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Almanya’da yabancıların her (serbest) alanda istihdam edilemediğini lütfen dikkate alınız.
Aşağıda belirtilen durumlara göre ayrım yapılır:
Almanya’da serbest çalışma faaliyetleriniz 90 günü aşmayacak ise, Schengen vizesi için başvurmanız
gerekmektedir. Bu durumda, mutlaka 3 no’lu Bilgi Notu’nu okuyunuz. Vize başvurusu için talep edilen
belgeler, asılları ve birer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir .
Almanya’da serbest çalışma faaliyetleriniz 90 günden fazla ise, ulusal vize başvurusunda bulunmanız
gerekmektedir. Bu durumda, mutlaka 20 no’lu Bilgi Notu’nu okuyunuz. Ulusal vize başvurusu için
talep edilen belgeler, asılları ve ikişer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir.
Lütfen bu Bilgi Notu’nu check listesi olarak kullanınız .
2 adet (90 günü aşacak seyahat sürelerinde ulusal vize için) Almanca dilinde eksiksiz olarak
doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formları ile İkamet Yasası’nın 54.
Maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre gerekli olan ek belge (başvuru sahibi tarafından
imzalanmış)
Pasaport (bkz. 3 no’lu veya 20 no’lu Bilgi Notları)
2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 3 no’lu veya 20 no’lu Bilgi Notları)
Meslek eğitimini kapsayan, diploma ve sertifikalarla belgelenilir özgeçmiş ile güncel iş
sözleşmesi
Yeterlilik belgeleriniz (okul karneleri, üniversite/yüksekokul diplomaları, daha önce çalışılan
işyerlerinden alınan referans yazıları, ek kalifikasyonlara ait sertifikalar, serbest mesleklerde ticaret
sicili kayıt suretleri, yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler vb.)
Almanca dilinde hazırlanmış, iş fikrinize ilişkin aşağıdaki bilgileri kapsayan iş planı:
o İşletmenin konsepti
o İşletmenin amacı
o Şirket verileri (yasal statü, yerleşim yeri vs.)
o Kişisel niteliklerin özeti
o Piyasa ve rekabet analizi
o Pazarlama stratejisi
o Şirketin geleceği
o Planlama bilançosu
o Kar / zarar hesap planı
o Likidite ön hesabı
o 3 seneyi kapsayan kar ve kazanç ön hesabı (kar, maliyet ve kazanç beklentileri)
o Çalışan veya meslek eğitimi almak üzere istihdam edilmesi planlanan kişi sayısı
o Mümkün ise açıklayınız: Girişimin, inovasyon ve araştırma alanlarına hangi olumlu etkileri
olacaktır

Firma kurulmuş ise:
o Şirketin kuruluşuna dair noter tasdikli belge
o Noter onaylı şirket mukavelesi
o Güncel Ticaret Odası kaydı
o Ortaklar listesi
o Ana sermayenin ne kadarının ödemeler için yatırıldığını gösterir belge
o Gerekirse Yönetim Kurulu Başkanı sözleşmesi

İş planında belirtilmemiş ise, alttaki belgeler gerekmektedir:
o Mali plan
o Sermaye ihtiyaç planı
o Sermayeyi gösterir belgeler (örn. kredi onayları, banka hesap dökümleri)
o Likidite planı
Başvuru sahibinin minimum 1 yıllık geçimini sağlayacak maddi durumda olduğunu gösterir belgeler
(şahsi)

Diğer belgeler:
o Mevcut iş bağlantılarını gösteren belgeler
o Depo ve ofis alanlarını da kapsayan ticari alanlara dair tapu senetleri dahil olmak üzere,
kira ve satış sözleşmeleri
o Mali müşavir tarafından imzalanmış, işletmenin son 6 aya dair ekonomik değerlendirmesi
(firma faaliyette ise)
o Vergi dairesinden son gelir vergisi bildirimi
Başvuru sahibinin 45 yaş üstü olması durumunda: Yaşlılığının güvence altına alındığına dair
kanıtlar:
o Her çeşit şahsi mal varlığı,
o Yurtiçinde veya dışında elde edilmiş emeklilik hakları
o Firma varlıkları/Yatırım miktarı
NOT:
İkamet yasasının 21. maddesinin. 5. fıkrasına göre bir serbest meslekte çalışmayı planlıyorsanız:
o Mesleğinizi kanıtlayan belgeler
o Mali plan
o Proje bazlı iş sözleşmeleri veya niyet mektubu
o Geçiminizi sağlayabildiğinize dair maddi durumu kanıtlayan belgeler
Tüm belgeler Almanca dilinde veya Almanca diline tercüme edilmiş olarak ibraz edilmelidir.
Ticari faaliyet planlarınız Almanya’da bulunan uzman makamlarca incelenmektedir. Başvuru tarihinden
itibaren 12 haftalık bir işlem süresini göz önünde bulundurunuz. Belirtilen zaman içinde işleminizin
durumu hakkında bilgi veremeyeceğimizi anlayışla karşılamanız rica olunur. Almanya’daki ilgili devlet
makamları ve yabancılar dairesi sadece eksiksiz teslim edilen başvuru evraklarını değerlendirmeye
almakta ve sadece bu şekilde serbest çalışma faaliyetlerini en sağlıklı şekilde değerlendirebilmektedir.
Vize Bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgi notunun içeriği, oluşturulduğu tarihte
güncel olan bilgileri yansıtmaktadır.

