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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Almanya'daki öğrenciler ve doktora adayları 

Öğrenciler ve doktora adayları da eğitimleri veya doktoraları sırasında serbest meslek sahibi olabilirler, 

ancak bu sadece ek iş olarak yapılabilir. İkamet Yasası'nın 21 (6) maddesi uyarınca Yabancılar Dairesi'ne 

bir başvuru yapmanız gerekmektedir ve Yabancılar Dairesi bu başvuru hakkında karar verecektir. 

Aşağıdaki belgelerin Yabancılar Kayıt Bürosuna sunulması gerekmektedir. 

"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 → „Çalışma (DE: Studium / EN: studies)“ ve „haftada en fazla 15 saat serbest 

meslek için § 21 Paragraf 6 AufenthG (DE: Antrag auf § 21 Abs. 6 AufenthG für eine 

Selbständigkeit im Nebenerwerb mit max. 15h/Woche / EN: Application for Act § 21 para. 6 of 

the AufenthG for self-employment as a sideline enterprise with a maximum of 15 hours of work 

per week)“ belirtin. 

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

employment)“ altında →„Serbest meslek sahibi olarak [serbest mesleğiniz] (DE: 

Selbständig als [Beruf] / EN: Self-employed as [profession])“ belirtin. 

• 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. 

Almanca eksiksiz özgeçmiş. Avrupa Birliği sitesinden bir şablon indirebilirsiniz. 

İş fikrinizin Almanca açıklaması (yaklaşık 3 - 5 sayfa). Bu belgede, haftada en fazla 15 saat 

serbest meslek sahibi olmak istediğinizi ve eğitiminizi ihmal etmeyeceğinizi açıkça 

belirtmelisiniz. 

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

emirlerini gönderin. 

Belirli meslekler için geçerlidir: resmi gereklilikleri karşıladığınıza dair kanıt. Serbest mesleğiniz 

belirli nitelikler gerektiriyorsa kanıtlar özellikle 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.  

https://europa.eu/europass/tr
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İkamet statüsü için başvuru dilekçesi 
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