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Almanya, bilim ve araştırmanın uluslararası düzeyde etkin olmasını sağlamak, uzun vaadeli ve
sürdürülebilir iletişim ağlarının kurulması amacıyla nitelikli yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde eğitim görmesini hedeflemektedir.
Vize işlemleri birkaç hafta sürebileceğinden, başvurunuzu mutlaka yükseköğreniminizin başlamasına
yetişecek şekilde, zamanında yapınız.
Lütfen 20 no’lu Bilgi Notu’nu da okuyunuz. Burssuz üniversite eğitimi alacak öğrencilerin vize
başvurusu için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, bu belgelerin asılları ile ikişer adet
fotokopileri ibraz edilmelidir. Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir. Bu Bilgi Notu’nu check listesi olarak kullanınız .
Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet
başvuru formu ve İkamet Yasası’nın 54. Maddesine göre gerekli ek belge
Pasaport (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu)
2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu)
Motivasyon yazısı
Eksiksiz ve ayrıntılı özgeçmiş
İlk kez üniversite eğitimi alacaksanız:
o Lise diploması
o Üniversite sınavında (YGS ve LYS) dört yıllık eğitim veren bir dalda yerleştirildiğinizi
gösteren ÖSYM Sonuç Belgesi
Türkiye’de üniversite eğitiminiz devam ediyorsa:
o Güncel öğrenci belgesi
o Üniversite eğitimini, kurs veya seminer eğitimlerini belgeleyen sertifika/doküman (fotokopi)
o Varsa diploma(lar)
Gerek görüldüğünde okul veya üniversiteden mezun olduktan sonra yapılan işler hakkında belgeler
Almanya’daki üniversiteye başvuru yapıldığını gösterir belge:
o Kabul belgesi (“Zulassungsbescheid”)
veya
o Şartlı kabulü gösterir belge (örnek: ön kayıt, başvuru teyidi)
Eğitim diline hakimiyeti gösterir belgeler- eğer mevcut ise:
o Eğitim dili Almanca ise: Üniversite eğitimine hazırlık programlarında edinileceğini gösterir dil kursu belgeleri, örneğin Hochschulzugangsprüfung “DSH” veya “TestDaF”, Alman
lise diploması “Abitur”, “DSD II”, (kabul şartlarına bağlı olarak) Goethe Enstitüsü’nün
B1/B2/C1/C2 sertifikaları. Bazı durumlarda, belirtilen belgelerin yerine farklı belgeler ibraz edilebilir/gerekli olabilir.
o Eğitim dili İngilizce ise: Kabul edilen sınavların birinden (IELTS, TOEFL vs.) yeterli
puan alındığına dair belge VEYA
Üniversite öğreniminiz öncesinde Almanya’da yoğunlaştırılmış bir dil kursuna (haftada en az 18
ders saati) katıldığnızda, buna dair belgeleri de ibraz etmeniz gerekmektedir(dil kursu kayıt belgesi/dil kursu ücreti ödemesi karşılığında alınan fatura).
Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
6 aylık sigorta süresini kapsayan SGK’dan yurt dışı sağlık sigortası (Formül A/T 11).

Bu belgenin ibraz edilemediği durumlarda: Sağlık sigortası yaptırıldığına dair belge (bkz. 1a
no’lu Bilgi Notu). Sağlık sigortası, Almanya’da öğrenci sağlık sigortası (üniversiteye kayıt işlemi
esnasında ibraz edilecek) yaptırılana dek geçerli olmalıdır. Üniversite eğitiminiz öncesinde dil
eğitimi (üniversiteye kayıt olmayı gerektirmeyen) alacağınız durumlarda, tüm vize süresini kapsayan bir sağlık sigortası ibraz edilmelidir (bkz. 1a no’lu Bilgi Notu).
Almanya’da öngördüğünüz öğrenim süresi boyunca öğrenim ve geçim masraflarının nasıl
karşılanacağına dair belge. Almanya’da bir yıldan fazla öğrenim görmeyi planladığınız takdirde,
eğitiminizin ilk yılında geçim masraflarının nasıl karşılanacağını gösteren belge yeterli olmaktadır.
Bunun için aşağıdaki uygulamalardan biri tercih edilebilir:
1) Almanya’da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir bankaya teminat ödenmesi
Bu hesaba Federal Öğrenimi Teşvik Yasası’nda (BaföG) yıllık burs miktarı olarak belirlenmiş 8.640 Avro (banka işlem ücretleri dahil değildir) ödenmeli, bu meblağın yalnızca 1/12’si
(720 Avro) aylık çekilebilir durumda olmalıdır. Almanya’da bloke hesap, yurt dışından da
açılabilmektedir.
Lütfen 25 no’lu Bilgi Notunu okyunuz.
Lütfen öncesinde bloke hesabın kapatılması işlemi hakkında bilgi edininiz.
veya
2) İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar Dairesi’ne verilmiş ve
taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname ibraz edilir. Üniversite eğitimi gibi uzun süreli ikametler için verilecek taahhütnameler, ödeme gücünün ispat edildiğine
dair bir ibare taşımalıdır. Ödeme gücünün inandırıcı olduğu ifadesi yeterli olmamaktadır.
veya
3) Ebeveynlerin Türkiye’de bir noter tarafından tasdiklenmiş taahhütnamesi, Almanca tercümesiyle birlikte ibraz edilir. Bu durumda, ebeveynlerin varlık ve gelir durumlarını belgeleyen
son üç aylık maaş bordroları veya banka hesap dökümlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
İbraz edilen belgelerden, ebeveynlerin Federal Eğitim Teşvik Yasası’nca (BAFöG) yıllık öğrenim kredisinin azami miktarı olarak belirlenmiş bedeli ödeyecek durumda oldukları ve öğrenim görmekte olan çocuklarını finanse edebilecekleri anlaşılmalıdır. Almanya`ya giriş yapılmasının ardından bir bloke hesabı açılması gerekmektedir. Açılmaması halinde Alman yabancılar dairesi oturum süresinin uzatmasını reddedebilir. Bloke hesabının açıldığına dair
belgenin alınmasını önerir, sonraki zamanlarda da talep edilebileceğine dikkat çekeriz.
o

Vize işleminiz için bu alternatifi seçmeniz halinde, başvuru formuna, doldurulmuş
olan IB 97 no`lu formun eklenmesi gerekmektedir.

veya
4) Bir garantörün Türkiye`de bir noter tarafından tasdiklenmiş taahhütnamesi, Almanca çevirisiyle birlikte ibraz edilir. Garantör olan şahsın gelir ve varlık beyanı (ebeveyn veya başvuru
sahibine dair varlık beyanları bu durumda kabul edilmez). Garantör, güvenilir ve maddi durumu iyi olan bir şahıs veya kurum (üniversite, kamuya yararlı kuruluş) olmalıdır. Garantörün varlık durumunu belgeleyecek, örneğin son üç aylık maaş bordroları veya banka hesap
dökümleri ibraz edilir. Belgelerden, garantörün Federal Eğitim Teşvik Yasası’nca (BAFöG)
yıllık öğrenim kredisinin azami miktarı olarak belirlenmiş 8.640 Avro’yu ödeyebilecek durumda olduğu görülmelidir. Almanya`ya giriş yapılmasının ardından bir bloke hesabı açılması gerekmektedir. Açılmaması halinde Alman yabancılar dairesi oturum süresinin uzatılması-

nı reddedebilir. Bloke hesabının açıldığına dair belgenin alınmasını önerir, sonraki zamanlarda da talep edilebileceğine dikkat çekeriz.
o

Vize işleminiz icin bu alternatifi seçmeniz halinde başvuru formuna, garantör tarafından doldurulmuş IB 98 no`lu formun eklenmesi gerekmektedir.

Önemli:
Üniversite eğitiminiz boyunca bir ek işte veya ayrıca sınırlı sürelerle bir işte (tam zamanlı) çalışabilirsiniz (İkamet Yasası § 16/3). Üniversite eğitiminin başarıyla tamamlandığı bazı durumlarda, Almanya’da
eğitiminizde edinmiş olduğunuz niteliklere uygun bir iş bulabilmeniz amacıyla, ikamet izniniz 18 aylık
bir süre için uzatılabilmektedir (İkamet Yasası § 16/4). Üniversite öğrenimine hazırlık sürecini kapsayan
ilk yılda alınan eğitim boyunca (örneğin dil kursunda), sadece tatil dönemi işlerinde çalışılabilir.
Ankara Almanya Büyükelçiliği Kültür Bölümü yetkilileri size telefon veya elektronik posta yoluyla
Almanya’da yüksek öğretim olanakları hakkında bilgi vermekten memnuniyet duyar, Tel: 0312-455 51
70/71 (Pazartesi-Cuma günleri, 9.00-17.00 saatleri arasında)
E-posta: ku-20@anka.diplo.de veya ku-101@anka.diplo.de.
Okumak istediğiniz bölüm için dil bilgisine dair yeterlilik belgeleri ve üstte belirtilen diğer belgelere sahip olduğunuz, ancak eğitim kurumunun kabulünü ibraz edememeniz durumunda, öğrenci adayı vizesi
başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu bağlamda Almanya’daki üniversiteler ile gerçekleştirmiş olduğunuz
yazışmaları ibraz etmeniz gerekmektedir.
Vizenin onaylanması durumunda maksimum 9 aylık bir süre için Almanya’da bulunabilir, oradaki yükseköğrenim olanaklarını yerinde araştırarak, henüz yerine getiremediğiniz koşulları/belgeleri tamamlayabilirsiniz.
Vize bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgi notunun içerdiği bilgiler, oluşturulduğu
tarihte güncel olan bilgileri yansıtmaktadır.

