Yoğunlaştırılmış dil kursu için gerekli vize hakkında bilgi notu
Lütfen ayrıca hazırlanmış „Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi
notu“ ve „Vize başvurusu hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi notlarını da inceleyiniz.
Birkaç haftalık işlem süresi gözönünde tutularak, başvurunun mutlaka kurs
başlangıcına yetişecek şekilde, zamanında yapılması gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi
gereklidir:

•
•
•

•
•
•

•

•

Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından
imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli
ek belge
3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı
olmamalı)
En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en
az iki boş sayfası olmalı
Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde özellikle
„Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna, anne baba, tüm kardeş ve
çocukların belirtili olduğuna lütfen dikkat ediniz.
Anne babaya ait ikametgah ilmuhaberi
Vize verildikten sonra en az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde
geçerli yurtdışı sağlık sigortası yaptırılmalı. Bu sigorta Almanya`da öğrenci sigortası
(kayıt yaptırırken ibraz edilecek) yaptırılana kadar geçerli olmalı.
Özel bir dil kursuna dair kayıt belgesi veya özel dil okulu/üniversitesi tarafından
verilen ve haftalık 18 saatlik bir dil kursuna katıldığınızı teyit eden yazı. Not:
Entegrasyon, akşam ve haftasonu kursları bu şartları yerine getirmemektedir ve
kabulleri de mümkün değildir.
Türkiye`deki ekonomik durumunuza ve aile bağlarınıza ilişkin belgeler (mal varlığına
dair belgeler ör. Hesap cüzdanları, gayrımenkul vs. ve akraba bağlantılarınızı
gösteren belge).

Not: Hemen dil kursunu müteakip Almanya`da öğrenim görmek istiyorsanız, doğrudan
öğrenci ve öğrenim vizesi başvurusunda bulunmanız gerekir (bkz. “Öğrenci ve
öğrenim vizesi hakkında bilgi notu”).
Mesleğinizi icra edebilmek için bu kursa katılacaksanız, ayrıca tercümesiyle birlikte
işverenin aşağıdaki hususları teyit eden yazısı:
•
Almanca bilgisinin mesleki gelişiminiz bakımından gerekli olduğu
•
O işyerinde çalışacağınız süreye, pozisyonunuza ve aylık kazancınıza dair bilgiler
içermeli.
Şayet Türkiye`de başlanmış bir dil eğitiminin pekiştirilmesi için bu kursa gereksinim
duyuluyorsa, ayrıca aşağıdaki belgeler de gereklidir:
•
Katıldığınız kurslara ilişkin belge (ör. Goethe Enstitüsü`nden)
• Belgelerle birlikte kursa katılma gerekçeleriniz (ör. Yabancı öğrencilerin üniversite
öğrenimine yönelik yapılan Almanca sınavına (DSH), veya Alman Dili ve Edebiyatı
sınavına hazırlık amacı)

Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde
bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize
verileceği anlamına gelmemektedir.

