
 

Bilgilendirme 

Kültür bölümü olarak ve vize bölümlerimiz adına, Türkiye’den nitelikli üniversite öğrencilerinin ve 

stajyerlerin değişimini önemsediğimizi ve teşvik etmek istediğimizi belirtmek istiyoruz. 

Fakat aynı zamanda vize bölümlerinde çalışan arkadaşlarımız vize başvuru sürecindeki değerlendirme 

kıstaslarına ve Asgari Ücret Yasasının hükümlerine de uymak zorundadırlar.  

Bilindiği üzere son haftalarda Erasmus+ çerçevesinde Almanya’da gönüllü staj yapmak isteyen bazı 

Türk üniversite öğrencilerinin başvuruları reddedilmek zorunda kalınmıştır.  

Aşağıda Erasmus stajları konusundaki en önemli kriterleri özetlemekteyiz. Ulusal Ajanstan bunları 

üniversitelerle ve Erasmus koordinatörleriyle paylaşmasını rica ederiz. 

Stajın amacı genel olarak anlaşılır değilse ve/veya başvuru belgeleriyle bilgiler eksikse başvuru 

genelde reddedilir. 

 

 Learning Agreement for Traineeships (LAfT) 

Formun ilgili tüm alanlarının tarafların her biri tarafından eksiksiz olarak doldurulması önemlidir: 

- Başvuru sahibi tarafından (Table A), özellikle gerekli dil bilgisine ilişkin bilgiler 

- Başvuru sahibinin kendi üniversitesi tarafından (Table B) 

- Almanya’da stajın yapılacağı kurum tarafından (Table C) 

Vize bölümlerimiz sık sık LAfT formundaki alanların eksik doldurulduğunu veya bilgilerin çelişkili 

olduğunu tespit ediyorlar.  

Tablo B'de, ya „is embedded in the curriculum“ ya da „is voluntary“ başvuru sahibinin kendi 

üniversitesi tarafından mutlaka işaretlenmelidir.  

LAfT formunda sonradan yapılan düzeltmelerde eklemelerin başvuru sahibi tarafından mı yoksa 

üniversite tarafından mı yapıldığı anlaşılır olmalı. Örneğin Table B kısmındeki  eklemeler sadece 

üniversite tarafından yapılmış ve resmi olarak tasdik edilmiş olmalı. 

 

 Yeterli yabancı dil bilgisi: Yeterli derecede Almanca veya İngilizce bilgisi önemli bir değerlendirme 

kıstasıdır. Dil bilgisi olmadan staj çalışması mümkün görülmemektedir. Başvuru sahibinin LAfT 

formunda beyan ettiği dil seviyesi fiilen tespit edilen dil seviyesiyle örtüşmeli ve/veya dil belgeleriyle 

kanıtlanmalıdır. Gönüllü stajlarda stajın başarılı olması için gereken dil seviyesini Almanya’daki 

işveren tarafından staj sözleşmesinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. 

Erasmus+ tarafından desteklenen ve öğrencinin kendisinin organize ettiği stajlarda, LAfT formunun 

oluşturulmasında yardımcı olmanın ve staj yapılacak kurumun güvenilirliğini gözlemlemenin 

Erasmus koordinatörlerinin görevi ve sorumluluğu olduğu kanısındayız. 



 Zorunlu stajlar 

Zorunlu staj, öğrencinin kendi üniversitesinin yasal düzenlemeleri nedeniyle zorunludur. 

 

 Gönüllü staj 

Gönüllü staj eğitim sırasında veya eğitim tamamlandıktan en fazla bir yıl sonra yapılabilir ve 

eğitim/öğretim yönetmeliğinde öngörülmemiştir. Yükümlülükler ve haklar LAfT belgesinde ve staj 

sözleşmesinde belirtilmiştir. Almanya’da işveren ile stajyer arasında haftalık en az 20 çalışma saatlik 

sosyal sigorta zorunluluğu bulunan bir iş akdi imzalanmalıdır. Gönüllü stajyer Almanya’da yasal açıdan 

işçi statüsüne sahiptir ve örneğin sabit aylık ücret gibi belirli haklara sahiptir.  

 

 Stajlar için, MiLoG kapsamında yasal olarak düzenlenmiş bir istisna olmadıkça, yasal asgari ücret 

geçerlidir.  

Erasmus+ kapsamında aşağıdaki durumlarda asgari ücret kuralına istisna uygulanmaktadır: 

- Zorunlu staj 

- Mesleki veya üniversite eğitimiyle aynı anda yapılan en fazla üç aylık stajlar 

Asgari ücret zorunluluğuna istisna uygulanması halinde, hibe desteğini ve/veya staj ücretini gösteren 

bir belgeyle geçim masraflarının karşılandığı kanıtlanır. 

Not: Şu anda geçim masrafı olarak aylık net 752 Euro veya brüt 939 Euro belgelenmelidir. 

 Asgari ücretin hesaplanması 

Almanya’da işveren gönüllü stajlarda asgari ücreti hesaplarken “maktu ücret/verstetigtes 

Einkommen” ödemek zorundadır. 

Brüt ücretinin yanı sıra (1.7.2021 itibariyle: 9.60 Avro/saatlik asgari ücreti), staj süresince iş günlerinin 

farklı sayısı da burada hesaba katılmaktadır. “Maktu asgari ücretin” hesaplanması için Federal 

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının asgari ücret hesaplama uygulamasına işverenin dikkatini 

çekmenizi tavsiye ederiz:  

 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/Mindestlohnrechner/mindestlohn-

rechner.html 

 

 

Ankara, 17.6.2021 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/Mindestlohnrechner/mindestlohn-rechner.html
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Bilgi Notu/Merkblatt 46F: Erasmus Stajı/Erasmuspraktikum 
 
Belgede navigasyon için not/Hinweis zur Navigation im Dokument: 
 
Türkçe dil versiyonu için A. harfine bakınız, lütfen tıklayın 
Deutsche Sprachversion: siehe Buchstabe B., bitte klicken 
 
A. Türkçe Dil Versiyonu  
 

Hangi belgelere ihtiyacım var? 
 

 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak 
Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş 
olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu 
ise velayet sahibi imzalar.   

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

 2 adet vesikalık resim:  Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 
35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere 
buradan ulaşabilirsiniz.  

 
Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda 
getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir. 

 Öğrenim gördüğünüz memleketinizdeki üniversiteden Almanca veya İngilizce 
teyit yazısı 

 Durumu göre: staj için gerekli dil bilgisine sahip olduğunuzu gösteren belge 

 Eksiksiz doldurulmuş staj sözleşmesi “Learning Agreement for Traineeships” 
(önemli: “Table B” kısmı açık ve net bir biçimde doldurulmuş olmalıdır, yalnızca 
sizin durumunuz için geçerli olan alanlar doldurulmalıdır) 

 Staj sözleşmesi veya Almanya’daki işveren tarafından gönderilmiş davetiye 

 Geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayan belgeler: 

1) Burs miktarı ve/veya stajyer maaşını gösteren belge 

VE 

2) Kalınacak süre için alınan aylık burs/maaş miktarı ile Federal Eğitim Teşvik 
Kanunu (BAföG) ile belirlenmiş miktar arasında kalan eksik tutarın ne şekilde 
finanse edileceğine dair belge [Not: Gerekli olan finansman limitleri için 
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2307308 internet 
sayfasından bilgi alabilirsiniz]. Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih 
edebilirsiniz:  

https://tuerkei.diplo.de/blob/1577282/0813318daedb69431685d4b03886b507/91-antrag-auf-nationale-visa-und-belehrung-dt-tr-data.pdf
https://videx-national.diplo.de/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.html
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2307308
60016
Hervorheben



 

 

a. Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba (“Sperrkonto”, 
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-
/2307308#content_4) teminat ödemesi. 

b. Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 
66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). 
Taahhütnamede “Bonität nachgewiesen” (ödeme gücü kanıtlanmıştır) 
ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı olarak “Studium” 
(Üniversite eğitimi) veya “Sprachkurs und Studium” (Dil kursu ve 
üniversite eğitimi) belirtilmiş olmalıdır. 

 Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 11 
belgesi) veya staj süresinin tamamını kapsayan sağlık sigortası. 

 Almanya’da stajlar için genel olarak Asgari Ücret Kanunu uyarınca asgari ücret 
ödemesi geçerlidir. 

Aşağıdaki durumlarda asgari ücret uygulamasında istisna söz konusudur (Asgari 
Ücret Kanunu, 22. Madde, 1. Paragraf) 

- “Mecburi staj” denilen türde bir staj yapıyorsunuz. Bu durumda lütfen 
Türkiye’deki üniversiteden alacağınız ve staj mecburiyetinin bulunduğunu 
gösteren belgeyi ibraz ediniz. “Learning Agreement” belgesindeki “Table B” 
tablosunun net bir şekilde doldurulmuş olması, staj mecburiyetinin kanıtı 
olarak yeterlidir. 

- Eğitiminizle ilgili olan bir alanda gönüllü staj yapıyorsunuz ve henüz 
işverendeki stajınızı tamamlamadınız. Bu durumda, ancak üç aya kadar olan 
bir staj için asgari ücretten istisna sağlanabilir. 

Herhangi bir istisna söz konusu değilse, staj sağlayıcınızın yasal asgari ücreti 
ödediğini kanıtlamanız gerekir. Asgari ücret, staj sağlayıcınız tarafından 
ödenmelidir ve kendi maddi imkanlarınız, üçüncü şahısların katkıları veya burs ile 
karşılanamaz. 

Stajlar için asgari ücret hakkında daha fazla bilgiyi Federal Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı'nın internet sitesinde bulabilirsiniz: 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn-
praktikum.html  

--------------------------------------------------------------------------------- 

B. Deutsche Sprachversion  
 
Welche Unterlagen brauche ich? 
 

 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. 
Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab 

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2307308#content_4
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2307308#content_4
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn-praktikum.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn-praktikum.html
https://tuerkei.diplo.de/blob/1577282/0813318daedb69431685d4b03886b507/91-antrag-auf-nationale-visa-und-belehrung-dt-tr-data.pdf
https://videx-national.diplo.de/


 

 

vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei 
Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.  

 Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto) 

 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 
Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen 
zu biometrischen Fotos finden Sie hier. 
 

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher 
Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.  

 Bestätigung der Heimatuniversität auf Deutsch oder Englisch 

 falls zutreffend: Nachweis, dass Sie die für das Praktikum erforderlichen 
Sprachkenntnisse besitzen 

 vollständiges Learning Agreement for Traineeships (wichtig: eindeutig 
ausgefüllter Abschnitt „Table B“, es dürfen nur die für Ihren Fall zutreffenden 
Felder ausgefüllt sein) 

 Praktikumsvertrag oder Einladung des Arbeitgebers aus Deutschland 

 Nachweis über die Finanzierung für den Lebensunterhalt:  

1. Stipendium und/oder Angabe der Praktikumsvergütung 

UND 

2. Nachweis des Differenzbetrags zu dem monatlichen BaföG-
Förderungshöchstsatz für die Dauer des Aufenthalts [Hinweis: die 
Finanzierungsgrenze  ist hier zu entnehmen: https://tuerkei.diplo.de/tr-
de/service/05-VisaEinreise/-/2306716]. Die folgenden Optionen stehen 
gleichberechtigt nebeneinander: 

a. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto 
(https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-
/2306716#content_4) in Deutschland. 

b. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 
Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde 
abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den 
Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des 
Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ 
enthalten  

 Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 11) oder Nachweis 
einer Krankenversicherung für die gesamte Praktikumsdauer 

 Für Praktika gilt in Deutschland grundsätzlich der Mindestlohn nach dem 
Mindestlohngesetz (MiLoG). 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.html
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2306716
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2306716
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2306716#content_4
https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2306716#content_4


 

 

 
In folgenden Fällen gilt eine Ausnahme vom Mindestlohn (§ 22 Abs. 1 MiLoG) 
 

- Sie absolvieren ein sogenanntes „Pflichtpraktikum“. Bitte legen Sie 
eine Bestätigung der türkischen Hochschule vor, aus der sich die 
Pflicht zum Ableisten eines Praktikums ergibt. Als Nachweis genügt 
auch der eindeutige Eintrag im „Learning Agreement“ in der „Table B“. 

- Sie absolvieren ein freiwilliges Praktikum, das mit Ihrem Studium im 
Zusammenhang steht und Sie haben bei dem Arbeitgeber noch kein 
Praktikum absolviert. In diesem Fall besteht allerdings nur dann eine 
Ausnahme vom Mindestlohn bei einer Praktikumsdauer von bis zu 
drei Monaten.  

Sollte keine Ausnahme gelten, müssen Sie nachweisen, dass Ihr Praktikumsgeber den 
gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Der Mindestlohn muss von Ihrem Praktikumsgeber 
gezahlt werden und kann nicht mit Ihren eigenen Mitteln, Mitteln Dritter oder einem 
Stipendium ersetzt werden. 
 
Weitere Informationen zum Mindestlohn bei Praktika finden Sie auf der Seite des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: 
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn-
praktikum.html  

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn-praktikum.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn-praktikum.html

