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Almanya’da yabancıların her alanda istihdam edilemediğini lütfen dikkate alınız. Aşağıda belirtilen durumlara göre ayrım yapılır:
Lütfen önce 30 no’lu Bilgi Notu’nu okuyarak, durumunuzun “AB Mavi Kart” almaya uygun olup
olmadığını gözden geçiriniz. Almanya’da iş kurmayı hedeflediğiniz takdirde, 34 no’lu Bilgi Notu‘nu
okuyunuz.
Bunun dışında, belirli şartlarda Almanya’da çalışma imkanına sahip olan üç farklı grup bulunmaktadır:
1. Yabancı ülke yüksekokulun tanınmış diploması veya Alman yükseköğrenim diploması ile
kıyaslanabilir bir yabancı yükseköğrenim diplomasına sahip olup, “AB Mavi Kart” için belirlenmiş
olan maaş sınırlarına ulaşamayanlar (bkz. 30 no’lu Bilgi Notu).
Yabancı yükseköğrenim diplomanızın tanınmış veya kıyaslanabilir olup olmadığını, ANABIN veri tabanında sorgulayabilirsiniz: http://anabin.kmk.org (sadece Almanca).
Başvurunuza aşağıdaki belgeleri ekleyiniz:
- Mezun olduğunuz yüksekokul/üniversitenin ANABIN’de “H+” ile değerlendirildiğini gösterir belge
- Mezuniyet belgenizin „eşdeğer“ kategorisinde yer aldığını gösterir belge. Lütfen diplomanıza uygun mezuniyet belgesini belirttiğinizden emin olunuz. Tezsiz yüksek lisans mezuniyetiniz denk olmayabilir, bu durumda mutlaka diploma supplement belgenizi de ibraz ediniz. Lisans mezuniyetiniz ANABIN denklik şartlarına uygun ise,
başvuru için yeterlidir.
2. Mesleki eğitiminizi yurt dışında aldıysanız, aşağıda belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde bir
işte çalışmanıza izin verilebilir:
o İcra etmek istediğiniz meslek, Alman Çalışma Ajansı’nın (pozitif liste veya beyaz liste (Whitelist) diye nitelendirdiği) güncel listesinde yer almalıdır (bkz. www.zav.de/positivliste Almanca ve İngilizce) ve
o iş ilanı, Alman Çalışma Ajansı’nın iş borsasına verilmiş olmalıdır (bkz.
www.arbeitsagentur.de/jobboerse) ve
o mesleki eğitiminizin, Alman meslek eğitimine denkliği tespit edilmiş olmalıdır. Tanıma prosedürüyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi için: www.anerkennung-in-deutschland.de (Almanca,
Türkçe ve İngilizce).
Mesleki eğitiminizin tanınmış olduğunu belgeleyen yazı, vize başvuru sürecinde mutlaka
ibraz edilmelidir.
3. Mesleki eğitiminizi Almanya’da aldıysanız, daha sonra Almanya’da bir işte çalışmanız
mümkündür. Yapmak istediğiniz işin, mesleki eğitiminize uygun olması gerekmektedir. Bu durumda
pozitif liste sizin için geçerli değildir. Mesleki eğitimin süresi genelde en az iki yıldır.
Almanya’da sadece 90 günü aşmayacak bir süre için bir işte çalışmak istiyorsanız, Schengen vizesi için
başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Lütfen 3 no’lu Bilgi Notu’nu da mutlaka okuyunuz. Bu
durumda belgelerin aslını ve birer adet fotokopilerini ibraz etmeniz gerekmektedir.
Almanya’da 90 günden fazla çalışmak istiyorsanız, ulusal vize için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Lütfen 20 no’lu Bilgi Notu’nu da mutlaka okuyunuz. Bu durumda, belgelerin aslını ve
ikişer adet fotokopilerini ibraz etmeniz gerekmektedir.
Bu Bilgi Notu’nu check listesi olarak kullanabilirsiniz .
Çalışma süresi 90 günü aşmayacaksa, Schengen vizesi için 1 adet, çalışma süresi 90 günden fazla
ise, ulusal vize için 2 adet, Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından

imzalanmış başvuru formu ve İkamet Yasası’nın 54. Maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre
başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı
Pasaport (bkz. 3 veya 20 no’lu Bilgi Notu)
2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 3 veya 20 no’lu Bilgi Notu)
Mesleki gelişimi açıklayan özgeçmiş, karneler, diplomalar, iş sözleşmesi vs. (Almanca tercümeleriyle)
Aşağıda belirtilen bilgilerin bulunduğu somut iş teklifi (örnek: İş sözleşmesi)
o Almanya’daki işveren (adı, adresi)
o Almanya’daki çalışma yeri (posta kodu)
o İş ilanı ve görev tanımı
o Çalışma biçimi: Tam zamanlı veya yarı zamanlı
o Avro olarak yıllık brüt maaş
Sizin için geçerli kategoriye göre (bkz. yukarıda 1 - 3):
o Yabancı yükseköğrenim diploması (mümkünse, yukarıda belirtilen ANABIN çıktısıyla
birlikte) veya
o Yurt dışında alınmış mesleki eğitim belgesi ve denklik tanıma belgesi veya
o Almanya’da alınmış mesleki eğitim belgesi
Eğer meslek için zorunluysa: Meslek icrası izninin verilmesi veya iznin çıkacağına dair verilen
onay yazısı (örneğin Federal Tıp Doktorları Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca doktorluk
mesleğinin icrası için verilen izin)
Ticaret sicil kaydı veya Almanya’daki şirket tarafından verilmiş, kıyaslanabilir belge
Almanya’ya giriş tarihiyle işe başlama tarihi arasındaki süreyi kapsayan (en az 15 gün) seyahat
sağlık sigortası (bkz. 1a no’lu Bilgi Notu).
Almanya’da çalışmak hakkında genel bilgileri internette www.zav.de/arbeitsmarktzulassung adresinde ve
www.bamf.de adresinde, “Almanya’ya Göç” ve “Almanya’da çalışmak” başlığı altında bulabilirsiniz.
Vize bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgi notunun içerdiği bilgiler, oluşturulduğu
tarihte güncel olan bilgileri yansıtmaktadır.

