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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Almanya'ya giriş yaptıktan sonra serbest meslek için oturma izni başvurusu 

Oturma izniniz için 90 gün içinde gelecekte ikamet edeceğiniz yerdeki Yabancılar Kayıt Bürosuna 

başvurmanız gerekmektedir. Yabancılar Dairesi genellikle daha önce Alman Büyükelçiliği veya 

konsolosluğuna sunduğunuz belgelerin aynısını talep eder. Not: Yabancılar dairesine, özellikle sizde ve 

iş fikrinizde hiçbir değişiklik olmadıysa, aynı belgeleri sunup sunamayacağınızı sorun. Aşağıdaki belgeler 

her durumda sunulmalıdır. 

"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 vizenizde görünen bilgileri kopyalayın. 

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

employment)“ → kısmına „Serbest meslek sahibi olarak [lütfen serbest meslek sahibi 

olmayı düşündüğünüz mesleği girin] ve 21(1) (bir meslekte serbest meslek sahibi 

olmak istiyorsanız) veya 21(5) bölümüne başvuruyorum (serbest bir meslekte serbest 

meslek sahibi olmak istiyorsanız) (GER: Selbständig als [Beruf] und ich beantrage § 21 Abs. 

1 oder § 21 Abs. 5 / EN: Self-employed as [profession] and I apply for § 21 para. 1 or § 21 para. 

5)“ belirtin.  

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

görselleştirdik. 

Kendi ülkenizden geçerli pasaport. 

Güncel biyometrik fotoğraf. 

Almanca eksiksiz özgeçmiş. Avrupa Birliği sitesinden bir şablon indirebilirsiniz. 

Vasıflar: Okul ve üniversite diplomaları, referanslar, ek yeterlilik sertifikaları, Almanca çevirisi 

ile yabancı dil becerilerinin kanıtı. Not: Serbest mesleğiniz belirli nitelikler gerektiriyorsa 

kanıtlar özellikle önemlidir. Hangi meslekler için belirli kalifikasyonların talep edildiğini 

meslekler sözlüğümüzde bulabilirsiniz. 

Mesleki lisansınızın kanıtı. 

Almanca iş planı. Not: Başlangıç planınız değişmediyse, daha önce büyükelçiliğe veya 

konsolosluğa sunduğunuz iş planının aynısını sunabilirsiniz. 

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. 

https://europa.eu/europass/tr
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Sadece serbest çalışanlar için geçerlidir: Halihazırda müşterileriniz varsa, lütfen ödeme 

emirlerini gönderin. 

Ailenizle birlikte ülkeye giriş yaptıysanız, kendiniz ve aileniz için sağlık sigortası belgesi. 

Almanya'da "yasal sağlık sigortası" ve "özel sağlık sigortası" yaptırabilirsiniz. Ancak, ülkeye vize 

ile giriş yaptıysanız, yalnızca "özel" sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Hangi sağlık sigortası 

şirketinden özel sigorta yaptıracağınızı erkenden öğrenin ve mutlaka tavsiye alın. Sağlık 

sigortası ile ilgili bilgileri Krankenkassen sayfasında da bulabilirsiniz. 

Kira sözleşmesi veya kendi dairesi ya da evi olduğuna dair kanıt. Buna ek olarak, 

dairenizin/evinizin aylık kira veya ödeme masraflarını, örneğin güncel bir banka hesap özeti ile 

kanıtlamanız gerekir. 

Sadece 45 yaş üstü kişiler için geçerlidir: İşe girdikten sonraki dönem için yeterli emeklilik 

hükümlerine sahip olmak için en az 195.000 AVRO tutarında mal varlığınız olduğunu 

kanıtlamanız gerekir. Bunu şu şekilde kanıtlayabilirler: 

• özel emeklilik sigortası veya hayat sigortası poliçesi, 

• öz varlıklar, 

• Emeklilik maaşı / yıllık gelir hakkı veya 

• Ticari varlıklar 

Aşağıdaki ülkelerden birinden geliyorsanız bunu kanıtlamak zorunda değilsiniz: Dominik 

Cumhuriyeti, Endonezya, İran, Japonya, Filipinler, Sri Lanka, Türkiye veya ABD. 

Ana ikametgahınızın ikametgah belgesi için başvurduğunuz şehir/bölgede olduğuna dair belge. 

Bunu şu şekilde kanıtlayabilirler: 

• konutun tapu tescil belgesi (Meldebestätigung) veya 

• bir kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı. 

 

 

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. 

  

https://www.krankenkassen.de/
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İkamet statüsü için başvuru dilekçesi  
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