
 

Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası´nın getirdiği başlıca yenilikler nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek eğitimli 

nitelikli iş gücü. 

Yeni İkamet 

Yasası´nın 18a 

mad. 

 Almanya´da alınmış nitelikli meslek 

eğitimi veya eşdeğer yabancı ülkede 

alınmış nitelikli meslek eğitimi 

 Meslekî yeterlilik 

 Nadir meslek sınırlamasının 

kaldırılması  

 Nitelikli istihdama dair somut iş teklifi 

Akademik eğitimli 

iş gücü. Yeni 

İkamet Yasası´nın 

18b mad. 

 Almanya´da bir yüksek okul diploması 

veya denklik işlemleri tamamlanmış 

yabancı bir yüksek okul diploması ya 

da Almanya´daki yüksek okul 

diplomasına benzer yabancı ülke 

yüksek okul diploması. 

 Yeterlilik 

 Denklik işlemlerini tamamlayan ve bir 

iş akdi olan kişilerde öncelik 

değerlendirmesinden feragat 

 Nitelikli istihdama dair somut iş teklifi  

IT-Uzmanları 

İstihdam 

Yönetmeliği 6. 

mad. ile bağlantılı 

Yeni İkamet 

Yasası´nın 19c 

mad. 

 Son yedi yılda en az üç yıllık meslek 

tecrübesi 

 B1 seviyesinde Almanca bilgisi 

 Asgari 4020 Euro aylık gelir (2019´da 

geçerli rakam bu. Rakam her yıl 

yeniden belirlenmekte) 

 Federal İş Ajansı tarafından 

müracaatçının bilgi seviyesine göre 

belirleyeceği eğitimlere katılım  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim  

Kurum içi meslek 

eğitimi & meslek 

geliştirme eğitimi. 

Yeni İkamet 

Yasası 16a mad. 

 Eğitim öncesinde mesleğe özel dil 

kursuna katılmak amacıyla ikamet izni 

verilebilir. Nitelikli meslek eğitimlerinde 

B1 seviyesinde Almanca bilgisi 

gerekmektedir. 

Yabancı meslekî 

yeterlilik 

belgesinin 

denkliği. Yeni 

İkamet Yasası 16d 

mad. 

 18 ila en fazla 24 aylık ikamet izni 

 Asgari A2 seviyesinde Almanca bilgisi 

 Buna paralel yasal düzenleme dışı kalan 

mesleklerde nitelikli iş gücü olarak 

çalışma imkânı 

Eğitim yeri bulma. 

Yeni İkamet Yasası  

17 I 

 Altı aya kadar ikamet izni 

 Kişi 25 yaşını doldurmamış olmalı 

 Yüksek öğrenim görme imkânı veren 

diploma 

 B2 seviyesinde Almanca bilgisi 

 Geçimini sağlayabiliyor olmalı 

Nitelikli iş gücü 

için işyeri bulma. 

Yeni İkamet Yasası 

20. mad. 

§ 20 AufenthG n.F. 

 

 Denkliği olan meslek eğitimi veya 

akademik eğitim almış nitelikli iş gücü 

 Altı aya kadar ikamet izni 

 İstihdam için gerekli meslekî nitelik 

 Meslek eğitimi almış nitelikli iş gücü 

için: Amaçlanan istihdama uygun 

Almanca bilgisi 


