
 
 

 
 
Araştırmacı, Bilim Adamı; Hangi belgelere ihtiyacım var?  
 

 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak online 
başvuru formu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru 
formunu şahsen imzalamak zorundadırlar, çocuklarda ise velayet sahibi anne ve baba. 

 Vize Harcı: genellikle 75,00€; 0-17 yaş arası çocuklar‘da ise genellikle 37,50€. 

 Geçerli pasaport ve pasaport’ta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 
2adet fotokopisi.  

 2 adet vesikalık resim: Resimler ise biyometrik özelliklere uygun olmalı, yani resimler 6 
aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebatında olmalı. Biyometrik Fotoğraf ile ilgili 
detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz  

 
Lütfen ayrıca alttaki destekleyici belgeleri orijinal ve iki fotokopi ile yanınızda getirin.  
 

 Kabul yazısı (veya uygun sözleşme): - Aufnahmevereinbarung araştırma kurumu ve 
başvuru sahibi tarafından imzalanmış AufenthG madde 20 ye göre düzenlenmiş Kabul 
yazısı, veya  AufenthG (ikamet yasası) madde 20 paragraf 1 satır 1’i, madde 38f paragraf 
1 AufenthV (ikamet koşulları) içeren uygun iş sözleşmesi. 

 

 Yüksek Okul Diploması (en yüksek akademik derece)  
 

 Kalınacak süre için maddi imkanları gösteren belgeler: Kabul yazısında veya İş 
sözleşmesinde brüt maaşı gösteren ibare, Burs onayı veya Kendi maddi imkanlarınızı 
gösteren belge (“BaföG-Förderungshöchstsatz“, Güncel asgari aylık 853€) Eşit değere 
sahip olarak aşağıdaki seçenekler mümkündür:  

 
- Almanya’da bloke hesap “Sperrkonto“ hizmeti verilen herhangi bir bankaya teminat 

ödenmesi  
 

- İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş 
ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir Taahhütname 
(Verpflichtungserklärung). Kalış amacı olarak “Araştırma“ belirtilmesi gerekmektedir.  

 
- İstanbul/İzmir için: Ebeveyn veya üçüncü bir şahıs (sadece kesin güvenilir ve finansal 

güce sahip şahıslar veya kurumlar) tarafından verilen noter tasdikli taahhütname ve 
Almanca tercümesi. Ayrıca sponsorun geliri ve mal varlığına ilişkin belgeler ibraz 
edilmelidir.  

 

 Alman araştırma kurumu maaş ödeyecek ise: Almanya’ya giriş tarihinden itibaren 15 gün 
geçerli sigorta. 

 
 Almanya’da ki kalış süresi burs veya kendi imkanlarınız ile finanse edilecek ise: kalınacak 

tüm süreyi kapsayan sigorta  
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