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İKAMET KAYDI

• Eğitim alacağınız şehre gittikten sonra 2 hafta içerisinde en yakın nüfus müdürlüğüne (“Bürgerservice”) 
ikametinizi bildirmeniz (“Wohnsitzanmeldung”) ve ikametgah belgesi ("Meldeschein“) alınması gerekiyor. 
Kaydını göstereceğin ikamet yerine bağlı “Bergerservice”den işlem başvurusu için randevu nu (online veya 
telefonla) alıp bizzat gidiyorsun:

• Gerekli Belgeler:

• Pasaport ve öğrenci vizesi

• Yurt tarafından doldurulmuş “Wohnungsgeberbestätigung” formu (ekte) 

BANKA HESABI AÇMAK 
(Girokonto für 

Studenten eröffnen)

• Almanya’da banka hesabı açtırmak için Almanya’daki vergi numarası (Steuer-ID Nummer) isteniyor. Bu 
numarayı nereden ve nasıl alacağınız bir önceki adımda nüfus müdürlüğünden öğreniliyor.

• Bazı bankalar öncesinde bir randevu alınmasını isteyebilir. O nedenle gitmeden önce hesap açtırmak 
istediğiniz bankanın web sayfasından ziyaret etmekte fayda var

• Gerekli Belgeler:

• Pasaport (geçerli bir öğrenci vizesi ile

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Öğrenci belgesi (Immatikulationsbescheinigung)

• İkametgâh Belgesi (Meldebescheinigung)

• Vergi numarası (Steuer-ID)  

• Almanya daki  bankalar: Deutsche Bank, Sparkasse, Volksbank 

ÖĞRENCİ OTURUM 
İZNİ

• Öğrenci müsaadesi oturum kartı (“Aufenthaltserlaubnis zum Studium”) için yabancılar dairesinde 
(“Ausländeramt”) başvuru yapılacak 

• İstenilen evraklar:

• Doldurulmuş ve imzalanmış oturum müsaadesi başvuru formu (ekte)

• Pasaport ve öğrenci D vizesi

• 1 adet biyometrik resim

• İkametgâh belgesi (“Meldebescheinigung”)

• Öğrenci kayıt belgesi (“Studienbescheinigung”)

• AOK Versicherungsbescheinigung  ve A/T 11 belgesi (aslı)

• Bloke hesap konfirmasyon yazısı     (Finanzierungsnachweis olarak   geçiyor)

• 100 Euro başvuru ücreti 

SİGORTA

• Bu işlem  kayıt sırasında AOK üzerinden muafiyet belgesi (Versicherungsbescheinigung-ekte var) alınarak ve 
okulla ulaştırarak yapılıyor. Ancak şehire gidildiğinde  A/T 11 ve öğrenci belgesi ile bizzat AOK şubesine gidip 
bir işlem yapmamız gerekebileceği için mutlaka gidilmesi tavsiye edilir. Bazı durumlarda sağlık hizmeti 
almadan önce AOK şubesinden “Abrechnungsschein” olarak geçen makbuz fişi alınması gerekebilir.  

• Not: Sağlık hizmetinden faydalanabilmek için AT 11 belgenizin güncel olmasına her zaman dikkat edelim. 


