
KISA SÜRELİ EĞİTİM VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru formu (18 yaş altı çocukların 

Schengen vize başvuru formlarında anne ve baba imzaları olmalıdır). 

2. Arka fonu beyaz 2 adet Biyometrik Fotoğraf (yetişkinde maksimum 6 ayı, 12 yaş altı çocukta 

ise 3 ayı geçmemiş olmalıdır). 

3. Seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 EURO veya 50.000 USD olan ve 

Schengen ülkelerinde geçerli İngilizce ve Türkçe Seyahat Sağlık Sigortası (kaşeli ve imzalı 

olmasına özen gösteriniz) 

4. Gidiş-Dönüş uçak/Tren/Otobüs/Feribot bilet rezervasyonu . Rezervasyon/Bilet gibi belgelerde 

yolcuların isimleri muhakkak gözükmelidir. 

5. Katılması planan süre için konaklamaya ilişkin belge. Rezervasyon/Bilet gibi belgelerde 

yolcuların isimleri muhakkak gözükmelidir. 

6. Aşağıda belirtilen belgelerin ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir: 

a. Öğrenim amacıyla: Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Not: İtalyan eğitim, 

formasyon veya araştırma kurumunca verilen kayıt sertifikası), Türkiye’deki üniversiteden 

alınmış yazı (Başvuru sahibinin gidiş amacına ve Erasmus / Sokrates burslu olarak bir İtalyan 

Üniversitesi’nde eğitim göreceğine dair belgeler). ). Türkiye kurumlardan alınan belgeler ıslak 

imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. 

b. AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla: 

-Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı. 

-Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir. 

Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi)veya TÜBİTAK 

tarafından verilmiş mektup.  

Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise: İşveren mektubu ve izin onayı, SGK  

işe giriş bildirgesi. 

Başvuru sahibi öğrenci ise: Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli Öğrenci Belgesi. Öğrenci 

Belgesi (E-devletten barkodlu talep edilmektedir). Yabancı uyruklular için transkriptleri 

Apostilli talep edilmektedir.   

c. Staj programına katılım amacıyla: Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat 

(davetiye yollayan kişiye ait kimlik veya pasaport görütüsü talep edilmektedir), Türkiye’deki 

üniversiteden alınmış yazı (Başvuru sahibinin gidiş amacına ve Erasmus / Sokrates burslu 

olarak bir İtalyan Üniversitesi’nde eğitim göreceğine dair belgeler, hibe yazısı, 

transkript,learning agreement 3 taraftan imzalı). Türkiye kurumlardan alınan belgeler ıslak 

imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Staj eğer bir İtalyan bir firmada yapılacak ise o 

firmadan davet mektubu davet eden kişinin kimlik fotokopisi ve firmaya ait Visura Camerale 

sunması gerekmektedir. 

7. Seyahat amacını belirten dilekçe  (başvuru sahibinden ve sponsor tarafından ); Sponsora ait 

yeni kimlik veya pasaport veya ehliyet fotokopisi yok ise noterden imza beyannamesi talep 

edilmektedir. Dilekçede kimle,nereye,hangi amaç ile,masraflar kim tarafından karşılanıyor 

özel durum istekleri içeren dilekçe 

8. Sponsor evrakları: Öğrenciye eğitim süresince sponsor olacak ebevynlerin meslek durumuna 

ilişkin evraklar. (Sponsor sanki kendi başvuru yapıyormuş gibi tüm evrakları sunmak 

zorundadır.)     

9. Çalışanlar için evraklar Çalışanlar için gerekli belgeler; Antetli kağıda işveren yazısı veya 

izin onayı (işyeri merkezi Konsolosluğun hukuki çalışma bölgesi dışında bir yere bağlı ise, 

işveren yazısında Konsolosluğun hukuki çalışma bölgesindeki şube ve o kişinin orada 

çalışıyor olduğu belirtilmelidir), son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli imzalı), işe giriş bildirgesi, 

4A/4C detaylı ve barkodlu hizmet dökümü (SGK), çalıştığı işyerinin 6 ayı aşmamış güncel 

faaliyet belgesi, sicil gazetesi kopyası, güncel vergi levhası, imza sirküleri. Maaş bankaya 

yatıyor ise son 6 aya ait banka hesap dökümü (kaşeli, imzalı, imza sirküleri dahil).Eğer maaş 

elden alınıyor ise calıştığı firma tarafından kaşeli imzalı olarak maaşını düzenli olarak elden 

aldığını belirten bir yazı alması gerekmektedir. 

 



İşverenler için gerekli belgeler: İşyerinin antetli veya kaşeli kağıdına yazılmış dilekçe, bağlı 

bulunduğu odadan son 6 ay içerisinde alınmış oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesi, sicil 

gazetesi kopyası (kurucu ismi gözükmeli), güncel vergi levhası, 4B detaylı ve barkodlu hizmet 

dökümü (SGK), ve imza sirküleri olmadılır. 

Çiftçiler için gerekli belgeler: Ziraat Odası tarafından verilen Çiftçi Belgesi (bulunduğu yıla 

ait). 4A-4B-4C detaylı ve barkodlu hizmet dökümü (SGK). 

Emekliler için gerekli belgeler: Emekli maaşını gösterir son 6 aya ait banka hesap dökümü 

(kaşeli, imzalı, imza sirküleri dahil), 4A-4B-4C detaylı ve barkodlu hizmet dökümü (SGK), 

10. Ebevnlerin/Sponsorun maddi durumuna ilişkin evraklar: Şahsa ait banka hesapları (Son 6 

aylık bakiyeli, kaşeli, imzalı, imza sirküleri dahil), varsa tapu ve ruhsat...vb   

11. Öğrenci adına açılmış banka hesabı. vb  Öğrenciye ait banka hesap dökümü euro hesabı (Son 

6 aylık bakiyeli, kaşeli, imzalı, imza sirküleri dahil) o bankaya ilişkin banka kartı fotokopisi. 

12. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (yerleşim yeri görünmeli). Nufüs kayıt örneği 

acıklamalı olması gerekmektedir. (anne,baba eş,cocuk kardeş gibi kişilerin görüntülenmesi).E 

devletten alınan nufüs kayıt örneğinde muhakkak anne,baba gözükmelidir. Yerleşim yeri 

ibaresi olmayan belgelerde e-devletten ikamet belgesi talep edilmektedir. 

13. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. Yabancı uyruklular için TC makamları tarafından verilmiş oturma 

izninin fotokopisi. 

14. Geçerli (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az karşılıklı 2 sayfası boş, talep edilen vize süresinin 

bitiminden itibaren en az 90 gün geçerli olan) pasaportun ilk sayfası dahil işlenmiş tüm 

sayfalarının fotokopileri. (Eski pasaportunuz mevcut ise; ilk sayfası, son 3 yıla ait Schengen 

Vizelerinin ve giriş-çıkış kaşelerinin fotokopileri). 

15. Başvuru sahibi reşit değilse / 18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da 

yasal vasi ile seyahat ediyorsa: Ebeveynden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden 

ebeveyin evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).

    

16.  Beraber seyahat edilen kişilere ait pasaport görüntüsü ve/veya vizeleri talep edilmektedir. 

 


