Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi notu
Lütfen ayrıca hazırlanmış „Öğrenci ve öğrenim vizesi hakkında bilgi notu“ ve „Vize başvurusu
hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi notlarını da inceleyiniz.
Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi gereklidir:




İkamet Yasası`nın 66-68. maddelerine göre Almanya`da verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme
gücünün kanıtlandığı bir taahhütname (dil kursu veya öğrenim için olduğu belirtilmeli) veya
Almanya`da bloke hesap açıldığına dair kanıt
- Federal Eğitim Teşvik Kanunu`na göre 7.908,- Avro para yatırılmalı ve bu paradan aylık 1/12`si
çekilebilecek durumda olmalı
- Almanya`da her bankada bloke hesap açtırabilirsiniz. „Deutsche Bank“`ta bloke hesap açılması
ile ilgili işlemleri kapsayan bir örnek aşağıda verilmektedir:
Başvuru sahibi db.student@db.com internet adresinden bloke hesap açtırmak için gerekli belgelerin
gönderilmesini talep eder. Bu belgeler kendisine yine e-posta yoluyla Almanca veya İngilizce dillerinde
gönderilir. Başvuru sahibinin bu formlar üzerine atacağı imzası ve pasaportunun fotokopisi
Almanya`nın yetkili yurtdışı temsilciliği (Hukuk ve Konsolosluk Dairesi) tarafından tasdik edilmesi
gerekir. Ardından başvuru sahibi, doldurulmuş ve tasdik edilmiş formları Deutsche Bank`ın Hamburg
bürosuna gönderir ve Almanya’da ikamet edeceği adresi bildirir. Bankanın Hamburg’taki bürosu,
başvuran kişinin ikametine göre yaşayacağı yerde bulunan şubede hesabın açılmasını sağlar ve
açılan hesabın numarasını kişiye postayla ve aynı zamanda e-posta yoluyla bildirir. Başvuran kişi
açılan hesaba gerekli olan tutarı havale yoluyla yatırdıktan sonra paranın hesaba yatırıldığını yetkili
Almanya temsilciliğine belgeler.
Not: Bloke hesap Almanya`da bloke hesap hizmeti sunan herhangi bir başka bankada da
açtırılabilir. Örneğin:
İşbank GmbH
İşbank GmbH Filiale Berlin
Deutsche Bank
Goethestr.21
Müllerstr. 150
heinz-juergen.luebbe@db.com
80336 München
13353 Berlin
Tel: 0049 40 3701 5146
Tel: 0049 89 5307923
Tel: 0049 30 254 2270
Faks: 0049 40 3701 3242
Faks: 0049 89 5380302
Faks: 0049 30 265 55252



Veya istisnai durumlarda (ERASMUS ve benzeri burs programlarında) anne ve babanın noter
tasdikli yazılı taahhütnamesi tercümesiyle birlikte ibraz edilebilir
- Söz konusu taahhütnamede öğrencinin Federal Eğitim Teşvik Kanununa göre aylık 659,- Avro
veya yıllık 7.908,- Avro çekebileceği belirtilmelidir.
- Taahhütnamenin yanı sıra ebeveynin maaş ve malvarlığına ilişkin belgeler de ibraz edilmelidir,
örneğin; banka hesapları, sabit para yatırım hesapları vs.
Bursiyerler için farklı uygulamalar

a) Türk bilim kurumlarının (ör. TÜBİTAK) bursiyerleri burs miktarının da belirtili olduğu burs onay
b)
c)

belgesini sunmaları gerekir
Sokrates/Erasmus veya Leonardo da Vinci gibi AB kısmi burslarında Federal Eğitim Teşvik
Kanununa göre belirlenmiş meblağa göre (güncel olarak 659,- Avro) eksik kalan kısım için belge
(bkz. yukarıda)
Alman kamu kuruluşlarından (ör. DAAD vs.) tam burs alanlarda finansmanla ilgili kanıt
zorunluluğu yoktur.

Not: Burs onayını (ör. DAAD veya Erasmus/Sokrates) ibraz edenler vize ücretinden muaftır. Diğer
durumlarda vize harcı 60,- Avro`dur.
Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde bulundurunuz.
Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.

