin
(üçüncübirülkedekiakrediteedilmişbireğitimkurumu
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tarafındanverilen)gerçekolarakkabuledilmesianlaşılır.
Eğitim diplomalarının  değerlendirme kriterileri
aşağıdakilerdir:Romeneğitimindeseviyesinitespitetmek
üzereeğitimprogramıtipi,transferedilebilirkredisayısı,
içerik, oluşum, alan, ihtisas dalı, profesyonel kalifiye
(DiplomaEki),Romeneğitimsistemiylemukayeseyolu
takipedilerek.
Eğitim diploması denkliği nedir?
Denkleştirme, ilgili diploma veya eğitim belgesinin
veriliş tarihine kadar gördüğü müfredat proğramının
(okuduğu derslerin) değerlendirilmesi ve sözkonusu
belgelerin Romen eğitim sistemiyle uygunluğunu tespit
etmektir. Denkliği takip eden işlem Romanya’da eğitim
görenlerleeşithaklarverenbirbelgenindüzenlenmesidir.
Eğitim diplomalarının tanınması / denkliği ne zaman
gereklidir?
Aşağıdaki durumlarda diplomaların tanımlanması
gereklidir:
• Üçüncü bir ülkede okumuş olup, eğitiminize
Romanya’dadevametmekistiyorsanız.Budurumda,
eğitime girişiniz, ilgili eğitim düzeyinize girişinizi
sağlayan, diplomaların tanımlanmasına şartlıdır.
(Böylece: lisanslı eğitime kayıt edilmenin istenmesi
durumunda,bakaloryadiploması;mastıreğitiminekayıt
edilmenin istenmesi durumunda, lisans diploması;
doktora  eğitimine kayıt edilmenin istenmesi
durumunda, lisans diploması ve mastır diploması
tanımlanacaktır.)
• Üçüncü bir ülkede eğitim görüp, Romanya’da bir
oturum hakkınız olup işe girmek istemeniz.
Romanya’da uzun süreli bir oturum hakkının sahibi
iseniz,üçüncübirülkedekieğitimkurumlarıtarafından
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verilen eğitim diplomalarınız varsa ve romen
vatandaşlarıiçinolanyerlerden(bütçelendirilmişveya
ücretli) biri için romen vatandaşları gibi aynı şartlar
altındaadayolmanızdurumunda,eğitimdiplomalarının
tanımlanması gerekmektedir. Bu durumunda, ilgili
düzey ve eğitim programına girişinizi sağlayan
diplomanın denkleştirilmesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ!
Uzun süreli bir oturum hakkının sahibi
iseniz, üçüncü bir ülkede eğitim gördüyseniz ve romen
vatandaşları gibi aynı şartlar altında Romanya’da lisans
eğitimi görmek istiyorsanız, bakalorya diplomanızın
denkleştirilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Şu anda,
üçüncü ülkelerdeki eğitim kurumları tarafından verilen
bakalorya diplomalarının denkleştirilmesi, Romen dili ve
edebiyatı ve Romanya tarihi derslerinde, normal müfredata
uygun olarak, bakalorya sınvalarını geçtikten sonra
yapılmaktadır.
Eğitim diplomalarının tanımlanması/denkleştirilmesi
nasıl yapılmaktadır?
Eklenmesi gerekli olan belgelerle bilrikte, eğitim
diplomalarınızıntanımlanması/denkliğiileilgilidilekçe,
UlusalEğitimBakanlığınınSicilDairesindekaydedilirve
sonradançözümlenmesiiçinDiplomalarınTanımlanması
ve Denkleştirilmesi Ulusal Merkezine (CNRED) veya
BakanlıkçerçevesindekiUluslararasıİlişkilerMüdürlüğüne
gönderilir.
İşlemgenelde,30günsürer(bakaloryadiplomalarının
tanımlanmasıiçin10gün).Eğitimsistemleriarasındabüyük
farklar olması durumunda, CNRED, denegeleyici bazı
tedbirlerin,yanibazıbilgitestlerinin,sınavlarınveyabeceri
sınavlarının,uygulanmasınakararverebilir.
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DİKKAT!
Eğitim belgeleri, sadece önceden üst
tasdiklemiş / apostillenmiş olduklarında tanımlanır /
denkleştirilir.

İŞE GİRME/YERLEŞTİRME
Kimler Romanya’da çalışma izni olmadan çalışabilir?
BazıyabacıvatandaşkategorileninRomanya’daçalışma
izniolmadançalışmayahaklarıvardır.Bukategorilerşunlardır:
• Romenvatandaşlarınınaileüyeleri;
• Romanya’dauzunsürelioturumhakkıolankişiler;
• Çalışma ilişkileri açısından eşit muamele prensibini3
içeren,sosyalsigortaalanındaRomanyavegeldikleri
ülkeler arasında anlaşmalar, çift taraflı mukaveleler
imzalanmışolankişiler;
• Merkezi yabancı bir ülkede olan şirketin, Romanya
topraklarındaki bir bölümünde, temsilciliğinde veya
şubesindeyöneticiolarakçalışanları;
• Merkezi,AvrupaBirliğine/AvrupaEkonomikAlanına
veya İsviçre Konfederasyonuna üye olan ülkelerin
birindeolanbirşirketinçalışanlarıolupRomanya’ya
tayinedilenler(veoülkedeoturmaizinleriolan);
• Bir şekil korumaya sahip olan kişiler (mülteciler ve
ikincilkorumalıkişiler),ŞahsiKimlikKodualmışolan
mültecilikiçinbaşvurudabulunanlarvehoşgörüstatüsü
olankişiler.
Romanya’da nereye işe girebilirim?
Çalışma iznine ihtiyacınızın olamaması durumunda,
3

Türkiye,Arnavutluk,KoreDevleti,Peru,Libya,Cezair,v.s.ile
imzalanmışolananlaşmalarvardır
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Romenvatandaşlarıgibi(birdenfazlaişverendeçalışma
hakkınız olup) aynı şartlar altında işe girebilirsiniz.
Romanyatopraklarındaçalışmaiznineihtiyacınızınolması
durumunda,bireyselveyatüzelkişiolanbirtekişverende
işealınabilirsiniz.
DİKKAT!
Üçüncü bir ülkede elde ettiğiniz bir
mesleki yeterliliğiniz olması durumunda. Romanya’da
mesleğinizi yapmayı istemeniz durumunda, ilgili alandaki
uzmanlar tarafından incelenecek olan, yeterlilik
diplomanızın, Romen makamları tarafından tanımlanması
gerekmektedir.
Doktor, eczacı, diş hekimi, hemşire, ebe, veteriner,
mimar veya başka meslekleri, Romanya’da yapma
hakkınızın tanımlanması için, ilgili alanda faaliyeti
düzenleyen, kanunlar tarafından ön görülmüş olan bazı
şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu açıdan ilgili
faaliyet alanına uygun olan mesleki kuruluşlar ve kamu
kurumlarına başvurmanız gerekmektedir.
ÖNEMLİ!
Üçüncü bir ülkede bulunan bir mesleki
eğitim tedarikçisi tarafından (akredite edilmiş eğitim
kurumu olmayan)verilen bir yeterlilik belgesine sahipseniz,
bu romen makamları tarafından tanımlanmayacaktır. O
ilgili alanda çalışmak istiyorsanız, Mesleki Beceri
Değerlendirme ve Belgelendirme Merkezi adını taşıyan
bazı özel kurumlara başvurabilirsiniz.
Çalışma izni için kim sorumludur?
İşveren,sosyalmerkezininbulunduğuilinGöçmenlik
Genel Müfettişliğinin yerel bürolarından çalışma iznini
alacaktır. Bunun için yürürlükte olan kanuni öngörülere
uygunolarak,yabancıvatandaşolanilerindekiçalışanın
sahipolduğuveyasahipolacağıoturmaizninegöre,bazı
belgelersunacaktır.
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Romanya’daki işverenler, çalışma amaçlı bir oturum
hakkı elde edecek olan bir yabancı vatandaşı işe
almaları için hangi şartları yerine getirmeleri
gerekmektedir?
Romanya’daki bir işverenin, yabancı vatandaşlar işe
alabilmesi için, bazı kanuni şartları yerine getirmesi
gereklidir.Bununiçinaşağıdakilerisizdenisteyecektir:
• Eğitimdiplomaları,yeterlilikdiplomaları,ilgilialanda
çalıştığınızadairkanıtlar,v.s.;
• Sözkonusufaaliyetisürdürebilmeniziçintıbbiaçıdan
uygunolduğunuzunkanıtı(yanibazıtıbbikontroller
yapmanızıisteyecektir);
• Romanya topraklarında yapacağınız faaliyet ile
uyumsuzolansuçlaryapmadığınızadairkanıtlar(yani
sabıkakaydınızaihtiyacınızolacaktır).
Başka hangi yabancı vatandaş kategorilerinin çalışma
iznine ihtiyaçları vardır?
Aşağıdakidurumlardanbirindebulunuyorsanız,Romanya
topraklarındaçalışabilmekiçinçalışmaiznineihtiyacınız
vardır:
• Romanya’yagirmekiçinvizeyeihtiyacıolmayanbir
ülkedengeliyorsanız;
• Eğitimamaçlıgeçicioturmahakkınasahipolupbirişe
girmekistiyorsanız(sadecegündeenfazla4saatolan
birçalışmaprogramıilebirbireyselçalışmasözleşmesi
bazındaçalışabilirsiniz);
• Ailebirleşmesiiçinoturumhakkınızvarsa;
• Romanya’yatayinedildiyseniz.
Romanya’da eğitimlerini tamamlamış olan kişilerin,
kalifiye oldukları ve eğitim gördükleri alanda, bireysel
çalışmasözleşmesiilebirişegirmeimkanlarınınolmaları
durumunda,çalışmaamaçlıbiroturumvizesieldeetmeleri
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içinülkeyiterketmelerinegerekolmadan,eğitimamaçlı
olanoturumhaklarınıçalışmaamaçlıolarakdeğiştirmeşartı
ileRomanya’dakalmayahaklarıvardır.
Hangi yabancı vatandaşın işçi kategorileri vardır?
Romanya’dagerçekleştirmekistediğinizfaaliyettürüne
göre: sürekli, stajyer, sınır ötesi, tayin edilmiş, yüksek
kalifiyeişçiolarakişegirebilirsiniz.
Çalışma izni ne kadarlık bir süre için verilmektedir?
Çalışmaizni,sezonlukişçilerolan,çalışmaizinlerive
nominalçalışmaizinlerihariç,enfazlabiryıllıkbirsüreiçin
verilmekte.
Çalışma izni kimde kalır?
Çalışma izni, yabancı vatandaş olan işçi tarafından
saklanır.İşveren,durumagöre,çalışmaiznininveyaçalışma
amaçlı oturum izninin tasdiklenmiş bir nüshasına sahip
olmalıdır.
Romanya’dabulunmamanız,veülkeyeçalışmaamaçlı
olarakgelmeyiistemenizdurumunda,işvereninsizeçalışma
izninizigöndermesigereklidir,vesizdeçalışmaamaçlı
uzun oturum vizenizi Romanya’nın diplomatik
misyonlarındanveRomanya’nınkonsolosluklarındanelde
edersiniz.Romanya’yageldiktensonra,çalışmaamaçlıbir
oturumiznitalepedebilirsiniz.
Çalışma amaçlı oturum izni ne kadarlık bir süre için
verilmektedir?
Çalışmaamaçlıoturumizni,enfazla1yıllıkbirsüreiçin
verilmektedir ve çalışma ilişklilerinin devam etmesi
durumundauzatılabilir.
Çalışma izninin geçerlilik süresi ne kadardır?
Aynı görevde ve aynı işverende faaliyetinizi
sürdürmenizşartıile,çalışmaizni,çalışmasözleşmesinin
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süresikadargeçerlidir.Aşağıdakidurumlarda,çalışmaizni,
5çalışmagünüolanbirsüreiçerisindeiptaledilir:
• Bireyselçalışmasözleşmenizinsonbulmasıdurumunda;
• Romanya’ya tayin edilme döneminizin son bulması
durumunda;
• Romanya’da oturum hakkınızın iptal edilmesi veya
alınmasıveyaişealınmaileilgilişartlarıartıkyerine
getirmemenizdurumunda;
• Dilekçeninçözümlenmesindensonra,30güniçerisinde,
işverenin,GöçmenlikGenelMüffetişliğindençalışma
izninizialmamasıdurumunda.
Romanya’da işe girebilmek için en küçük yaş
hangisidir?
Romanya’da,birkişi,velilerininizniolursa,16yaşından
veya15yaşındanbaşlayarakçalışabilir.15yaşındanküçük
olangençlerinişealınmasıyasaktır.18yaşındanküçükolan
gençler sadece günde/6 saat, haftada/30 saat çalışmaya
hakları vardır ve ağır veya tehlikeli şartlar altında
çalışmalarınaizinverilmemektedir.
Bireysel çalışma sözleşmesi zorunlumudur?
Maaşlı(ödenen)herhangibirişiçin,bireyselbirçalışma
sözleşmesineveyaherhangibirsözleşmetürüne,yanitelif
hakkısözleşmesiveyahizmetvermesözleşmesinesahip
olmanızzorunludur.
Bireyselçalışmasözleşmesi,taraflarınanlaşmasıile,
yazılı olarak, Romence olarak imzalanır. Çalışma
sözleşmeniz olmadan çalışma izni elde edemezsiniz.
İşveren, şirket tarafından, imzalanan ve mühürlenen,
sözleşmeninbirnüshasınısizevermekzorundadır.
Maaş nedir?
Maaş,işverentarafından,gerçekleştirdiğinizişiçin,size
borçluolunantutardır.Maaş,bireyselçalışmasözleşmesi
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ile, işverenin, sizin yeme, konaklama veya başka
kolaylıklarınızı (nakliyat, telefon, v.s.) ödemek ile
zorunluluk alması durumunda dahi, hükümet kararı ile
belirlenenülkeçapındakiasgariücrettendahaazolamaz.
Maaş,nakitolarakveyadirekhesabayatırılarak,aydaenaz
birkere,leyolaraködenir.İşveren,çalışanlarınınsosyal
sigortakatkılarınıödemekileveişçitarafındangelirvergisi
vesosyalsigortakatkılarınaborçluolunantutarımaaştan
kesmekilezorunludur.
Birçalışmasözleşmesiveyabaşkabirsözleşmeşekli
imzaladığınızanda,NETmaaşınnekadarolduğunugöz
önündebulundurmanızgerekir,çünkübusizinelinizetam
olarakgeçecekolanparamiktarıdır.
Çalışma ve dinlenme süresi ne kadardır?
• Çalışmasüreniznormalolarakgünde/8saat,haftada/
40saattir.
• En yüksek çalışma süreniz haftada/48 saati
geçmemelidir.
• Kanuni bayram günleri, kanun tarafından öngörülen
serbestgünlerdirvetatilgünleriolaraksayılmazlar;
• Haftanınboşgünleri,genelde,CumartesivePazardır.
• Tatiliznininizinverilmesizorunludurvebununenaz
süresiyılda/20çalışmagünüdür.
Başka hangi kanuni olarak işe girme şekilleri vardır?
• Romanya’da çalışma sözleşmesi ve çalışma izni
olmadan,bazıfaaliyetalanlarında,yılda/90günlükbir
süreiçin,gündelikçiolarakçalışabilirsiniz.
• Aynışekilde,telifhaklarınızıdevrederekbirfaaliyet
gerçekleştirebilir veya bir hizmet verme sözleşmesi
bazındabazıfaaliyetlergerçekleştirebilirsiniz.
Bu faaliyet şekilleri, bireysel çalışma sözleşmeleri
olmamalarındandolayı,çalışmaamaçlıvizeyi/oturmaiznini
eldeetmenizeveyauzatmanızaizinvermemektedir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık sigortaları nedir?
Sosyalsağlıksigortaları,halksağlığınıfinanseeden,
sigortalılariçintemeltıbbihizmetpakedinegirişisağlayan,
biranasistemdir.
Niye sağlık sigortasına ihtiyacınız vardır?
• Bedavatemelveönleyicitıbbibakımhizmetlerinden
yararlanabilmeniz için sağlık sigortasına ihtiyacınız
vardır.
Kanunlara uygun olarak, Romanya’da oturum hakkı
sahibi olan tum vatandaşlar, sağlık sigortası ödemek ile
zorunludurlar.
•

Başkabirülkedesağlıksigortasıödemişiseniz,bunların
Romanya’dakisağlıksigortalarınınyerinitutmadığını
bilmelisiniz, ve Romen hastaneleri ve klinikleri
yurtdışındayapılansağlıksigortalarınıkabuletmezler.

Kimlerin sosyal sağlık sigorta ödemesi gereklidir?
• Geçici oturumlu veya buraya yerleşmiş olan
vatandaşlarının, Romen vatandaşları gibi, sağlık
sigortasıödemezorunluluklarıvardır,vesigortalıvasfını
elde etikten sonra, aynı tıbbi hizmet paketinden
yararlanırlar.
• Yabancıvatandaşlar,oturmaizninieldeetmeanından
itibaren,Romanya’daoturumhakkınasahipoldukları
tüm dönemler için, sağlık sigortalarını ödemek ile
zorunludurlar. Sigorta aylık olarak ödenir, ve bunun
değeri, sahip oldukları vergilenebilir gelirlerinin
düzeyinebağlıdır.
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Sağlık sigortasının ödemesi, ülkede bulunmadığınız
süre için de zorunludur, bu dönemde Romanya’da geçerli
olan bir oturum belgesine sahip olmanız durumunda.
Sağlık sigortaları nasıl ödenir?
• Eğer bir işte çalışıyorsanız, bu katkıları, işçinin bu
ödemelerişahsenyapmazorunluluğuolmadan,işveren
tarafındanotomatikolaraködenir.
• Başka faaliyetlerden gelirleriniz varsa, sağlık
sigortalarınışahsenödemekilezorunlusunuz.Bunun
için, sağlık sigortalarına katkınızın doğru olarak
hesaplanmasıiçin,gerçekleştirilengelirleriıspatlayan
belgelerisigortakurumunasunmanızgereklidir.
• Gelirleriolmayanbirkişiiseniz,ekonomiüzerindeki
asgari ücretin % 5,5 değerini temsil eden sağlık
sigortasınıödemezorunluluğunuzvardır.Oturmaiznini
elde etmek için (Şahsi Kimlik Kodu verilme anına
kadar), sağlık açısından sigortalı olduğunuzu
göstermelisiniz4.
Kimlerin sağlık sigortası ödemeleri gerekmez?
Aşağıdaki kişi kategorileri (Romen veya yabancı
vatandaş olmalarını dikkate almadan) otomatik olarak
sigortalıolupsağlıksigortasıödemelerigerekmez:
• 18yaşındanküçükolantümçocuklar,öğrenci,çırak,
üniversite öğrencileri olan ve çalışmadan gelir
kaydetmeyen18-26yaşarasıgençler.
• Özürlü bir kişi olmanız ve çalışma kaynaklı, emekli
maaşındanveyasosyalyardımdangelirinizyoksa;
4
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İşbu kitabın hazırlandığı dönemde yeni kanun çıkmak üzereydi,
dolayısıylatıbbiaçıdansigortalısıfatıhakkındayenibilgialabilmek
için Göç Genel Müffetişliğine /Yabancılar Şube Müdürlüğüne
başvurmalısınız.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Çalışma kaynaklı, emekli maaşından veya başka
kaynaklardangelireldeetmemeleridurumunda,ilgili
hastalığın tedavi edilmesi anına kadar, ulusal sağlık
programlarınadahilolanrahatsızlıklarıolanhastalar.
Gelirleriolmayanveyagelirleriülkeçapındakibrütasgari
maaşınaltındaolanhamilekadınlarvelohusalar(2aydan
azbirsüreiçerisindedoğumyapmışolankadınlar)
İşkazasıveyameslekihastalıksonucuverilengeçici
çalışmaengelinedeniylezorunluizindebulunanlar
Çocuk 2 yaşını doldurana kadar veya özürlü çocuk
durumunda çocuğun 3 yaşını doldurana kadar çocuk
büyütmeiznindeolanlarveyaizindeolup,3ve7yaşarası
özürlüçocuğubüyütmekiçinçocukbüyütmeprimialanlar;
İşsizlikyardımındanfaydalananlar;
Sosyalyardımalanbiraileninüyesiolankişiler;
740leydendahaazolanemeklimaaşındangelirleriolan
emekliler;
Özgürlüklerikısıtlanmışolankişiler(cezaevi,kamu
gözetiminealmamerkezi)
Özel olarak düzenlenmiş merkezlerde kalan, insan
kaçakçılığımağdurları;
Müşterek sigortalı kişiler (bakımında bulunduğu,
sigortalıbirkişininvelileriveyakarısı/kocası).

Sigortalı olduğunuzu nasıl ıspat edersiniz?
• Sigortalı vasfının ispatı, Sağlık sigortası kurumu
tarafından verilen bir belge ile, veya bir işte
çalışıyorsanız,işverentarafındanverilenbelgeileyapılır.
• Katkı ödemeden sigortalı olan kişilere, kişinin
yukarıdaki kategorilere dahil olmadığını ispatlayan
belgelerin sunulmasından sonra sağlık sigortası
tarafından verilen, bir karne veya katkı ödemeden
sigortalıolmabelgesiverilir.
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Sağlık sigortanız yoksa ne olur?
• Sağlıksigortanızolmadan,bedavatemelveönleyici
tıbbibakımhizmetlerindenyararlanamazsınız.
• Sigortalı değilseniz ve tıbbi bakım gerektiren sağlık
sorunlarınız varsa, tıbbi hizmetleri ve hastane
masraflarınıtamamenödemenizgereklidir.
ÖNEMLİ! Zorunlu katkıyı ödememeniz durumunda,
izolasyon, tedavi ve zorunlu olarak hastaneye yatma
gerekliliği olan, sadece tıbbi-cerrahi aciliyet ve bazı
hastalıklar durumunda, bedava tıbbi hizmetlerden
yararlanabilirsiniz.
Aynı şekilde, sigortalı olamayan kişiler, kanun
tarafından belirlenen bir minimal paket çerçevesinde
hamilelik gelişimi ve lohusalık gözetiminden, ve aile
planlaması hizmetlerinden bedava olarak yararlanır.
DİKKAT!
Sigortalı olamayan kişiler için, acil
durum tıbbi hizmetleri, sadece ilk 3 gün için bedavadır, bu
süre sonunda hasta tüm tıbbi bakım tutarlarını öder
(hastane masrafları ve gerekli olan ameliyatlar dahil).
Aynı şekilde, sadece bazı tıbbi sorunların acil
olduklarını göz önünde bulundurmalısınız.
•

Sağlık sigortanızın olmaması durumunda, oturum
izninizi yenilemeniz mümkün olmayacaktır çünkü
oturumunuzunuzatılmasınıtalepettiğinizanda,güncel
sağlıksigortakanıtısizdenistenecektir.

ÖNEMLİ!
Sağlık sigortanızı ödememiş olmanız
durumunda, oturum izninizi uzatmak istediğiniz an,
güncelleşmiş sigortanızın kanıtı istenilecektir. Böylece, son
5 yıl içerisinde, vergilenebilen gelirlerinizin olmaması ve
sağlık sigortanızın olamaması durumunda, sadece son 6 ay
için sigortanızı ödemeniz gereklidir.
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Son 5 yıl içerisinde, vergilenebilen gelirlerinizin
olmaması durumunda veya sigortanızı sadece bir süre için
ödemiş iseniz, bu süre içerisinde, sigortalı olmadığınız tüm
dönemler için katkılarınızı artı buna ait olan cezaları ve
artırımları ödemeniz gerekecektir.
Sigortalı bir kişi olarak hangi haklara sahipsiniz?
Sigortalıbirkişiolarakaşağıdakihaklarasahipsiniz:
• Tıbbihizmetleralmakistediğinizyeriseçebilmek,ve
sigortalanmakistediğinizsigortakurumunuseçebilme;
• Mevcut olan yer sayısına göre, istediğiniz aile
doktorununlistesinekayıtolmak;
• Ailedoktorunuzu,sadecebununlistelerinekayıtolma
tarihinden başlayarak en az 6 ay geçtikten sonra,
değiştirebilme;
• Kanunlarauygunolarak,tıbbihizmetlerden,ilaçlardan,
tıbbimalzemelerdenvetıbbicihazlardanbedavaveya
sübvanseedilmişolarakyararlanmak;
• Hastanede yatış dönemi süresince, ilaçlarla, tıbbi
malzemelerle ve paraklinik araştırmalarla yapmış
olduğunuzharcamalarıgerialmak;
• Bedavaveyasübvanseedilmişbazıtıbbikontrollerden
yararlanmak;
• hastalıklarınerkenteşhisiiçinolanlardahil,önleyici
tıbbiyardımhizmetlerindenyararlanmak,
• Hastaneyeyatmanızıveyayatmamanızıgerektirentıbbi
hizmetlerdenyararlanmak;
• Fizyoterapi ve iyileştirme tedavilerinden, tıbbi
cihazlardan, ve evde tıbbi bakım hizmetlerinden
yararlanmak;
• Bilgilerinizin,özellikleteşhisvetedaviileilgiliolanların
gizliliği,sizegarantiedilmesi;
• Tıbbitedavilerileilgilibilgialmanız;
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•

Hastalık izinlerinden ve sosyal sağlık sigorta
primlerindenyararlanmak.

ÖNEMLİ!
Sigortalılar, fona ödeme yapmaya
başladıkları tarihten itibaren temel tıbbi hizmet pakedine
hakları vardır. Sigortalı vasfı ve sigorta hakları, Romanya’da
oturum hakkının kaybedilmesi ile birlikte sona erer.
DİKKAT!
Sigortalı olmanız, sadece bedava temel
tıbbi hizmet paketinden yararlanma hakkınızı garantiler.
Bu demektir ki, duruma göre, bazı hizmetleri ödemeniz
gerekir (tıbbi analiz/incelemeler, ilaçlar, uzman doktor
muayenesi v.s.)
Sigortalı bir kişi olarak hangi zorunluluklarınız vardır?
Yukarıdaki haklardan yararlanmanız için, aşağıdaki
zorunluluklarınızvardır:
• Birailedoktorununlistesinekayıtolmak;
• İstenilen önleyici kontrollere gitmek ve doktorun
tedavisineveönerilerineuymak;
• Teşhisbilgilerindemeydanagelendeğişiklikleri,15gün
içerisindeailedoktorunavesigortakurumunabildirmek;
• Sağlıksigortasıkatkısınıvemüştereksağlıködemelerini
(eğerdurumgerektiriyorsa)temsiledentutarıödemeniz.
SOSYAL HAKLAR
1. Devlet Çocuk Yardımı
Devletin çocuk yardımından kimlerin yararlanma hakkı
var?
YabancıvatandaşveyavatansızisenizveRomanya’da
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oturum hakkınız varsa, çocuklarınız - uyrukları fark
etmeden-aylıkdevletçocukyardımından,aşağıdabelirtilen
şartlarıyerinegetirebiliyorsanızistifadeedebilirsiniz:
• Velileriilebirlikteveyaevebeylerindenbirisiileberaber
oturmalarıdurumunda;
• Yaşları 18 yaşından daha küçük ise veya 18 yaşını
doldurmalarınarağmenbirliseveyameslekiokuldakayıtlı
olmalarıdurumunda,eğitimlerinitamamlayanakadar;
Eğitim yılını tekrarlayan gençler, doktor raporu ile
kanıtlanan,-sağlıksorunlarıolanlarhariç-,devletçocuk
yardımındanyararlanmazlar.
Çocuğunuzun Şahsi Kimlik Koduna – CNP sahip
olmaması durumunda (örnek olarak: oturma belgeleri yok
ise, 1 yıldan daha az bir süreden mültecilik başvursunda
bulunmuş ise ve dilkeçesi çozümlenmemiş ise v.s) dilekçede
Şahsi Kimlik Kodunun devlet çocuk yardımı alma amaçlı
olduğunu belirterek, bunun Yabancılar Şube
Müdürlüğünden / Mültecilik Genel Müfettişliğinden
verilmesini talep edebilirisniz.
2014 yılında, devletin verdiği çocuk aylık yardımı ne
kadardır?
Bir çocuğun kabul ettiği tutar, dönemsel olarak
değişmektedir.2014yılıiçinbu:
• 0-2yaşarasıçocuklariçin,özürlüçocukdurumunda3
yaşınakadar200ley;
• 2-18yaşarasıçocuklariçinveeğitimlerinitamamlayana
kadar18yaşınıdoldurmuşolangençleriçin42ley;
• Özürlüçocukdurumunda,3yaşile18yaşarasıçocukar
için-84ley.
Devlet çocuk yardımından istifade etmek için talep
dosyası nereye sunulur?
Devlet çocuk yardımı talep edenlere ve şartnameleri
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yerine getirenlere dilekçe bazında verilir. Devlet çocuk
yardımından istifade etmek için dilekçeler ilgili kişinin
oturduğu ve bağlı olduğu kasaba, şehir, Bükreş’te ilçe
BelediyeBaşkanlığınabağlıÇocukSosyalHizmetlerve
KorumaGenelMüdürlüğünebaşvurmalarıgerekiyor.
Yabancı bir ülkede doğmuş olan yabancı vatandaş
çocukları durumunda, romence tercüme edilmiş doğum
sertifikasının bir nüshasının da verilmesi gereklidir.
2. Çocuk büyütme yardımı
Çocukbüyütmeyardımı,çocuğundoğumundanönce
en  az 1 yıl, kanuni  olarak  kayıt edilen bir çalışma
sözleşmesiileçalışmışolanvebirçocuklarıolankişilerin
aldığıparatutarıdır.
Kimler çocuk büyütme yardımından yararlanabilir?
Çocukbüyütmeizniveaylıkyardımı,aşağıdakişartların
hepsini yerine getiren kişiler tarafından, talep karşılığı
verilir:
• İkametyerivemeskeniRomanyatopraklarındaolan
yabancıvatandaşolmaları;
• HaklarıtalepettiğiçocuklarilebirlikteRomanya’da
oturmalarıvebunlarıbüyütmevebakımıileilgileniyor
olmaları;
• Çocuğun doğum tarihinden evvelki yılda, son 12 ay
süresince,sosyalsigortaödemesindebulunduklarımaaş
gelirlerinin, bireysel faaliyet gelirlerinin veya gelir
vergisine tabi olan tarım faaliyetlerinden gelirlerinin
olması.
Çocuk büyütme yardımının oranı ne kadardır?
Çocuk büyütme izni ve yardımı her doğum için
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verilmektedir.Velileraşağıdakiçocukbüyütmeizinlerinden
seçimyapabilirler:
•
Biryılakadar(özurlüçocukdurumunda3yıl);bu
durumdayardımınenküçükdeğeri600LEYolacaktır
veenyüksekdeğerienfazla3400LEYolabilir(en
fazla, veli tarafından son yılda elde edilen gelirler
ortalamasının%85’i);
•
İkiyılakadar,vebudurumdayardım600leyileen
fazla1200leyarasındaolacaktır.
İkizlerininveyaüçüzlerinizinolmasıdurumunda,ikinci
çocuktanbaşlayarak,yardımındüzeyi1,2ISR5 (600LEY)
ileartar,böyleceikinciçocukiçindahayüksekbirmiktar
alırsınız.
Çocuk büyütme yardımından istifade etmek amacıyla
dosya nerede sunulur?
Çocukbüyütmeyardımıtalepedilenlereveşartnameleri
yerinegetirenleredilekçebazındaverilir;Çocukbüyütme
yardımından istifade etmek için dilekçeler ilgili kişinin
oturduğu ve bağlı olduğu kasaba, şehir, Bükreş’te ilçe
BelediyeBaşkanlığınabağlıÇocukSosyalHizmetlerve
KorumaGenelMüdürlüğünebaşvurmalarıgerekiyor.
3. Kamu sisteminde emekli maaşı hakkı
Emekli maaşı kamu sisteminde ve başka sosyal
sigortalarda kimlerin sigorta yapmaya hakkı vardır?
Aşağıdakileremeklimaaşıkamusistemininsigortalıları
olabilirler:
• Yabancıvatandaşlar,Romanya’daikametettikleriveya
meskenleriolduklarısürece;
• Romanya’nın da taraf olduğu sözleşmelerin ve
5

ISR-Temelsosyalgösterge,2014yılında500RONdur

39

uluslararasıanlaşmalarınöngördüğüşartlaraltında,ikameti
veyameskeniRomanya’daolmayanyabancıvatandaşlar.
Emekli maaş sisteminde kimler sigortalanmak
zorundadır?
Emekli maaşı kamu sisteminde, kanun etkisi ile,
aşağıdakilerzorunluolaraksigortalanır:
• Bireyselçalışmasözleşmesibazındafaaliyetgösteren
kişiler;
• Maaşgelirindenbaşka,telifhaklarındanvebunabağlı
haklardan ve aynı zamanda Medeni kanuna uygun
olarak imzalanan sözleşmelerden/anlaşmalardan,
profesiyonelnitelikligelirlereldeedenkişiler;
• İşsizlikyardımındanyararlanankişiler;
• Aşağıdakidurumlardanbirindebulunanvemünhasır
olarakbirtakvimyılıboyuncaenazortalama4kezbrüt
ortamaaşileeşitdeğerdebrütgelireldeedenkişiler
(2014yılında,ortalamabrütmaaş2.298leydir):
•İdarecilikveyayöneticiliksözleşmesiimzalamış
olanidarecilerveyayöneticiler;
•Bireyselşirketveyaaileşirketiüyeleri;
•Ekonomikfaaliyetgerçekleştirmekiçinyetkiye
sahipolanbireyselkişiler.
• Profesyonel/meslekifaaliyetlerdengelireldeedenbaşka
kişiler.
Sosyal sigortalara katkı oranları hangileridir?
Sosyalsigortalarakatkıoranları,devletsosyalbütçesi
tarafından belirlenir. 2014 yılı için, katkılar, çalışma
şartlarınagöre,maaşın%31,3-%41,3arasındadeğişir.
Emekli maaşı ve sosyal sigortalar kamu sisteminde
sigortalıların hakları nelerdir?
Sosyal sigorta kamu sisteminde aşağıdaki hizmet
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kategorileriverilmektedir:
• yaş sınırı emeklilik maaşı, erken emeklilik maaşı,
kısmen erken emeklilik maaşı, engellilik emeklilik
maaşıveyetimemeklilikmaaşı;
• sigortalılarveemeklileriçinkaplıcatedavisi;
• sigortalılariçintatilbiletleri;
• sigortalının,emeklininveyabununaileüyesininölümü
durumundavefatyardımı.
Romanya’da yaşlılık emekli maaşına ne zaman hakk
kazanabilirim?
Yaş sınırı için olan emekli maaşı alabilmeniz için,
emekliolmatarihinde,topluolarak,durumagöre,emekli
olabilmek için standart yaş ve minimum katkı stajının
şartlarınıyerinegetirmenizgerekmektedir.Emekliolmak
içinstandartemeklilikyaşı,erkekleriçin65yaşvekadınlar
için 63 yaştır. Emekli maaşından yararlanabilmek için
minimumkatkıpayı,hemkadınlarhemerkekleriçin15
yıldır.
Romanya’nın çift taraflı sosyal güvenlik anlaşmaları
imzaladığı ülkeler hangileridir?
Romanya’nın anlaşma imzaladığı ülkeler şunladır:
Ermenistan, Belarus, Kanada, Güney Kore, Rus
Federasyonu,İsrail,Makedonya,FasKrallığı,Moldavya
Devleti,TürkiyeCumhuriyeti,Ukrayna.Bununanlamı,bu
ülkelerden gelen vatandaşlar için, katkı döneminin ve
emeklimaaşıdeğerininbelirlenmesinde,herikiülkedeki
(ana vatan ve Romanya) katkıların hesaba alınacak
olmasıdır.
4. İşsizlik yardımı için sosyal sigortalar
İşsizlikiçinsigortakamusistemi,işyerlerinikaybeden
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vebazıkanunişartlarıyerinegetiren,sınırlıbirsüreiçin,
işçileringeliryokluğunugidermekiçinyaratılmışolanbir
şekilsosyalkorumadır.
İşsizlik sigortasından kimler yararlanabilir?
İşsizlikiçinsosyalsigortalardan,kendilerinebirişyeri
arayanlarve:
• Romanya’daişealınmışolanveyagelirlerkaydedenler
veyakanunlarauygunolarak,Romanyatopraklarında
çalışmahaklarıolan,fakatçalışmailişkilerionlarabağlı
olmayan sebeplerden dolayı son bulan yabancı
vatandaşlar;
• İşsizlikiçinsigortasözleşmesiimzalamışolup,gelirleri
olmayanveyasosyalreferansgöstergesinindeğerinden
(500LEY)dahaazgelireldeeldenler;
• Tıbbi nedenlerden dolayı işyerindeki faaliyetlerini
durduran,vetekrarçalışmakapasitelerinieldeettikten
sonra,işegiremeyenler;
• Eğitimkurumlarındanmezunolup,enaz16yaşında
olan ve mesleki hazırlıklarına uygun olarak, mezun
olduktansonra60güniçerisindeişegirememişolanlar;
• Tekrarişealınmakileilgilikesinleşmişbirmahkeme
kararına sahip olup, önceki işverende, bunun artık
faaliyettebulunmamasındandolayı,çalışamayanlar.
Işsizlik yardımından yararlanmak için hangi şartları
yerine getirmeniz gereklidir?
İşsizlik yardımından faydalanmak için. Yukarıdaki
şartlarıaynıandayerinegetirmenizgereklidir:
• Dilekçenin kayıt edildiği tarihten önce, son 24 ay
içerisinde en az 12 ay işsizlik için sigorta sistemine
katkıda bulunmanız (eğitimlerini tamamlanmış, ve
mezun olduktan sonra 60 gün içerisinde mesleki
hazırlıklarınauygunolarakişegirememişolanmezunlar
hariç);
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Gelirlerinizin olmaması veya sosyal referans
göstergesinin değerinden daha küçük gelirlerinizin
olması;
• Emekliolmakriterleriniyerinegetirmemeniz;
• İşiniz olduysa veya orada gelir elde ettiyseniz,
ikametiniz/oturduğunuzyerinbağlı
olduğubölgedekiistihdamajanslarındakayıtlıolmanız.
Işsizlik için sosyal sigorta katkılarınız ne kadardır?
İşçiveişverentarafındanişsizlikiçinsigortabütçesine
borçluolunankatkı,herbiriiçin,gerçekleştirmişoldukları
aylıkbrütgelirin%0,5oranıdır.
İşsizlik için sigorta kamu sisteminde sigortalıların
hakları nelerdir?
İşsizlikiçinsigortasisteminekatkıdabulunduysanız,
aşagdakilerehakkınızvardır:
• işsizlikyardımı;
• meslekibilgilendirmevedanışmanlık;
• işaracılığıhizmetleri;
• meslekihazırlıkhizmetleri;
• resmi olmayan başka yollardan elde edilen mesleki
becerilerideğerlendirmevebelgelendirmehizmetleri;
• bireyselbirfaaliyetebaşlamakveyabirticarifaaliyete
başlamakiçindanışmanlıkvedestekhizmetleri.
İşsizlik yardımını nereden talep edebilirisiniz?
İşsizlikyardımı,durumagöre,işinizolduysaveyaorada
gelireldeettiyseniz,ikametiniz/oturduğunuzyerinbağlı
olduğubölgedekiistihdamajanslarındantalepedilir.
Yerel
ajanşların
irtibat
bilgileri
için:
http://www.anofm.ro/site-uri-ajofm sitesine girin.
Bükreş için: http://www.bucuresti.anofm.ro/. sitesine
girin.
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İşsizlik yardımı alabilmek icin gerekli olan belgeler
hangileridir?
Işsizlikyardımıeldeetmekiçin,aşağıdakibelgeleriyerel
İş Bulma Kurumu/Ulusal Istihdam Ajansına (AJOFM)
sunmanızgerekmekte:
• kimlikbelgenizinaslı;
• eğitimvekalifikasyonbelgelerinizi,asılvefotokopi
olarak;
• sağlıklıveyaçalışabilirveyabazıtıbbikısıtlamalarınızın
olduğunugösterensağlıkraporu;
• gelirlerinizin olmadığını veya sosyal referans
göstergesindendahaazgelirlereldeettiğinizigösteren
yerelmalikurumlar(ANAF)tarafındanverilenbelgeler;
• bir çalışma yerinizin olmadığına dair, gelirler elde
etmediğinizi veya gelirlerinizin sosyal referans
göstergesinden daha küçük olduğuna dair şahsı
sorumlulukalarakbeyanınız;
• son işverende faaliyet gösterdiğiniz dönemleri ve
çalışmaveyahizmetvermeilişkilerinizinsonbulduğu
tarihivesonbulmasebebinigösteren,işverentarafından
verilen ve bölgesel çalışma müfettişliğinin mührünü
içerenbelge;
• durumagöreaşağıdakilerigösteren,17/2001Hükümet
Kararının 18. Maddesine uygun olarak işveren
tarafındanverilenbelge:
•işverenin,işsizliksigortabütçesineborcuolup
olmaması;
• işsizlik sigortası bütçesine olan katkıların
ödendiğidönemvebudönemeaittutar;
•işvereninzorunluyaptırım,kanuniolaraktekrar
organizeedilme,iflas,işlevselkapanış,dağılma,
tasfiye, özel idare prosedürlerinden birinde
bulunması veya mücbir sebeplerden dolayı
katkılarınıödememişise;
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çalışılmışolandönemleriçinkıdemlikbelgesi,asılve
fotokopişeklinde.

İşsizlik yardımı nasıl hesaplanır?
İşsizlikyardımıaylıkolarakverilen,işsizlikiçinsosyal
sigortayakatkıdabulunmadöneminegörehesaplananbir
tutardır.
İşsizlikyardımı,işiszlikiçinsosyalsigortayaenazbir
yılkatkıdabulunmuşkişilericin,sosyalreferansgöstergesi
değerinin % 75 oranıdır, ve buna, katkıda bulunma
döneminegörehesaplananbirtutardaeklenebilir.
İşsizlik yardımı ne kadarlık bir süre için verilir?
İşsizlikyardımıişsizlere,işsizlikyardımıalabilmekiçin
katkıdabulunduğunuzdönemegöreverilir:
• enazbiryılkatkıdabulunmadönemiiçin6ay;
• enaz5yılkatkıdabulunmadönemiiçin9ay;
• enaz10yılkatkıdabulunmadönemiiçin12ay;
Başka hangi işsizlik sigorta türleri vardır?
Birkredialmanızdurumunda,banka,çalışmayerinizin
olmadığı dönemlerde taksidinizi ödeme imkanına sahip
olduğunuzdan emin olmak için, bir özel işsizlik sigorta
yapmanızıisteyebilir.
BAŞKA HAKLAR
1. Konutlar
Romanya’da nasıl kendime ev bulabilirim?
Eğerkiralamakveyasatınalmakiçinbirevarayışında
iseniz, internetteki, gazetelerdeki emlak ilanlarını veya
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emlakçılık ajanslarının ilanlarını inceleyerek mevcut
seçeneklerdenyararlanabilirseniz.Aynışekilde,yabancı
vatandaşlara yardım eden ve hizmet veren, yabancı
toplulukların ve hükümet dışı farklı organizasyonların
yardımınıtalepedebilirsiniz.
Romanya’da evleri nasıl kiralayabilirsiniz?
• Çoğudurumlarda,kirafiyatı,aylıksu,elektrikvebaşka
hizmetlerin tutarını içermemektedir. Bunların değeri
sezonagöredeğişir,buyüzdenkışaylarıiçindahabüyük
tutarlarıhesabakatmalısınız.
• Evsahibinin,sizinleVergiDairesi/MaliİdareninUlusal
Ajansına(ANAF)kayıtedilmesigerekenbirsözleşme
imzalamazorunluluğuvardır,vebununiçinkiraolarak
talepedilentutarınbiroranı(%16)olarakhesaplanan
birvergiödemesigerekecektir.Evsahiplerininçoğu
sözleşmelerikayıtetmeyireddederlerveyasözleşmenin
kayıtedilmesiiçinkirayaekbirtutaristerler,fakatbuiş
kanuni değildir.  Aynı şekilde, bazı durumlarda, ev
sahipleri,biraylıkkiradeğerindebirgarantialırlarve
bunu, evi boşalttığınız anda size geri vermeleri
gereklidir.
• Birkirasözleşmenizinolmamasıdurumunda,biradreste
oturduğunuzadairbirkanıtınızınolmasıtavsiyeedilir,
bu durumda ida veya alana alma sözleşmeleri
imzalayabilirsiniz.
Oturum alanına kanuni olarak sahip olduğumu nasıl
kanıtlarım?
Yeni bir oturum izni verilmesi ile, Romanya
topraklarındaoturumhakkınızıuzatmakiçin,biroturum
alanına sahip olduğunuzu kantlamanız gerekecektir.
Böylece,dosyayısunmatarihindegeçerliolan,aşağıdaki
belgelerdenbirinisunmanızgerekecektir:
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MaliİdareninUlusalAjansınakayıtedilmişolan,sizve
evsahibiarasındaimzalanmışolankiralamasözleşmesi.
SözleşmeninVergiDairesi/MaliİdareninUlusalAjansı
tarafından mühürlenmemiş olması durumunda, bu
geçerlisayılmayacaktır.
Kamunoterindetasdikedilmiş,sizveevsahibiarasında
imzalanmışolan,idaveyaalanaalmasözleşmesi.

Adres değişikliği durumunda neler yapmalıyım?
Oturum iznindeki adresin değişmesi durumunda, bu
değişikliğienkısasüredeYabancılarGenelMüğürlüğüne/
Göçmenlik Genel Müfettişliğine beyan etme
zorunluluğunuzvardırvebuda,oturumizninizi,üzerinde
yeniadresinyazılıolacağıbiroturumizniiledeğiştirmenizi
isteyecektir.
Budurumda,oturumhakkınızınuzatılmasıiçinyenibir
dosyasunmanızgerekecektir,vetümtalepedilenbelgeleri
sunmanızveyenioturumizninizinverilmesiiçingerekli
olanücretiödemezorunluluğunuzvardır.
Adresdegişikliğinibeyanetmemenizdurumunda,bir
paracezasıalmaolasılığınızvardır,vebundansonraoturum
izninizideğiştirmenizşarttır.
2. Finanslar
Yabancı vatandaşlar, nasıl Romanya’da bir banka
hesabı açabilirler?
Yabancı bir vatandaş olarak, geçerli bir oturum
hakkınızın, yani bir oturum izninizin olması şartı ile
Romanya’dakiherhangibirticaribankadabircarihesap
veya tasarruf hesabı açmaya hakkınız vardır. Hesabı
açtığınızanda,ulusalpasaportunuztalepedilebilir,fakat
banka ile olan sözleşmeniz, Romen vatandaşlarının
durumundadaolduğugibi,aynıdır.
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Mal veya gayrimenkuller almak için nasıl kredi elde
edebilirim?
Yabancıvatandaşolarak,Romanyatopraklarındabazı
mülkiyetler(gayrımenküller,arsalar,arabalar)almakamacı
ile bir banka kredisi talebinde bulunabilirsiniz. Banka
dosyanızı inceleyecek ve, ülke topraklarında oturum
tarihçenizegöre,ilgiliandaaldığınızmaaşveişyerinin
sabitliğinegöre,vetalepedilenkredideğerinegöre,size
olumluveyaolumsuzbircevapverecektir.
Romanya Topraklarında hangi vergileri ve faturaları
ödemem gereklidir?
Yabancı vatandaşlar, romen vatandaşları gibi, devlet
bütçesineücretler,vergi,katkılarınıödemekonusundaaynı
düzenlemelereuyarlar.
• Romanyatopraklarındaeldeedilenherhangibirgelir
vergilenmeyetabidiryani:çalışmaveticarettenelde
edilen gelirler (çalışma sözleşmesi, hizmet verme
sözleşmesi, yetkili bireysel kişi, kar vergisi v.s.),
gayrimenkulkiralamalarıv.s.
• Birgayrimenkulveyaarabasahibiiseniz,GelirVergisi
Müdürlüğü / Mali İdarenin Ulusal Ajansı (ANAF)
tarafından hesaplanan, yıllık bir vergi ödemeniz
gerekecektir.
3. Sürücü ehliyeti
Romanyatopraklarındaoturumhakkıolanherhangibir
yabancı vatandaş, Romen  Sürücü ehliyetine veya
uluslararasısürücüehliyetinesahipse,otomobilkullanmaya
hakkıvardır.
Diğer bir ülke tarafından verilen bir ehliyete sahip
olmam durumunda, Romanya’da nasıl otomobil
kullanabilirim ?
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Yabancı bir vatandaş olarak sahip olduğunuz sürücü
ehliyetinin,Romanyatopraklarındaotomobillerkullanma
hakkınısizetanıyıptanımamasındaneminolmalısınız.
Romanya topraklarında sürücü ehliyetinizi, geçerli
olmasıveaşağıdakidurumlarda,kullanmahakkınızvardır:
• Uluslararasısürücüehliyeti–ülkeyegirişanındansonra
90gündenfazlaolmamasışartıile,sadeceRomanya’da
biroturumiznieldeetmeanınakadarkullanabilirisiniz.
• Romensürücüehliyeti.
Ne şekilde bir Romen sürücü ehliyeti elde edebilirim?
Romanya’dabiroturumizninizinolmasıdurumunda,
Romanya’daotomobilkullanabilmeniziçinbirşartolan,
Romensürücüehliyetinesahipolmazorunluluğunuzvardır.
A.B.dışındakibirülkedeverilmişolan,ulusalbirsürücü
ehliyetinesahipolmanızdurumunda,birRomenehliyeti
eldeetmekiçinikiseçeneğinizvardır:
• Sürücüsınavınagirmezorunluluğuolmadan,ehliyetin
değiştirilmesi (eğer ehliyetinizi veren ülkenin
ehliyetlerin değiştirilmesini kabul edilen ülkelerin
listesindeise).Örnekolarak:A.B.ülkeleri,Mısır,Ürdün,
Süriye, Lübnan, Türkiye Cumhuriyeti, Çin Halk
Cumhuriyeti,Nijeria,MoldavyaCumhuriyeti,Pakistan,
Tunus,BirleşikArapEmirlikleri,Iran,v.s.
• Sürücüehliyetiolmayanbirkişigibiaynışartılaraltında,
sürücülük kurslarına girmek ve kontrol sınavından
geçmek (bilgi ve beceri sınavı) (ulusal sürücü
ehliyetinizi veren ülkenin, ehliyetlerin değiştirilmesi
mümkün olan ülkelerin listesinde bulunmaması
durumunda).
Örnek:Filistin,Hindistan,v.s.
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ÖNEMLİ!
Romen sürücü ehliyeti elde etmek için
kontrol sınavından geçmeleri gereken yabancı vatandaşlar,
dersleri İngilizce dilinde veren akredite edilmiş bir şoförlük
okulu seçebilirler. Bilgi sınavı, uluslararası geçerli olan
(İngilizce, Fransızca, Almanca) bir dilde de verilebilir
fakat beceri sınavı zorunlu olarak Romence dilinde
verilecektir. Sürücü ehliyeti, sınavı geçtikten sonra, birkaç
gün sonra verilmektedir.

ROMEN VATANDAŞLIĞINI ELDE ETME
Romen vatandaşlığı nedir?
Romenvatandaşlığı,birkişininRomendevletiileolan
bağlantısıdır,bubağlantısayesindekişidevlettarafından
korumayasahiptir.Böylece,Romenvatandaşı,gerektiğinde
devlettarafındanverilenkorumadanfaydalanarak,Romen
kanunlarınauygunolarak,yaşar,çalışır,eğitimgörür,oy
hakkınıkullanır,v.s.
Romen vatandaşlığı nasıl elde edilir?
Uzunsürelioturumizninieldeettiktensonra,Romen
vatandaşlığının verilmesini talep edebilirisiniz, bu da
Romentoplumunasizinentegreedilmeniziçinsonadımdır.
Romenvatandaşlığıtalepedenherhangibirvatandaş,
aşağıdakilerileililibazışartlarıyerinegetirmesigereklidir:
• Romanya’dakanuniolarakoturumdönemi(enaz8yıl
kanuniolarakoturumveya,Romenbirvatandaşileevli
olmanızdurumunda,evlenmetarihindensonraenaz5yıl);
• Yaş(anaz18yaş);
• Geçimaraçları(Romanya’dageçinebilmeniz);
• Ev(birevinizinolması)
• Romendevletinekarşıiyivesadıkbirdavranış(Romen
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kanunlarınakarşıgelmemişolmanızveulusalgüvenliği
tehlikeyeatmamışolmanız);
Romence dili, Romanya anayasası, Romanya tarihi,
coğrafyası,kültürüvemedeniyetihakkındagerekliolan
bilgiler.

Romen vatandaşlığını elde etmek için dilekçe nereye
sunulur?
Romen vatandaşlığını elde etmeniz için, kanunlar
tarafındanöngörülenşartlarınyerinegetirildiğinikanıtlayan
tümbelgelerilebirlikte,UlusalVatandaşlıkMüdürlüğüne
birdilekçesunmanızgereklidir.
Kanunlar tarafından öngörülen şartları yerine
getirdiğinizianlaşılırsa,romendili,Anayasa,tarih,coğrafya,
kültürvemedeniyetbilgilerinizintestedilmesiiçin,özelbir
komisyonkarşısındabirmülakattangeçmeniziçindavet
edileceksiniz.
Mülakatı geçmeniz durumunda, sadakat yemininizi
yapmanıziçinaranacaksınız.Romenvatandaşlığını,sadakat
yemininiziyaptığınıztarihteeldeedeceksiniz.
Yabancılar, evlilik aracılığı ile Romen vatandaşlığını
elde edemezler. Bu demektir ki, romen vatandaşı ile evli
olan yabancı, kendi vatandaşlığına devam eder.
Romen kanunları, çift vatandaşlığa izin verir, bu da
demektir ki, eğer buna memleketinizin kanunları tarafından
da izin veriliyorsa, romen vatandaşlığı elde ettiğinizde,
geldiğiniz ülkenin vatandaşı olmaya da devam edebilirsiniz.
Romen vmakamlarda seçme ve seçilebilme hakkınız
(Parlamento, Belediye, v.s.), ulusal kanunlar tarafından
istenilenşartlarıyerinegetirmenizdurumundaherhangibir
kamugörevindeişealınmahakkınız,Romanya’dansınırdışı
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veya sürgün edilmeme hakkınız, yurtdışında
bulunduğunuzdadiplomatikolarakkorunmahakkınız,v.s.
vardır–aynızamandada,Anayasavekanunlartarafından
belirlenen tüm zorunlulukları yerine getirme
sorumluluğunuzvardır.
Romen vatandaşı olarak hangi zorunluluklarınız
vardır?
Romenvatandaşlarınınaşağıdakitemelzorunlulukları
vardır:
• Ülkeyekarşısadakat;
• Ülkeyikoruma;
• Malikatkılarınödenmesi(ödemelervevergiler)
• Başkalarınınhaklarınıetkilemeyecekşekilde,iyiniyetli
olarakhakveözgürlüklerikullanmak.

Diğer ayrıntılı bilgiler için Inspectoratul General pentru
Imigrari/Yabancılar Şube Müdürlüğü - Göçmenler Genel
Müfettişliği sayfasından http://ori.mai.gov.ro/ veya ilgili
kamu kuruluşların internet sayfalarından veya
www.formigrants.ro sayfasından sorgulayabilirsiniz.
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