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Kalifiye Eleman Göç Yasası ile, meslek eğitimi almış
veya üniversite dışı meslek eğitimine sahip kalifiye
elemanların çalışmak üzere Almanya’ya göç etmeleri
kolaylaştırılıyor. Yüksekokul mezunu kalifiye elemanlar
için halihazırda yürürlükte olan düzenlemeler devam
ediyor ve kısmen kolaylık getiriliyor.

Kalifiye Eleman Göç Yasası ile neler
değişiyor?
Kalifiye Eleman Göç Yasası ile, AB dışından
Almanya’ya gelen kalifiye elemanların göçüne yönelik
çerçeve genişletiliyor. Aşağıda en temel yenilikleri
bulabilirsiniz:

Kalifiye elemanlar:
• K
 alifiye eleman tanımı:
Yüksekokul mezunu veya en az iki yıl süreli nitelikli
meslek eğitimini tamamlamış kişiler, kalifiye eleman
olarak tanımlanıyor. Her ikisi için geçerli önkoşul,
yurtdışında kazandıkları mesleki kalifikasyonun
denkliğinin Almanya’daki ilgili kurum tarafından
tanınması.
• İş piyasasına giriş:
İş piyasasına giriş kolaylaştırılıyor: Kalifiye
elemanın, bir iş sözleşmesine veya somut bir
iş teklifine sahip olduğunu, ayrıca Almanya’da
tanınmış bir mesleki kalifikasyonunun bulunduğunu
belgelemesi gerekiyor. Federal İş Kurumu (BA)
tarafından gerçekleştirilen öncelik incelemesi, bu
durumda devre dışı kalıyor. Bu, somut bir işyeri
için Almanya ve AB’den bir başka uygun adayın
bulunup bulunmadığı yönündeki incelemenin artık
gerekli olmadığı anlamına geliyor. Ancak çalışma
koşullarının BA tarafından araştırılması yönlü
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uygulama, bundan sonra da yürürlükte kalıyor.
• İstihdam olanakları:
Bir kalifiye eleman, kazanmış olduğu kalifikasyon
sayesinde yetkin olduğu bir işte çalışabilir. Diğer
bir deyişle, sahip olduğu mesleğe yakın meslek
dallarında da çalışmasına olanak sağlanmıştır.
Bunun dışında, üniversite mezunu kalifiye elemanlar
sadece yüksekokul mezunu olmayı gerektiren
meslek dallarında çalışmak durumunda değildir.
Kazanılmış olan mesleki kalifikasyonla bağlantısı
bulunan ve prensip olarak yüksekokul dışında
bir meslek eğitimini gerektiren diğer nitelikli
mesleklerde de çalışabilirler. Yardımcı veya vasıfsız
işçi meslekleri bu kapsama girmez, her hâlükârda
nitelikli bir işte istihdam edilmeleri gerekir. AB
Mavi Kart sahibi olanların ise mutlaka, normal
koşullarda bir yüksekokul diploması gerektiren
mesleki kalifikasyona uygun düşen bir işte istihdam
edilmeleri gerekir.
• M
 eslek eğitimi almış kalifiye elemanlar:
Meslek eğitimi almış, fakat üniversite mezunu
olmayan kalifiye elemanların artık bundan böyle,
sınırları dar olarak belirlenmiş mesleklerde
çalışmaları gerekmiyor. Almanya’da denkliği
tanınmış meslek eğitimi olanlara, kalifiye bir işte
çalışmaya olanak sunan bir oturma izni aldıkları
durumda, sahip oldukları kalifikasyon doğrultusunda
her meslekte çalışmaları için izin veriliyor.
• İş aramak üzere Almanya’ya gelmek:
Nitelikli bir meslek eğitimi almış kalifiye elemanlara
da iş aramak üzere Almanya’ya gelmeleri için izin
veriliyor. Azami 6 aylık oturma izni alabilirler. Bunun
önkoşulu, yabancı ülkede kazanılmış kalifikasyonun
denkliğinin Almanya’daki ilgili kurum tarafından
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tanınması, burada kalınacak süre için geçimini
güvence altına almış olması ve çalışmak istediği
mesleğe denk düşen düzeyde Almanca bilmesidir.
Çoğunlukla, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı
B1 düzeyinde dil bilinmesi istenir. İş aramak üzere
Almanya’da olunduğu sürede, haftada 10 saate
kadar deneme amacıyla çalışmak mümkündür.
İşveren ve yabancı kalifiye eleman bu sayede
birbirlerine uyup uymadıklarını test edebilir. Bugüne
dek olduğu gibi iş aramak üzere altı aylık süre için
Almanya’ya gelen ve üniversite diplomalarının
denkliğini tanıtmış olan kalifiye elemanlara da
deneme istihdamı kapsamında çalışma olanağı
sunulur.

Meslek eğitimi görenler ve üniversite
öğrencileri:
• M
 eslek eğitim yeri aramak üzere gelenler:
Üniversiteye gitmek isteyenler için, bir yüksek
öğrenim yeri aramak üzere gelmek önceden de
mümkündü. Yeni düzenlemeye göre, meslek eğitimi
almak isteyenler, meslek eğitim yeri aramak üzere
gelebiliyor. Bunun için yerine getirilmesi gereken
önkoşullar B2 düzeyinde dil bilmek, yabancı
ülkelerdeki bir Alman okulundan mezun olmak veya
üniversite öğrenimine olanak sunan bir diplomaya
sahip olmak, 25 yaşını doldurmamış olmak ve kendi
geçimini sağlayabilmektir.

• K
 alifikasyon programları kapsamında
Almanya’da bulunma:
Kalifikasyon programları kapsamında Almanya’da
bulunmanın olanakları da genişletiliyor. Prensip
olarak bunun başlıca önkoşulu, başvuranın henüz
yabancı ülkede iken Almanya’daki ilgili kurumda
denklik tanıtma işlemini gerçekleştirmiş olmasıdır.
Ayrıca bu işlem sırasında yabancı ülkede edinilmiş
olan kalifikasyonun, Almanya’daki meslek eğitimiyle
kıyaslandığında eksiklikler taşıdığının tespit edilmiş
olması gerekir (denklik belgesi). Kalifikasyon
programlarına katılmak üzere vize verilmesinin
diğer bir önkoşulu da, kalifikasyon programına denk
düşen düzeyde Almanca bilmektir. Bu da çoğunlukla
asgari düzeyde yeterli Almanca bilmek anlamına
gelir (A2 dil düzeyine denktir). Yasayla, 18 aylık
oturma izninin bu amaçla artık altı ay uzatılarak
azami 2 yıllık süreye kadar çıkarılmasına olanak
tanınmıştır. Bu azami oturma izni süresi dolduktan
sonra, meslek eğitimi görmek, yüksek öğrenim
görmek veya bir işte çalışmak için oturma izni
verilebilir.

• M
 eslek eğitimine hazırlık bağlamında Almanca
dil kursu: Kalifiye meslek eğitimine olanak sunan
bir oturma izniyle, hazırlık amacıyla Almanca dil
kursuna veya meslekle bağlantılı bir Almanca dil
kursuna gitmek mümkündür.

• Y
 urt dışından gelen kalifiye elemanlar için
yerleşim izni:
Yabancı kalifiye elemanlar, dört yıl sonunda
(önceden beş yıldı) Almanya’da yerleşme izni
alabilirler.

• A
 lmanya’da meslek eğitimini tamamlayanlar için
yerleşim izni:
Almanya’da meslek eğitimini tamamlayan yabancılar
yeni yasa sayesinde, tıpkı üniversite mezunları
gibi iki yılı tamamladıktan sonra bir yerleşim izni
alabilirler.
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• Y
 abancı üniversite öğrencileri için Almanya’da
statü değiştirme olanakları genişletiliyor:
Yabancı üniversite öğrencilerinin, halihazırda
üniversite eğitimini tamamlamadan da farklı bir
hukuksal statüye geçmeleri mümkün. Örneğin
üniversiteye devam etmek yerine bir meslek
eğitimine başlayabilirler ve bunun için bir meslek
eğitimi almak üzere düzenlenmiş oturma izni
alabilirler. Kalifiye Eleman Göç Yasası ile bunun
olanakları genişletiliyor: Belli özel önkoşullar yerine
getirildiği takdirde ve BA tarafından yapılan inceleme
sonucunda, üniversite öğrenimine, meslek eğitimine
veya mesleki ilerleme eğitimine devam edilirken
kalifiye eleman olarak bir işte çalışmaya başlamak
mümkündür. Buna paralel olarak, nitelikli bir işte
çalışmaya hak tanıyan oturum izni statüsüne geçilir.
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Şirketler:
• H
 ızlandırılmış kalifiye eleman işlemleri:
İşverenler, kalifiye elemanın vereceği bir
vekâletname ile, Almanya’daki yetkili yabancılar
dairesinde hızlandırılmış bir işlem başlatabilir. Bu
şekilde, vizenin verildiği tarihe kadar geçecek olan
idari süreç önemli ölçüde kısaltılabilir. Bunun için
aşağıdaki bilgiler ve adımlar önemlidir:
1.

2.

3.

 irket ile yabancılar dairesi arasında, işveren,
Ş
kalifiye eleman ve sürece dahil diğer resmî
kurumların (Yabancılar Dairesi, Federal
Çalışma Dairesi, Denklik Tanıma Daireleri,
dış temsilcilik) yetkileri ve yükümlülükleri gibi
konulara düzenlemeler getiren bir sözleşme
imzalanması gerekir. Bu sözleşmenin ayrıca
yapılacak işlemler, katılan taraflar ve süreler
hakkında bilgiler içermesi gerekir.
 abancılar Dairesi işverene danışmanlık
Y
hizmeti verir, kalifiye elemanın yabancı ülkede
elde ettiği kalifikasyonun denkliğinin tanınması
konusunda destek sunar, Federal Çalışma
Dairesi’nden gerekli izinleri alır ve yabancılar
hukukunca gerekli izinlere dair koşulları inceler.
Denklik Tanıma Daireleri ve Federal Çalışma
Dairesi kararlarını, belli süreler içerisinde
almak zorundadır.
 abancılar Dairesi, bütün önkoşullar yerine
Y
getirilmişse, işverene kalifiye elemana
ulaştırması için ön onay adındaki belgeyi
iletir. Kalifiye eleman bunun üzerine
vize başvurusunda bulunmak üzere dış
temsilcilikten randevu alır. Randevu, üç hafta
içerisinde gerçekleşir. Bu randevuda, vize
başvurusu için gerekli belgelerle birlikte ön
onay belgesinin aslı da sunulmak zorundadır.

4.

 alifiye elemanın eksiksiz vize başvurusunda
K
bulunmasının ardından, genellikle üç hafta
içerisinde başvuru hakkında karar verilir.

5.

 ızlandırılmış kalifiye eleman işlemi,
H
başvurunun eşzamanlı olarak yapılması
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durumunda, aile birleşimi için gerekli yasal
koşulları yerine getirmeleri kaydıyla kalifiye
elemanın eşiyle bekar ve 18 yaşından küçük
çocuklarını da kapsar.
6.

 ızlandırılmış kalifiye eleman işlemi için
H
Yabancılar Dairesi’ne ödenmesi gereken
harç miktarı 411 avrodur. Buna ayrıca 75
avroluk vize harcı ile kalifikasyonun denkliğinin
tanınması için gerekli işlem harçları eklenir.

Meslek eğitimi görenler ve üniversite
öğrencileri:
• Y
 abancı kalifikasyonların denkliğinin tanınması:
Öncelikle yabancı kalifikasyonunuzun denkliğini
tanıtmanız önemlidir. Tanıtım işlemlerine ve
Almanya’ya göç konusuna dair temel bilgilere,
„Arbeiten und Leben in Deutschland
[Almanya’da çalışmak ve yaşamak]“ başlıklı
danışma hattından ulaşabilirsiniz. Bu işlem
konusunda daha fazla bilgiyi “Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen [Yabancı
meslek kalifikasyonlarının denkliğinin
tanınması]” başlıklı bölümde bulabilirsiniz.
• D
 il bilmek: Özellikle bir meslek eğitim yeri veya
kalifiye eleman olarak işyeri aramak üzere gelmek
için, ayrıca kalifikasyon programlarına katılmak
üzere Almanya’da kalmak için Almanca bilmek
gerekir. Dil kursları hakkında daha fazla bilgiyi
“Deutsch lernen [Almanca öğrenmek]” başlıklı
bölümde bulabilirsiniz.
• V
 ize/ikamet konularında başvurabileceğiniz
muhataplar: Henüz kendi ülkenizde bulunuyorsanız,
gerekli vizenin verilmesinden Almanya’nın dış
temsilcilikleri sorumludur. Yakınlarınızda bulunan
Alman kurumlarının adreslerini, “Weltkarte
[Dünya haritası]” bölümünde bulabilirsiniz. Eğer
Almanya’da bulunuyorsanız, ikamet ve vizeyle
ilgili sorularınız için Yabancılar daireleriyle iletişime
geçmeniz gerekir. Sizin için yetkili daireye buradan
ulaşabilirsiniz.
Yürürlükteki vize düzenlemeleri hakkında daha geniş
bilgiyi, “Visum [vize]” başlıklı bölümde bulabilirsiniz.
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