
 

 

 
 

 
 
Sağlık Mesleği; Hangi belgelere ihtiyacım var?  
 

 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak 
online başvuru formu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar 
başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar, çocuklarda ise velayet sahibi anne 
ve baba. 

 Vize Harcı: genellikle 75,00€; 0-17 yaş arası çocuklar‘da ise genellikle 37,50€. 

 Geçerli pasaport ve pasaport’ta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 
2adet fotokopisi.  

 2 adet vesikalık resim: Resimler ise biyometrik özelliklere uygun olmalı, yani resimler 
6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebatında olmalı. Biyometrik Fotoğraf ile 
ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz  

 
Lütfen ayrıca alttaki destekleyici belgeleri orijinal ve iki fotokopi ile yanınızda getiriniz.  
 

 Özgeçmiş (CV) 
 Tüm Yüksek Okul Diplomaları, Almanca / İngilizce tercümesi  
 Mesleki Deneyim İbrazı (Örnek: Çalışma Belgesi, Diploma, Karne, Barkodlu SGK 

Hizmet Dökümü  
 

Almanya'da ikamet amacınıza göre; 
 

 Almanya'da önce Dil Kursuna gidip ve sonrasında çalışmak istiyorsanız: 

 Yoğunlaştırılmış Dil Kursu Kaydı, (Haftalık minimum 18 Ders Saati) 
 Var ise: Güncel Dil Bilgisi düzeyini gösteren belge 
 Var ise: Almanya'da niteliklerinizin tanınması ile ilgili merci ile yazışmalar, vb. (Örnek; 

E-Posta, Mektuplar) 
 Maddi imkâna sahip olduğunuza dair beyan. “BaföG-Förderungshöchstsatz” ile 

belirlenmiş güncel asgari aylık 853 €. 

Eşit değere sahip olarak aşağıdaki seçenekler mümkündür: 

 Almanya’da bloke hesap “Sperrkonto” hizmeti verilen herhangi bankaya teminat 
ödenmesi. 

 İstanbul/İzmir için; İkamet Yasası'nın 66-68. maddelerine göre Almanya'da 
Yabancılar Dairesi'nde verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı 
bir taahhütname. Üniversite eğitimi gibi uzun süreli ikametler için verilecek 
taahhütnameler (garantörün) ödeme gücünün ispat edildiğine dair bir ibare 
taşımalıdır. 

 İş Sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar geçerli Sağlık Sigortası 

file:///C:/Users/khas/Desktop/Almanya%20Ulusal%20Vize%20Başvuru%20Formu.pdf
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
file:///C:/Users/khas/Desktop/Almanya%20Vize%20Fotoğraf%20Özellikleri.pdf


 

 

 

 

b) Bir Hastanede Hospitasyon yapmak istiyorsanız (Çalışmak değil): 

Çalışılan kurumun bünyesine dahil olmadan misafir olarak iş deneyimi ve bilgi edinmeyi 
sağlar. Hospitasyon çerçevesinde bir kurumda çalışan kişilerin kuruma karşı herhangi maddi 
gelir sağlamamaktadırlar. Aktif olarak çalışma izinleri yoktur. Sadece izlemektedirler. 

 Hospitasyon Sözleşmesi 
 Maddi beyan: a bölümünde belirtilen. 
 SGK’dan yurtdışı Sağlık Sigortası. (Formül A/T 11) veya ikamet süresince geçerli olan 

sağlık sigorta belgesi ibraz edilmeli. 

c) Almanya’da hemen çalışmak istiyorsanız, Dil kursuna gitmeden: 

 İş Sözleşmesi veya belirli bir iş teklifi 
 Approbation, Mesleki Çalışma İzni veya mesleki ünvanı taşıma izni. Ön onay yazısı 

yeterli olabilir. 
 İş Sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar geçerli Sağlık Sigortası 

 


