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B�z K�m�z?
NE YAPIYORUZ?

 

 

 

Almanya ve Avusturya’da eğitim alanında devlet
kurumlarında çalışmış kurucularımız ve alanında

uzman eğitim danışmanı arkadaşlarımız ile Almanya’ya,
eğitim dili Almanca olan lisans ve yüksek lisans

programlarına öğrenci olarak gitmek isteyenlere
profesyonel eğitim danışmanlığı hizmetleri veriyoruz.
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Almanya'da
Ün�vers�te
Eğ�t�m�ne

K�mler
Başvurab�l�r?

ÖN LİSANS MEZUNLARI

Örgün ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler Türkiye'de DGS ile geçiş
yapabilecekleri bölümlere lisans başvurusu yapabilirler. DGS sınavına girme şartı
yoktur.

LİSE MEZUNLARI

Türkiye'de veya KKTC'de fen liseleri, anadolu liseleri, temel liseler, özel liseler veya
kolejlerden mezun olanlar başvurabilirler. Diğer lise türlerinden mezun olan
öğrencilerin başvuru şartları ve süreçleri farklıdır.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ  DEVAM EDENLER

Örgün üniversite eğitiminin 1. veya 2. yılında olanlar veya 3. yılın ilk döneminde olanlar
başvurabilirler. Diğer dönemlerde olanlar bir üniversiteden kabul alsalar dahi vize
görüşmesinin yapıldığı konsoloslukların tavrı genelde lisans eğitiminin Türkiye'de
tamamlanıp, yüksek lisans için yeniden başvuru yapılması yönündedir.
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ÖSYM BELGESİ

Üniversite sınavlarının sonucunda 4
yıllık örgün eğitim veren bir devlet
üniversitesine, vakıf üniversitesine
veya özel bir üniversiteye yerleşmiş
olmak gerekir. ÖSYM puanı kabul
alabilmek için en belirleyici
yeterliliktir.

LİSE DİPLOMA NOTU

Lise diploma notunun en az 70-75
olması önerilir. Bir Almanya devlet
üniversitesinden kabul alabilmek
için en önemli yeterlilik yüksek
ÖSYM puanına sahip olmaktır.

L�se
D�ploma
Notu,
ÖSYM
Belges�
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Ön L�sans
Mezunları,
Ün�vers�te
Eğ�t�m�
Devam
Edenler
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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ  DEVAM
EDENLER

Üniversite eğitimi devam eden
öğrencilerin üniversite sınavında
aldıkları puanın yanında üniversite
eğitiminde aldıkları derslerin notları da
başvuru ve kabul sürecinde önemlidir.

ÖN LİSANS MEZUNLARI

Ön lisans mezunu öğrencilerin kabul
alabilmeleri için en önemli kriter ön
lisans diploma notudur.



Her başarılı kar�yer 
�y� b�r eğ�t�mle başlar.
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Almanca
Almanya'da üniversite eğitimi alabilmek için gerekli dil seviyesi
C1'dir. Başvuru için Almanca bilgisi yeterli olmayan hatta hiç
Almanca bilgisine sahip olmayan öğrenciler, tüm başvuru
şartlarını yerine getirdikleri devlet üniversitelerine şartlı kabul
başvurusu yapıp, kabul aldıkları takdirde devlet üniversitelerinin
bünyesinde Almanca hazırlık eğitimi alabilirler.
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İyi bir Almanca seviyesine ulaşmak kolay
olmayabilir, ancak Almanca öğrenmek ihtiyaç
duyulan zamanı ve çabayı harcayan herkes
için kesinlikle mümkündür. 



Ün�vers�te Bünyes�nde
Almanca Hazırlık

Almanya devlet üniversitelerinin bünyesinde Almanca hazırlık eğitimi
alan öğrenciler, özel dil okullarında Almanca eğitimi alan öğrencilere
göre çok daha az öderler ve daha yüksek akademik standartlarda
eğitim aldıklarından daha kısa sürelerde, Almanya devlet
üniversitelerinin istediği sertifika sınavlarında daha başarılı olurlar.
Almanya devlet üniversitelerinin Almanca hazırlık bölümlerinde eğitim
alan öğrenciler devlet yurdunda kalma, üniversitenin
yemekhanesinden faydalanma ve bulunduğu eyaletteki tüm toplu
taşıma araçlarını tamamen ücretsiz kullanmak gibi bir çok hakka
sahiptir.
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Mal�yetler

Bir üniversiteden kabulü olan öğrenciler,
Almanya'da öğrenci olarak bulunacakları süre
içinde tüm eğitim ve yaşam masraflarını
karşılayabileceklerini vize sürecinde bir blokeli
hesap veya garantörlük belgesi sunarak
kanıtlamak zorundadır. 
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Blokel� Hesap

Blokeli hesap, Almanya'nın Avrupa Birliği
vatandaşı olmayan öğrencilerden, Almanya'da
bulunacakları süre içerisinde tüm eğitim ve
yaşam masraflarını karşılayabileceklerini
kanıtlamaları için talep ettiği teminattır.
Almanya Devleti’nin, Avrupa Birliği vatandaşı
olmayan öğrencilerden kendi geçimlerini
sağlamaları adına belirlediği güncel bir yıllık
teminat tutarı 10.332 Euro'dur. Öğrenciler,
vizeleri çıkıp Almanya’ya gittiklerinde bu
tutardan her ay en fazla 861 Euro çekebilirler.
Öğrencilerin eğitimleri boyunca her yıl
Almanya Devleti tarafından belirlenen teminat
tutarını bankaya yatırmaları gerekir.
Şartlı kabulü veya bölüm kabulü gelmiş ve
vizeye blokeli hesapla girecek öğrenciler için
yapılması gereken ilk işlem blokeli hesap açma
işlemidir. /08



Garantörlük, Almanya vatandaşı veya
Almanya'da oturum izni olan birinin,
Almanya'ya eğitim amacı ile gitmek isteyen
birine, eğitim ve yaşam masraflarını
karşılayabilecek durumda olduğunu
kanıtlayarak kefil olmasıdır.
Garantör olacak kişilerin, garantörlük belgesini
(Verpflichtungserklärung) öğrencilere vizeye
girilmeden önce göndermesi gerekir.
Garantör olacak kişi kanıt için, kendi gelir ve
giderlerini gösterir, ayrıca şu anda aktüel olan
861 Euro civarındaki tutarı öğrencinin aylık
giderleri için ayırabileceğini kanıtlamak
zorundadır. Yani, garantör olacak kişinin
düzenli çalışıyor ve maaşının yüksek olması
önemlidir. Kendi iş yerlerine sahip kişiler de
yeterli gelir gösterebilirlerse garantör olabilirler.

Garantörlük
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Öğrenc� Çalışma İzn�

Almanya devlet üniversitelerinde lisans veya yüksek lisans eğitimine devam eden
her öğrencinin haftada 20 saat yılda 240 gün yarı zamanlı (part-time) veya haftada
40 saat yılda 120 gün tam zamanlı (full-time) çalışma izni hakkı vardır. Çalışan
öğrenciler çalıştıkları işlerde aldıkları saat ücretine bağlı olarak (Ocak 2021'den
itibaren brüt saatlik en az 9.50 Euro) aylık brüt olarak 750-989 Euro arasında bir gelir
elde edebilirler. Almanya’da öğrencilerin çalışması çok yaygındır. Öğrenciler eğitim
aldıkları alanlarla ilgili çalışabildikleri gibi marketlerde, restoran ve kafelerde vb.
işlerde çalışabilirler. Öğrenciler ayda 450 Euro'nun üzerinde bir gelir ederlerse, vergi
ödemek zorundadırlar. 
Bu yıl (2022) çalışan öğrencilerin saat ücretlerinde güncellemeye gidilmesi kararı
alınmıştır. 
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Konaklama
ÖZEL YURT 400-550 EURO

Özel yurtlar gayet konforludur. Özel yurtlar da odalar tek
kişilik apart şeklindedir. Mutfak, banyo ve WC bazı özel
yurtlarda ortak kullanılmaktadır.

DEVLET YURDU 200-350 EURO

Devlet yurtlarına başvuran öğrenciler sıraları
geldiğinde devlet yurtlarında kalabilirler. Devlet
yurtlarında tek kişilik odalarda mutfak, banyo ve WC
odanın içindedir ve çok konforludur.

TOPLU KONAKLAMA 350-600 EURO

Her öğrencinin kendisine ait bir odası vardır. Mutfak,
banyo ve WC ortak kullanılır. Kira ve faturalar ortak
ödenir.
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Eğ�t�m
Özgürlüktür2022



V�ze Randevusu Alma
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Vize randevusunun I-Data kurumunun resmi
internet sitesi olan
https://idata.com.tr/de/tr/p/ulusal-vize-
adimlari-de üzerinden online olarak alınması
gerekir. i-DATA dışında hiçbir acente, kurum
veya tüzel kişi vize randevusu almak için,
Almanya konsoloslukları tarafından
yetkilendirilmemiştir.

https://idata.com.tr/de/tr/p/ulusal-vize-adimlari-de


Eğ�t�m
 V

�zes� �ç�n
 G

erekl� Belgeler
Lise diploması
Lise not dökümü
ÖSYM belgesi
Üniversite kabul
belgesi
Blokeli hesap veya
garantörlük belgesi

Ön lisans mezunlarının ön lisans diplomalarını ve not dökümlerini,
üniversite eğitimi devam edenlerin ise üniversite not dökümlerini
sunmaları gerekir. Bunların dışında ibraz edilmesi gereken belgeler
her öğrencinin sağlayabileceği belgelerdir.
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V�ze
Randevusunda
D�kkat Ed�lmes�
Gerekenler

Üniversite eğitimi alınacak
eyalet ve şehir hakkında bilgi
sahibi olmak.

Eğitim alınacak üniversite ve
bölüm hakkında bilgi sahibi
olmak.

Almanya üniversiteleri tarafından
kabul edilen A1 Almanca
sertifikasına sahip olmak.

Vize dosyasını eksiksiz ve
istendiği gibi hazırlamış olmak.

Vize randevusuna 30 dakika
erken gitmek, Vize ücretini Euro
cinsinden tam olarak yanınızda
bulundurmak.

Vize görüşmesi esnasında tüm
sorulara nazik ve doğru cevap
vermek.

Yanınızda kargo ücreti için TL
bulundurmak.

/14



İlet�ş�m

www.deutschedu.com
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https://www.deutschedu.com/iletisim/
https://www.deutschedu.com/
https://www.facebook.com/DEDUAlmanya
https://www.instagram.com/deutschedu_/
https://www.youtube.com/channel/UCNvMIrs_UdoBQJwIYOqciAA

