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Serbest meslek mensubu olarak oturma izni istiyorsunuz ve 
Türk vatandaşlığına sahipsiniz 

Neden bu yayın? 
Türk vatandaşlığına sahip olup, Hollanda’da serbest meslek sahibi olarak çalışmak mı istiyorsunuz? Bu takdirde 90 
günden fazla kalmanız durumunda oturma izninizin olması gerekiyor. Serbest meslek mensubu bir çok Türk’ün 
başvurusu, şartlara uyulmadığından dolayı reddedilmektedir. Veya başvuru sırasında istenilen belgelerin tamamı 
verilmemesinden dolayı reddedilmektedir. Bu nedenle bu yayın ile, size aşağıdaki konularda bilgi veriliyor: 
• Uyulması gereken şartlar;
• Başvurunuz için gerekli belgeler; ve
• Daha fazla bilgiyi nereden edinebileceğiniz.

Hangi şartlara uymanız gerekiyor? 
Genel şartlar 
• Geçerli bir pasaportunuzun olması.
• “Serbest meslek mensubu” amacını taşıyan veya başka bir oturum amacını taşıyan bir geçici oturma belgesine

(mvv) sahip olmanız.
• Kamu düzeni ve ulusal güvenlik açısından herhangi bir tehlike oluşturmamanız. Bir suçtan hüküm giymemiş ve

herhangi bir savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlememiş veya terör eyleminde bulunmamış olmanız.

Özel şartlar 
• Çalışmalarınızla Hollanda’nın temel çıkarına hizmet ediyor olmanız;
• Çalışmalarınız sayesinde geçiminiz için yeterli kaynakları kalıcı ve bağımsız olarak sağlıyor olmanız. Daha fazla

bilgi icin bakınız: www.ind.nl.
• Çalışmaların ve girişimin gerçekleştirilmesi için gerekli yetkiye sahip olup, gerekli şartları karşılıyor olmanız.

Bunun anlamı, gerekli izin belgelerine sahip olmanızdır.

Geçici oturma belgesi (mvv) 
Hollanda’ya seyahat etmek isteyen ve bir oturma belgesine başvurmak isteyen Türk vatandaşlarının mvv’ye ihtiyacı 
vardır. mvv başvurusu Türkiye’deki Hollanda büyükelçiliğinden ya da konsolosluğundan yapılması gerekiyor. mvv ile 
Türk vatandaşları Hollanda’ya seyahat edebilirler. Her zaman mvv başvurusu yapılması gerekmez. Hangi durumlarda 
mvv gerekmediğini www.ind.nl internet sayfasında okuyabilirsiniz. 

Hollanda’nın temel çıkarı 
Şirketinizin Hollandanın temel çıkarına hizmet ettiğini kanıtlamalısınız. Bunun anlamı şirketiniz Hollanda’da bir ihtiyacı 
karşılaması ve Hollanda ekonomisine pozitif bir katkı sağlamasıdır. Şirketinizin bulunduğu sektördeki dengeleri 
bozması yasak. Şirketinizin iş piyasasının da dengesini bozması yasak. Bu örneğin şirketiniz işsizliğin fazla olduğu bir 
sektöre girdiği zaman olur. Şirketinizin Hollanda’nın temel çıkarına hizmet ettiği, başvurunuzla birlikte vereceğiniz iş 
planından anlaşılması gerekiyor. Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) iş planınızın eksiksiz olup olmadığını ve istenilen 
belgelerin eklenip eklenmediğini kontrol eder. Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) daha sonra iş planını Hollanda 
Girişimci Destek Dairesine (RVO) gönderir. Hollanda Girişimci Destek Dairesi (RVO) şirketinizin Hollanda’nın temel 
çıkarına hizmet edip etmediğini değerlendirir.   

http://www.ind.nl/
https://ind.nl/nl/mvv-vrijstellingen
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Başvurunuz için hangi belgeler gerekiyor? 
• Yetkili Hollanda makamları tarafından verilen ve özel olarak belirtilen mesleği ya da özel olarak belirtilen 

girişimi  yürütmeniz için gerekli olan izinlere sahip olduğunuzu gösteren belgenin bir kopyası; ve 
• Tam olarak doldurulmuş bir “Serbest Meslek Sahibi Gelir Beyanı Eki” ve bu ekte istenen ekler. www.ind.nl  

adresinde  bulabileceğiniz bu ek, başvuru formunun içindedir. 
• Türkiye’de bir şirketiniz varsa, buna ait şirket kuruluş kaydı ve şirket tüzüğü; 
• Aşağıdakilerle ilgili bilgiler içeren bir iş planı: 

• Girişimcinin kişisel bilgileri; 
• Ürün ya da hizmetin benzersizliği; 
• Girişimcinin kendi ürünü ya da hizmetine odaklı bir piyasa analizi; 

Piyasa analizi, en azından, belirli piyasının özellikleri, hedef kitle, rekabet (ayrıştırıcı güç nedir), 
piyasadaki potansiyel pay, pazarlama, riskler ve fiyat politikası hakkında bilgi içermelidir. Piyasa 
analizinin temellendirilmesi için başvuru sırasında teslim etmeniz gereken belgeler arasında aşağıdaki 
belgelerin bulunması gerekiyor: 

o Hedeflediğiniz piyasa hakkında sektörel bilgiler; 
o Bilanço tahminleri, ciro ve neticeler; 
o Muhtemel müşterilerle ilgili somut (zaman ve parayı içeren) irade beyanlarının kopyaları; 
o Hâlihazırda alınmış olan siparişlerin kopyaları; 
o Alınmış olan diplomaların kopyaları. Yurt dışından alınmış bir diplomanız mı var? Bu takdirde bu 

diploma için NUFFIC (Uluslararası İşbirliği için Hollanda Üniversiteleri Vakfı)/SBB (İş Dünyası-
Mesleki Eğitim Kurumları İşbirliği  Vakfından) alınmış bir denklik belgesi gerekir. 

• Organizasyon; 
• (Açılış) Bilanço(su); 
• Hesaplarıyla birlikte ciro ve likidite tahmini; 
• İstihdam yaratımı ve yatırımların bir dökümü ve bütçesi (varsa). 

• Hâlihazırda elde edilmiş  olan ciroları desteklemek için başvuru  sırasında teslim etmeniz  gereken  belgeler  
arasında şunlar bulunmaktadır: 
• KDV beyannameleri ve kararları, kesin yıllık hesaplar ve ara bilançolar ve işletme gelir-gider özetleri, 

gelir vergisi beyannameleri ve ödenecek vergiler, ücret vergisi iadeleri, satış faturaları ve banka ekstresi 
(sadece rapor döneminin sonundaki durum); 

• Bir limited şirket söz konusu ise hissedarlar sicili ve şirket kuruluş senedinin bir kopyası; 
• Kolektif/komandit şirket söz konusu ise, içeriğinde en azından ortakların katılımının ne kadar olduğunu, 

sorumlu  kişilerin kimler olduğunu ve kar paylarının bulunduğu  kolektif/ komandit şirketin sözleşmesini 
vermelisiniz; 

• Serbest meslek sahibi (freelancer) iseniz, sipariş üzerine serbest meslek sahibi olarak çalıştığınızı 
gösteren irade beyanlarının ve/veya sipariş sözleşmelerinin kopyalarını teslim etmelisiniz. 

 
 Başvurunuz sırasında belgeleri bir kerede verin. Belgeleri tam olarak vermez ya da vaktinden sonra 

verirseniz, başvurunuzun reddedilir. 
 Yetkili bağımsız bir harici uzman (yeminli muhasebeci, mali müşavir, muhasebeci ya da bir finans danışmanı), 

finansal kanıtları bir araya getirmiş ve değerlendirmiş olmalıdır. 
 
Dikkat! 
• Oturma izniniz olmadığı  sürece çalışamazsınız. 
• Serbest meslek mensubu için oturma izninizle sadece serbest meslek işi yapabilirsiniz. Söz konusu  oturma izniyle 

ücretli bir işte çalışamazsınız. 
• Başvurunuz reddedilirse ve hakkınızda 1 kereden fazla geri dönüş kararı verilirse Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) 

size bir seyahat yasağı getirebilir. Giriş yapma yasağı, en fazla 2 yıl boyunca  herhangi bir Avrupa Birliği 
ülkelerinde, Liechtenstein’da, Norveç’te, İzlanda’da ve İsviçre’de kalamayacağınız anlamına gelir. Giriş yapma 
yasağına rağmen Hollanda’da bulunursanız suç işlemiş  olursunuz. 

 
  

http://www.ind.nl/


3 

 
 

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? 
Bu yayını okuyup henüz sorularınız mı var? Göç ve Vatandaşlık Dairesini (IND) ile çeşitli yollarla iletişime geçebilirsiniz. 
 
Internet 
Oturma izin belgelerinin prosedürü ve şartları, vize ve Hollanda Vatandaşı olmak ile ilgili daha fazla bilgiyi www.ind.nl 
internet adresinde bulabilirsiniz. IND dairesine ziyaretinizin randevusunu de buradan online olarak yapabilirsiniz. 
 
Telefon 
088 043 04 30 numaralı hattan Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 09.00 – 17.00 aras IND’’ ye 
ulaşabilirsiniz. Bu bilgi hattı için normal telefon tarifesi üzerinden ödeme yaparsınız. Yurtdışından aramak için +31 88 
043 04 30 numarasını tuşlamalısınız. 
 
Daha fazla bilgi için www.ind.nl adresine bakınız. Ayrıca Göç ve Vatandaşlık Dairesini (IND) arayabilirsiniz. Telefon 
numarası 088 043 04 30’dur (bu bilgi numarası için normal telefon tarifesi üzerinden ödeme yaparsınız). Hollanda 
dışından aramak için +31 88 043 04 30 numarasını aramanız gerekiyor. V-numarasını hazırda tutun (belli ise). 
 
Dikkat! Başvurunuzun karar süresi henüz dolmamış ise başvurunuz daha işlemdedir ve başvurunuzun durumu ile ilgili 
size bilgi veremeyiz. 
 
Sosyal medya 
IND’in aktif olduğu sosyal medya platformları Twitter, Linkedİn, Facebook ve YouTube. Genel bir sorunuz var ise, bunu 
İND’in ınternet bakım ekibine sorabilirsiniz. İş günlerinde saat 09.00 – 17.00 arası onlar sorularınızı yanıtlıyor. 
Sosyal medya kanalları umuma açıktır. Gizliliğiniz açısından V-numarasını ve başka kişisel bilginizi paylaşmayın. İND 
sızın özel dosyanızla ilgili soruları sosyal medya üzerinden cevaplamaz.  
Daha fazla bilgi için www.ind.nl/socialmedia adresine bakın. 
 
Mektup veya e-posta 
Genel sorular 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 17 
9560 AA Ter Apel 
 
E-posta: www.ind.nl adresinde bulunan e-posta formundan sorunuzu sorabilirsiniz. 
 
Ziyaret 
Hollanda’da IND dairesini ziyaret de edebilirsiniz. Size en yakın şube için www.ind.nl adresine bakın. İlk önce randevu 
yapmanız gerektiğini unutmayın. 
 
Şikayetler 
IND’in size karşı tavrı hakkında şikayette bulunmak mı istiyorsunuz? Bunun için www.ind.nl adresinde bulunan şikayet 
formunu kullanabilirsiniz. 
 
IND’in şikayet hattına telefon da açabilirsiniz. Telefon numarası 088 043 04 70. 
 
Yasallaştırma ile ilgili sorular 
Belgelerin (doğum belgesi, evlilik belgesi) yasallaştırılması ile ilgili bilgi için 1400 numaralı telefon hattı (Devlet Bilgi 
Merkezi) arayabilirsiniz. İnternet üzerinden: www.rijksoverheid.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kişisel bilgilerin işlenmesi 

http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/socialmedia
http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Başvurunuz, bildiriminiz veya talebiniz esnasında Göç ve Vatandaşlık Dairesini (IND) kişisel bilgiler işlemektedir. 
Bunun anlamı, IND gerek duyulduğunda sizden ve başka kurumlardan veya kişilerden bilgiler istemektedir. Ayrıca IND 
bilgileri kullanmakta ve saklamaktadır ve bunları başka kurumlarla paylaşmaktadır. Bunu yaparken IND ‘Özel Hayatın 
Gizliliği ile ilgili Kanunda’ belirtilen kurallara uymaktadır. Bu durumda IND bilgilerin kullanımında özenli olması ve 
güvenliğe dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda Kanundan doğan haklar da var. Talep etmeniz durumunda IND’in 
sizin hangi bilgilerinizi işlediğini görebilirsiniz. Ayrıca IND neden bu bilgileri işlediğini ve kimlerle paylaşıldığı hakkında 
da bilgi alabilirsiniz. www.ind.nl adresinde IND bilgilerinizi hangi şekilde kullandığını ve hangi haklara sahip 
olduğunuzu okuyabilirsiniz. Haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi de okuyabilirsiniz. 
 
 
 
 
Bu yayının içeriği ile alakalı hiç bir hak talebinde bulunulamaz. Bu yayındaki yazılar kaynak belirtilerek kullanılabilir. 
 

 

http://www.ind.nl/

	Neden bu yayın?
	Hangi şartlara uymanız gerekiyor?
	Geçici oturma belgesi (mvv)
	Hollanda’nın temel çıkarı
	Başvurunuz için hangi belgeler gerekiyor?
	Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

