Almanya’ya tașınıp orada kaliﬁyeli eleman olarak çalıșmayı
mı planlıyorsunuz? Șirket kurup faal olmayı mı? Ya da bir
șirketin üst düzey yöneticisi ya da akademisyen olarak
yerleșmeyi mi düșünüyorsunuz? Ya da yatırımcı olarak mı?
Almanya’da oturma ve çalıșma izni için hangi
düzenlemelerin geçerli olduğu, hangi ülkeden geldiğinize ve
hangi özelliklere sahip olduğunuza bağlıdır.
En önemlisi ise her zaman – herhangi bir kararı vermeden
önce bize danıșın, doğru yoldan ișlemlere bașlayın!
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Așağıdaki ülkelerden birinin vatandașı olduğunuz takdirde
Almanya’ya vizesiz giriș yaparak uzun süre kalabilirsiniz:
■
■
■
■
■
■
■

Avustralya,
İsrail,
Japonya,
Kanada,
Yeni Zelanda,
Kore Cumhuriyeti,
Amerika Birleșik Devletleri (ABD).

Bu ülke vatandașlarının, Almanya’ya giriș yaptıktan sonra
üç ay içinde ve bir ișe bașlamadan önce istihdam amaçlı
oturma izni için yașamak istediği șehrin yabancılar
dairesine bașvuruda bulunması gerekmektedir.

Vize
Yukarıda saydığımız ülkelerin ya da Avrupa Birliği‘nin
vatandașı olmayan üçüncü ülke vatandașları Almanya’ya
genelde giriș öncesi vize almak için Almanya’nın kendi
ülkelerindeki bir yurtdıșı temsilciliğine (elçiliklerin ve
bașkonsoloslukların vize bölümleri) bașvuruda bulunması
gerekmektedir. Vize șartlarına dair bilgileri ve bașvuru
formlarını ve hangi belgelere ihtiyacınız olduğunu yurtdıșı
temsilciliğinden öğrenebilirsiniz. En önce bize danıșın,
doğru yoldan ișlemlere bașlayın!

Almanya’da uzun süre kalmak istiyorsanız, șirket sahibi
ya da nitelikli eleman sıfatıyla çalıșma vizesine
bașvurabilirsiniz. Almanya’da çalıșıp çalıșamayacağınız,
yani bir “çalıșma amaçlı oturma izni belgesi” almanız
hangi niteliklere sahip olduğunuza da bağlıdır. Üstün
niteliklere sahip kișiler, bilim adamları ve serbest meslek
sahipleri için göçü kolaylaștırıcı düzenlemeler
bulunmaktadır. Akademisyen olmayan üçüncü ülke
mensupları da belirli koșullarda Almanya’da çalıșma
hakkına sahip olabilir. Bu konuda da avukatlık
hizmetimizden faydalanıp ülkeye giriș șartları ve oturma
hakkı konularında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve birlikte
gerekli ișlemleri yürütebiliriz.

Eğer Almanya’da denkliği olan veya bir Alman
diplomasıyla karșılaștırılabilir bir Alman veya bir yabancı
yüksekokul diplomasına sahipseniz, Ağustos 2012’den
beri bir “AB Mavi Kartı” alma hakkına sahipsiniz.
Diplomanızın Almanya’da denkliğinin olup olmadığını
Yabancı Eğitim ve Öğretim Merkezi’nin (ZAB) internet
sitesinden araștırabilir veya burada bilgi bulamamanız
halinde diplomanızın ücrete tabi bir değerlendirmesi için
bize bașvuruda bulunabilirsiniz. Mavi Kart dört yıl süreli
bir çalıșma ve oturma iznidir.
Mavi Kart için așağıdaki koșullar yerine getirilmelidir:
■ Bir yüksekokul diploması ve
■ Yıllık en az 47.600 Euro’luk gelirle Almanya’da bir iș
sahibi olmak veya
■ Almanya'da nitelikli eleman eksikliği olan (rağbet
görmeyen meslekler adı verilen meslekler) yıllık en
az 37.128  gelir sahibi olan fen ve matematik,
mühendislik, hekimlik ve BT uzmanlığı gibi belirli
meslek diplomalarına sahip olmak.
AB Mavi Kartı sahipleri, 33 ay sonra sürekli bir oturma izin
belgesi olan yerleșme iznine bașvurabilir. Bu süre, B1
düzeyinde Almanca sertiﬁkası aldıktan sonra 21 aya
düșer. Mavi Kart sahibinin aile üyeleri de kural olarak
Almanya için oturum ve çalıșma müsadesi alabilir.

Dikkat: Denkliğinizi veya Meslek Unvanı Kullanma
Yetikisini Almanya’dan Sağlayın!
Eğitiminizin denkliğini ya da icra etme yetkisinin
Almanya’da sınırlanmıș olan bir mesleğin ya da
meslek unvanı kullanma izni verilmesi için de (örneğin
doktorlardaki Approbation) oturum ve çalıșma izini
konusunda da size yardımcı olabiliriz!
Ayrıca aile birleșimi ve diğer yabancılar hukukuyla ilgili
sorunlarınızda da hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz!
Haklarınızı bilin, haklarınızı arayın!

Ulaşım
Özel araç veya yürüyerek:
“Hauptbahnhof” istasyonundan “Bayerstraße” / “Goethestraße”
köşesinden yaklaşık 200 metre
Toplu taşıma araçları:
“U-Bahn” / Metro:
U1, U2, U4, U5, U7, U8:
Durak “Hauptbahnhof”

“S-Bahn” / Metro:
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8:
Durak “Hauptbahnhof”

Tramvay:
18, 19:
Durak “Hauptbahnhof-Süd”
16, 17, 20, 21:
Durak Hauptbahnhof

Otobüs:
58:
Durak “Hauptbahnhof”

Şehirlerarası trenler ile ulaşım:
Deutsche Bahn (DB) veya
Bayerische Oberlandesbahn (BOB)
Durak Hauptbahnhof.
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