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Almanya'daki akademisyenler ve araştırmacılar 

Öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra, araştırmacılar ise çalışmalarını tamamladıktan sonra 

İkamet Yasası'nın 21. Bölümüne başvurabilirler. Hangi ikamet unvanı için başvurabileceğinizi Serbest 

mesleğiniz için doğru ikamet belgesi sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Her zaman aşağıdaki belgelere 

ihtiyacınız olacaktır. 

"İkamet statüsü için başvuru dilekçesi" formu. Aşağıda başvurunuz için önemli bilgileri 

bulacaksınız:  

• „Almanyadaki ikametinizin sebebi nedir (DE: Zweck des Aufenthaltes in der 

Bundesrepublik Deutschland / EN: Purpose of stay in the Federal Republic of Germany)” 

altında → „Serbest Meslek (DE: Selbständigkeit / EN: Self-employment)“ ve „Bölüm 21(1) 

için başvuru (bir meslekte serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız) veya Bölüm 21(2a) 

(serbest mesleğinizin eğitiminizle bir yakınlığı varsa) veya Bölüm 21(5) (serbest bir 

meslekte serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız) (DE: Antrag auf § 21 Abs. 1 oder § 21 

Abs. 2a oder § 21 Abs. 5 / EN: Application for § 21 para. 1 or § 21 para. 2a or § 21 para. 5)“ 

belirtin. 

• „Burada hangi işde çalışacaksınız (DE: Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / EN: Intended 

employment)” için aşağıdakileri belirtin →„Serbest meslek sahibi olarak [lütfen serbest 

meslek sahibi olmak istediğiniz mesleği girin] (DE: Selbständig als [Beruf] / EN: Self-

employed as [profession])“.  

• Daha iyi anlaşılması için, belgenin sonundaki formdan ilgili metin pasajlarını 

görselleştirdik. 

Kendi ülkenizden geçerli pasaport. 

Güncel biyometrik fotoğraf. 

Sınır dışı edilmeyi gerektirecek bir durum olmadığına dair kanıt, tercihen bir polis izin belgesi. 

Sağlık sigortası kanıtı. 

Almanca iş planı. 

Almanca mali plan. Not: Mali planınızda, geçiminizi (ve ailenizin geçimini) güvence altına 

alabileceğinizi açıkça belirtmelisiniz. Yalnızca kendinize bakmakla yükümlüyseniz senede en az 

18.000 Euro'luk bir geliriniz olmalıdır. 

Almanca eksiksiz özgeçmiş. Avrupa Birliği sitesinden bir şablon indirebilirsiniz. 

Sadece serbest çalışanlar için geçerlidir: Halihazırda müşterileriniz varsa, lütfen ödeme emirlerini 

gönderin. 

https://europa.eu/europass/tr
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Belirli meslekler için: resmi gereklilikleri karşıladığınıza dair kanıt. Serbest mesleğiniz belirli 

nitelikler gerektiriyorsa kanıtlar özellikle önemlidir. 

 

Yabancılar dairesi ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka belgeler de talep edebilir: 

• Diğer gelirlerin kanıtı (sanatçılar ve dil öğretmenleri için bswp.) 

• Bir "niyet mektubu" (örneğin ücret esasına dayalı faaliyetler için) 

• Serbest çalışanlar için: diğer referanslar 

 

 

İpucu: Almanya'da kalmak ve kesinlikle serbest meslek sahibi olmak ister misiniz? Ya da serbest meslek 

sahibi olmak mı yoksa bir işte çalışmak mı istediğinizden henüz emin değil misiniz? O halde ikamet 

yasasının 20. maddesi (3) sizin için uygundur. Ancak ikametiniz sırasında Almanya'da yaşayabilmek için 

yeterli paranızın olduğunu kanıtlamanız gerekir. Oturma iznini aldıysanız rahatça tasarlayıp plan 

yapabilirsiniz. Akademisyenler 18 aylık bir izin alırken araştırmacıların izni yalnızca 9 aydır. Ancak bu 

süre zarfında, yabancılar dairesinden izin almaksızın serbest çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Halihazırda 

serbest çalışıyor olsanız dahi, ikamet yasasının 21. maddesi gereğince oturma izniniz bitmeden en geç 

iki ay önce başvuru yapmanız önemlidir. 

 

 

 

Bu listeyi dikkatli ve özenli bir şekilde derledik. Ancak gereksinimlerdeki olası değişiklikler nedeniyle, 

bilgilerin eksiksizliğini ve doğruluğunu garanti etmemekteyiz. Lütfen başka belge gerekip 

gerekmediğini Yabancılar Dairenizden kontrol edin. 
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İkamet statüsü için başvuru dilekçesi 
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