AB-ERASMUS Programı
Öğrencileri/Katılımcıları İçin Bilgi Formu
Genel Bilgiler:
Başvuru dilekçesi (iki nüsha), ancak bütün gerekli belgeler ekli ve formlar eksiksiz
doldurulmuş halde kabul edilir.
Başvuru dilekçe formları elden ücretsiz verilir ya da Büyükelçiliğin internet sayfasından
indirilebilir: www.ankara.diplo.de.
Aşağıdaki belgelerin orjinali ve fotokopisi ibraz edilmek zorundadır:
▪ Geçerli bir pasaport: Sahibi tarafından imzalanmış pasaportun geçerlilik
süresi, Almanya’da kalınmak istenen süreden en az üç ay daha uzun süre geçerli olmak
zorundadır. Pasaportun hem aslı ve hem de fotokopisi gerekmektedir.
▪ 3 adet biyometrik özelliklere uygun fotoğraf : 6 aydan eski olmamalı ve bilgisayar
çıktısı olmamalıdır.
▪ „İkamet İzni Başvuru Formu“: İki nüsha doldurulmalıdır.
▪ Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Anne, baba, bütün kardeşler ve varsa
çocuklar ismen belirtilmelidir.
▪ Program süresi boyunca öğrenim ve yaşam giderlerinin karşılanacağına dair
taahhütname. Gider tutarı, şu an geçerli burs miktarı olan 500 Avro’nun karşılamadığı kalan
tutardır (şu an ayda takriben 145 Avro).
-Normal sartlarda böyle bir taahhütname, ebeveynlerin öğrenciye Almanya’da bulunduğu süre
boyunca ayda takriben 145 Avro tutarında ödeme yapacaklarına dair yazılı bir tahhütnameden
oluşur (tahhütnameyi verenin imzası noter tarafından tasdik edilmiş olmalıdır).
- Taahhütname dışında, ebeveynlerin gelir ve malvarlığına ilişkin, kısa ve uzun vadeli banka
hesapları v.s. gibi belgeler de ibraz edilmelidir.
Önemli: Yalnızca ebeveynlere ait taahhütnameler geçerlidir. İstisnai durumlarda kardeşlerin
vereceği bir tahhütname de kabul edilebilir. Bunun dışında herhangi bir akraba veya üçüncü
kişi tarafından verilen bir taahhütname geçerli sayılmaz.
▪ ya da Almanya’da, Alman İkamet Yasasının 66.-68. maddelerine uygun şekilde
düzenlenmiş taahhütname (Verpflichtungserklärung) ibraz edilebilir. Taahhütname, davet
edenin ödeme gücüne dair gerekli incelemenin yapıldığı ibaresini ve davetin „yüksek öğrenim
için („zum Studium“) verildiği ibaresini içermek zorundadır.
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▪ Yalnızca istisnai durumlarda, Almanya’da bloke edilmiş bir banka hesabının açtırılması da
tahhütname yerine geçebilir (bknz. ilgili bilgiler).
▪ Almanya’daki yüksekokulun/üniversitenin, Erasmus-Programının süresi ve yeri ile ilgili
bilgileri içeren resmi daveti;
▪ Türkiye’deki üniversiteden,
katılınacağına dair resmi yazı.
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▪ Seyahat sağlık sigortası: Vizeye başvururken, bütün Schengen ülkelerinde geçerli, en az
30.000 Avro’luk bir teminatı olan bir seyahat sağlık sigortasının ibraz edilmesi
gerekmektedir.
- Vize verilmesi için Yabancılar Dairesi’nin onayı gerekmemektedir.
- Burs verileceğini taahhüt eden belgelerin ibrazı halinde başvurandan vize ücreti alınmaz.
___________________________________________________________________________
Ek Bilgiler:
Gerekli görüldüğünde, daha fazla belgenin ibrazı istenebilir.
Yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı, vizenin otomatik olarak verileceği
anlamına gelmez.
Almanya’da bloke edilmiş bir banka hesabının açılması
- Bloke edilmiş bir banka hesabını Almanya’da herhangi bir bankada açtırmak mümkündür.
- „Deutsche Bank“ta geçerli olan uygulama örneği aşağıda belirtilmiştir:
Hesap açılması için başvuran kişi db.student@db.com isimli e-posta adresinden bloke hesabın
açmasıyla ilgili belgelerin gönderilmesini ister. Belgeler, Almanca ve İngilizce olarak e-postayla
gönderilir. Başvuru sahibi, Almanya Temsilciliğine (Büyükelçilik veya Başkonsolosluklar)
gelerek form üzerinde bulunan imzasını ve pasaport örneğini, Hukuk ve Konsolosluk Bölümünde
tasdik ettirir. Alman Temsilciliği, doldurulan ve tasdik edilen formu, „Deutsche Bank“ın
Hamburg’ta bulunan şubesine gönderiyor ve başvuru sahibinin Almanya’daki adresini bankaya
bildirir. „Deutsche Bank“ın Hamburg şubesi, hesabın başvuran kişinin ikamet edeceği şehirdeki
şubesinde açılmasını sağlar ve başvuru sahibine postayla ve e-postayla açılan hesabın numarasını
bildirir. Başvuru sahibi, hesaba gerekli tutarı yatırır ve bunu Alman Temsilciliğine belgeler.
Not: Bloke edilmiş bir banka hesabını, Almanya’daki herhangi bir bankada da açtırmak
mümkündür.
UPS:
Pasaportunuzu, adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, başvuru sırasında
Vize Şubesinin bahçesinde bulunan „UPS“ şirketinden ücret karşılığı bir „gönderme zarfı“
almanız gerekiyor. Oturduğunuz ilin Ankara’ya olan uzaklığına göre, şu an 8 veya 13 YTL
ödenemiz gerekiyor.
Başvuruyla ilgili daha fazla bilgiyi Büyükelçiliğin www.ankara.diplo.de isimli internet
sayfasında bulubilirsiniz.
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