
Türkiye Üniversitelerinde Okuyan Öğrenciler, Yeni Üniversite Mezunları ve 

Yönetici Seviyesi Çalışanlar için İngilizce Dili Eğitim Programı  

 

Öğrenci Profili: Bu girişimin hedef kitlesi, İngilizce dili eğitim kursları için 

İrlanda'ya gelmek ve kurstan sonra akademik eğitimleri veya kariyerlerine devam 

etmek üzere Türkiye'ye dönmek isteyen Türkiye Üniversitelerinde okuyan öğrenciler, 

yeni üniversite mezunları ve yönetici seviyesi çalışanlardır.  İngilizce dil kurslarının 

kısa süreli yoğun 4-8 haftalık veya maksimum 24 haftalık bir süreye sahip olması 

öngörülmektedir.  

 

Bu kategoriye giren ve gerekli evrakları ibraz eden öğrenciler için vize başvuruları 

Ankara İrlanda Büyükelçiliğinde değerlendirilecektir. Tüm şartların karşılanması 

koşuluyla, Büyükelçilik başvurunun alınmasına müteakip üç iş günü içinde vizeleri 

değerlendirmeye çalışacaktır. Öğrencinin İrlanda'da en fazla kalış süresi 24 hafta 

olacaktır.  

 

90 günden daha uzun bir süre için İrlanda'ya gelmek isteyen öğrencilerin Garda 

Ulusal Göç Bürosuna kayıt olması gerekmektedir.  Öğrencilerin 300€'luk kayıt 

ücretini ödemesi gerekecektir.  

 

Gerekli Evraklar  
 

Bu program çerçevesindeki vize başvuruları için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.  

 

 MEI tarafından düzenlenen öğrencinin bu programa katılacağını belirten 

mektup  

 Online Vize Başvurusu Özeti  

 Pasaport ve 2 Fotoğraf  

 Ücretler (tek girişli vize için 60€, Çoklu giriş vizesi için 100€)  

 Kurs tarihlerini/süresini gösteren kayıt belgesi  

 Genel konaklama özeti (kurs ile birlikte turistik amaçlı tatil planları varsa, bu 

ek tatil planları)  

 Herhangi bir önceki pasaport  

 Kursta nerede olduklarını gösteren Türk Üniversitesi tarafından düzenlenen 

kayıt belgesi  

 Üniversiteden yeni mezun olduğuna dair belge (Mezunlar);  

 Çalışmaya devam ettiğine dair belge (Yönetici Seviyesi Çalışanlar);  

 İşverenlerinden destek mektubu (Yönetici Seviyesi Çalışanlar)  

  Ücretlerin ödendiğini gösteren banka dekontu/makbuzu  

 Finansman yeterliliğini gösteren belgeler (Bu konaklamaya göre farklılık 

göstermekte ancak önerimiz haftalık 200€ - konaklama eğitimin bir parçası 

olarak sağlanmış veya peşin ödenmiş ise daha az).  

 

Ülkeye Giriş  
Başvuru sahiplerinden, aşağıdaki belgeleri göç bürosu memurlarına göstermeleri 

beklenmektedir:  



 Başvuru sahipleri, geçerli bir İrlanda vizesine sahip bir pasaporta sahip olmalı 

ve yanlarında getirmelidir. Yukarıdaki vize başvurusunda kullanılan evrakları 

da yanlarında getirmelidirler.  

 

 Başvuru sahipleri hava alanında uçak dönüş biletlerine sahip olduklarını göç 

bürosu memurlarına göstermeleri gerekmektedir.  

 

Genel Koşullar  

 Öğrenci İrlanda'da iken kendi finansmanını sağlayabilmelidir ve seyahati 

kapsayan bir seyahat sigortasını yaptırmış olmaları şiddetle tavsiye edilir.  

 Öğrenciler İrlanda'da iken yasalara uymalı ve göç izinlerinin koşullarına 

uygun hareket etmelidirler.  

 Bu program çerçevesinde verilen vizeler hiçbir şekilde 24 haftadan daha uzun 

olmayacak ve uzatılmayacaktır.   

 Bu kısa süreli bir eğitim programı olduğundan, öğrencilere herhangi bir işte 

çalışmalarına izin verilmemektedir.  

 

Bu kuralların değişebileceğini lütfen dikkate alınız. 


