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AVUSTRALYA'DA ÇALIŞMAK NASILDIR?
Avustralya çalışmak, dinlenmek ve eğlenmek için çok güvenli bir yerd. Çoğu iş yeri 
çalışanlarına saygı duyar ve herkese adil davranır. Avustralya'da çalışarak birçok arkadaş 
edindiğinizi göreceksiniz. Avustralya'da çalışmanın en güzel yanı, işverenlerin uyması gereken 
çok katı kurallara sahip olmasıdır. Bu, herkesin iş yerinde iyi bir deneyim yaşamasına yardımcı 
olur. Ayrımcılık, zorbalık, taciz veya haksız muameleye tolerans yoktur. Avustralya'da bir işiniz 
olduğunda, onu kaybetmek çok zordur.

Asgari ücret, 4 hafta izin, 10 gün hastalık izni dahil haftada 38 saat için saat başına 19.84$ 
veya haftada 754$'dır. Bu maaşların üstüne de %9,5 emeklilik maaşı ödeniyor. Geçici veya 
yarı zamanlı çalışıyorsanız, izniniz ise saatlik ücretlerinize dahil edilir. 

Avustralya'nın işyerleriyle ilgili çok katı yasaları vardır. Maaşlar zamanında ödenmelidir. Vergi 
kesintisi yapılarak düzgün bir şekilde ödenmeleri gerekiyor. İşverenler size düzgün ödeme 
yapmazlarsa, hükümetle problem yaşayabilirler.

Avustralya'da pek çok insan, ilk işleri aracılıyla hayallerindeki işi bulur. Kendinizi sektöre 
tanıtmak için insanlarla iletişim kurmanız gerekecek. Bir kez tanındığınızda, bağlantılar 
kurulmuşsa birçok insan sizi işe alacaktır.



Avustralya'ya vardığınızda size bir iş sağlayacağız. 
Bu, hizmet, işçilik, perakende veya imalatta olabilir. 
Birlikte çalıştığımız birçok farklı sektör var. 
Çalışmaya başladığınızda, başka birçok iş fırsatının 
ortaya çıkacağını göreceksiniz. Avustralya'dayken 
başka bir işe başvurmak isterseniz, başvuru 
mektubunuzu yazmanıza ve başvurduğunuz işe 
uygun özgeçmişinizi hazırlamanıza memnuniyetle 
yardımcı oluruz.

İŞ BULMANIZA NASIL 
YARDIMCI OLURUZ?

Avustralya'da çalışmaya başlamak için Vergi Dosya 
Numarası, Emeklilik Hesabı, Banka Hesabı, Öğrenci 
vizesi ve sektör sertifikalarına sahip olmanız gerekir. 
Geldiğinizde tüm bu temel ihtiyaçlarınızı birlikte 
halledeceğiz. Bunların hepsi paketinize dahildir.

İşe başlamadan önce işvereniniz sizden, işvereninizin 

maaşınızdan vergi kesintisi yapmasına ve sizin adınıza 

doğrudan vergi dairesine ödemesine olanak tanıyan 

bir vergi başvuru formu doldurmanızı isteyecektir. 

Avustralya'da buna Pay As You Go (PAYG) denir.
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Avustralya'daki neredeyse tüm işler, endüstri 
sertifikalarına sahip olmanızı gerektirir.

 Paketinize dahil olarak, işinize bağlı endüstri 
sertifikalarını almanıza yardımcı olacağız.
 Sertifikalar size verildikten sonra Avustralyada çalışma 
hakı kazanmış olacaksınız.

Örneğin, bir otelde çalışmak için Sorumlu Alkol 
Hizmet (RSA), Sorumlu Kumar Oynama 
Sertifikası (RGC), gıda işleyicileri sertifikası, ve 
İlkyardım sertifikasına ihtiyacınız olacak. Bunlari 
tamamlamanıza yardımcı olacağız.

 



Akıcı İngilizce konuşamıyorsanız, size ev işleri  
ayarlayacağız. Bu, İngilizce öğrirken rahat  
çalışmanıza izin verecektir.  İyi derecede İngilizce 
konuşabiliyorsanız, müşteri hizmetlerinde çalışıyor 
olacaksınız. Ayrıca   gelir elde etminin birçok  online 
yolu vardır, size bu konuda memnuniyetle yardımcı 
olabiliriz. 

YALNIZCA ANA DİLİMİ 
VEYA ÇOK AZ  İNGİLİZCE 
KONUŞUYORUM, BU İŞİMİ 
NASIL ETKİLECEK?

Evet. Varışta hazır işinizin arkasındaki fikir, Avustralya'ya 
yerleşirken size sabit bir gelir sağlamaktır. Size 
sunduğumuz iş, faturalarınızı ödemenize, yeni insanlarla 
tanışmanıza ve Avustralya'da her şeyin nasıl çalıştığını 
öğrenmenize yardımcı olacaktır.
Sizi kişisel yeteneklerinize en uygun işle yeşleştirmek için 
elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başvurmak 
istediğiniz bir işe rastlarsanız başvuru hazırlamanıza 
yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Evet, İngilizce'niz yetersiz gerekiyorsa, daha fazla 
güvene ihtiyacınız varsa veya yardıma ihtiyacınız 
varsa başvuruyu yazmanıza yardımcı olacağız.

AVUSTRALYADAYKEN 
BAŞKA İŞLERLERE
BAŞVURABİLİR MİYİM?

 

Başvurduğunuz işe bağlı olarak, Avustralya'da bir başvuru 
mektubu ve özgeçmiş göndermeniz gerekmektedir. 
Özellikle bir iş ilanına yanıt veriyorsanız. Pencerede asılı 
olan veya kulaktan kulağa reklamı yapılan bir işe 
başvuruyorsanız, öncelikle yöneticiye teslim etmek için bir 
özgeçmişe ihtiyacınız vardır. Özgeçmiş biçimleri 
değişkendir. Özgeçmişinizin sunumu önemlidir çünkü 
yöneticinin dikkatini çekmeniz gerekir. Yönetici, 
özgeçmişinizi  kişiliğinizin ve işe karşı tutumunuzun bir 
temsili olarak görür. Özellikle bir Avustralya işi için 
özgeçmiş yazıyorsanız, misyonunuzu, eğitiminizi ve 
niteliklerinizi, deneyiminizi, sektör sertifikalarınızı, iş 
geçmişinizi, ilgi alanlarınızı ve referanslarınızı ana hatlarıyla 
belirttiğinizden emin olun. İhtiyaç duymanız halinde 
özgeçmiş hazırlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk 
duyarız. 

Avustralyalı İşleri için 
Özgeçmişler:



OKURKEN NE KADAR
ÇALIŞABİLİRİM?

Avustralya'da, Uluslararası öğrencilerin eğitim 
dönemlerinde haftada en fazla 20 saat çalışmasına ve 
tatil dönemlerinde istedikleri kadar çalışmasına izin 
verilir.

Öğrenciler, kendileri için çalışmayı tercih ederlerse, 
okurken kendi işlerini açmalarına da izin verilir. 
Avustralya'ya vardığınızda size bir Avustralya İşletme 
Numarası (ABN) ayarlayacağız. Bu, bağımsız olmanızı 
ve daha fazla para kazanmanızı kolaylaştıracaktır.

ABN BAŞVURUSU

Avustralya'da bir işletmeyi işletmek için Avustralya İşletme Numarası anlamına gelen bir ABN'ye 
sahip olmanız gerekir. ABN'nizi aldıktan sonra, istediğiniz bir işletmeyi yönetebilir ve hizmetleriniz 
için fatura düzenleyebilirsiniz. ABN, işletmenizi tanımlamak için kullanılan on bir basamaklı 
benzersiz bir sayıdır. İşte bir örnek 51 234 567 890. Bu bağlantı sizi bir ABN başvurusu hakkında 
daha fazla bilgi edinebileceğiniz Avustralya Ticaret Sicili'ne (ABR) götürecektir. Avustralya'ya 
vardığınızda bunu sizin için yapacağımızı unutmayın.ABN başvurusu | ABR

TFN UYGULAMASI

Vergi Dosya Numarası (TFN), Avustralya Vergi Dairesi (ATO) 
tarafından çalışan her kişiyi tanımlamak için kullanılan dokuz 
basamaklı bir sayıdır.
Avustralya'da, çalışma hakkına sahip kişi  TFN'ye 
başvurabilir. Bu, Vergi Dosya Numarası - 533 430 133'ün bir 
örneğidir.

Vergi dairesi web sitesinde daha fazla bilgi için bir bağlantı 
TFN Başvurusu | Avustralya Vergi Dairesi (ato.gov.au)

Bir TFN beyan formu böyle görünür. Avustralya'ya 
geldiğinizde işvereniniz için bunu doldurmanız gerekecektir.

https://www.abr.gov.au/business-super-funds-charities/applying-abn
https://www.ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number/Apply-for-a-TFN/


VERGİ İADESİ
Avustralya Mali Yılı1 Temmuz'da başlar ve 30 Haziran'da sona erer. Mali yıl sona erdiğinde vergi 
beyannamesi doldurmanız gerekir. Vergi beyannamesi vermek için işvereniniz size ne kadar 
kazandığınızı ve ne kadar vergi ödediğinizi gösteren bir mali yıl sonu ödeme özeti verecektir. 
Çalışan çoğu kişi, önceden ödedikleri vergilerin çoğunu geri talep edebilir. Bu konuda size yardımcı 
olmak için, anlamanızı kolaylaştırmak için vergi beyannamenizi bir muhasebeciye yaptıracağız. 
Bunun için ön ödeme yoktur. Kendi vergi beyannamenizi yapmak istiyorsanız, My.gov.au'ya 
kaydolmanız ve ATO hesabınızı siteye bağlamanız gerekir. Devlet hesaplarınızı nasıl 
etkinleştireceğiniz ve bağlayacağınız konusunda yardım için aşağıdaki videoları izleyin. Bu videoda 
my.gov.au hesabının nasıl açılacağı anlatılmaktadır -myGovAccount oluşturma - YouTube. Bu 
video, ATO hesabınızı My.gov.au'ya nasıl bağlayacağınızı gösterir -Bir myGov hesabı nasıl 
oluşturulur ve ATO'ya nasıl bağlanır - YouTube

EMEKLİLİK KATKISI

Superannuation, Avustralya'da emeklilik için zorunlu bir tasarruf sistemidir. Avustralya'da 
çalışan herkesin, işverenine brüt kazancının en az %9,5'ini emeklilik hesabına yatırması 
gerekir. İşvereniniz size bunu tamamlamanız için gereken evrakları verecektir. Avustralya'da, 
hangi emeklilik fonunu kullanacağınızı seçme hakkınız vardır. Ancak, hangisini seçeceğinizden 
emin değilseniz, işvereniniz size önerebilecekleri bir fona sahip olacaktır. Avustralyalılar 65 
yaşına geldiklerinde emekliliklerine erişebilirler. İşte Avustralya Vergi Dairesi'nden emeklilik 
hakkında bazı bilgiler -
Süper | Avustralya Vergi Dairesi (ato.gov.au)

FAIRWORK AVUSTRALYA

Avustralya, çalışmak için dünyanın en güvenli yerlerinden biridir. Federal Hükümet, çalışanların ve 
işverenlerin işyerindeki haklarını ve sorumluluklarını bilmelerini sağlamak için FairWork Australia 
dahil olmak üzere birçok ücretsiz kamu kaynağı oluşturmuştur. Daha fazla bilgi için Fair Work 
Australia bağlantısı burada.FairWork Ombudsman web sitesine hoş geldiniz

https://www.youtube.com/watch?v=Cldy_brqh50
https://www.youtube.com/watch?v=1t7shuGoNL8
https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/
https://www.fairwork.gov.au


VARIŞTA İŞ

Paketinizin bir parçası olarak, Opportunities International'a kaydolan herkese varışta 
bir iş sunuyoruz. Evet, vardığınızda hazır iş.

Avustralya'ya inip yeni evinize yerleşir yerleşmez, çalışmaya başlayabilmeniz için Avustralya'da 
çalışmak için gereken lisansları tamamlamanıza yardımcı olacağız. Potansiyel olarak devam 
eden bir işte düzgün bir şekilde çalışabileceksiniz.  Öğrenci vizeniz, okurken haftada 20 saat ve 
okul tatillerinde sınırsız saat olarak çalışmanıza izin verir.

Kendiniz için çalışmayı tercih ediyorsanız, bir Avustralya İşletme Numarası (ABN) aracılığıyla çalışabilir, 

hizmetlerinizi sunabilir ve bunun için ödeme alabilirsiniz.

Tüm işverenlerimiz konaklama, perakende, kahve ve inşaat sektörlerinde saygın endüstri 
liderleridir.

Avustralya'ya geldiğinizde çalışabilmeniz için gerekli endüstri sertifikalarını paketinizin bir 
parçası olarak ekledik. Bu sertifikalar siz gelmeden önce online olarak veya vardığınızda yüz 

yüze tamamlanacaktır. Konaklama sektöründe çalışmayı seçerseniz, RSA - Sorumlu Alkol 
Hizmeti, Barista kursu ve gıda işleyicisi sertifikanızı ayarlayacağız. Yaşlı bakımı ve çocuk 
bakımında çalışmayı tercih ediyorsanız, Working With Children Check (WWCC) başvuru 

yapacağız, bu sizin güvenilir, zinde ve sağlıklı bir karakter olduğunuzu göstermek için bir 
lisanstır. Açık havada çalışmayı seçerseniz, Avustralya'daki herhangi bir işçilik/inşaat/dış mekan 
işi için gerekli olan beyaz kartınızı ayarlayacağız.



SEKTÖR SERTİFİKALARI:
Avustralya'da çalışmak için genellikle sertifika almanız gerekir. Seçtiğiniz işe bağlı olarak, geldiğinizde 
size sağlanacak sektör sertifikalarının listesi aşağıdadır:

SORUMLU ALKOL HİZMETİ (RSA)
RSA, insanların Avustralya'da alkol satabilmesi için gereken bir lisanstır. Konaklama sektöründe çalışıyorsanız, 

yasal olarak alkol servisi yapmak için bir RSA'ya sahip olmanız gerekir, aksi takdirde başınız büyük belaya girebilir. 

Bunu size ücretsiz olarak sağlıyoruz. Paketinize dahildir. Tamamlanması 4 saat sürer.

SORUMLU KUMAR DAVRANIŞI (RCG)
RCG, insanların kumar oynanan bir ortamda çalışabilmesi için gereken bir lisanstır. Birçok barda bahis 
makineleri bulunur ve çalışabileceğiniz birkaç kumarhane vardır. RCG kursunu tamamladıktan sonra, 
daha büyük mekanlarda çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu paketinize dahildir. İşte RSA ve RCG hakkında 
bazı hükümet bilgileri.Sorumlu Alkol Hizmeti ve Kumarın Sorumlu Davranışı eğitimi - Liquor & 
Gaming NSW

GIDA İŞÇİLERİ BELGESİ
Gıda İşleyicileri Sertifikası, gıda üretim ortamında çalışan herkes için gereklidir. Buna mutfaklar, 
restoranlar, fabrikalar ve barlar dahildir. Bu kurs, Avustralya'nın gıda mevzuatını ana hatlarıyla belirtir 
ve iyi gıda hijyeni ve üretim prosedürlerinin önemini gösterir. Bu kurs birkaç saat sürer.Onaylı eğitim 
sağlayıcıları | NSWFood Kurumu

ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA KONTROLÜ (WWCC)
Çocuklarla çalışma kontrolü, işverenlere temiz bir suç geçmişiniz olduğunu ve iyi bir karaktere sahip 
olduğunuzu gösteren resmi bir kimlik kartıdır. WWCC, özellikle hassas kişilerle çalışan kişiler için 
gereklidir. Buna turistler, çocuklar, emekliler, engelliler, sosyal yardıma muhtaç kişiler ve bakım altındaki 
kişiler dahildir. Suç geçmişi raporunuzu hükümete göstermeniz gerekiyor. Kayıtta ciddi bir suç yoksa, 
kartınız verilecektir. Bir kez verildikten sonra, seçtiğiniz alanda çalışabileceksiniz. Bu paketinize dahildir. 
İşte WWCC hakkında biraz daha bilgi.
Çocuklarla Çalışmak Kontrol | Servis NSW

BEYAZ KART
Beyaz Kart, inşaat sektöründe çalışan tüm kişiler için gerekli olan bir işyeri sağlık ve güvenlik belgesidir. 
Bu kart, sizi endüstrinin, devletin ve projenin işyeri, sağlık ve güvenlik gereksinimleri konusunda eğiten 
kısa bir çalıştayı tamamladığınızda verilir. Bu kursu tamamladığınızda, bir inşaat şirketinin müteahhit 
veya çalışanı olarak çalışabileceksiniz. Belirli bir endüstri becerisi kazanmak istiyorsanız, çok daha fazla 
lisans mevcuttur. İşte hakkında biraz daha bilgiBeyaz kart. Beyaz kartlar | SafeWork NSW

Tüm bu kurslar paketinize dahildir. Sertifikalar online ve/veya sınıf ortamında tamamlanabilir. Bu 
sertifikaları aldıktan sonra Avustralya'lı bir işyerinde çalışabilir ve gelir kazanmaya başlayabilirsiniz.

https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/working-in-the-industry/training-to-work-in-the-industry/getting-trained/training-courses
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/working-in-the-industry/training-to-work-in-the-industry/getting-trained/training-courses
https://www.foodauthority.nsw.gov.au/retail/fss-food-safety-supervisors/training-organisations
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/check-working-children-check-status#introduction
https://www.safework.nsw.gov.au/licences-and-registrations/white-cards#:~:text=White%20cards%201%20Interstate%20cards.%20Construction%20workers%20can,3%20Application%20process.%20...%204%20Further%20information.%20



