
Bilgi Notu-000 

ALMANYA’YA VADIKTAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-Öğrenim yapacağı ülkeye varan her öğrenci, en geç 3 gün içerisinde, bağlı bulunduğu Berlin Eğitim 

Müşavirliğinin web-sayfasında bulunan 011-Öğrenci Bilgi Formu ve 001-Dil Kursu Başlama Formu 

veya 004-Master-Doktora Başlama Formu doldurarak Eğitim Müşavirliğine gönderecektir. “Öğrenim 

yerine varış tarihi” ülkeye girişte o ülkenin gümrüğünde pasaporta vurulan giriş damgasında yer alan 

tarihtir.  

Ayrıca Alman yasalarına göre bulunduğunuz şehirde ikamet izni almanız gerekmektedir. Bunun için en 

kısa sürede Beledediyelerdeki ilgili Nüfus Müdürlüklerine (Bezirksamt-meldebehörde)  giderek ikamet 

kaydı yaptırmanız gerekmektedir. (bknz. Bilgi Notu-3- /  Bilgi Notu-3A-). Özellikle unutulmaması 

gereken diğer bir husus ise bağlı bulunduğunuz bölgedeki yetkili T.C. Başkonsolosluğu'na müracaat 

ederek ikametinizin Almanya'da bulunduğunu bildirmeniz gerekmektedir. Türkiye'deki resmi 

işlemleriniz için (sigorta, askerlik, seçimlerde oy kullanma vs.) bu bildirimi yapmanız önemlidir. 

 

2- Yurt dışı aylıklarınızın düzenli gönderilebilmesi ve askerlik sevk tehir uzatımınız (erkek öğrenciler) için 

bu bildirimin yapılması şarttır. 

 

3-Okulunuza vardığınızda, okulun değişik bir sistemi yoksa, sizin her türlü probleminizle ilgilenecek kişi, 

Yabancı Öğrenciler Danışmanlığı (International Office) olacaktır. Bu büro barınmanız, ders programınız, 

esas öğrenim için okullara başvuruda bulunmanız konularında size yardımcı olacaktır.  

 

4-Yurtdışı burslarınızı açtıracağınız banka hesabınıza Berlin Eğitim Müşavirği transfer edilecektir. Bu 

bakımdan, öğrenim yerinize varır varmaz, bireysel bir bankada hesabı (GİROKONTO) açtırmanız ve 

hesap numaranızı (IBAN ve BIC) Müşavirliğe bildirmeniz gerekmektedir. 

 

5-Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışı temsilcilikleri olan eğitim Müşavirliklerin görevlerinden birisi de, 

resmi-burslu öğrencilerin bölgelerinde sıhhatli ve başarılı bir öğrenim yapmaları için gerekli olan 

şartları sağlamak, bunun yanı sıra öğrencinin öğrenimiyle ilgili gelişmeler konusunda Bakanlığımıza 

sürekli ve düzenli bilgi vermektir. Ancak, öğrencinin temsilciliklerimize öğrenim durumu hakkında 

düzenli bilgi vermemesi, Eğitim Müşavirliğinin Bakanlığımıza düzenli bilgi vermesini engelleyecektir. Bu 

bakımdan öğrenciler, durumlarındaki olumlu veya olumsuz gelişmeleri zaman geçirmeden ve ayrıntılı 

olarak belgeleriyle Müşavirliğe bildirdikleri takdirde, kendilerine yardımcı olunması, problemlerinin 

kronik hale gelmeden çözülmesi, Öğrenci- Müşavirlik- Bakanlığımız arasında sağlıklı bir işbirliğinin 

oluşturulması mümkün olacaktır. 

 

6-Bakanlığımız, 1416 sayılı Yasa uyarınca resmi-burslu statüde öğrenim yapmak üzere yurtdışına 

gönderilen öğrencilerimizin, sağlık ve esenlik içerisinde başarılı  bir öğrenim yapmalarını ve kendilerine 

verilen normal süre içerisinde derecelerini alarak yurda dönmelerini, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

alanlarda hizmet yaparak kalkınmamıza katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır. Bursiyerlerimiz, 

ülkemizin kendileri için yaptığı fedakarlıkları daima göz önünde bulundurarak, yurt dışında yapacakları 

eğitimleri süresince, “eğitimlerini” her şeyin önünde tutmalı, en kısa sürede dereceleri ile yurda dönerek 

hizmet etmeyi ilke edinmelidir. Sebebi ne olursa olsun, normal süresini aşan ve uzayan bir öğrenimin 

sıhhatsiz olduğu ve sizi giderek derecenizden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. 

 

7-Yurt dışına gönderiliş amacınıza uygun öğrenim yapmanız ve bu seviyede derece almanız 

gerekmektedir. Master öğrenimi için gönderilen öğrencilerin bu öğrenimlerini süresi içinde ve başarıyla 

tamamlamaları halinde doktora öğrenimine devam edebileceklerdir.  

 

8-Mali yılın değişmesi nedeniyle her yıl ocak ayı maaşlarınızı almanızda bir gecikme olabilecek, bu aya 

ait maaşınız ancak şubat ayı maaşınızla birlikte ödenebilecektir. Bu nedenle, her yıl ocak ayı için belirli 

bir tasarruf yapmanız yerinde olacaktır. 

 


