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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Almanya'da serbest meslek için Alman Büyükelçiliği'ne veya menşe ülkedeki 
bir konsolosluğa vize başvurusunda bulunma 

AB vatandaşı olmayan bir kişi olarak, vizeniz için aşağıdaki belgeleri ülkenizdeki Alman Büyükelçiliği'ne 

veya Alman Konsolosluğu'na şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel görüşme için 

tüm belgeleri yanınızda bulundurmanız önemlidir, böylece başka randevular almak zorunda 

kalmazsınız. Önemli: Belgelerin aslını ibraz etmeli ve her birinden iki suret getirmelisiniz! Ayrıca, 

belgelerinizi Almanca dilinde resmi olarak onaylanmış bir çeviriyle birlikte sunmanız gerekir. 

Fotoğraf sayfasının iki kopyasıyla birlikte şahsen imzalanmış pasaport. İpucu: Pasaport, vizenin 

geçerlilik süresinden en az üç ay daha uzun süre geçerli olmalıdır. 

Ulusal vize için Almanca veya İngilizce olarak usulüne uygun doldurulmuş ve elle imzalanmış iki 

başvuru formu. Aşağıda başvurunuz için önemli bilgileri bulacaksınız: 

• „Ulusal Vize Başvuru Formu“ PDF dosyasını kullanabilir veya Federal Dışişleri 

Bakanlığı'nın uzun süreli ikamet için elektronik başvuru formu – VIDEX'i doldurup 

çıktısını alabilirsiniz. Ulusal vize için Almanca veya İngilizce olarak usulüne uygun 

doldurulmuş ve elle imzalanmış iki başvuru formu. Elektronik başvuru formu 

yurtdışındaki bazı Alman diplomatik misyonları için zorunludur. Ülkenizdeki Alman 

Büyükelçiliği'nin web adresini Dışişleri Bakanlığı'nda bulabilirsiniz. 

• „ Almanya Federal Cumhuriyeti`ne gidiş amacınız (DE: Zweck des Aufenthaltes in der 

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

altında → „Çalışma (DE: Erwerbstätigkeit / EN: Employment)“ belirtin. 

• „Çalışma ise, hangi işte çalışmayı planlıyorsunuz? (DE: Ggf. beabsichtigte 

Erwerbstätigkeit / EN: If applicable, intended employment)“ altında → „Serbest meslek 

sahibi olarak [lütfen serbest meslek sahibi olmak istediğiniz mesleği girin] ve Bölüm 

21(1) (bir meslekte serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız) veya Bölüm 21(5) 

(Serbest bir meslekte serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız) (DE: Selbständig als 

[Beruf] und ich beantrage Paragraf 21 Abs. 1 oder Paragraf 21 Abs. 5 / EN: self-employed as 

[profession] and I apply for § 21 para. 1 or § 21 para. 5)“ belirtin.  

• „Almanya`da kalmak istediğiniz süre (DE: Beabsichtigte Dauer des Aufenthaltes in 

Deutschland / EN: Intended duration of stay in Germany)“ altına ek olarak „tarihinden (DE: 

Von / EN: From)“ → „Planladığınız giriş tarihi“ ve „ tarihe kadar (DE: Bis / EN: To)“ → 

„Daimi ikamet planlanıyor (DE: Daueraufenthalt geplant / EN: Permanent residence 

planned)“ belirtin. 

• Daha iyi anlaşılması için, belgenin sonunda formdan veya elektronik başvuru 

formundan ilgili metin bölümlerini görselleştirdik. 

Beyaz arka planlı üç adet yeni çekilmiş aynı biyometrik pasaport fotoğrafı. 

Başvuru yaptığınız ülke için geçerli oturma izniniz (yalnızca başvuru yaptığınız ülkenin vatandaşı 

değilseniz geçerlidir). 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
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Almanya'da sağlık sigortası olduğunu gösteren belge. Not: Sağlık sigortası giriş tarihinden 

itibaren en az 180 gün geçerli olmalıdır. 

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. İpucu: Serbest mesleğiniz belirli nitelikler gerektiriyorsa 

kanıtlar özellikle önemlidir. Hangi meslekler için belirli kalifikasyonların talep edildiğini 

meslekler sözlüğümüzde bulabilirsiniz. 

Almanca iş planı. 

Almanca mali plan. İpucu: 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. 

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. 

Hissedarların listesi. Not: Bu yalnızca ek kişilerle bir şirket kurmak istiyorsanız gereklidir.  

Vize ücreti 75 Avro - yerel para birimlerinde ödeme yapabilirler. 

 

 

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

bilgilerin eksiksizliğini ve doğruluğunu garanti etmemekteyiz. 

Önlem olarak, herhangi bir ek belge gerekip gerekmediğini görmek için Alman büyükelçiliğinin veya 

konsolosluğunun web sitesini kontrol edin. 

  

https://europa.eu/europass/tr
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Ulusal Vize Başvuru Formu 

 

 

 

VIDEX 
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