Bilgi Notu No.22: Almanya’da Staj/Gönüllü Staj („Volontariat“)/Tıbbi staj/Hospitasyon için Gerekli Vize Başvurusu Hakkında
7/2019
Bu bilgi notu, farklı vize türlerini gözetmeniz ve başvurunuzu seyahat amacına uygun olarak hazırlamanıza yardımcı olması için düzenlenmiştir.
Bu bilgi notu 90 günü aşmayan başvurular (C vize) ile 90 günü aşan başvurular (D Vize) için geçerlidir.
Staj/Gönüllü Staj: Meslek hayatıyla ilgili ön bilgi edindirmeyi veya mesleki deneyim kazandırmayı hedefleyen kısa süreli çalışmalardır.
Tıbbi staj: Hekim adaylarının/tıp öğrencilerinin Ulusal Vize (D vize) kapsamında muayenehane veya
hastanelerde pratik deneyim kazanmak üzere birkaç aylık süreler için çalışmalarıdır.
Hospitasyon: Çalışılan kurumun bünyesine dahil olmadan iş deneyimi ve bilgi edinmeyi sağlar. Hospitasyon çerçevesinde bir kurumda çalışan kişilerin kuruma karşı herhangi bir yükümlülüğü, sabit çalışma
saatleri ve devamlılık zorunluğu bulunmamaktadır. Hospitasyon kapsamında Almanya’da bulunan kişilerin çalışma izinleri yoktur.
Almanya’da 90 günü aşmayacak bir süre için kalmayı planlıyorsanız, Schengen vizesi için başvurmanız gerekmektedir. Bu durumda, mutlaka 3 no’lu Bilgi Notu’nu okuyunuz. Vize başvurusu için talep
edilen belgeler, asılları ve birer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir.
Almanya’da 90 günden fazla kalmayı planlıyorsanız, ulusal vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu durumda, mutlaka 20 no’lu Bilgi Notu’nu okuyunuz. Ulusal vize başvurusu için talep edilen
belgeler, asılları ve ikişer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir.
Lütfen bu Bilgi Notu’nu check list olarak kullanınız

.

 2 adet (90 günü aşacak seyahat sürelerinde ulusal vize için) Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formu ve İkamet Yasası’nın 54. maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre gerekli ek belge

 Pasaport (bkz. 3 no’lu veya 20 no’lu Bilgi Notları)
 2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 3 no’lu veya 20 no’lu Bilgi Notları)
 Sağlık sigortası
-

90 günü aşmayacak seyahat süresi için: Seyahat sağlık sigortası (bkz. 3 no’lu Bilgi
Notu)

-

90 günü aşacak seyahat süresi için: SGK’nın yurt dışı sağlık sigortası belgesi (Formül A/T11). Bu belgenin ibraz edilemediği durumlarda, tüm ikamet süresini kapsayacak bir seyahat sağlık sigortası (bkz. 1a no’lu Bilgi Notu)

 AB teşvik programlarıyla gerçekleştirilen stajlar için (örnek: AB Yerleştirme ve Eğitim Programı
çerçevesinde ERASMUS Stajyerleri/Bursiyerleri):
o Türkiye’de eğitim gördükleri üniversiteden Almanca dilinde staj yapacaklarına dair belge
o 3 merci tarafından imzalanmış Learning Agreement for Traineeships belgesi

 Türkiye’de yükseköğrenimine devam eden öğrencilere 4. sınıfın sonunda sunulan staj imkanı :
Not: Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri bilim dalı ile ilgili bir alanda Almanya’da 12 ayı aşmayacak bir süreyle staj yapabilirler. Detaylı bilgi için:
www.zav.de/arbeitsmarktzulassung. Eğitimin daha erken dönemlerinde gerçekleştirilmek istenen
stajlar için genelde yalnızca tatil çalışmaları mümkündür (detaylı bilgi aşağıdadır).

o Staj sözleşmesinin henüz ibraz edilemediği durumlarda, Almanya’daki işveren tarafından
hazırlanan, stajın gerçekleşeceğini ve staj ücretini bildiren, ayrıca vize başvurusu sırasında staj sözleşmesinin neden ibraz edilmediğini açıklayan bir yazı ibraz edilmelidir.
o Almanya’da bulunan Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) kurumunun çalışma yasasının 15.maddesinin 6. fıkrasına göre staj için izin/onay belgesi

 Uluslararası bir değişim programı çerçevesinde yapılan stajlar için, aracı olan kurumun stajı belgeleyen yazısı (örnek AIESEC, BVMD, Cultural Vistas gGmbH, DAAD-IAESTE, DAAD-RISE,
KOBy/Hochschule Coburg, KOOR FH BaWü, Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbands, Steuben-Schurz-Gesellschaft):
o Değişim programı belgesi
o Almanya’da bulunan Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) kurumunun çalışma yasasının 15. maddesinin 4. fıkrasına göre staj için izin/onay belgesi

 Tatil Çalışmalarında (Tatil Stajı):
o Almanya’da bulunan Zentralstelle für Arbeitsvermittlung kurumunun aracı olduğunu kanıtlayan belge

 Diğer Staj/Gönüllü Staj veya Hospitasyonlarda:
o Staj/Gönüllü Staj/Hospitasyon sözleşmesi, staj sözleşmesinin henüz ibraz edilemediği
durumlarda, Almanya’daki işveren tarafından hazırlanan staj teyit yazısı. Bu belge staj
ücretinin yanı sıra vize başvurusu esnasında staj sözleşmesinin neden ibraz edilmediğine
dair bilgi içermelidir.

 Başvuru sahibinin halihazırda Türkiye’de hangi işle meşgul olduğuna dair belgeler (üniversite
öğrenci belgesi, iş sözleşmesi vs.) Bu belgeler Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir.

 Almanya’da kalacağı süre boyunca geçimini ne şekilde sağlayacağına dair belgeler (örnek: Stajyerin burs aldığını, burs miktarını ve burs alacağı dönemi gösteren belge). Başvuru sahibi her ay
en az 720 Avro (net) (01.09.2019 tarihinden itibaren yapılan başvurularda yeni tutar 853
Avro olmaktadır) maddi güce sahip olmalıdır. Geçim staj ile sağlanıyorsa, bu meblağ en az 853
Avro olmalıdır. Geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair bilgiler için 24 no`lu Bilgi Notu’na bakınız.
Sağlık alanında bir meslekte (örnek: Hekim) tıbbi staj kategorisi dışında bir staj planlıyorsanız, mesleği
icra izni (Berufsausübungserlaubnis) veya doktor ruhsatı (Approbation) sunmanız gerekmektedir (bkz. 35
no’lu Bilgi Notu).
Vize bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgi notunun içerdiği bilgiler, oluşturulduğu
tarihte güncel olan bilgileri yansıtmaktadır.

